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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η παρούσα εργασία η οποία έχει σαν θέμα την << ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ >> , 

γράφτηκε από μαθητές της Α΄ τάξεως  2ου γενικού λυκείου Μεγάρων  στο 

πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών για το α΄ τετράμηνο. 

 Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερεις ομάδες όπου κάθε ομάδα 

αποφάσισε για τα ερευνητικά της υποθέματα και ανέθεσε στα μέλη της 

τους ρόλους. Αξιοποίησαν τις πηγές και τα εργαλεία για συλλογή 

δεδομένων και τα επεξεργάστηκαν. Δημιουργήθηκε κλίμα συν 

εργατικότητας και συνεργασίας , παράλληλα με την συνειδητοποίηση 

της αξίας της αυτενέργειας. Η λογική συμπορεύτηκε με την φαντασία , η 

αντίληψη με την αισθητική , οι κοινωνικές δεξιότητες με τις 

μεταγνωστικές ικανότητες.  
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 

Έννοια της διαφήμισης 
 

Διαφήμιση είναι η διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του 

καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία επί πληρωμή. Η 

διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιεί συγκινησιακά χαρακτηριστικά που 

συνδέουν το χρήστη με την αγορά ή τη χρήση του προϊόντος και άλλοτε 

λογικά χαρακτηριστικά, όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα 

του προϊόντος σε σχέση με τα ανταγωνιστικά. 

Ως διαφήμιση νοείται η μονομερής επικοινωνία και μετάδοση 

πληροφοριών με πειστικό τρόπο για προϊόντα και υπηρεσίες ή ιδέες όπου 

ο διαφημιζόμενος είναι εμφανής.  

Άλλος ορισμός της διαφήμισης είναι "η επί πληρωμή μονομερής 

επικοινωνία ενός εμφανούς χορηγού που χρησιμοποιεί μέσα επικοινωνίας 

για να πείσει ή να επηρεάσει ένα κοινό" και "μορφή μονομερούς 

επικοινωνίας που είναι σαφές ποιος πληρώνει για αυτήν και η οποία 

χρησιμοποιεί κανάλια μαζικής επικοινωνίας για να προωθήσει την 

υιοθέτηση/αποδοχή αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων ή ιδεών". 

 

Ιστορική εξέλιξη της διαφήμισης 

 

Η διαφήμιση παρουσιάστηκε ως μορφή επικοινωνίας του πωλητή με τον 

αγοραστή από τα αρχαία χρόνια. Έκανε την εμφάνισή της σχεδόν 

ταυτόχρονα με την εμφάνιση του εμπορίου. 

Η πρώτη της μορφή δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αντιλαμβάνεται ο 

καθένας. Γινόταν δια βοής, δηλαδή με τη μορφή κάποιου είδους 

διαγγέλματος από τον πωλητή με σκοπό την προσέλευση των υποψήφιων 

αγοραστών. Είναι γνωστός ο ρόλος των <<κηρύκων >> στους Φοίνικες , 

στην κλασική ελληνική περίοδο, καθώς και στη ρωμαϊκή περίοδο. Ακόμα 

είναι γνωστός ο  ρόλος των παραστάσεων και των ανακοινώσεων σε 

διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα. Οι κήρυκες παρέμειναν βασικό μέσο 

διάχυσης πληροφοριών ,τόσο στο Βυζάντιο όσο και αργότερα στον 

μεσαίωνα. 
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Στην Αγγλία, στο 15ο αιώνα η μορφή της διαφήμισης δεν διέφερε από 

εκείνη της ρωμαϊκής περιόδου. Προς τα τέλη όμως αυτού του αιώνα, 

άρχισαν να εμφανίζονται γραπτές ανακοινώσεις Η λέξη διαφήμιση 

χρησιμοποιήθηκε το 1655 από εκδότες βιβλίων, ως επικεφαλίδα για τις 

ανακοινώσεις τους. Την ίδια περίπου περίοδο χρησιμοποιήθηκε από τις 

εφημερίδες όταν ήθελαν να ανακοινώσουν κάποιο νέο ιδιαίτερης 

σημασίας. Στην Αγγλία θεωρείται ως η πρώτη γραπτή διαφήμιση, εκείνη 

που έγινε από Άγγλο εκδότη, το 1478, γραμμένη με το χέρι και 

αναφερόταν στην έκδοση βιβλίου. Βασικός παράγοντας για τη 

διαμόρφωση της διαφήμισης στην σύγχρονη έκφραση της ήταν η 

εφεύρεση των στοιχείων στην τυπογραφία από τον Gutenburg το 1438. 

Αργότερα κατά το Μεσαίωνα έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα 

διαφημιστικά σύμβολα όπως ο τροχός κάρου, που κρεμούσε μπροστά από 

την πόρτα του ο σιδεράς, η ριγωτή ασπροκόκκινη ράβδος των κουρείων 

και άλλα. Μερικά από αυτά τα σύμβολα διατηρούνται ως τις μέρες μας. 

Η βιομηχανική επανάσταση και η συνακόλουθη ανάπτυξη του 

καπιταλισμού, έδωσε νέα ώθηση στη διαφήμιση, που ωστόσο δεν είχε 

πάρει ακόμα την ξέχωρη θέση, παρά μόνο στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου 

ο συγκεκριμένος τρόπος παραγωγής περνάει σε ένα ποιοτικά ανώτερο 

στάδιο, με τη δημιουργία των μεγάλων μονοπωλιακών επιχειρήσεων. Από 

τότε η διαφήμιση είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο του συστήματος. 

Με την αύξηση του πληθυσμού και την ανάπτυξη των πόλεων, 

δημιουργήθηκε η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της διαφήμισης για να 

ενημερώνονται οι άγνωστοι πελάτες που ζουν μακριά από τον τόπο 

παραγωγής. Η επέκταση των δρόμων και των σιδηροδρομικών γραμμών 

καθώς και η εμφάνιση των πρώτων εφημερίδων συντέλεσαν στην αρχή 

αυτού του εκσυγχρονισμού. Ακόμη με την εμφάνιση των πρώτων 

διαφημιστικών από πρακτορεία στο Λονδίνο, η διαφήμιση άρχισε την 

πορεία της προς τη σύγχρονη και εξελιγμένη μορφή που έχει σήμερα. 

Στον 20ο και 21ο αιώνα η ισχύς της διαφήμισης έχει τέτοια έκταση, που 

όχι μόνο γνωστοποιεί κάποια προϊόντα στο καταναλωτικό κοινό αλλά 

επηρεάζει σημαντικά την κοινή γνώμη δημιουργώντας πρότυπα, 

ιδεολογίες, μοντέλα και επιβάλλει στο κοινό τρόπους ζωής. 

Η καταναλωτική πρόθεση και ικανότητα είναι τα στοιχεία, τα οποία δρουν 

καταλυτικά για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και η διαφήμιση 

συμβάλλει σε αυτό , αφενός παρουσιάζοντας την ποικιλία των 

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στον καταναλωτή και 
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αφετέρου δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση ευδαιμονίας λόγω των 

πολλαπλών αναγκών που προσφέρει. Η δυνατότητα ικανοποίησης των 

αγοραστικών επιταγών καθορίζει το επίπεδο ευημερίας και σε μεγάλο 

βαθμό την κοινωνική τάξη. Η αγοραστική δύναμη ενισχύεται από τη 

χρήση διαφημιστικών τεχνικών, που αναγάγουν το προϊόν σε κοινωνικό 

πρότυπο μέσω της δημιουργίας στερεοτύπων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

Βασικό στοιχείο της διαφήμισης είναι η επικοινωνία.  Για να 

πραγματοποιηθεί η επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων 

, πρέπει να υπάρχουν τα εξής επιμέρους στοιχεία: 

1. Ο πομπός ή ο αποστολέας δηλ. αυτός που θα στείλει το μήνυμα. 

2. Το μήνυμα 

3. Ο δέκτης ή οι δέκτες του μηνύματος  

4. Τα μέσα επικοινωνίας, μέσω των οποίων θα διαβιβαστεί το 

μήνυμα με σαφήνεια και πληρότητα. 

Αποστολή της διαφήμισης είναι η κωδικοποίηση του μηνύματος που θα 

μεταδοθεί στους καταναλωτές μέσω διαφόρων μέσων (media).Ο στόχος 

της κωδικοποίησης δεν είναι απλώς να περιγράψει τα οφέλη ενός 

προϊόντος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητός και πειστικός , αλλά 

να το κάνει αυτό ώστε να προκαλέσει τη προσοχή του καταναλωτή και 

να καταστήσει την αποκωδικοποίηση του μηνύματος , όσο γίνεται ποιο 

εύκολο για το κοινό, δηλ. τον δέκτη , μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας. 

Μετά την λήψη πληροφοριών , ο δέκτης του μηνύματος κατανοεί τις 

λεπτομέρειές του και συσχετίζεται με αυτό θετικά (ή αρνητικά).  Αμέσως 

μετά διαμορφώνεται η στάση του καταναλωτή απέναντι στην 

πληροφορία που δέχτηκε μέσα από το διαφημιστικό μήνυμα και 

προχωρά στην αναζήτησή του διαφημιζόμενου εμπορεύματος  στα 

εμπορικά καταστήματα (ή το αγνοεί ). 
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1. Έντυπα 

Όσο μεγαλύτερη κυκλοφορία έχει ένα έντυπο, τόσο ακριβότερα διαθέτει 

τις σελίδες του προς διαφήμιση. Στην έντυπη διαφήμιση έχουν σημασία τα 

χρώματα, τα κείμενα, τα πρόσωπα, η θέση (αν θα είναι ολοσέλιδη ή αν θα 

είναι στην πάνω δεξιά γωνιά θα κοστίσει περισσότερο από όσο μια στην 

κάτω αριστερή γωνία). Στον τύπο υπάρχει η ολοφάνερη διαφήμιση ενός 

προϊόντος αλλά υπάρχει και η περίπτωση όπου ο δημοσιογράφος γράφει 

ένα διαφημιστικό κείμενο το οποίο ίσως να μην αποτελεί ολοφάνερη 

διαφήμιση με την κλασική έννοια, αλλά που υποχρεωτικά αναγράφει σε 

κάποιο σχετικά εμφανές σημείο ποιος το χορηγεί. Και στον τύπο όπως και 

σε άλλα μέσα, η διαφήμιση μπορεί να είναι και έμμεση ή κρυφή, κάτι που 

θεωρείται παράνομο αφού ο αποδέκτης (το καταναλωτικό κοινό) δεν 

ενημερώνεται σαφώς ότι πρόκειται για πληρωμένη διαφήμιση. Οι αφίσες, 

τα πανό και οι πινακίδες βρίσκονται σε σημεία που είναι ορατά από πεζούς 

και οδηγούς ή επιβάτες οχημάτων. Ο νόμος απαγορεύει πάντως να 

τοποθετούνται διαφημίσεις σε σημεία που μπορεί να αποσπάσουν την 

προσοχή των οδηγών. Η δημιουργία διαφημιστικών εντύπων είναι ένας 

πολύ σημαντικός τρόπος προβολής των υπηρεσιών και των προϊόντων 

μιας επιχείρησης, είναι ένας από τους τρόπους που οι περισσότερες 

επιχειρήσεις διαλέγουν για την προβολή τους, από τη μεγαλύτερη μέχρι τη 

μικρότερη επιδιώκοντας την προβολή τους σε ένα μεγάλο εύρος πελατών. 

Ο σχεδιασμός του διαφημιστικού έντυπου απαιτεί φαντασία, χρώματα, 

σχέδια, κείμενα και φωτογραφίες, που να μπορούν κυριολεκτικά να το 

μεταμορφώσουν σε ένα ευχάριστο, πρωτότυπο και λειτουργικό 

διαφημιστικό εργαλείο. Πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει ότι η πιο 

αποτελεσματική επικοινωνία του πελάτη με την επιχείρηση, τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες που προσφέρει, γίνεται μέσω του «κλασικού» έντυπου 

υλικού. Το διαφημιστικό έντυπο είναι το μέσο που έχει τις περισσότερες 

πιθανότητες (αν είναι εύστοχο, πρωτότυπο και προσεκτικά σχεδιασμένο) 

να αποθηκευτεί και να χρησιμεύσει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 

2. Ραδιόφωνο 

Όπως και η τηλεοπτική διαφήμιση, πληρώνεται και αυτή ανάλογα με την 

ζώνη στην οποία θα ακουστεί και με τη διάρκεια -συνήθως από 

15έως60δευτερόλεπτα. Αν και στηρίζεται μόνον στον ήχο, αυτό μερικές 

φορές αποτελεί και  κύριο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μέσου: καθώς 
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δηλαδή ο ακροατής μπορεί μόνον να ακούσει και όχι να δει ή να διαβάσει 

τις ραδιοφωνικές πληροφορίες (καθώς ακούει μια εκπομπή), λειτουργεί 

απολύτως ακουστικά και οι άλλες αισθήσεις ατονούν. Έτσι όσες 

πληροφορίες παίρνει σε μια διακοπή διαφημίσεων, καταγράφονται πιο 

έντονα. Η ραδιοφωνική διαφήμιση στηρίζεται περισσότερο στη μουσική 

και στο κείμενο, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει η εικόνα, οπότε παίζει 

σημαντικότερο ρόλο η επιλογή της μουσικής υπόκρουσης  και η φωνή του 

ατόμου που μιλά για το προϊόν καθώς βεβαίως και όσα λέει για αυτό. 

 

3. Αφίσα – Υπαίθρια διαφήμιση 

Είναι το δυναμικότερο μέσο μετά την τηλεόραση , αλλά με μικρή 

γεωγραφική εμβέλεια. Στις υπαίθριες διαφημίσεις περιλαμβάνονται: 

- Γιγαντοαφίσες 

- Οι φωτεινές επιγραφές 

- Οι έγχρωμες πινακίδες διαφόρων μεγεθών. 

Το μήνυμα επαναλαμβάνεται συνεχώς και η μονιμότητα δίνει το αίσθημα 

της σταθερότητας. Είναι όμως δαπανηρή ,με σύντομα μηνύματα και 

ρυπαίνει το περιβάλλον. 

 

4. Door to door 

Γίνεται μέσω διανομέων, ανά περιοχή , με έντυπα που βρίσκουμε πολύ 

συχνά στα γραμματοκιβώτια μας. Αφορά καταστήματα της συγκεκριμένης 

περιοχής. Φθηνός τρόπος διαφήμισης αλλά πολύ αποτελεσματικός. Όλοι 

έχουμε διαφημιστικά έντυπα στο σπίτι μας που αφορούν φαγάδικα με 

<<ταχύτατη διανομή κατ’οίκον>>. 

 

5. Δείγματα δωρεάν 

Σε μέρη όπου συχνάζει πολύς κόσμος, όπως το μετρό, καφετέριες κ.λ.π. 

συνηθίζεται η διανομή προϊόντος σε δείγματα .π.χ. καλλυντικά , τρόφιμα 

για δοκιμή μικρής διάρκειας. 

Αυτό τον τρόπο διαφήμισης επίσης τον συναντάμε στα super-market, όπου 

έμπειροι πωλητές στήνουν τραπεζάκια με αλλαντικά και τυριά , 

προσφέρουν στους πελάτες να τα δοκιμάσουν και τους παροτρύνουν να 

αγοράσουν το προϊόν, δελεάζοντάς τους με εκπτωτικά κουπόνια. 
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6. Internet 

Η Διαφήμιση στο ίντερνετ είναι ένας κλάδος με τεράστια ανάπτυξη. Όλο 

και περισσότερες εταιρίες αυξάνουν την παρουσία των προϊόντων τους ή 

των υπηρεσιών τους στο ίντερνετ. Οι λόγοι είναι προφανείς. Η χρήση του 

ίντερνετ από όλο και περισσότερους ανθρώπους, αναγκαστικά οδηγεί τις 

εταιρίες να ενδιαφέρονται για τη διαφήμιση τους στο ίντερνετ. Επίσης η 

βαθμιαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου προωθεί αυτόν τον τρόπο 

διαφήμισης. 

 

7. Χορηγίες 

Οι χορηγίες είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Στην εποχή μας ο ποιο 

διαδεδομένος τρόπος διαφήμισης είναι μέσω χορηγίας. Οι χορηγοί είναι 

επιχειρήσεις οι οποίες χρηματοδοτούν κάποια πολιτιστικά δρώμενα όπως 

το ανέβασμα ενός έργου στο Μέγαρο  Μουσικής ή τηλεοπτικές σειρές με 

ικανοποιητική ακροαματικότητα ή αθλητικούς αγώνες ή το πλέον 

συνηθισμένο σε όλα τα κανάλια, σειρές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. 

Στις σειρές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής υπάρχει μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον γιατί σε αυτές τις εκπομπές βλέπουμε τα  προϊόντα επάνω 

στους πάγκους προετοιμασίας των φαγητών και γλυκών. Υπάρχει 

γραμμένο όμως στην αρχή κάθε παρουσίασης , σύμφωνα με τον κώδικα 

δεοντολογίας, η έκφραση <<ακολουθεί τοποθέτηση προϊόντων>>. Δεν θα 

πρέπει να παραβλέψουμε επίσης και τις χορηγίες που κινούνται στον χώρο 

του αθλητισμού μιας και υποστηρίζονται με γιγαντοαφίσες στους 

αγωνιστικούς χώρους και στις φανέλες των αθλητών. 

 

8. Κινηματογράφος 

Η διαφήμιση στον κινηματογράφο αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό 

κανάλι επικοινωνίας διαφημιστικών μηνυμάτων με το ευρύ κοινό. Εκτός 

της προβολής της διαφήμισης επί της κινηματογραφικής οθόνης , πριν την 

έναρξη της ταινίας , υπάρχει μια πλούσια σειρά επιλογών μέσω των 

οποίων μπορούμε να ενδυναμώσουμε την προώθηση των προϊόντων, όπως 

εκτύπωση σε κουτιά ποπ-κορν και αφίσες. 
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9. Τηλεόραση 

Η τηλεοπτική διαφήμιση είναι η ποιο ακριβοπληρωμένη διαφήμιση. Η 

διάρκεια του ποιο ακριβοπληρωμένου spot καθορίζεται περίπου στα 30 

δευτερόλεπτα. Η τιμή ρυθμίζεται ανάλογα με την ώρα προβολής της 

διαφήμισης , την ακροαματικότητα του προγράμματος και το σημείο που 

θα προβληθεί. Στόχος της επανάληψης της τηλεοπτικής προβολής είναι η 

απόκτηση δυνητικών πελατών λόγω του ότι με την επανάληψη της 

συγκεκριμένης μουσικής ,φωνητικών εφέ και λογότυπου , αποτυπώνεται 

ευκολότερα στο μυαλό του δέκτη το συγκεκριμένο προϊόν. 

 

 

ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

Διαφήμιση μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) : Αυτό το είδος διαφήμισης 

αφορά την προώθηση προϊόντων από τον παραγωγό (χονδρέμπορο ) στον 

έμπορα (λιανοπωλητή). Δηλαδή είναι στην ουσία προώθηση από τον 

δευτερογενή τομέα παραγωγής (μεταποίηση) , στον τριτογενή τομέα 

παραγωγής (εμπορία).Για να γίνουν λοιπόν γνωστά τα προϊόντα στους 

εμπόρους διοργανώνονται εκθέσεις με ξεχωριστά περίπτερα για κάθε 

παραγωγό, όπου το μόνο κοινό που επιτρέπεται να τις επισκεφθεί είναι 

έμποροι. Άλλωστε υπάρχει στην ενημέρωση πάντα η έκφραση <<μόνο για 

εμπόρους>>  

Διαφήμιση μεταξύ εμπόρων και τελικού καταναλωτή (B2C):Είναι η 

διαφήμιση που απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή και γίνεται γνωστό 

κάθε προϊόν στο ευρύ κοινό με σκοπό την πώλησή του. 

Κοινωνική διαφήμιση: Είναι η διαφήμιση που έχει στόχο την 

ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με ένα σημαντικό κοινωνικό 

γεγονός. Χρησιμοποιεί ίδιες μεθόδους με την εμπορική διαφήμιση, αλλά 

χωρίς κερδοσκοπική επιδίωξη. Η επιδίωξη της είναι η αλλαγή σκέψης, 

τρόπου συμπεριφοράς ,συμμετοχής στα κοινά, Συνήθως αφορά  θέματα: 

- βίας (ενδοοικογενειακή βία , ενδοσχολική βία , εγκληματικότητα , 

σεξουαλική παρενόχληση , ηλεκτρονικό έγκλημα , κακοποίησης) 

- κοινωνικής αλληλεγγύης σε άτομα που χρήζουν βοήθειας γιατί ζουν 

κάτω από το όριο της φτώχιας , προσφυγικό , μεταναστευτικό. 
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 - περιβαλλοντικών προβλημάτων ( πυρκαγιές , πλημμύρες , αναδάσωση, 

φιλοζωία , μόλυνση περιβάλλοντος , φαινόμενο του θερμοκηπίου, λιώσιμο 

πάγων, προστασία ζώων προς εξαφάνιση ) 

- υγείας (ενημέρωση επιδημιών , εμβολιασμών, υποχρεωτικών ιατρικών 

εξετάσεων , νέων μηχανημάτων στην ανίχνευση μακροχρόνιων παθήσεων 

, ημέρες εξέτασης για την έγκυρη αντιμετώπιση κάποιας ασθένειας) 

Πολιτική διαφήμιση: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολιτικές 

διαφημίσεις στην τηλεόραση πολύ συχνά .Σκοπός είναι να υπενθυμίσει η 

αντιπολίτευση στον λαό γεγονότα όπου εμφανίζεται ανεπαρκές το 

κυβερνών κόμμα ενώ η κυβέρνηση παρουσιάζει το αντίθετο. Αυτό το είδος 

χρησιμοποιείται από τα πολιτικά κόμματα και τους υποψηφίους τους σε 

περιόδους πολιτικών αναμετρήσεων. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

Τα πλεονεκτήματα της διαφήμισης  για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, είναι 

τα εξής: 

1.Ενημερώνει τον καταναλωτή για τα προϊόντα που διατίθενται στην 

αγορά και του παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξει το προϊόν που 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του. Τον πληροφορεί επίσης και 

τον ευαισθητοποιεί για θέματα κοινωνικά και συχνά προτείνει μέτρα 

πρόληψης (π.χ. κάπνισμα). 

2.Συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, γιατί ευνοεί τη ζήτηση τω 

προϊόντων και συνακολουθά την αύξηση της παραγωγής και της 

κατανάλωσής τους. Έτσι προσελκύει αγοραστές και προωθεί την αύξηση 

των πωλήσεων.  

3. Αυξάνοντας τη ζήτηση των προϊόντων και μεγιστοποιώντας την 

κερδοφορία των επιχειρήσεων ευνοεί τη δημιουργία νέων επενδύσεων 

και νέων θέσεων εργασίας. Η ίδια η διαφήμιση, εξάλλου, αποτελεί έναν 

τεράστιο οικονομικό χώρο, ο οποίος απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους. 

Συμβάλλει έτσι στην περιστολή της ανεργίας.  

4.Συντελεί στην ποιοτική βελτίωση των προϊόντων και τη μείωση των 

τιμών, ενισχύοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

επιχειρήσεων.  

5.Ορισμένες διαφημίσεις καλλιεργούν την καλαισθησία.  
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6.Όταν η διαφήμιση προβάλλει και προωθεί πολιτιστικές δράσεις 

(θέατρο, μουσική, ζωγραφική κ.ά.) ενισχύει τη πολιτιστική πρόοδο.  

 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένες αρνητικές συνέπειες, οι οποίες είναι οι 

εξής: 

1. Ελλιπής πληροφόρηση με παρουσίαση μόνο των θετικών του 

προϊόντος ή παρουσίαση ανύπαρκτων ιδιοτήτων. 

2. Παραπλάνηση και εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού όσο 

αναφορά την ποιότητα του προϊόντος και την σύστασή του. 

3. Ενίσχυση της καταναλωτικής τάσης και στροφή στην 

υπερκατανάλωση. Δημιουργία καταναλωτικών προτύπων, τα 

οποία δεν μπορούν να πλησιάσουν τα περισσότερα άτομα. Αυτό 

θα οδηγήσει αναγκαστικά σε δανεισμό και υπερχρέωση του 

νοικοκυριού. Τα άτομα σταδιακά, για εξοικονόμηση περισσότερων 

χρημάτων, θα εργάζονται όλο και περισσότερες ώρες, χωρίς να 

έχουν καθόλου ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση και διασκέδαση.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ 

Μια διαφήμιση χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική όταν καταφέρνει το 

προϊόν που διαφημίζει να γίνει αντικείμενο ζήτησης από τους 

καταναλωτές. Όμως για να γίνει αυτό, πρέπει να συντρέχουν ορισμένες 

απαραίτητες προϋποθέσεις οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Όταν το διαφημιζόμενο προϊόν εμφανίζεται για πρώτη φορά στην 

αγορά, οι πωλήσεις της επιχείρησης θα είναι πιο αποτελεσματικές, 

αν η επιχείρηση διαφημίσει αρχικά το όνομα της και μετά το 

προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, το όνομα της επιχείρησης θα πρέπει 

να είναι ισχυρό στον κλάδο που ανήκει η επιχείρηση. 

2. Διαφημίζουμε πάντα σε μία ανταγωνιστική αγορά τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ενός προϊόντος τα οποία πρέπει να είναι 

ανταγωνιστικά, καινοτόμα, έναντι παρόμοιων προϊόντων 

διαφορετικής μάρκας.  
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3. Τέλος, η ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων για την υποστήριξη της 

προώθησης των προϊόντων είναι απαραίτητη γιατί αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την επιτυχία μίας διαφήμισης. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η διαφήμιση ανάλογα με την προσέγγιση λαμβάνει διαφορετικό κάθε 

φορά περιεχόμενο κριτικής. Μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

επιχειρηματικότητα στην οποία εμπλέκονται αρκετοί ενδιαφερόμενοι 

όπως ο διαφημιζόμενος , η διαφημιστική εταιρεία , τα διαφημιστικά 

μέσα , οι καταναλωτές και η πολιτεία. 

Για πολλούς  λοιπόν η διαφήμιση είναι ένα μέσον πληροφόρησης που 

ταυτόχρονα προσφέρει διασκέδαση , είναι μία πολύ καλή και έξυπνα 

σκηνοθετημένη ταινία μικρού μήκους. Ας μη ξεχνάμε ότι ατάκες των 

διαφημιστικών spot χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητά μας. 

Για άλλους η διαφήμιση θεωρείται ότι στερείται ηθικών ερεισμάτων , 

βρίσκεται στα όρια της κοινωνικής αποδοχής και οδηγεί στην σπατάλη 

παραγωγικών πόρων. Επηρεάζει περισσότερο τα μικρά παιδιά και τα 

νεαρά άτομα αφού αυτά περνούν ώρες στην τηλεόραση και το 

διαδίκτυο. Γενικά η διαφήμιση είναι μια δραστηριότητα αμφιλεγόμενη , 

πολυδιάστατη και ταυτόχρονα απλή αλλά και με πολλές παραδοξότητες. 

Το πόσο θα επηρεαστεί το άτομο από την διαφήμιση εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες  όπως σωστή κριτική προσέγγιση των ποικίλων 

μηνυμάτων , σωστή ενημέρωση της ποιότητας των διαφημιζόμενων 

προϊόντων , σωστή παιδεία , καλλιέργεια ηθικών αξιών , επίγνωση της 

θέσης που κατέχει το άτομο στο συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα , 

αυτογνωσία και σωστή ιεράρχηση των αναγκών ώστε να διατηρήσει το 

μέτρο . 

Όσο  όμως και να την κατηγορούν την διαφήμιση , η διαφήμιση αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο μιας ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς . 

Ιδιαίτερα στις μέρες μας που η λέξη παγκοσμιοποίηση κυριαρχεί και όλος 

ο κόσμος είναι μια παγκόσμια αγορά η διαφήμιση ανταγωνιστικών 

εθνικών προϊόντων μέσω διεθνών εκθέσεων είναι απαραίτητη για την 

κατάκτηση ξένων αγορών ( εξωστρέφεια) και την βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων . 
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