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Τι είναι διαφήμιση;

Διαφήμιση είναι διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του 
καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή. 
Η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιεί άλλοτε συγκινησιακά 
χαρακτηριστικά που συνδέουν τον χρήστη με την αγορά ή την χρήση 
του προϊόντος και άλλοτε λογικά χαρακτηριστικά όπως τεχνικά 
χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του προϊόντος σε σχέση με τα 
ανταγωνιστικά. Επίσης, η διαφήμιση είναι ένας σημαντικός τομέας 
στην παγκόσμια οικονομία, στην παραγωγή και στην κατανάλωση της 
παγκόσμιας αγοράς.



Παραδοσιακή διαφήμιση: (Εφημερίδα)
Το πρώτο και, ουσιαστικά το πιο διαδεδομένο μέσο ενημερώσεις για τους ανθρώπους της Ελλάδας των 
προηγούμενων χρόνων αποτελούσε η έντυπη εφημερίδα. Ο σκοπός της διαφήμισης στην εφημερίδα ήταν:

● Οι αναγνώστες να είναι πιο συνειδητοποιημένοι.
● Τα διαφημιστικά μηνύματα να τοποθετούνται σε τέτοια σημεία που είναι δύσκολο να τα αποφύγεις. 
● Τα μηνύματα να είναι πάντοτε σύντομα και ολιγόλογα.
● Το μέσο  να απευθύνεται σε σχετικά ομοιογενές κοινό οι προτιμήσεις του οποίου συμπεραίνονται από το είδος των 

κειμένων για τα οποία δείχνει ενδιαφέρον



Η διαφήμιση στο Internet σήμερα

Στην εποχή μας, το κυριότερο και το πιο διαδεδομένο μέσο ενημέρωσης είναι το διαδίκτυο (internet). 
Μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το Internet οι χρήστες αλλά και οι επιχειρήσεις θα 
παρατηρήσουμε ότι: 

● Το κοινό είναι ενεργό.
● Τα διαφημιστικά μηνύματα τοποθετούνται σε τέτοια σημεία που είναι δύσκολο να τα αποφύγεις.
● Τα μηνύματα είναι πάντοτε σύντομα και ολιγόλογα.
● Το μέσο απευθύνεται σε πολύ εξειδικευμένο κοινό οι προτιμήσεις του οποίου συμπεραίνονται από το είδος των 

κειμένων για τα οποία δείχνει ενδιαφέρον.



Τα θετικά της διαφήμισης 
(παραδοσιακής και διαδικτυακής)

● Η πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού για τα προσφερόμενα 
αγαθά και υπηρεσίες, τις ιδιότητές τους και το κόστος τους διευκολύνει 
την έρευνα αγοράς και εξοικονομεί χρόνο και χρήμα.

● Η ενημέρωση για κοινωνικά θέματα και ζητήματα υγείας, καθώς επίσης 
η πρόταση μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης, παρέχεται ενίοτε 
μέσω των διαφημίσεων.

● Συμβάλλει στην οικονομική πρόοδο μιας χώρας με την αύξηση της 
παραγωγής και της κατανάλωσης, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και 
την ενίσχυση του εμπορίου.

● Οξύνει την άμιλλα των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα την ποιοτική 
βελτίωση και την κοστολογική μείωση των προϊόντων. Με τον τρόπο 
αυτό, προάγεται το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου.



Επίσης,

● Περιορίζει την ανεργία. Στους κόλπους των διαφημιστικών εταιρειών απασχολείται 
ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών: ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι, 
επικοινωνιολόγοι, γραφίστες, αφισοκολλητές, τεχνίτες, ηθοποιοί.

● Μέσω της διαφήμισης, τα Μ.Μ.Ε. αποκομίζουν σημαντικά οικονομικά οφέλη. Έτσι, 
διατηρούνται ανεξάρτητα και αποδεσμεύονται από κομματικούς υπολογισμούς.

● Κάποιες διαφημίσεις χαρακτηρίζονται από καλαισθησία και περιέχουν ψήγματα 
ψυχαγωγίας.

● Όταν η διαφήμιση προβάλλει και προωθεί πολιτιστικές δράσεις (θέατρο, μουσική, 
ζωγραφική, εκθέσεις σε μουσεία κ.ά.), ενισχύει την πολιτιστική πρόοδο.



Τα προβλήματα της διαφήμισης                          
(παραδοσιακής και διαδικτυακής) 

● Ωραιοποιεί τα προϊόντα,προβάλλει δηλαδή υπερβολικά τις θετικές ιδιότητές τους και αποσιωπά τις 
αρνητικές. 

● Η διαφήμιση προωθεί τις μεγάλες επιχειρήσεις,που μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στις 
μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες.

● Το κόστος της διαφήμισης επωμίζεται ο καταναλωτής, αφού προστίθεται στην τιμή των προϊόντων.
● Προκαλεί κοινωνικές παθογένειες. Πολλοί άνθρωποι μεταχειρίζονται βία και δρουν εγκληματικά, 

προκειμένου να αποκτήσουν τα προϊόντα που υποδεικνύουν οι διαφημίσεις.
● Προβάλλονται πρότυπα ζωής και αξίες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα και τις σκοπιμότητες των 

επιχειρήσεων. 



Επίσης,

● Γελοιοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις, για παράδειγμα, η μητρική στοργή εκδηλώνεται με 
την προσφορά στα παιδιά συγκεκριμένων προϊόντων. 

● Εκχυδαΐζει το γυναικείο φύλο και κάνει διακρίσεις εις βάρος του. Ειδικότερα, η γυναίκα 
παρουσιάζεται ικανή μονάχα για την ανατροφή των παιδιών και τη διεκπεραίωση των 
οικιακών εργασιών.

● Ωραιοποιεί το στίβο της ζωής και αποσιωπά τις δυσκολίες του. Αναπόφευκτα, το άτομο 
εθίζεται σε μια ψευδή εικόνα της καθημερινότητας και επαναπαύεται σε αυτή την 
πλασματική φυγή από την οδυνηρή πραγματικότητα. 

● Κακοποιεί τη γλώσσα. Η χρήση συνθηματικών και αποσπασματικών εκφράσεων, οι 
επιτηδευμένες ασάφειες και ασυνταξίες, και η υιοθέτηση ξενόγλωσσης ορολογίας 
υποσκελίζουν τη γλωσσική ακεραιότητα.



Εικόνες με παραδοσιακές διαφημίσεις!
e   



ΑΠΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

http://www.youtube.com/watch?v=QyjG41eN5Rw


ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

http://www.youtube.com/watch?v=AKl8l6W3zjk


ΠΗΓΕΣ

http://www.eeei.gr/interbiz/articles/adcont.htm

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CF
%83%CE%B7

https://filologika.gr/lykio/a-lykiou-2/neoelliniki-glossa/diafimisi-schediagramma/
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