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« Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Η 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ »



ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΟΙ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ 

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ



Παραδοσιακοί μέθοδοι

•Τηλεόραση

•τα έντυπα

•το ραδιόφωνο•το ραδιόφωνο



Καινοτόμοι μέθοδοι

�Marketing μέσω Email

�Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks)�Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks)

�Πληρωμένες διαφημίσεις στο διαδίκτυο





� 1)Πληροφόρηση 

� 2)Προσφορά 
συµβουλών 

� 3)∆ηµιουργία πειθούς 

� 4)Επίδραση στο � 4)Επίδραση στο 
υποσυνείδητο του 
καταναλωτή 

� 5)Προσέλκυση 
επιθυµητής 
αντίδρασης



�Η διαφήµιση 
επιδιώκει αρχικά 
την λογική και 
την την 
συναισθηµατική 
αποδοχή του 
προϊόντος από 
τον καταναλωτή 



� Αυτόµατη, 
µηχανική αγορά 
του προϊόντος.του προϊόντος.



� Η διαφήµιση

εισχωρεί στην ζωή 
του ανθρώπου και 
καθοδηγεί τη 
συµπεριφορά του σε συµπεριφορά του σε 
συνειδητό και 
υποσυνείδητο 
επίπεδο. 



� Τα διαφηµιστικά 
µηνύµατα  ασκούν 
επίδραση :

� στη λογική,

� το συναίσθηµα� το συναίσθηµα

� την καταναλωτική 
συµπεριφορά τόσο 
των ενήλικων, όσο 
και των ανήλικων 
καταναλωτών



�1) προσωπική 
ανάπτυξη του 
ατόµου 



�2) ωρίµανση 
µιας σκέψης 
στο µυαλό 
τουτου



� 3)Η ολοκλήρωση της 
απόφασής του για 
την απόκτηση του 
διαφηµιζόµενου 
προϊόντος.προϊόντος.





�χαρά

�ενδιαφέρον 

�ευχαρίστηση 

� αγάπη� αγάπη



�Προσοχή

�Αντίληψη

Κατανόηση�Κατανόηση

�Σκέψη 

�Μνήµη



� 1)νευρογλωσσικός 
προγραµµατισµός 
(nlp) 

� 2)η προσέγγιση του 
υπνωτισµού υπνωτισµού 

� 3)η τεχνική του 
έµµεσου υπνωτισµού 

� 4)η ψυχαναλυτική 
προσέγγιση





1) ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ;

•ΠΑΝΤΑ ΟΜΟΡΦΗ

•ΚΑΛΟΜΑΚΙΓΙΑΡΙΣΜΕΝΗ

•KΑΛΟΧΤΕΝΙΣΜΕΝΗ•KΑΛΟΧΤΕΝΙΣΜΕΝΗ

•ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΑΦΟΠΛΙΣΤΙΚΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ.

TΟ ΑΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΘΕ 

ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΩΘΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ

ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.





•ΟΜΟΡΦΟΣ

•ΓΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

2) ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ;

•ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ

•ΕΞΥΠΝΟΣ

•ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

•ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ





� Σήµερα τα παιδιά και οι έφηβοι µεγαλώνουν 
κυριολεκτικά µε την τηλεόραση και τις 
διαφηµίσεις. ∆έχονται συνεχή και κατά 
µέτωπον επίθεση από την διαφήµιση. µέτωπον επίθεση από την διαφήµιση. 







� Περιορίζει την πνευματική αυτονομία του ανθρώπου.

� Δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις για την αξία ενός 
προϊόντος.

� Προβάλλει έναν ομοιόμορφο τρόπο ζωής.

� Αναδεικνύεται το χρήμα ως υπέρτατη αξία.

� Χάνεται το ενδιαφέρον για τις ηθικές αρετές και τα � Χάνεται το ενδιαφέρον για τις ηθικές αρετές και τα 
ιδανικά.

� Η διαφήμιση δημιουργεί πλασματικές ανάγκες.

� Οι διαπροσωπικές σχέσεις υποβαθμίζονται και 
εμπορευματοποιούνται.

� Η διαφήμιση με τα πρότυπα ζωής που προβάλλει οξύνει 
τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας.









�Οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής των 

προϊόντων.

�Προκαλεί τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

επιχειρήσεων.επιχειρήσεων.

�Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

�Παρέχει στον καταναλωτή περισσότερες 

δυνατότητες επιλογής στις αγορές του.

�Ενεργοποιεί τις δημιουργικές δυνάμεις του 

ανθρώπου.



�Δημιουργεί διαρκώς πλασματικές ανάγκες και 
αντίστοιχες επιθυμίες.

�Δημιουργεί άγχος.

�Προκαλεί συναισθήματα ανεπάρκειας, 
μειονεκτικότητας και κατωτερότητας.

Οδηγεί τον άνθρωπο στην υπερεργασία.�Οδηγεί τον άνθρωπο στην υπερεργασία.

�Δημιουργεί ανταγωνιστική διάθεση και 
συμπεριφορά.

�Ο καταναλωτισμός καθιστά ευάλωτες στη 
δημαγωγία και στη χειραγώγηση τις κοινωνίες.







� ΚΡΑΤΟΣ

� ΠΟΛΙΤΗΣ� ΠΟΛΙΤΗΣ

� ΦΟΡΕΙΣ



Καθιέρωση ορίων και υποχρεώσεων από την 
πλευρά των διαφηµίσεων προς  τον 
καταναλωτή.



� Οφείλει να προκρίνει, να σκέφτεται ποια είναι 
τα προϊόντα που πραγµατικά χρειάζεται

� .Να καταλάβει  ότι  η ευτυχία δεν βρίσκεται στην 
κατανάλωση.



� Θα πρέπει να σέβονται την διαφηµιστική 
δεοντολογία, την αξιοπρέπεια και την 
προσωπική ζωή του καταναλωτή.



� Το άτοµο µέσω της παιδείας  µαθαίνει να 
σκέφτεται σωστά και να αντιστέκεται στις 
παραπλανητικές διαφηµίσεις



• Τα µικρότερα 
παιδιά 
αρέσκονται 
περισσότερο 
σε 
διαφηµίσεις διαφηµίσεις 
για αυτό και 
θα πρέπει να 
είναι πιο 

προστατευµέ
να



� ∆ιαφηµίσεις υπάρχουν και στο διαδίκτυο 
καθώς τα τελευταία χρόνια η χρήση του 
αυξάνεται,όµως υπάρχουν τρόποι για την 
ελαχιστοποίηση τους



� Συµπερασµατικά, ως τηλεθεατές επιβάλλεται 
να µην είµαστε παθητικοί δέκτες των 
µηνυµάτων και των λανθασµένων 
προτύπων της διαφήµισης, αλλά λογικά προτύπων της διαφήµισης, αλλά λογικά 
όντα µε κριτική ικανότητα και σύνεση.


