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ΔΗΛΩΗ 

 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία απηή είλαη πξσηφηππε θαη εθπνλήζεθε απφ εκέλα 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην πιαίζην ηεο απφθηεζεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ 

πνπδψλ ζηελ «Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή» ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο  Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 

 

Ζ ζπνπδάζηξηα, 

Υαηδεκπνληφδε Κσλζηαληίλα 
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AMBIENT MEDIA ADVERTISING:  

ΤΓΥΡΟΝΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ. 

Ζ ΟΠΣΗΚΖ ΣΩΝ ΓΗΑΦΖΜΗΣΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ζ πιεζψξα δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ βνκβαξδίδνπλ θαζεκεξηλά ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ έρεη πξνθαιέζεη ηελ αλάπηπμε απφ κέξνπο ηνπ, κεραληζκψλ 

αληίζηαζεο ζε απηά ηα κελχκαηα. Σν γεγνλφο απηφ θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

εμεχξεζεο λέσλ κεζφδσλ πξνζέγγηζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ ζχγρξνλε δηαθεκηζηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδεη ζπλερψο λέα ελαιιαθηηθά κέζα δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο, 

φπσο είλαη ηα Ambient Media, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα μαθληάζνπλ επράξηζηα ην δέθηε 

θαη λα ηνπ καγλεηίζνπλ ηελ πξνζνρή. Ζ παξνχζα έξεπλα επηθαιείηαη ηελ νπηηθή ησλ 

δηαθεκηζηψλ πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηήζεη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο Ambient Media 

δηαθήκηζεο θαη λα εληνπίζεη ηελ πηζαλή αιιεινπρία θαη ζπζρέηηζε ησλ βαζηθψλ 

ζπληζησζψλ ηεο. ην επίθεληξν ηεο κειέηεο βξίζθεηαη ην πξνηεηλφκελν εξεπλεηηθφ 

κνληέιν, ζρεηηθά κε ην ππφ εμέηαζε δηαθεκηζηηθφ κέζν, κε βάζε ην νπνίν δνκείηαη ε 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε, αληινχληαη ζπκπεξάζκαηα θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηε ράξαμε 

δηαθεκηζηηθήο ζηξαηεγηθήο. 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ambient Media Γηαθήκηζε, Γηαθεκηζηέο, Guerilla δηαθήκηζε 
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ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ  

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. 

Θενθαλίδε Φαίδσλα γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο κειέηεο.  

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Σαληή Κώζηα, Media Supervisor ηεο 

δηαθεκηζηηθήο Fortune A.E. γηα ηελ πξνζπκία ηνπ θαη ηελ παξνρή πνιύ ζεκαληηθήο 

βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ.  

Οθείισ επίζεο επραξηζηίεο ζηνλ δηεπζπληή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο θ. 

Πνιιάιε Ησάλλε αιιά θαη ζε όινπο ηνπο δηδάζθνληεο γηα ηηο γλώζεηο πνπ κνπ 

κεηαιακπάδεπζαλ αιιά θαη γηα ηε γεληθόηεξε αξσγή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ.   

Σέινο, δε ζα ήζεια λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ ηνπο Βιάζε, Ηνπιία θαη Βαιεληίλε, νη 

νπνίνη κε πνιύ ππνκνλή κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ θαη κε ζηήξημαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπόλεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο. 
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Αφιερώνεται ςτθν οικογζνεια μου, θ οποία με ςτιριξε αμζριςτα κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

των ςπουδών μου και ςυνεχίηει να με ςτθρίηει ςε κάκε βιμα τθσ ηωισ μου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1.  ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

1.1. ΕΕΥΝΘΤΕΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σν κάξθεηηλγθ θαη ε δηαθήκηζε είλαη παληνχ γχξσ καο θαη θάζε άλζξσπνο ζήκεξα 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ είλαη ππφ ηε δηαξθή επηξξνή κηαο πιεζψξαο δηαθνξεηηθψλ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ (Hollis 2001:50). Οη πειάηεο βνκβαξδίδνληαη θαζεκεξηλά 

κε ηφζα πνιιά κελχκαηα θαη πξνσζεηηθά εξεζίζκαηα, πνπ νη πεξηζζφηεξεο 

επηθνηλσλίεο "εμαθαλίδνληαη" ρσξίο λα θηάλνπλ ηειηθά ζηνλ θαηαλαισηή. Γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ επηθνηλσληαθφ θνξεζκφ (clutter), νη θαηαλαισηέο δεκηνπξγνχλ 

κεραληζκνχο άκπλαο, φπσο γηα παξάδεηγκα λα θιείζνπλ ή λα αιιάμνπλ θαλάιη ζηελ 

ηειεφξαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Οη Duncan θαη Moriarty 

(1997:91) ππνζηεξίδνπλ πσο νη θαηαλαισηέο έρνπλ αλαπηχμεη δηαλνεηηθά 

κεραληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα αγλννχλ ηα παξαδνζηαθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Οη 

Belch θαη Belch (1998:113) θαη ν Duncan  (2002:144), επηβεβαηψλνπλ πσο νη 

θαηαλαισηέο εθαξκφδνπλ πην επηζεηηθά κέηξα επηιεθηηθήο έθζεζεο θαη επηιεθηηθήο 

πξνζνρήο ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Δπηπιένλ, ν Duncan (2002:144) παξαηεξεί 

πσο κφιηο ν θαηαλαισηήο αληηιεθζεί θάηη σο δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πξνζπαζεί λα ην 

κπινθάξεη. 

Απηφο ν θνξεζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ην γξήγνξν θαη ζχγρξνλν ηξφπν δσήο θαζηζηά 

πνιχ δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, λα πξνζειθχζεη θαλείο ην ζεκεξηλφ θαηαλαισηή κε 

παξαδνζηαθά θαη αλακελφκελα κέζα. Κξίλεηαη αλαγθαίν λα αθνινπζεζνχλ ζχγρξνλεο 

δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή θαη 
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ζα καγλεηίζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ πξνο φθεινο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ 

πξντφληνο/ππεξεζίαο.  

Οη ζχγρξνλεο εθζηξαηείεο κάξθεηηλγθ εθδειψλνληαη κέζα απφ πνιιαπιά θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο. Χζηφζν, ε ζχγρξνλε δηαθεκηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη αλάγθε απφ 

έμππλα κέζα πνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ κε πξσηνπνξηαθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν 

επηθνηλσληαθά κελχκαηα, θπξίσο ζηηο λέεο γεληέο. Σα ιεγφκελα  «Ambient Media» 

απνηεινχλ νξηζκέλα απφ ηα πην αζπλήζηζηα απηά θαλάιηα, ηα νπνία μερσξίδνπλ απφ 

ηηο πην παξαδνζηαθέο κεζφδνπο, φπσο ε ηειεφξαζε θαη ηα έληππα.  

Ση είλαη φκσο ηα Ambient Media; Έλα θσηεηλφ παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπο ήηαλ, φηαλ 

πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ε BMW ζέιεζε λα ιαλζάξεη ην Mini Cooper ζηηο ΖΠΑ, ε 

πεξίθεκε δηαθεκηζηηθή Crispin Porter + Bogusky είρε ηε θαεηλή ηδέα λα αγνξάζεη 

κεξηθέο ζέζεηο ζε έλα γήπεδν θαη, αθνχ μήισζε ηα θαζίζκαηα, ηνπνζέηεζε ζηηο 

θεξθίδεο έλα νινθαίλνπξγην Mini Cooper. Πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ησλ θηιάζισλ φηαλ 

είδαλ ηνλ ηδηαίηεξν ζεαηή πνπ θαζφηαλ αλάκεζά ηνπο; Όπσο ζπκάηαη ν Chuck Porter, 

«ην θνηλφ ελζνπζηάζηεθε θαη νη θάκεξεο εζηίαδαλ ζπλέρεηα πάλσ ζε απηφ». Όζν γηα 

ην θφζηνο απηήο ηεο ελέξγεηαο, ν ίδηνο αλαθέξεη: «Μαο θφζηηζε κφιηο 90.000 δνιάξηα, 

φηαλ γηα ηνλ ίδην ρξφλν πξνβνιήο κηα, ακθίβνιεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηειενπηηθή 

θακπάληα ζα θφζηηδε έμη θνξέο πεξηζζφηεξν»
1
. 

Χο εθ ηνχηνπ ηα Ambient Media απνηεινχλ κία εμαηξεηηθή επηινγή γηαηί δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα "ζπιιεθζεί" ν θαηαλαισηήο ζε κία θαζεκεξηλή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη 

                                                                   

1 Παξάδεηγκα πξνεξρφκελν απφ απφζπαζκα άξζξνπ. Πεγή: Σζάθαινο, E. (2008), "Ambient media: Αθαλείο 

εθθξαζηέο νλείξσλ", Ηνχληνο 2, www.marketingweek.gr. 
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λα θεξδεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Αθξηβψο απηά ηα κέζα είλαη ην επίθεληξν 

ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο κειέηεο.  
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1.2. ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ  ΜΕΛΕΤΘΣ 

Ζ πξσηνηππία ησλ Ambient Media ηα έρεη θαζηεξψζεη ζηηο δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη δηηηφο (εμεξεπλεηηθφο θαη 

πεξηγξαθηθφο) θαη ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο άμνλεο, νη νπνίνη είλαη: 

 Ζ ζθηαγξάθεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ θαη ησλ βαζηθψλ 

ζπληζησζψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ησλ Ambient κέζσλ δηαθήκηζεο. 

 Ζ εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ εμνηθείσζεο ησλ Διιήλσλ δηαθεκηζηψλ κε ηηο 

θαηλνηφκεο απηέο κεζφδνπο δηαθήκηζεο θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ πξνηίκεζεο 

ηνπο πξνο απηά. 

 Ζ ζθηαγξάθεζε ηεο πθηζηάκελεο ζέζεο ηνπ κέζνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ε 

εμέηαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπ. 

ε γεληθφηεξν επίπεδν ε παξνχζα κειέηε έρεη σο ζηφρνπο: 

 Σελ αλάπηπμε ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν λα απνηειεί ηε βάζε 

δηεξεχλεζεο γηα ην ππφ εμέηαζε δήηεκα ζε παξφληα αιιά θαη κέιινληα ρξφλν. 

 Σελ πξνζθνξά πιεξνθφξεζεο θαη γλψζεο ηφζν ζε Αθαδεκατθφ επίπεδν φζν 

θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ην θαηάιιειν έδαθνο γηα 

ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ κάξθεηηλγθ. 
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1.3. ΑΚΟΛΟΥΘΘΤΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δηελεξγήζεθε εμεξεπλεηηθή-

πεξηγξαθηθή έξεπλα, γεγνλφο πνπ θαζηζηνχζε απαξαίηεηε ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ 

ζηνηρείσλ. Σα πξσηνγελή απηά ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ (εξσηεκαηνιφγην), ην νπνίν ζπληάρζεθε κεηά απφ αλαζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πεξί Ambient Media δηαθήκηζεο. Σν ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγην 

απνζηάιζεθε ειεθηξνληθά θαη ε ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ έγηλε κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηεο ηφπν, ε Έλσζε 

Δηαηξηψλ Γηαθήκηζεο & Δπηθνηλσλίαο Διιάδνο (ΔΓΔΔ) απνηειεί ηνλ πιένλ 

αληηπξνζσπεπηηθφ θνξέα ζηνλ θιάδν ηεο επηθνηλσλίαο αθνχ, κεηαμχ άιισλ αηηηψλ 

(βι. ελφηεηα 5.1), νη εηαηξίεο-κέιε ηεο ζπγθεληξψλνπλ ην 95% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηνπ θιάδνπ
2
. Κξίζεθε, ινηπφλ, πσο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έπξεπε λα είλαη νη 

ππεχζπλνη ηνπ ηκήκαηνο εμππεξέηεζεο πειαηψλ φισλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ 

θαη νη ππεχζπλνη ηνπ ηκήκαηνο κέζσλ φισλ ησλ εηαηξηψλ δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ 

(media specialists) πνπ είλαη κέιε ηεο Έλσζεο Δηαηξηψλ Γηαθήκηζεο & Δπηθνηλσλίαο 

Διιάδνο (ΔΓΔΔ). πλεπψο, αθνινπζήζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο απνγξαθήο, θαζψο ηα 

κέιε-ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ πεξηνξηζκέλα ζε αξηζκφ (64) κε απνηέιεζκα λα 

είλαη εθηθηφ λα ζπκκεηέρνπλ φια ζηελ έξεπλα.  

                                                                   

2 http://www.edee.gr/default.asp?pid=25&la=1 
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Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ έρεη σο ζηφρν λα παξέρεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο 

ππφ δηεξεχλεζε ζπληζηψζεο ηεο Ambient Media δηαθήκηζεο, πεξηιακβάλεη δχν 

θάζεηο: 

i. Σε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε κε ηε ρξήζε πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

κέηξσλ. 

ii. Σε δηκεηαβιεηή αλάιπζε κέζσ δηελέξγεηαο ειέγρνπ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ 

ππννκάδσλ κεηαβιεηψλ πνπ ελλνηνινγηθά θαη κε βάζε ην πξνηεηλφκελν 

εξεπλεηηθφ κνληέιν αλακέλεηαη λα ζρεηίδνληαη.   
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1.4. ΣΥΜΒΟΛΘ ΤΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 

Σν έλαπζκα γηα ηελ έξεπλα απηή έδσζε ν πεξηνξηζκέλνο φγθνο ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, ν νπνίνο δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ αλαδήηεζε ηεο. Ζ επηζηεκνληθή 

δηεξεχλεζε ησλ Ambient Media κεηξάεη κφιηο κηα δεθαεηία πεξίπνπ, ρσξίο σζηφζν λα 

έρεη πξνρσξήζεη ζε κεγάιε έθηαζε. Έρεη γίλεη πξνζπάζεηα λα νξηνζεηεζεί ην 

ελλνηνινγηθφ ηεο πιαίζην θαη λα εξεπλεζνχλ εκπεηξηθά θάπνηεο παξάκεηξνη ηεο, φκσο 

ππάξρνπλ αθφκα πνιιά θελά. Οξηζκέλα απφ απηά ηα θελά ζηελ έξεπλα ζέιεζε λα 

θαιχςεη ε παξνχζα κειέηε.  

Αξρηθά, είλαη αμηνζεκείσην πσο ζηελ Διιάδα δελ έρεη δηελεξγεζεί πνηέ ζην 

παξειζόλ έξεπλα ε νπνία λα αζρνιείηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν δηαθεκηζηηθό κέζν, 

νύηε κέζσ ζεσξεηηθήο δηεξεύλεζεο νύηε κέζσ πξαθηηθήο, θάηη ζην νπνίν ε 

έξεπλα απηή θαηλνηνκεί εμεηάδνληαο θαη ηνπο δύν απηνύο άμνλεο. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο επηρεηξείηαη λα εληνπηζηεί θαη 

λα επεμεγεζεί ε πηζαλή ζρέζε ηεο Ambient Media δηαθήκηζεο κε ηελ Guerilla 

δηαθήκηζε, ηελ νπνία ε παξνχζα κειέηε ζεσξεί κεηεμέιημε ηεο. 

Δπηπιένλ, ζηε ράξαμε ηνπ ελλνηνινγηθνύ πιαηζίνπ ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κέζνπ έγηλε 

πξνζπάζεηα λα πξνζηεζνύλ αιιά θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνύλ παξάγνληεο πνπ 

κέρξη ηώξα δελ έρνπλ εμεηαζηεί θαη νη νπνίνη ζπλέζεζαλ κεηαμύ άιισλ ην 

εξεπλεηηθό κνληέιν (Κεθάιαην 8, Δηθφλα 15). Οη παξάγνληεο απηνί είλαη: 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ (θαηεγνξία πξντφληνο θαη ζηάδην ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπ) ζηα νπνία αξκφδεη ην δηαθεκηζηηθφ κέζν, 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η 

ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 2010 

23 

 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ (θαηεγνξηνπνίεζε επηρείξεζεο κε βάζε 

ζηνηρεία ρξφλνπ δξαζηεξηνπνίεζεο, έληαζεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη 

γεσγξαθηθήο έθηαζεο δξαζηεξηνπνίεζεο) γηα ηηο νπνίεο είλαη θαηάιιειε ε 

Ambient Media δηαθήκηζε, 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ (ειηθηαθή νκάδα) κε γλψκνλα πάιη ηελ 

θαηαιιειφηεηα, 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηη είδνπο 

επηρεηξήζεηο ζπλεξγάδνληαη (π.ρ. κηθξέο, πνιπεζληθέο θ.η.ι.), 

 ηα πηζαλά εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Ambient Media δηαθήκηζεο, 

 ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο κέηξεζεο ηεο ελ ιφγσ δηαθεκηζηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ηε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε άιια δηαθεκηζηηθά κέζα.  

Πξέπεη αθφκα λα πξνζηεζεί πσο νη ζπζρεηίζεηο ησλ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηώλ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλαθάιπςε ελόο κνληέινπ ρξήζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κέζνπ 

ζύκθσλα κε ην νπνίν κπνξνύλ λα νξηζηνύλ νη επηκέξνπο παξάκεηξνη πνπ ην 

επεξεάδνπλ. Γίλεηαη ην πξψην βήκα δειαδή γηα λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα θάζε ζπληζηψζα ηεο δηαθεκηζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αλαιπηηθά:                          

Ζ Ambient δηαθήκηζε, κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, απεπζύλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλό, πξνβάιινληαο 

ζπγθεθξηκέλν πξντόλ, ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο επηρείξεζεο, κε ζπγθεθξηκέλα 

παξεκβαιιόκελα εκπόδηα θαη ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο.   
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Με βάζε απηφ ην εξεπλεηηθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην, κπνξνχλ νη κειινληηθέο ζρεηηθέο 

έξεπλεο λα πεξηθιείνπλ ζηελ αλάιπζε ηνπο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε πην νξζά θαη ζηνρεπφκελα εξεπλεηηθά βήκαηα θαη ζπλεπψο ζε πην 

νινθιεξσκέλα, έγθπξα θαη αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε παξνύζα κειέηε ππήξμε ε πξώηε, ε νπνία 

ρξεζηκνπνίεζε σο βάζε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ  Ambient Media 

δηαθήκηζε, ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ (δηαθεκηζηέο) δηεξεπλώληαο ην δήηεκα 

κέζσ κηαο επαγγεικαηηθήο νπηηθήο.  

Σα ζηνηρεία πνπ αληινχληαη κέζα απφ ηελ παξνχζα κειέηε, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηνπο δηαθεκηζηέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ πην 

ζθαηξηθά ην ππό εμέηαζε δήηεκα θαη λα εκβαζύλνπλ ζε θαηλνηόκεο πξαθηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεξε κεηάδνζε ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. πλεπψο, ε ζπκβνιή ηεο έξεπλαο απηήο ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ζπλίζηαηαη ζην λα θαηαδείμεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

εμεηαδφκελνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ θαη λα ζπληειέζεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζηάζεο δηαθεκηζηψλ θαη δηαθεκηδνκέλσλ απέλαληη ζε απηφ. 
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1.5. ΔΟΜΘ ΤΘΣ  ΜΕΛΕΤΘΣ 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ 6 κέξε θαη απφ 11 επηκέξνπο θεθάιαηα, ηα νπνία κε ινγηθή 

ζπλέρεηα πξνζεγγίδνπλ ην ππφ εμέηαζε αληηθείκελν. πλνπηηθά, ηα αληηθείκελα πνπ 

πξαγκαηεχεηαη θάζε θεθάιαην έρνπλ σο αθνινχζσο: 

Κεθάιαην 1: Απνηειεί ηελ εηζαγσγή ζηε κειέηε θαη πεξηγξάθεη ην ππφ δηεξεχλεζε 

αληηθείκελν, ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο θαζψο θαη ηε 

ζπκβνιή-ρξεζηκφηεηα ηεο έξεπλαο. 

Κεθάιαην 2: Δπηθαιείηαη βαζηθέο έλλνηεο ηεο δηαθήκηζεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

θαη ηα κνληέια επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα δψζνπλ ζηνλ 

αλαγλψζηε κηα πξψηε εηθφλα ηνπ ξφινπ ηεο δηαθήκηζεο.  

Κεθάιαην 3: Απνηειεί ηε ζεσξεηηθή ζχλδεζε ηεο δηαθήκηζεο κε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ 

πξντφληνο, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηελ εκπεηξηθή εμέηαζε ηεο ζρέζεο 

απηήο ζε αθφινπζν θεθάιαην. 

Κεθάιαην 4: Παξνπζηάδεη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαθήκηζεο 

επεμεγψληαο ην ξφιν ηνπ θαζελφο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη ηα ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά γλσξίζκαηα ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ δηαθήκηζεο (πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνεζεί αξγφηεξα ε δηαθνξνπνίεζε ησλ Ambient Media) θαη επεμεγείηαη ε δνκή 

κηαο δηαθεκηζηηθήο εηαηξίαο, κε ζθνπφ λα γίλεη αληηιεπηή ε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηνπ 

ηκήκαηνο εμππεξέηεζεο πειαηψλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε. 

Κεθάιαην 5: Πεξηγξάθεη ην ξφιν θαη ην ζθνπφ ηεο ΔΓΔΔ θαη κε ηε ρξήζε 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαηαδεηθλχεη ηελ αηηία πνπ επηιέρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο-κέιε 

ηεο ΔΓΔΔ σο απνγξαθηθή κνλάδα. 
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Κεθάιαην 6: Παξαηίζεληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα έηε 2003-2009 ζρεηηθά κε ηε 

δηαθεκηζηηθή δαπάλε θαη ηε δηάξζξσζε ηεο φπσο απηά θαηαγξάθνληαη επίζεκα απφ 

ηελ εηαηξία θαηαγξαθήο Media Services SA. 

Κεθάιαην 7: Γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ δεηεκάησλ, κε ηα 

νπνία έρεη θαηαπηαζηεί ε (πεξηνξηζκέλε) ππάξρνπζα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ Ambient 

Media δηαθήκηζε. Αλαιπηηθφηεξα, δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο, παξνπζηάδνληαη νη 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη ζηφρνη ηεο, γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηελ Guerilla θαη ηελ Out-of-

Home δηαθήκηζε θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη πηζαλέο κέζνδνη κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο. 

Κεθάιαην 8: Πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ζπληζησζψλ ηεο Ambient Media δηαθήκηζεο. Αλαιχνληαη δηάθνξα 

κεζνδνινγηθά ζέκαηα φπσο ην ζρέδην έξεπλαο, ηα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ην 

εξεπλεηηθφ κνληέιν, ηα ζπζηαηηθά ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαζψο θαη ηα ζηάδηα 

ηεο απνγξαθήο.  

Κεθάιαην 9: Παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθηθή κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε ησλ 

ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ κε δχν ηξφπνπο: κε ηελ παξάζεζε ζηνηρείσλ ζπρλνηήησλ (ε 

νπνία δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ επξεκάησλ) θαη κε ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά 

κέηξα (θεληξηθήο ηάζεο, ινμφηεηαο θαη θχξησζεο). ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη 

έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ, ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δηκεηαβιεηή αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζην επφκελν θεθάιαην. 

Κεθάιαην 10: Παξνπζηάδεηαη ε δηκεηαβιεηή αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

κεηαβιεηψλ απφ επηιεγκέλεο ππννκάδεο πνπ ελλνηνινγηθά ζρεηίδνληαη. Ζ εχξεζε 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ δίλεη πνιχηηκε πιεξνθφξεζε γηα ην πψο 

ζπλδένληαη π.ρ. νη ζηφρνη ηεο δηαθήκηζεο κε θάπνηα θαηεγνξία πξντφλησλ ή ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε ηα πηζαλά εκπφδηα θαη πνιιά αθφκα. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, 

παξαηίζεηαη ε αλάιπζε δηκεηαβιεηψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ επηιεγκέλσλ θαη πάιη 

κεηαβιεηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, παξέρνληαο παξαπέξα 

πιεξνθφξεζε. 

Κεθάιαην 11: Παξαηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην 

ζχλνιν ηεο κειέηεο θαζψο θαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο ηφζν πξνο ηελ αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα γηα κειινληηθή έξεπλα φζν θαη πξνο ηνπο δηαθεκηζηέο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή εθαξκνγή ησλ επξεκάησλ. 
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ΜΕΟΣ 2Ο : ΔΙΑΦΘΜΙΣΘ: ΘΕΩΘΤΙΚΘ  ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ   

2.1 ΟΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ 

Έλαο επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο ηεο δηαθήκηζεο είλαη ν εμήο (Kotler & Keller, 

2009:512):  

«Γηαθήκηζε είλαη θάζε απξόζσπε κνξθή παξνπζίαζεο θαη πξνώζεζεο επί πιεξσκή, 

ηδεώλ, αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ από θάπνην αλαγλσξηζκέλν θνξέα». 

Μηα δηαθεκηζηηθή ελέξγεηα θαιείηαη λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλε. Χο ζηφρνο νξίδεηαη ε επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηθνηλσληαθνχ 

επηπέδνπ κε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ θαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη 

ζηφρνη πνπ κπνξεί λα έρεη ε δηαθήκηζε είλαη πνιινί θαη πνηθίινπλ, φκσο 

εληάζζνληαη ζε ηέζζεξεηο βαζηθνχο άμνλεο (Kotler & Keller, 2009:539) : 

 Να πιεξνθνξήζεη: ζηφρνο είλαη λα ελεκεξψζεη, λα δεκηνπξγήζεη γλσξηκία κε 

ηε κάξθα, κε ηα θαηλνχξηα πξντφληα ή κε ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πθηζηάκελσλ πξντφλησλ. 

 Να πείζεη: ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ζπκπάζεηαο, πξνηηκήζεσλ, πίζηεο θαη 

αγνξάο ελφο πξντφληνο/ππεξεζίαο.  

 Να ππελζπκίζεη: ζηνρεχεη ζηελ ηφλσζε θαη ζηηο επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο. 

 Να ελδπλακώζεη: ζηνρεχεη ζην λα θαηαδείμεη φηη νη αγνξέο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ απνηεινχζαλ ηε ζσζηή επηινγή. 
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2.2 ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Θ ΒΑΣΘ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ  

 

 

2.2.1 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Ζ δηαθήκηζε αθνξά ηελ επηθνηλσλία ελφο κελχκαηνο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο 

θαη ε ζεκαζία ηεο είλαη εμέρνπζα θαζψο απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηα 

πξντφληα κηαο επηρείξεζεο θαη ζηνπο πηζαλνχο ελδηαθεξφκελνπο αγνξαζηέο. 

Δπνκέλσο, ε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο είλαη απφ ηηο βαζηθφηεξεο ζην πεδίν ηνπ 

κάξθεηηλγθ θαη άξα ηεο δηαθήκηζεο. 

Οη marketers νθείινπλ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ απνηειεζκαηηθά ην θνηλφ, ζην νπνίν 

απεπζχλνληαη, θαη λα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ ηνπο φπνηνπο ζηφρνπο έρεη ε 

δηαθεκηζηηθή πξνβνιή. Γχν κνληέια βνεζνχλ ζε απηή ηελ θαηαλφεζε: ην 

καθξνκνληέιν ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο (macromodel of the communications 

process) θαη ην κηθξνκνληέιν ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ θαηαλαισηή (micromodel of 

consumer responses) (Kotler & Keller 2009). 
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2.2.1.1 ΜΑΚΟΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Tν βαζηθφ κνληέιν επηθνηλσλίαο απνηειείηαη απφ ελλέα ζπζηαηηθά κέξε φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 1. 

Εικόνα 1: Η επικοινωνιακι διαδικαςία 

 

Πηγθ:  (Kotler & Keller 2009: 514) 

Ο απνζηνιέαο/πεγή είλαη εθείλνο ζηε δηαδηθαζία πνπ έρεη αλάγθε λα κνηξαζηεί 

πιεξνθνξίεο κε θάπνηνλ άιιν. Μπνξεί λα είλαη είηε κία μερσξηζηή νληφηεηα 

(πσιεηήο) ή κία κε πξνζσπνπνηεκέλε νληφηεηα (ζχκπξαμε). Ζ δηαδηθαζία ηεο 

επηθνηλσλίαο μεθηλά φηαλ ε πεγή επηιέγεη ιέμεηο, ζχκβνια, εηθφλεο ηα νπνία επηζπκεί 

λα ζπγθξνηνχλ ην κήλπκα πνπ ζα ζηαιεί ζην δέθηε. Απηφ ην θνκκάηη ηεο 

δηαδηθαζίαο απνηειεί ηελ θσδηθνπνίεζε θαη πεξηιακβάλεη ηε ζχλζεζε ηδεψλ, 

ζθέςεσλ θαη πιεξνθνξίαο κε κνξθή ζπκβνιηθή. Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα πεη πσο ν 

ζηφρνο ηνπ απνζηνιέα είλαη λα ζηείιεη έλα κήλπκα πνπ ν παξαιήπηεο ζα δχλαηαη λα 

θαηαλνήζεη. Γη’ απηφ ην ιφγν ν απνζηνιέαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ζχκβνια, 
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ζεκεία, ιέμεηο θαηάιιεια γηα ην θνηλφ-ζηφρν, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο ηα φπια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα ζηνλ πφιεκν 

γηα λα εηζρσξήζνπλ ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή. 

Ζ επφκελε θάζε ηεο θσδηθνπνίεζεο είλαη ην ίδην ην κήλπκα. Απηφ απνηειείηαη απφ 

πιεξνθνξία θαη ην ίδην ην πεξηερφκελν πνπ ε πεγή ζθνπεχεη λα παξαδψζεη ζην 

δέθηε. Σν κήλπκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ιεθηηθφ ή κε, γξαπηφ, πξνθνξηθφ ή αθφκα 

θαη ζπκβνιηθφ.  

Πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη, ην κήλπκα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζε κνξθή κεηάδνζεο 

αλάινγε ηνπ θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη. Σν θαλάιη είλαη ε 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε πεγή γηα λα «πεξάζεη» ην κήλπκα ζην δέθηε. Ζ δίαπινο 

απηή επηκεξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: πξνζσπηθή θαη απξφζσπε επηθνηλσλία. Ζ 

πξνζσπηθή επηθνηλσλία είλαη ε άκεζε, δηαπξνζσπηθή (πξφζσπν κε πξφζσπν) 

επηθνηλσλία κε ην θνηλφ-ζηφρν θαη ζα κπνξνχζε λα πάξεη ηε κνξθή θνηλσληθψλ 

θαλαιηψλ, φπσο θίινη, γείηνλεο, ζπλεξγάηεο ή θαη κέιε νηθνγέλεηαο. Απηέο νη δίαπινη 

ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κηα κνξθή απφ ζηφκα ζε ζηφκα (mouth to mouth) 

επηθνηλσλίαο, ε νπνία είλαη κηα πνιχ δπλαηή θαη ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα 

ηνπο πειάηεο (Smith & Vogt, 1995). Σα κε πξνζσπηθά θαλάιηα είλαη ζπλήζσο ηα 

καδηθά κέζα ή ε καδηθή επηθνηλσλία θαζψο θάπνηνο ζηέιλεη ην κήλπκα ζε πνιιά 

άηνκα ηαπηφρξνλα. 

Ζ ηειηθή ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν απνδέθηεο, εθείλνο, γηα ηνλ νπνίν 

πξννξίδεηαη ην κήλπκα. Όκσο πξνθεηκέλνπ λα ην θαηαλνήζεη, πξέπεη πξψηα ην 

κήλπκα λα απνθσδηθνπνηεζεί, δειαδή λα κεηαηξαπεί πάιη ζε ζθέςε. χκθσλα κε 
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ηνπο Belch θαη Belch (2004), απηφ ην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ην επίπεδν πξφηεξεο εκπεηξίαο πνπ έρεη ν απνδέθηεο. Με άιια ιφγηα ν 

δέθηεο πξέπεη λα θαηαλνήζεη θαη λα κεηαθξάζεη ην κήλπκα κε ην ζσζηφ ηξφπν, 

νχησο ψζηε λα ζπιιάβεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ απνζηνιέα.  

Όκσο ζηε δηαδηθαζία παξεκβάιιεηαη θαη ν ζφξπβνο. Ο ζφξπβνο είλαη κηα κε 

ζρεδηαζκέλε δηαζηξέβισζε ή παξέκβαζε πνπ ην κήλπκα νθείιεη λα «θεξδίζεη» 

πξνθεηκέλνπ ε επηθνηλσλία λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή. Οη παξεκβάζεηο απηέο 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη ιφγσ δηαθνξψλ (π.ρ. επηπέδνπ εκπεηξίαο, ζηφρσλ) 

αλάκεζα ζε απνζηνιέα θαη απνδέθηε (Belch & Belch, 2004). 

Σέινο, ε πεγή/ απνζηνιέαο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ην δέθηε έηζη 

ψζηε λα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ δεθηψλ θαη λα κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ 

ιάζε ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο. 

Με ιίγα ιφγηα, ν απνζηνιέαο νθείιεη λα γλσξίδεη πνην θνηλφ ζέιεη λα πξνζεγγίζεη 

θαη πνηα αληαπφθξηζε αλαδεηά. Πξέπεη λα θσδηθνπνηήζεη ην κήλπκα ηνπ κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε ν απνδέθηεο λα κπνξεί λα ην απνθσδηθνπνηήζεη. Πξέπεη ην κήλπκα λα 

κεηαδίδεηαη κε κέζα πνπ πξνζεγγίδνπλ ην θνηλφ-ζηφρν θαη λα αλαπηπρζνχλ θαλάιηα 

αλαηξνθνδφηεζεο, ηα νπνία λα θαηαγξάθνπλ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ απνδέθηε.  
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2.2.1.2.  ΜΙΚΟΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΑΡΟΚΙΣΘΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘ  

Ζ ηεξαξρία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη κηα δηαδηθαζία βάζε ηεο νπνίαο ππάξρεη κηα 

ζεηξά απφ ζηάδηα κεηαμχ ηεο θάζεο ηεο άγλνηαο ελφο πξντφληνο θαη ηεο ηειηθήο 

αγνξάο κηαο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο (Barry, 1987). ε απηή ηε δηαδηθαζία βαζίδνληαη 

πνιιέο θνξέο νη αλαιχζεηο ηνπ κάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ νη δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο  

λα θαηαθέξνπλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ θαηαλαισηή, κέζσ ηεο επηδίσμεο ησλ φζσλ 

ππνλννχληαη ζηελ ηεξαξρία ησλ απνηειεζκάησλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ, αλαπηχρζεθαλ πνιιά ππνδείγκαηα ηα νπνία 

πξνζπαζνχλ λα ζθηαγξαθήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηα ζηάδηα απηά, απφ ηα νπνία 

κπνξεί λα πεξάζεη έλαο θαηαλαισηήο. 

Σα ππνδείγκαηα απηά θαζνξίδνπλ πσο ππάξρνπλ ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο. Οη κάξθεηεξο δειαδή κπνξνχλ λα επηδηψθνπλ ηξηψλ 

εηδψλ αληαπφθξηζε απφ ηνπο πειάηεο ηνπο: α) ηε γλσζηηθή, β) ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη γ) ηε ζπκπεξηθνξηθή. ηε βηβιηνγξαθία ηνπ κάξθεηηλγθ ηα ηξία απηά είδε 

αληαπφθξηζεο ζπλδπάδνληαη ζηα ιεγφκελα Μνληέια Ηεξάξρεζεο Αληαπόθξηζεο 

(Response Hierarchy Models). Σα ηέζζεξα παξαδνζηαθά θαη πην δηαδεδνκέλα 

κνληέια ηεξάξρεζεο ηεο αληαπφθξηζεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα. 
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Πίνακασ 1: Μοντζλα Ιεράρχθςθσ Ανταπόκριςθσ                    

ηάδηα 

Μνληέιν 

AIDA 

Μνληέιν 

Ιεξάξρεζεο 

Δλεξγεηώλ 

Μνληέιν 

Τηνζέηεζεο 

Καηλνηνκηώλ 

Μνληέιν 

Δπηθνηλσληώλ 

Γλσζηηθφ Πξνζνρή 

Δλεκεξφηεηα 

Γλψζε 

Δλεκεξφηεηα 

Έθζεζε 

Πξφζιεςε 

Γλσζηηθή 

απφθξηζε 

πλαηζζεκαηηθφ 

Δλδηαθέξνλ 

Δπηζπκία 

πκπάζεηα 

Πξνηίκεζε 

Πεπνίζεζε 

Δλδηαθέξνλ 

Αμηνιφγεζε 

ηάζε 

Πξφζεζε 

πκπεξηθνξηθφ Γξάζε Αγνξά 

Γνθηκή 

Τηνζέηεζε 

πκπεξηθνξά 

Πηγθ: (Kotler & Keller 2009: 515) 

Όια απηά ηα κνληέια ππνζέηνπλ πσο ν θαηαλαισηήο πεξλά θαη απφ ηα ηξία ζηάδηα: 

ην γλσζηηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην ζπκπεξηθνξηθφ. Ζ δηαθνξά φκσο έγθεηηαη 

ζηε ζεηξά πνπ θαηαιακβάλεη θάζε ζηάδην θαη ε νπνία εμαξηάηαη απφ: α) ην βαζκφ 

εμνηθείσζεο θαη αλάκημεο ηνπ δέθηε κε ην ππφ αγνξά πξντφλ θαη β) ηηο 

αληηιακβαλφκελεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ-αληαγσληζηηθψλ καξθψλ. Με 

βάζε ηηο δχν παξαπάλσ κεηαβιεηέο, νη παξαηεξνχκελεο αιιεινπρίεο είλαη: 
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 Γλώζε-ηάζε-πκπεξηθνξά: παξαηεξείηαη φηαλ ν θαηαλαισηήο έρεη πςειή 

αλάκημε κε ηε θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο θαη αληηιακβάλεηαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ελαιιαθηηθέο κάξθεο. 

 πκπεξηθνξά-ηάζε-Γλώζε: παξαηεξείηαη φηαλ ν θαηαλαισηήο έρεη πςειή 

αλάκημε κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο αιιά δελ αληηιακβάλεηαη νπζηψδεηο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ελαιιαθηηθέο κάξθεο. 

 Γλώζε-πκπεξηθνξά-ηάζε: παξαηεξείηαη φηαλ ν θαηαλαισηήο έρεη ρακειή 

αλάκημε κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο θαη επηπιένλ αληηιακβάλεηαη κηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ πξντφλησλ ηεο θαηεγνξίαο.  

Δπηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε αιιεινπρία, ν δηαθεκηζηήο κπνξεί λα επηηχρεη κηα 

θαιχηεξα ζρεδηαζκέλε θαη πην νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία, ζηελ νπνία εμάιινπ 

βαζίδεηαη ε δηαθήκηζε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3. ΔΙΑΦΘΜΙΣΘ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΗΩΘΣ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ  

Κάζε πξντφλ δηαγξάθεη κία πνξεία ζην ρξφλν ε νπνία είλαη γλσζηή σο ν θχθινο 

δσήο ηνπ πξντφληνο. Ο θχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο απνηειείηαη απφ 4 ζηάδηα, θαζέλα 

απφ ηα νπνία έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Κπξηαδόπνπινο, 2001:176-

178).Καηά ζπλέπεηα, ε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή έρεη θαη απηή δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζε θάζε ζηάδην. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 ηάδην Δηζαγσγήο: ηε θάζε απηή ην πξντφλ ιαλζάξεηαη ζηελ αγνξά θαη 

δηεμάγεη έλαλ αγψλα επηβίσζεο κέζα ζε αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο. Οη 

πσιήζεηο είλαη ρακειέο θαη ηα θέξδε αλχπαξθηα έσο θαη αξλεηηθά θαζψο ην 

πξντφλ γηα λα ηνπνζεηεζεί ζηελ αγνξά ρξεηάδνληαη πνιιά έμνδα ρσξίο λα 

ππάξρνπλ αληίζηνηρα έζνδα. ην ζηάδην απηφ, ε  δηαθεκηζηηθή πξνβνιή θαη ε 

δεκνζηφηεηα είλαη απαξαίηεηα γηα λα γίλεη γλσζηφ ην πξντφλ.   

 ηάδην Αλάπηπμεο: ην ζηάδην απηφ ην πξντφλ έρεη θαζηεξσζεί ζηελ αγνξά 

θαη παξνπζηάδεη ξαγδαία αχμεζε πσιήζεσλ θαη αχμεζε ησλ θεξδψλ. Ο 

αληαγσληζκφο πνπ αληηκεησπίδεη ην πξντφλ είλαη πνιχ κεγάινο θαη νη αλάγθεο 

γηα δηαθήκηζε ηεξάζηηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ.  

 ηάδην Ωξίκαλζεο: ηε θάζε απηή αξρίδεη ε πηψζε ησλ πσιήζεσλ θαη ε 

κείσζε ησλ ηηκψλ. Ο ξφινο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα δίλεη έκθαζε ζηε κάξθα, 

ζηηο βειηηψζεηο ηνπ επψλπκνπ πηα πξντφληνο θαη ζηηο νπζηψδεηο δηαθνξέο απφ 

ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα.   
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 ηάδην Παξαθκήο: ην ηειεπηαίν ζηάδην νη πσιήζεηο παξνπζηάδνπλ ξαγδαία 

πηψζε θαη ηα θέξδε θζίλνπλ πάξα πνιχ, γεγνλφο πνπ νδεγεί πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ παχζε ηεο παξαγσγήο. Γχν είλαη νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο 

κάξθεηηλγθ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην ζηάδην απηφ: 

1. Να απνζπξζεί ην πξντφλ απφ ηελ αγνξά 

2. Να επαλαηνπνζεηεζεί (repositioning) κε ην λα παξνπζηαζηνχλ λέεο 

ρξήζεηο ηνπ πξντφληνο ή λένη ιφγνη αγνξάο ηνπ θαη λα αλαδεηεζνχλ 

έηζη θαηλνχξηνη πειάηεο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ε δηαθήκηζε θηλείηαη ζε κεδεληθά ζρεδφλ επίπεδα 

θαη ν ζθνπφο ηεο είλαη κφλν γηα ππελζχκηζε.  

Ζ βαξχηεηα ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο ζε θαζέλα απφ 

ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πίνακασ 2:  Διαφιμιςθ και κφκλοσ ηωισ προϊόντοσ  

ηάδην θύθινπ δσήο ηνπ 

πξντόληνο 

Βαξύηεηα δηαθεκηζηηθήο 

πξνβνιήο 

ηάδην Δηζαγσγήο Υψθλι 

ηάδην Αλάπηπμεο Υψθλι 

ηάδην Χξίκαλζεο Χαμθλι 

ηάδην Παξαθκήο Ρολφ χαμθλι/ Μθδενικι 

Πηγθ: (Κυριαζόπουλοσ, 2001) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4. ΟΙ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΘ ΔΙΑΦΘΜΙΣΘ 

Σα βαζηθά εκπιεθφκελα κέξε ζε κηα δηαθεκηζηηθή ελέξγεηα έρνπλ σο εμήο: 

 ΓΗΑΦΖΜΗΕΟΜΔΝΟ: είλαη ε επηρείξεζε, νξγαληζκφο ή θνξέαο πνπ επηζπκεί 

λα πξνβάιιεη πξντφληα, ππεξεζίεο ή ηδέεο. 

 ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ: είλαη ν αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο πνπ απαζρνιεί 

επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη πξνεηνηκάδνπλ, ζρεδηάδνπλ θαη ηνπνζεηνχλ 

δηαθεκίζεηο ζηα κέζα κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ πειάηεο, γηα ηα αγαζά πνπ 

πξνζθέξνπλ νη δηαθεκηδφκελνη.  

 ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ ΜΔΑ (MEDIA): είλαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηάδνζε ηεο δηαθήκηζεο ζην θνηλφ-ζηφρν. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξαηεζνχλ νξηζκέλα ζηνηρεία γηα δχν απφ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα, ζα αλαιπζνχλ νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο παξάκεηξνη ησλ 

παξαδνζηαθψλ κέζσλ δηαθήκηζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί αξγφηεξα εκθαλήο ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ Ambient Media. Δπηπιένλ, ζα παξνπζηαζηεί ε δνκή κηαο 

ηππηθήο δηαθεκηζηηθήο εηαηξίαο θαη ζα νξηζηεί ν ξφινο θάζε επηκέξνπο ηκήκαηνο 

ηεο. 
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4.1 ΔΙΑΦΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  

 

4.1.1 ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ 

Σα βαζηθφηεξα παξαδνζηαθά κέζα, κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη δηαθεκηζηηθέο 

ελέξγεηεο ζηελ Διιάδα είλαη ε ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, ηα έληππα (εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά), ηα ππαίζξηα κέζα δηαθήκηζεο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην δηαδίθηπν. ηε 

ζπλέρεηα, ζα παξαηεζεί κηα επηζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

γλσξηζκάησλ θαζελφο απφ ηα παξαπάλσ δηαθεκηζηηθά κέζα, φπσο απηά αλαιχνληαη 

απφ ηνλ Βαιάθα (2008). 

 Σειεόξαζε 

Ζ ηειεφξαζε θαηαιακβάλεη, φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ αιιά θαη ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

δαπαλψλ. Απφ εκθάληζεο ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο δηαθεκηζηηθφ εξγαιείν θαη 

θξαηάεη ηα ελία ζην ρψξν απηφ κέρξη θαη ζήκεξα. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο 

ην πην δπλαηφ δηαθεκηζηηθφ κέζν. 

Ζ ηφζν δηαδεδνκέλε ρξήζε ηεο νθείιεηαη ζηα πνιιά πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη σο 

επηθνηλσληαθφ κέζν. Αξρηθά, παξέρεη παλειιαδηθή θάιπςε κε απνηέιεζκα λα 

απεπζχλεηαη ζε έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ δεθηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζεη φια ηα θνηλά-ζηφρνπο, θαζψο δελ ππάξρεη ειιεληθφ 

λνηθνθπξηφ πνπ λα κε δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κία ηειεφξαζε. Δπηπιένλ, ε ηειεφξαζε 

είλαη νπηηθναθνπζηηθφ κέζν θαη ζπλδπάδεη έηζη εηθφλα, ήρν, θίλεζε, ρξψκα, φια 
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δειαδή εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδίδνπλ ζε κηα δηαθήκηζε δσληάληα θαη 

ηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη πην θαηαλνεηή, πην πεηζηηθή θαη πην ειθπζηηθή γηα 

ηνλ απνδέθηε ηεο . Σέινο, εμαηηίαο θαη ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε 

ηειεφξαζε έρεη ηε κνλαδηθή επθνιία λα ρηίδεη άκεζα γλψζε θαη εηθφλα γηα ην 

δηαθεκηδφκελν πξντφλ θαη λα ηνπ πξνζδίδεη έηζη αλαγλσξηζηκφηεηα θαη θήκε. 

Χζηφζν, ε ηειεφξαζε έρεη θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε δηαθεκηζηηθή 

ηεο ηδηφηεηα, κε θπξηφηεξν ην γεγνλφο φηη απαηηεί ηεξάζηηα νηθνλνκηθά θνλδχιηα, ζε 

ζχλνιν, γηα ηελ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ελφο πξντφληνο. Σφζν ε 

παξαγσγή ελφο δηαθεκηζηηθνχ ζπνη φζν θαη ε ίδηα ε κεηάδνζε ηνπ απαηηνχλ 

ππέξνγθα ρξεκαηηθά πνζά. ε απηφ πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη, εηδηθά ζηηο δψλεο prime 

time, φπνπ ε ζεακαηηθφηεηα είλαη κεγάιε θαη ν ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο, ην 

θφζηνο είλαη απαγνξεπηηθφ. Δμάιινπ, νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο απνθηνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κέζσ ηεο επαλάιεςεο, γη’ απηφ άιισζηε θαη ρξεηάδεηαη 

ζπλερήο πξνβνιή ελφο δηαθεκηζηηθνχ ζπνη, γεγνλφο πνπ απμάλεη επηπιένλ ην 

θφζηνο. Έλα αθφκα κεηνλέθηεκα ηεο ηειεφξαζεο είλαη πσο ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα 

εληάζζεηαη ζην ζπλνλζχιεπκα ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβαιιφκελσλ δηαθεκηζηηθψλ 

κελπκάησλ, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη θζνξά ηνπ ίδηνπ ηνπ κελχκαηνο θαη ηνπ 

επηδησθφκελνπ ζθνπνχ ηνπ. Αθφκα, ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε κάδα ησλ 

δεθηψλ ζηελ νπνία ε ηειεφξαζε απεπζχλεηαη είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηεί ζε 

αξθεηά εμεηδηθεπκέλεο ππννκάδεο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηφρεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο δεθηψλ. πλάκα, παξφιν πνπ ηα ηειενπηηθά 

κελχκαηα απεπζχλνληαη ζε πνιχ κεγάιε βάζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ην 
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κέγεζνο ηεο ζεακαηηθφηεηαο δελ είλαη δεδνκέλν, θαη θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ έηζη ηελ 

αλακελφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Σέινο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα 

ηεο ηειεφξαζεο είλαη φηη πξνζθέξεη κεγάιε δπζθνιία πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Σν 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα δελ κπνξεί λα αιιάμεη κε επθνιία θαη ηαρχηεηα θαη ζίγνπξα 

φρη ρσξίο λα ρξεηαζηεί επηπιένλ δαπάλε θαη κάιηζηα αξθεηά πςειή. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ρξεηάδεηαη πιήξεο αλαπξνζαξκνγή ηνπ, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγείηαη κηα δηαθήκηζε εμ’ αξρήο.  

 Ραδηόθσλν 

Σν ξαδηφθσλν απνηειεί έλα αθφκα βαζηθφ κέζν δηαθήκηζεο ζηελ Διιάδα. Ζ 

δηαθήκηζε είλαη ε κνλαδηθή πεγή εζφδσλ ζην ξαδηφθσλν. Χζηφζν, κηα ξαδηνθσληθή 

δηαθεκηζηηθή θακπάληα δελ θνζηίδεη πνιχ αθξηβά, ζπγθξηλφκελε ηδίσο κε κία 

ηειενπηηθή. Σν πιενλέθηεκα ηνπ κέζνπ είλαη, φηη αθελφο κπνξεί θαη απεπζχλεηαη ζε 

κεγάιν αξηζκφ δεθηψλ, ζαθψο κηθξφηεξν απφ ηελ ηειεφξαζε βέβαηα, αθεηέξνπ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γεσγξαθηθήο επηιεθηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δεθηψλ απηψλ, 

θαζψο νη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί δηαθνξνπνηνχληαη ζίγνπξα θαη θαηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν. ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξαδηνθψλνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ε επειημία 

θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, ην νπνίν κπνξεί 

λα αιιάμεη γξήγνξα, εχθνια θαη ρσξίο απηή ε αιιαγή λα είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξή. 

Απφ ηελ άιιε, θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξαδηνθψλνπ δελ είλαη πξνο φθεινο ηεο 

δηαθήκηζεο, κε βαζηθφ ην φηη αθνξά κφλν ζε αθνπζηηθά κελχκαηα. Απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ζπλεπάγεηαη φηη ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 
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επθπέο νχησο ψζηε λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηή. Δμάιινπ, ην 

ξαδηφθσλν, σο κέζν έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ ζπγθεληξψλεη ηελ πιήξε 

πξνζνρή ηνπ δέθηε αιιά ηνλ «ζπληξνθεχεη» θαηά ηε δηάξθεηα παξάιιεισλ 

ελαζρνιήζεσλ ηνπ. πλεπψο, γίλεηαη ιφγνο γηα απμεκέλα επίπεδα «ζνξχβνπ» ηα 

νπνία απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ δέθηε απφ ην ίδην ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα θαη ην 

ζθνπφ ηνπ. Δπηπιένλ, ην ξαδηφθσλν δελ κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε φια ηα θνηλά 

ζηφρνπο θαζψο ππάξρνπλ θάπνηνη δέθηεο, νη νπνίνη δελ πξνηηκνχλ ην κέζν γηα ηελ 

ελεκέξσζε-ςπραγσγία ηνπο. 

 Έληππα 

Σα έληππα κέζα δηαθήκηζεο έρνπλ απνθηήζεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα κεγάιν κέξνο 

ηεο δηαθεκηζηηθήο πίηαο. Σα κέζα απηά δελ ιακβάλνληαη σο κία θαηεγνξία θαζφηη 

έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα θπξηφηεξα έληππα δηαθεκηζηηθά κέζα είλαη νη 

εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά.  

A. Δθεκεξίδεο  

Οη εθεκεξίδεο θαιχπηνπλ κία κεγάιε γθάκα αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. Τπάξρνπλ 

εθεκεξίδεο επξένο αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ αιιά θαη πνιιέο άιιεο πνπ εμεηδηθεχνληαη 

αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ (π.ρ. νηθνλνκηθέο, αζιεηηθέο θηι.). ε θάζε 

πεξίπησζε, ε εθεκεξίδα είλαη έλα έληππν πνπ αγνξάδεηαη κε ζθνπφ λα δηαβαζηεί. 

Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο ην θαηάιιειν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα έρεη κεγάιεο πηζαλφηεηεο 

λα ζπγθεληξψζεη ην βιέκκα θαη ηελ πξνζνρή ηνπ δέθηε θαη λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ. 

εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ εληζρχεη ηελ δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο ζην δέθηε είλαη, 
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επηπιένλ, ην γεγνλφο φηη νη ππάξρνπλ εθεκεξίδεο αλά θάπνηεο πεξηνρέο κε 

απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ππάξμεη γεσγξαθηθή επηιεθηηθφηεηα ησλ δεθηψλ. ηα πην 

πξαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθεκεξίδσλ σο δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ, πξέπεη λα 

αλαθεξζνχλ ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κπνξεί λα πξνβιεζεί 

ή θαη λα αιιάμεη, θαζψο θαη ην φηη δελ απαηηνχληαη κεγάια θνλδχιηα πξνθεηκέλνπ 

κηα δηαθήκηζε λα παξαρζεί, θπξίσο, αιιά θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην έληππν κηαο 

εθεκεξίδαο. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, πιένλ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

εθεκεξίδεο, πεξλνχλ εθηφο απφ ηελ έληππε κνξθή θαη ζηελ ειεθηξνληθή. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπο αλαξηψληαη θαη ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο. Πξνζεγγίδνπλ έηζη επξχηεξν αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη 

απμάλνληαη νη δέθηεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. 

Χζηφζν, ε εθεκεξίδα είλαη έλα κέζν πνπ έρεη πνιχ ζχληνκε δηάξθεηα δσήο. Μφιηο 

δηαβαζηεί δελ ππάξρεη ιφγνο λα θξαηείηαη θαη έηζη καδί κε απηήλ πεηηέηαη θαη ην 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ζην θαιάζη ηεο αλαθχθισζεο! Δπίζεο, ππάξρεη δπζθνιία λα 

δηαρσξηζηνχλ νη δέθηεο κε θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαζψο νη εθεκεξίδεο δελ 

πξνζθέξνληαη γηα ηέηνηνπ είδνπο δηαθνξνπνηήζεηο. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο έληππεο δηαθήκηζεο, ζίγνπξα ε εηθφλα ράλεη ζε πνηφηεηα φηαλ 

πξνβάιιεηαη ζε κηα εθεκεξίδα (ιφγσ ηεο πνηφηεηαο ραξηηνχ), θάηη ην νπνίν δελ 

ελδείθλπηαη γηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηα νπνία έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο απαηηήζεηο 

πςειήο πνηφηεηαο θαη επθξίλεηαο. 
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B. Πεξηνδηθά  

Σα πεξηνδηθά είλαη ην δεχηεξν έληππν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα 

δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. ε αληίζεζε κε ηηο εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά πξνζθέξνληαη 

γηα θνηλσληθννηθνλνκηθή επηιεθηηθφηεηα θαζψο ηέηνηνπ είδνπο δεκνγξαθηθά 

θξηηήξηα δηαρσξίδνπλ ηελ κεγάιε γθάκα ησλ πεξηνδηθψλ ζε θπθινθνξία. Μηα αθφκα 

δηαθνξά ηνπο απφ ηηο εθεκεξίδεο είλαη πσο έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Δμάιινπ, κεγάιν πνζνζηφ ησλ πεξηνδηθψλ θπθινθνξνχλ ζε κεληαία βάζε. Δπηπιένλ, 

ζπλήζσο ην χθνο ησλ πεξηζζφηεξσλ πεξηνδηθψλ είλαη πην ραιαξφ θαη δηαβάδνληαη κε 

κεγαιχηεξε άλεζε. Αθφκα, απεπζχλνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αλαγλψζηεο 

θαζψο είλαη πνιχ ζχλεζεο θαηλφκελν ε αλάγλσζε ηνπ θαη απφ άιια άηνκα πέξα απφ 

εθείλν ην νπνίν έρεη αγνξάζεη ην πεξηνδηθφ. Σέινο, κηα αθφκα δηαθνξνπνίεζε κε ηηο 

εθεκεξίδεο είλαη φηη ηα πεξηνδηθά πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε αλάιπζε θαη πςειφηεξε 

πνηφηεηα ζηα έληππα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη ελδείθλπληαη έηζη γηα κεγαιχηεξε 

γθάκα πξντφλησλ. 

Απφ ηελ άιιε, ζηα αξλεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην 

απμεκέλν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα κηα δηαθήκηζε. Ζ δαπάλε απηή πξνζεγγίδεη 

ζαθψο πςειφηεξα λνχκεξα απφ φηη κηα αληίζηνηρε ζε εθεκεξίδα. Δπηπξφζζεηα, ηα 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζηα πεξηνδηθά απαηηνχλ ζπλήζσο αξθεηφ ρξφλν πξνθεηκέλνπ 

λα θπθινθνξήζεη ην έληππν θαη λα πξνβιεζνχλ. Παξάιιεια, δελ σθειείηαη ε 

επαλαιακβαλφκελε πξνβνιή θαη δπζρεξαίλεηαη ε αιιαγή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

κελχκαηνο.  
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 Τπαίζξηα κέζα δηαθήκηζεο 

Σα ππαίζξηα κέζα δηαθήκηζεο κπνξνχλ λα πάξνπλ πάξα πνιιέο κνξθέο φπσο 

δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θαη θσηεηλέο επηγξαθέο, κελχκαηα ζε κέζα κεηαθνξάο, 

ελαέξηα δηαθήκηζε θαη πνιιά άιια. 

Σν θπξηφηεξν ζεηηθφ ζηνηρείν ησλ ππαίζξησλ δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ είλαη πσο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ εχθνια αληηιεπηά απφ ην δηεξρφκελν θνηλφ. Δίλαη κέζν πνπ θαη 

απηφ απεπζχλεηαη ζε καδηθφ επίπεδν ζην θνηλφ θαη κπνξεί λα ζηνρεχζεη ζε θάπνηεο 

νκάδεο θαηαλαισηψλ πνπ δελ κπνξνχλ ίζσο ηα άιια κέζα. Γε ρξεηάδεηαη λα αλνίμεη 

θάπνηνο ηελ ηειεφξαζε ή λα αγνξάζεη έλα πεξηνδηθφ γηα λα βξεζεί «αληηκέησπνο» κε 

ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Αθφκα, ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ηα ππαίζξηα κέζα 

πξνζθέξνληαη γηα επαλαιεπηηθέο θξνχζεηο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο θαζψο ην 

ίδην άηνκν κπνξεί λα έξρεηαη θαζεκεξηλά ζε νπηηθή επαθή κε απηφ. Απηφ, κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί θαη κε ην φηη ηα ππαίζξηα κέζα πξνζθέξνπλ εμεηδίθεπζε σο πξνο ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ κελχκαηνο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη έηζη θαη γεσγξαθηθή 

εμεηδίθεπζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

Χζηφζν, ηα ππαίζξηα κέζα δελ επλννχλ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ εμεηδηθεχζεηο. Δίλαη 

αβέβαην πνηνο ζα εθηεζεί ζην κήλπκα θαη αλ απηφο απνηειεί ζηφρν ή φρη. Δπηπιένλ, 

έλα ηέηνην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ζπλήζσο είλαη αξθεηά δαπαλεξφ, θαζψο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, εθηφο απφ ην θφζηνο ηεο ίδηαο ηεο δηαθήκηζεο απαηηνχληαη θαη άιια 

έμνδα, π.ρ. πιεξσκή ηειψλ ζηνλ αξκφδην δήκν. Σέινο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα είλαη ν θνξεζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη ζην δέθηε απφ ηελ επηιακβαλφκελε 

έθζεζε ηνπ ζην κήλπκα κε απνηέιεζκα απφ θάπνην ζεκείν θαη κεηά νη κεραληζκνί 
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πνπ αλαπηχζζεη λα αληηκεησπίδνπλ ην κήλπκα απιά ζα κηα εηθφλα πνπ πεξλάεη απφ 

ην νπηηθφ πεδίν ηνπ θαη ηίπνηα παξαπάλσ.  

 Γηαδίθηπν 

Σν δηαδίθηπν θεξδίδεη έδαθνο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο επηινγέο ησλ εηαηξηψλ γηα 

δηαθεκηζηηθή πξνβνιή, ρσξίο απηφ βέβαηα λα ην θαηαηάζζεη αθφκα ζηα 

παξαδνζηαθά κέζα δηαθήκηζεο. αλ νπηηθναθνπζηηθφ κέζν πξνζθέξεηαη 

απεξηφξηζηα γηα εθκεηάιιεπζε θάζε ηερλνινγηθήο δπλαηφηεηαο πξνο φθεινο ηεο 

πνηφηεηαο, ηεο επθπΐαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ελφο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. Όια ηα 

παξαπάλσ ζπλάδνπλ ζην λα ηξαβήμνπλ έληνλα ηελ πξνζνρή ηνπ δέθηε θαη λα 

επηηξέςνπλ παξάιιεια κηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία καδί ηνπ. Αθφκα, ην δηαδίθηπν 

έρεη δπλαηφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηνρεπκέλσλ ή αθφκα θαη 

εμαηνκηθεπκέλσλ δηαθεκίζεσλ, θάηη πνπ θαλέλα άιιν κέζν απφ ηα παξαπάλσ δελ 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη. Σα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθηπαθψλ δηαθεκηζηηθψλ 

ελεξγεηψλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κεηξήζηκα θαη κάιηζηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε 

ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο επηηπρίαο ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ κηαο δηαθήκηζεο, ηελ 

αγνξά ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Σέινο, βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη 

φηη πξνζθέξεη νηθνλνκηθέο ιχζεηο ζηνπο δηαθεκηδφκελνπο, ζε επίπεδα πνπ ίζσο 

θαλέλα άιιν κέζν δελ πξνζθέξεη.  

Φπζηθά, ην δηαδίθηπν σο δηαθεκηζηηθφ κέζν, ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ κεηνλεθηήκαηα. 

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη πσο απεπζχλεηαη ζε εμεηδηθεπκέλν θνηλφ, ηνπο ρξήζηεο 

Ζ/Τ θαη Internet. ηελ Διιάδα, εηδηθά, παξφιν πνπ νη ρξήζηεο απηνί απμάλνληαη 
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ζπλερψο, ν αξηζκφο ηνπο παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη 

ε βάζε ησλ δεθηψλ θαη λα κελ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί θάζε θνηλφ- ζηφρνο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη ειηθησκέλνη, ή νη θάηνηθνη δπζπξφζηησλ πεξηνρψλ κε ειιηπή 

δηαδηθηπαθή θάιπςε. 
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4.2 ΔΙΑΦΘΜΙΣΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ   

 

4.2.1 ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΔΟΜΘ ΔΙΑΦΘΜΙΣΤΙΚΘΣ ΕΤΑΙΙΑΣ 

Οη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κία ηδηαίηεξε νξγαλσηηθή 

δνκή, ε νπνία ιίγν έσο πνιχ είλαη θνηλή αλάκεζα ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Βαιάθα 

(2008) θαηά θαλφλα, απνηεινχληαη απφ 4 ηκήκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία 

εμεηδηθεχεηαη ζε δηαθνξεηηθφ θνκκάηη ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ελφο πξντφληνο-

ππεξεζίαο σο αθνινχζσο: 

 ΣΜΖΜΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΩΝ (Client services ή Account Services): 

είλαη αξκφδην γηα ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ δηαθεκηδφκελν. Ο ππεχζπλνο 

ινγαξηαζκνχ εμππεξεηεί έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο 

(δηαθεκηδφκελνπο) θαη απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη 

ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο. Σν ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ εμεηάδεη ηηο 

έξεπλεο πνπ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο ζρεηηθά κε 

ην θνηλφ ζηφρν, ην πξντφλ θαη ηνλ αληαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

 ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΤ (Creative Services): είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

ζχιιεςε ηεο δεκηνπξγηθήο ηδέαο, ηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

κελχκαηνο, ηελ ηειηθή εηθαζηηθή ζχλζεζε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ. Ο δηεπζπληήο δεκηνπξγηθνχ (creative director) 

ζπλεξγάδεηαη κε θαιιηηερληθνχο δηεπζπληέο (art directors) γηα ηελ ζχιιεςε 

ηεο ηδέαο. ε ζπλεξγαζίεο κε θεηκελνγξάθνπο (copywriters)  θαη γξαθίζηεο 
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δηαηππψλνπλ δηαθεκηζηηθέο πξνηάζεηο. Μεηά ηελ επηινγή ηεο δηαθήκηζεο, ην 

ηκήκα παξαγσγήο (production) επηκειείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ 

πνπ ζα παξαδνζεί ζηα δηαθεκηζηηθή κέζα.  

 ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΩΝ ΜΔΩΝ (Media Services): Αλάινγα κε ην 

θνηλφ-ζηφρν, ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, νη 

πξνγξακκαηηζηέο κέζσλ (media planners) θαηαξηίδνπλ ην ζρέδην ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ (media plan). Σν πξφγξακκα αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ, ην ρξνλνδηάγξακκα πξνβνιήο, ηελ θαηαλνκή ησλ 

δαπαλψλ αλά κέζν. Γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ πξνηάζεσλ εμεηάδνληαη 

ζηνηρεία αλαγλσζηκφηεηαο, ηειεζέαζεο & αθξνακαηηθφηεηαο. Δξεπλψληαη νη 

πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ θαη ε ρξήζε ησλ κέζσλ απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ media plan νη αγνξαζηέο ρψξνπ θαη 

ρξφλνπ (media buyers) θξνληίδνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα κέζα ή κέζσ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (media shops). 

 ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ: έρεη ηελ επζχλε γηα ηα νηθνλνκηθά 

ζέκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο. πλεξγάδεηαη κε ηνλ ηνκέα εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

θαη κε βάζε ηνλ ηξφπν ακνηβήο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, ηηκνινγεί ηνλ 

δηαθεκηδφκελν γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ έρνπλ πξνζθεξζεί. 
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Εικόνα 2: Τπόδειγμα οργανογράμματοσ διαφθμιςτικισ εταιρίασ 

 

Πηγθ: (Βαλάκασ, 2008) 

4.2.2  MEDIA SPECIALISTS ΕΤΑΙΙΕΣ 

Οη εηαηξείεο δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ (media shops, media specialists, media brokers) 

εμεηδηθεχνληαη ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ αγνξάο ρψξνπ θαη ρξφλνπ ζηα 

δηαθεκηζηηθά κέζα (Βαιάθαο 2008). πλεξγάδνληαη κε δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο πνπ 

δελ έρνπλ ηκήκα κέζσλ. Αγνξάδνπλ καδηθά ρψξν θαη ρξφλν, κε απνηέιεζκα λα 

πεηπραίλνπλ θαιχηεξεο ηηκέο. Οη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ εμειηγκέλα 

πξνγξάκκαηα έξεπλαο δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαζελφο θαη λα κπνξνχλ λα εληάμνπλ έηζη θάζε δηαθεκηδφκελν 

πξντφλ ζηα θαηαιιειφηεξα κέζα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5.  ΕΝΩΣΘ ΕΤΑΙΙΩΝ ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηεο
3
, ε ΔΓΔΔ 

ηδξχζεθε ην 1968 κε ζηφρν λα απνηειέζεη ην επαγγεικαηηθφ φξγαλν πνπ ζα 

εθπξνζσπεί ηε δηαθεκηζηηθή αγνξά ζηελ Διιάδα θαη έιαβε αξρηθά  ην φλνκα Έλσζε 

Γηαθεκηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο.  Σν 2000 ηα κέιε ηεο ΔΓΔΔ απνθάζηζαλ 

νκφθσλα ηε δηεχξπλζε ηεο Έλσζεο θαη ηε κεηεμέιημή ηεο ζε έλαλ θνξέα πνπ 

εθπξνζσπεί πιένλ ηνλ επξχηεξν θιάδν ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ Έλσζε κεηνλνκάζηεθε 

ζε Έλσζε Δηαηξηψλ Γηαθήκηζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Διιάδνο, δηαηεξψληαο φκσο ην 

αξθηηθφιεμν «ΔΓΔΔ». Ζ ΔΓΔΔ απνηειείηαη ζήκεξα απφ ηέζζεξηο ηνκείο: 

 ηνλ Σνκέα Γηαθήκηζεο, πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο δηαθεκηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

παξέρνπλ πιήξεηο δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο. 

 ηνλ Σνκέα Γεκνζίσλ ρέζεσλ, κε κέιε εηαηξίεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Public 

Relations), εηαηξίεο δεκνζίσλ ππνζέζεσλ (Public Affairs), εηαηξίεο πξνβνιήο, 

νξγάλσζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ρνξεγηψλ θαη εηαηξίεο event marketing. 

 ηνλ Σνκέα Media Specialists, κε κέιε ηηο εηαηξίεο πξνγξακκαηηζκνχ κέζσλ 

θαη αγνξάο ρψξνπ θαη ρξφλνπ. 

                                                                   

3 (http://www.edee.gr/default.asp?pid=23&la=1) 

http://www.edee.gr/default.asp?pid=23&la=1
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 ηνλ Σνκέα Promotional θαη 1-1 Marketing, κε κέιε εηαηξίεο άκεζνπ θαη 

interactive marketing, ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ 

(Promotional) θαη εηαηξίεο αζιεηηθνχ Marketing. 

Ο ζεζκηθφο ξφινο ηεο ΔΓΔΔ απνξξέεη απφ ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ θιάδνπ θαη ησλ 

εηαηξηψλ-κειψλ ηεο απέλαληη ζε ελδηαθεξφκελα θνηλά θαη νξγαληζκνχο. ην πιαίζην 

απηφ εληάζζεηαη ν ξφινο ηεο ΔΓΔΔ σο ζπλνκηιεηή ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ θαη 

άιισλ αξρψλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηθνηλσλία, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία ηεο ΔΓΔΔ κε 

θνξείο φπσο ν χλδεζκνο Γηαθεκηδνκέλσλ Διιάδνο, ν χιινγνο Δηαηξηψλ Έξεπλαο 

& Γεκνζθφπεζεο Αγνξάο, ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Μάξθεηηλγθ θ.ιπ. 

H ΔΓΔΔ εθπξνζσπεί ηνλ θιάδν θαη ζην εμσηεξηθφ. Απφ ην 1969 εθπξνζσπεί ηελ 

Διιάδα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Δηαηξηψλ Δπηθνηλσλίαο (European Association of 

Communications Agencies). Μεηά ηε δηεχξπλζή ηεο, έγηλε κέινο ζηε, δηεζλνχο 

εκβέιεηαο, Έλσζε ησλ Δηαηξηψλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ (International Communications 

Consultancy Organisation), ζηε Federation of European Direct & Interactive 

Marketing (FEDMA), πνπ εθπξνζσπεί θνξείο θαη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ άκεζνπ marketing θαη ζην Integrated Marketing 

Communications Council Europe (IMCCE), πνπ απνηειεί κεηεμέιημε ηνπ 

Promotional Marketing Council. 
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5.2 ΕΤΑΙΙΕΣ-ΜΕΛΘ ΤΘΣ ΕΔΕΕ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΤΑΤΑΞΘ 

Οη εηαηξίεο πνπ είλαη κέιε ζηελ ΔΓΔΔ είλαη ζπλνιηθά 99 ζε αξηζκφ (επίζεκνο 

ηζηφηνπνο ΔΓΔΔ
4
, ζηνηρεία Ηνπλίνπ 2010). πγθεθξηκέλα, ζηνπο ηνκείο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ εμέηαζε ζηελ παξνχζα έξεπλα ε αξηζκεηηθή δηάξζξσζε έρεη σο 

εμήο: 

 Γηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο  51 εηαηξίεο-κέιε 

 Δηαηξίεο Media Specialists  13 εηαηξίεο-κέιε 

χκθσλα πάληα κε ζηνηρεία ηεο ΔΓΔΔ, ε Έλσζε ζπγθεληξψλεη ην 95% ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο αγνξάο επηθνηλσλίαο θαη έηζη ζεσξείηαη κία απφ ηηο πιένλ 

αληηπξνζσπεπηηθέο Δλψζεηο ζηελ Διιάδα. 

Σν παξαπάλσ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ θαηάηαμε ησλ εηαηξηψλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο κε βάζε ηα κεηθηά ηνπο απνηειέζκαηα, φπσο απηή έρεη 

δεκνζηεπζεί απφ ην Business Today (www.direction.gr/business_today.asp, Νν 2869, 

έθηαθηε έθδνζε 13/4/2010). Υαξαθηεξηζηηθά, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  (Πίλαθαο 4), 

παξνπζηάδεηαη ε θαηάηαμε απηή.  

 

 

                                                                   

4 http://www.edee.gr/default.asp?pid=2&la=1 

http://www.direction.gr/business_today.asp
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Εικόνα 3: Κατάταξθ διαφθμιςτικϊν εταιριϊν 2008-2009 (βάςει μικτϊν αποτελεςμάτων) 

(τα ποςά εκφράηονται ςε χιλιάδεσ €) 

 

Πηγθ: www.direction.gr/business_today.asp (2010) 

http://www.direction.gr/business_today.asp
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ηηο 33 εηαηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάηαμε, κφιηο 2 δελ 

απνηεινχλ ζεκεξηλά κέιε ηεο ΔΓΔΔ.  Καζίζηαηαη έηζη εκθαλέο πσο ε Έλσζε 

Δηαηξηψλ Γηαθήκηζεο θαη Δπηθνηλσλίαο έρεη ππφ ηελ νκπξέια ηεο, ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο «παίθηεο» ζηνλ θιάδν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο θαη 

ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο. 

Δληζρπηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, παξνπζηάδεηαη θαη ν αθφινπζνο πίλαθαο κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάηαμε ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ γηα ηα έηε 2006-2007 βάζεη ησλ 

κηθηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο (φπσο απηά 

δεκνζηεχηεθαλ απφ ην Business Today, http://www.direction.gr/business_today.asp 

Νν 2375, έθηαθηε έθδνζε 12/5/2008), ζηελ νπνία θαη πάιη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα 

είλαη ζεκεξηλά κέιε ηεο ΔΓΔΔ.  
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Εικόνα 4: Κατάταξθ διαφθμιςτικϊν εταιριϊν 2006-2007.  

(τα ποςά εκφράηονται ςε χιλιάδεσ €) 

 

Πηγθ: www.direction.gr/business_today.asp (2008) 

http://www.direction.gr/business_today.asp
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5.3 ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΕΣ 

MEDIA SPECIALISTS ΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΘ ΣΤΘΝ ΕΔΕΕ  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε παξάζεζε νξηζκέλσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ππφ 

εμέηαζε εηαηξίεο-κέιε ηεο ΔΓΔΔ κε βάζε έθζεζε πνπ εθδίδεηαη, αλά δηεηία απφ ηελ 

Έλσζε, πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηεί κε πνζνηηθά ζηνηρεία ε εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ. Οη δηαγξακκαηηθέο απεηθνλίζεηο πνπ αθνινπζνχλ 

αθνξνχλ ζε ζηνηρεία ηεο έθδνζεο Μαΐνπ 2009
5
. 

 

Γράφθμα 1: Εταιρίεσ-Μζλθ ΕΔΕΕ: Κφκλοσ Εργαςιϊν & Μικτά ζςοδα (2006-2007) 

 

Πηγθ: www.edee.gr (2009) 

                                                                   

5 http://www.edee.gr/default.asp?pid=26&la=1 

http://www.edee.gr/
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Γράφθμα 2: Εταιρίεσ-Μζλθ ΕΔΕΕ: Απαςχολοφμενο προςωπικό (α)  (2006-2007) 

 

Πηγθ: www.edee.gr (2009) 

 

Γράφθμα 3: Εταιρίεσ-Μζλθ ΕΔΕΕ: Απαςχολοφμενο προςωπικό (β)  (2006-2007) 

 

 

Πηγθ: www.edee.gr (2009) 

http://www.edee.gr/
http://www.edee.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6.  Θ ΔΙΑΦΘΜΙΣΤΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ.  

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ αξθεηέο εηαηξίεο νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ ηελ εμέιημε ηεο 

εγρψξηαο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο. Μία απφ απηέο είλαη θαη ε Media Services SA, 

θχξην αληηθείκελν ηεο νπνίαο είλαη ε παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξσηνγελνχο 

έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιεληθή 

δηαθεκηζηηθή αγνξά. Αθνινπζνχλ ινηπφλ νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

νηθνλνκηθφ κέγεζνο φπσο απηά έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηε Media Services SA. 

Πίνακασ 3:  Διαφθμιςτικι δαπάνθ ανά μζςο (2003-2009). 

 Εφθμερίδεσ Περιοδικά Ραδιόφωνο Σθλεόραςθ Τπαίκρια φνολο 

2003 298.367 € 681.983 € 106.560 € 724.607 € 319.679 € 2.131.196 € 

2004 348.007 € 812.016 € 116.002 € 765.616 € 278.406 € 2.320.047 € 

2005 399.924 € 874.834 € 124.976 € 799.849 € 299.943 € 2.499.527 € 

2006 456.400 € 966.495 € 107.388 € 805.412 € 349.012 € 2.684.707 € 

2007 511.485 € 1.053.058 € 150.437 € 932.708 € 361.048 € 3.008.737 € 

2008 478.920 € 1.197.300 € 209.527 € 897.975 € 209.527 € 2.993.249 € 

2009 451.345 € 877.615 € 175.523 € 727.166 € 300.896 € 2.507.470 € 

Πηγθ www.mediaservices.gr 

Αξρηθά βιέπνπκε πψο δηακνξθψλεηαη ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε αλά κέζν θαη πνην 

είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ έρεη δαπαλεζεί γηα δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ζηα κέζα απηά 

θαηά ηα έηε 2003-2009. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 3 ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

ησλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ θαηά ηα έηε 2003-2009 θαηαιακβάλνπλ ηα πεξηνδηθά 

θαη φπσο είλαη αλακελφκελν ε ηειεφξαζε. Όκσο αλ θνηηάμνπκε αλαιπηηθά, 
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παξαηεξνχκε πσο ε ηειεφξαζε θάζε ρξφλν παίξλεη φιν θαη κηθξφηεξν θνκκάηη ηεο 

δηαθεκηζηηθήο πίηαο, κε ην πνζνζηφ ηεο λα βαίλεη κεηνχκελν θαηά ηα ηειεπηαία 7 

ρξφληα. Σν πνζνζηφ ησλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ ζε πεξηνδηθά είλαη πεξίπνπ 

ζηαζεξφ, κε εμαίξεζε ην 2008, φπνπ ζεκεηψζεθε κηα αμηφινγε αχμεζε. Σελ ίδηα 

πεξίπνπ πνξεία αθνινχζεζαλ θαη νη ξαδηνθσληθέο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο. Αληίζεηα, 

παξαηεξείηαη κηα κηθξή ζηαδηαθή αχμεζε ζηηο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο ησλ 

εθεκεξίδσλ, κε ακειεηέα κείσζε θαηά ην 2008. Καηά ηελ ίδηα ρξφληα, κείσζε 

παξαηεξήζεθε θαη ζηα ππαίζξηα κέζα, νη δαπάλεο ησλ νπνίσλ απμήζεθαλ ζεκαληηθά 

ην 2009, θαηαδεηθλχνληαο ίζσο έηζη ηελ αλάγθε γηα πξνζθπγή ζε ελαιιαθηηθά θαη 

ιηγφηεξν θνζηνβφξα κέζα δηαθήκηζεο, εηδηθά ελ κέζσ ησλ δπζρεξψλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα. 

ην αθφινπζν δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη θαη γξαθηθά ην πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ πνπ θαηαιακβάλεη θάζε κέζν ηα έηε 2003-2009. 

Γράφθμα 4: Ποςοςτιαία κατανομι διαφθμιςτικισ δαπάνθσ ανά μζςο (2003-2009) 

               
Επεξεργαςμένα ςτοιχεία από www.mediaservices.gr 
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ζηελ 

Διιάδα θαηά ηα έηε 2003-2009. ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη ηα 

απφιπηα λνχκεξα ηεο δαπάλεο. 

Γράφθμα 5: Εξζλιξθ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ (2003-2009) 

 

Επεξεργαςμένα ςτοιχεία από www.mediaservices.gr 

 

Απφ ην 2003 έσο θαη ην 2006 ε ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε απμάλεηαη κε 

θζίλνληα ξπζκφ. Σν 2007 παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 5%. 

Όκσο, απφ ην 2008 αξρίδνπλ λα δηαθαίλνληαη ηα πξψηα αξλεηηθά ζεκάδηα. Σελ ίδηα 

ρξνληά παξνπζηάδεηαη κηα ακειεηέα ίζσο κείσζε 1% γηα λα αθνινπζήζεη ηελ 

επφκελε ρξνληά κηα πνιχ κεγάιε πηψζε ζηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ηεο ηάμεο ηνπ 

16%. Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα, ην νπνίν εκθαλίδεη ηελ εμέιημε ηεο κεηαβνιήο ζηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε. 
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Γράφθμα 6: Ποςοςτιαία μεταβολι διαφθμιςτικισ δαπάνθσ (2003-2009) 

 

Επεξεργαςμένα ςτοιχεία από www.mediaservices.gr 

Ζ ίδηα πησηηθή πνξεία ζηε ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε παξαηεξείηαη θαη ζηα 

ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ Ηνπλίνπ 2010 ζε ζρέζε κε ηνλ Ηνχλην 2009 (Πίλαθαο 4) αιιά 

θαη ζε απηά πνπ αθνξνχλ ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

ηνπ 2009 (Πίλαθαο 5). Ζ ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηελ Διιάδα κεηψλεηαη ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2010 θαηά 7,74% ζε ζρέζε κε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 αιιά ε ίδηα εηθφλα 

ηζρχεη θαη γηα ην πξψην εμάκελν φπνπ ππάξρεη πηψζε 8,03% ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν πεξζηλφ. 

Γηα ηηο ίδηεο πεξηφδνπο παξαηεξείηαη πσο θάζε επηκέξνπο δηαθεκηζηηθφ κέζν, εθηφο 

ησλ πεξηνδηθψλ, παξνπζηάδεη πηψζε ζηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε, θαηά πνζνζηά πνπ 

θαίλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο. 
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Πίνακασ 4: Διαφθμιςτικι Δαπάνθ Ιουνίου 2010 

ΜΔΟ 
ΗΟΤΝΗΟ 

2010 

ΠΟΟΣΑ  

( % ) 

ΗΟΤΝΗΟ  

2009 

ΠΟΟΣΑ  

( % ) 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ   

( % ) 

ΣΖΛΔΟΡΑΖ 64.566.797€ 32,97% 67.758.102€ 31,92% -4,71% 

ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 69.392.565€ 35,43% 83.413.359€ 39,29% -16,81% 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ 48.727.193€ 24,88% 40.966.190€ 19,30% 18,94% 

ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ 13.171.385€ 6,72% 20.148.554€ 9,49% -34,63% 

ΤΝΟΛΟ 195.857.940€ 100,00% 212.286.204€ 100,00% -7,74% 

Πηγθ www.mediaservices.gr 

Πίνακασ 5: Διαφθμιςτικι Δαπάνθ Ιανουαρίου 2010 - Ιουνίου 2010 

ΜΔΟ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ  

2010- 

ΗΟΤΝΗΟ  2010 

ΠΟΟΣΑ  

( % ) 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ  

2009- 

ΗΟΤΝΗΟ  2009 

ΠΟΟΣΑ  

( % ) 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

( % ) 

ΣΖΛΔΟΡΑΖ 337.641.083€ 33,33% 353.746.435€ 32,12% -4,55% 

ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 392.438.542€ 38,74% 444.194.417€ 40,33% -11,65% 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ 216.592.003€ 21,38% 210.843.827€ 19,14% 2,73% 

ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ 66.361.019€ 6,55% 92.702.132€ 8,42% -28,41% 

ΤΝΟΛΟ 1.013.032.647€ 100,00% 1.101.486.812€ 100,00% -8,03% 

Πηγθ www.mediaservices.gr 

Δίλαη εκθαλέο πσο ε ζπλνιηθή αιιά θαη νη επηκέξνπο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο, 

παξνπζηάδνπλ κηα πησηηθή εηθφλα ηα ηειεπηαία 2-3 ρξφληα. Σν γεγνλφο απηφ πξέπεη 

λα εληαρζεί ζηε ζπλνιηθφηεξε πησηηθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε ειιεληθή αγνξά 

θαηά ηα ρξφληα απηά θαη ε νπνία νθείιεηαη ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή χθεζε ηνπ 2008, 

ε νπνία έρεη πξνθαιέζεη ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη ηελ ελ γέλεη πησηηθή πνξεία 

ζρεδφλ φισλ ησλ θιαδψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκία. 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η 

ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 2010 

65 

 

 

 

 

ΜΕΟΣ 3Ο : AMBIENT MEDIA: ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΘ 

ΕΡΙΣΚΟΡΘΣΘ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7. AMBIENT MEDIA 

 

7.1 ΟΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ  

Ζ απφδνζε ηνπ φξνπ Ambient Media ζηελ ειιεληθή γιψζζα δελ έρεη κέρξη ηψξα 

επηρεηξεζεί. Κη απηφ γηαηί δελ ππάξρεη θάπνηνο ειιεληθφο φξνο ν νπνίνο λα 

απνηππψλεη κε επηηπρία θαη ζε πιήξε έθηαζε ην λφεκα ηνπ αγγιηθνχ φξνπ. Ζ ιέμε 

media (πιεζ. ηνπ medium) εηπκνινγηθά ζεκαίλεη κέζα (ηα) θαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

κεκνλσκέλα  αλαθέξεηαη ζηα κέζα επηθνηλσλίαο κε ην επξχ θνηλφ (ηειεφξαζε, 

ξαδηφθσλν, έληππα κέζα) (http://www.otenet.gr/otenet/info/systran/ Λεμηθφ Υξπζή 

Έθδνζε 2006). Σν επίζεην ambient πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ ambiens θαη ε 

εηπκνινγηθή εξκελεία ηνπ είλαη πεξηβάιισλ, -νπζα, -νλ 

(http://dictionary.reference.com/browse/ambient.) 

Έλαο πξψηνο νξηζκφο πνπ είρε δνζεί γηα ηηο Ambient Media δηαθεκίζεηο έρεη σο 

εμήο:  

«νη δηαθεκίζεηο πνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε 

απξόζκελν πεξηβάιινλ, όπνπ δελ έρνπλ επαλαηνπνζεηεζεί δηαθεκηζηηθά κελύκαηα» 

(Bainbridge & Curtis, 1998; Shankar & Horton, 1999). 

Χζηφζν, ν πην δηαδεδνκέλνο θαη νινθιεξσκέλνο νξηζκφο πνπ έρεη δνζεί γηα ηελ 

Ambient media δηαθήκηζε ( Luxton & Drummond:2000) είλαη ν αθφινπζνο:  

« Ζ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ ζε αζπλήζηζηεο θαη απξνζδόθεηεο 

ηνπνζεζίεο (ζέζε), ζπρλά κε κε ζπκβαηηθέο κεζόδνπο (εθηέιεζε) θαη γηα πξώηε ή 

κνλαδηθή θνξά (ρξόλνο)». 

http://www.otenet.gr/otenet/info/systran/
http://dictionary.reference.com/browse/ambient


AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η 

ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 2010 

67 

 

Ο φξνο Ambient Media πεξηιακβάλεη, επνκέλσο, φια ηα κε παξαδνζηαθά 

δηαθεκηζηηθά out-of-home κέζα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα πξνζεγγίζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα θαη επκεγέζε θνηλά, βαζηδφκελα θαηά θχξην ιφγν ζην αίζζεκα ηεο 

«έθπιεμεο» πνπ πξνθαιεί ε δηαθήκηζε κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ρψξνπ 

θαη ρξφλνπ.   

Σν 1996 ήηαλ ε ρξνληά πνπ ηα Ambient Media ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά 

ζηελ νξνινγία ηεο δηαθήκηζεο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ελ ιφγσ επαγγεικαηηθή 

θξαζενινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ( Luxton, 

Drummond:2000). Μηα Βξεηαληθή δηαθεκηζηηθή εηαηξία, ε Concord Advertising, πνπ 

εηδηθεπφηαλ ζηηο ππαίζξηεο θακπάληεο, ήηαλ απηή πνπ εηζήγαγε ηνλ φξν, ν νπνίνο 

πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε λα απνηππσζεί κνλνιεθηηθά ε ζπλερψο απμαλφκελε 

επηζπκία ησλ πειαηψλ γηα «θάηη θάπσο δηαθνξεηηθφ» ζηηο δηαθεκίζεηο ηνπο. 

Γηαθεκίζεηο άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζε πνιχ αζπλήζηζηα κέξε θαη νη θακπάληεο 

απηέο δελ κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο, π.ρ. έληππε ή 

ππαίζξηα δηαθήκηζε, κε απνηέιεζκα λα «γελλεζνχλ» ηα Ambient Media. 

ήκεξα είλαη έλαο πνιχ γλσζηφο φξνο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο πνπ βξίζθεηαη ζε κε ηππνπνηεκέλα, κε 

παξαδνζηαθά κέζα. Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ κέζσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίνακασ 6: Παραδείγματα Ambient Media 

Μθ τυποποιθμζνεσ μορφζσ 
poster 

χετιηόμενα με μεταφορικά 
μζςα 

Διαφιμιςθ χορθγϊν 

Εκκεςιακοί χϊροι 
Αεροπορικά ειςιτιρια & Κάρτεσ 

επιβίβαςθσ 
Αίκουςα αναμονισ 

αεροδρομίου 

Επιδαπζδια posters Ειςιτιρια χϊρων ςτάκμευςθσ Χϊροι άκλθςθσ 

Χϊροι διαςκζδαςθσ (π.χ. bar, 
club) 

Ειςιτιρια Μζςων Μαηικισ 
Μεταφοράσ 

Ραιδότοποι 

Κάδοι απορριμάτων Ταξί (εςωτερικά & εξωτερικά) 
Στακμοί τρζνων/ μετρό και 

ςτάςεισ λεωφορείων 

Αντλίεσ πετρελαίου Φορτθγά  

Τουαλζτεσ δθμόςιων χϊρων Poster ςε ποδιλατα Με τθ χριςθ οκόνθσ 

Σκαλωςιζσ Αερόςτατα Ρρατιρια καυςίμων 

Σχολικοί χϊροι Αερογραφίεσ Ταχυδρομεία 

Καρότςια supermarket 
Εξωτερικι επζνδυςθ κάκε 
κινοφμενου μζςου (τρζνο, 

λεωφορείο) 
Εμπορικά κζντρα 

Τθλεφωνικοί κάλαμοι   

Κουτιά αλλθλογραφίασ 
(ταχυδρομείου) 

χετιηόμενα με υςκευαςίεσ  

 Χάρτινεσ /Ρλαςτικζσ ςακοφλεσ  

 
Συςκευαςίεσ τροφίμων (π.χ. 

γάλα) 
 

Πηγθ: Mackay (2004:114) 
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7.2 ΡΑΛΑΙΟΤΕΕΣ ΕΕΥΝΕΣ- ΥΡΑΧΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

Σν ππφ εμέηαζε ζέκα, παξφιν πνπ κεηξάεη ήδε αξθεηά ρξφληα απφ ηελ εκθάληζε ηνπ, 

δελ έρεη εμεηαζηεί επξέσο ζε επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ επίπεδν. Ζ ζρεηηθή 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία είλαη πεξηνξηζκέλε θαη κφιηο ηα ηειεπηαία ιίγα ρξφληα έρεη 

γίλεη πξνζπάζεηα γηα ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθεκηζηηθήο 

ηερληθήο. Σα θπξηφηεξα επηζηεκνληθά άξζξα πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηελ Ambient 

Media Γηαθήκηζε είλαη ηα εμήο: 

 Luxton, S., Drummond, L., 2000. “What is this thing called „ambient 

advertising?”  

Πεξηγξαθηθή έξεπλα θαη ζεκαηνινγηθή νξηνζέηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. ηελ νπζία  νη  

Luxton θαη Drummond ήηαλ απηνί πνπ έδσζαλ ην έλαπζκα ζηελ αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα γηα λα αζρνιεζεί κε ην δήηεκα. Πξνζπάζεζαλ λα νξίζνπλ ην 

δηαθεκηζηηθφ κέζν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ην άξζξν απηφ δφζεθε ν πξψηνο 

νινθιεξσκέλνο νξηζκφο ηεο Ambient Media δηαθήκηζεο. Δπηπιένλ, δηεξεπλήζεθε ε 

ζρέζε κεηαμχ Ambient θαη Out-of-home δηαθήκηζεο θαη εληνπίζηεθαλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη δηαθνξνπνηήζεηο. Σέινο,  πξνηάζεθε έλα ππφδεηγκα 

ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή, ην νπνίν λα ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ κέζνπ απφ φηη ηα παξαδνζηαθά ππνδείγκαηα. 

 Bennett, R., Kottasz, R., Koudelova, R., 2000. Responses of marketing change 

leaders to ambient advertising.  
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Δκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο. Γηεμήγαγαλ πείξακα ζε δείγκα θνηηεηψλ, 

ζθνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ λα ζπγθξίλνπλ ηελ Ambient κε ηελ έληππε δηαθήκηζε, κέζσ 

θσηνγξαθηψλ πνπ έδεηρλαλ ζηνπο εξσηψκελνπο. πκπέξαλαλ πσο φζν πην πνιχ 

εθπιήζζεηαη ην θνηλφ απφ κία Ambient δηαθήκηζε, ηφζν πην ζεηηθή αληίδξαζε έρεη. 

Δπίζεο, θαηέιεμαλ ζην φηη φζν κεγαιχηεξε ζρέζε (αλάκεημε) έρεη ην άηνκν κε ηε 

δηαθεκηδφκελε κάξθα ηφζν πην ζεηηθή είλαη ε αληίδξαζε ηνπ πξνο ηελ Ambient 

δηαθήκηζε. 

 Razzaq, S., Ozanne, L., Fortin, D.  (2009), “Cutting through the clutter? A 

field experiment measuring behavioural responses to an ambient form of 

advertising”. 

Πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξηθήο αληίδξαζεο ζηελ Ambient δηαθήκηζε 

ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Ζ κειέηε εζηίαζε ζηε κέηξεζε ηεο αληίδξαζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλαληήζνπλ κηα 

Ambient δηαθήκηζε θαζψο θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ. ην πείξακα πνπ δηεμήρζε ζε κηα 

παλεπηζηεκηνχπνιε ηεο Νέαο Εειαλδίαο κεηξήζεθε ε αληίδξαζε ζηελ Ambient 

δηαθήκηζε (πνπ είρε ηε κνξθή ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκφ) ζε θιεηζηφ πεξηβάιινλ 

(θαζίζκαηα ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο)  θαη ζε αλνηθηφ πεξηβάιινλ (ζην έδαθνο) 

θαζψο θαη ν ηξφπνο απάληεζεο ζε απηή. Οη αλσηέξσ ζπκπέξαλαλ πσο : 

i. Οη άκεζεο αληηδξάζεηο-ζπκπεξηθνξέο ζε κηα Ambient δηαθήκηζε είλαη πην 

έληνλεο φηαλ απηή βξίζθεηαη ζε θιεηζηφ παξά ζε αλνηρηφ πεξηβάιινλ θαη 
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ii. Οη άκεζεο αληηδξάζεηο-ζπκπεξηθνξέο ζε κηα Ambient δηαθήκηζε είλαη 

πεξηζζφηεξεο κέζσ άκεζεο ειεθηξνληθήο αληαπφθξηζεο (π.ρ. κήλπκα απφ 

θηλεηφ ηειέθσλν) παξά κέζσ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζε 

ραξηί θαη κνιχβη (π.ρ. ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ ζε θφξκα). 

 Micael Dahlén, Anton Granlund, Mikael Grenros, (2009) "The consumer-

perceived value of non-traditional media: effects of brand reputation, 

appropriateness and expense",  

Σν πείξακα πνπ δηεμήγαγαλ ζε θνηηεηέο παλεπηζηεκίνπ είρε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη 

πνηα είλαη ε αληηιακβαλφκελε απφ ην δέθηε αμία ηνπ κάξθεηηλγθ ζηα κε 

παξαδνζηαθά κέζα δηαθήκηζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο έδεημαλ πσο: 

i. Σα κε παξαδνζηαθά κέζα δηαθήκηζεο εληζρχνπλ ηελ αληηιακβαλφκελε απφ 

ηνλ θαηαλαισηή αμία ηεο κάξθαο. 

ii. H εθαξκνγή κε παξαδνζηαθψλ κέζσλ είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή γηα 

ιηγφηεξν δεκνθηιείο κάξθεο. Οη επξέσο γλσζηέο κάξθεο είλαη πην επαίζζεηεο 

ζε δεηήκαηα θαηαιιειφηεηαο ηνπ κέζνπ θαη θφζηνπο ηεο δηαθήκηζεο, θαζψο 

νη θαηαλαισηέο πεξηκέλνπλ πνιιά απφ απηέο θαη κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα 

απνγνεηεπηνχλ.  

iii. Ζ πςειφηεξε αληηιακβαλφκελε αμία ηεο κάξθαο νδεγεί ζε κεγαιχηεξεο 

πξνζέζεηο αγνξάο θαη επηθνηλσλίαο απφ ζηφκα ζε ζηφκα (word-of-mouth). 
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7.3 ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ ΤΩΝ AMBIENT MEDIA 

Ζ έλλνηα ηεο Ambient Media δηαθήκηζεο ιαλζαξίζηεθε κέζα ζην πιαίζην ηνπ λένπ 

πεξηβάιινληνο media. Ο ιφγνο χπαξμεο θαη δηάδνζεο ησλ λέσλ απηψλ κεζφδσλ 

δηαθήκηζεο είλαη ην γεγνλφο φηη έρνπλ πνιιέο θαηλνχξηεο δπλαηφηεηεο θαη φηη 

ππάξρνπλ ιφγνη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. πγθεθξηκέλα: 

 «πιιακβάλνπλ» ηνλ θαηαλαισηή ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο. 

Σα Ambient κέζα ζηνρεχνπλ ζην λα εηζρσξήζνπλ ζηνπο ρψξνπο εθείλνπο κε ηνπο 

νπνίνπο νη θαηαλαισηέο έρνπλ κηα θαζεκεξηλή δηαδξαζηηθή ζρέζε γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ αληηζπκβαηηθνχο θαη απξφζκελνπο ηξφπνπο επαθήο κε ηε κάξθα 

(brand) (North & Enslin, 2004). Σα Ambient Media δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

«ζπιιάβεη» θαλείο ηνλ θαηαλαισηή ζε θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ηνπ 

ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή. Οη Horton (2001:2) θαη  Phillipson (2001:6-8) εμεγνχλ πσο 

ηα κέζα απηά εκθαλίζηεθαλ γηα λα επεξεάζνπλ θαηά θάπνην ηξφπν ηνπο 

θαηαλαισηέο ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο πεξλνχλ ηε δσή ηνπο, κε ηξφπν 

δηαθνξεηηθφ απφ φηη ηα παξαδνζηαθά κέζα, ηα νπνία παιεχνπλ λα «ζηνρεχζνπλ» ηνλ 

θαηαλαισηή κε αδηάθνξεο παξαιιαγέο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ Herber (2000:7) 

ε επηθνηλσλία κηαο κάξθαο κέζσ θνηλφηππσλ ηαθηηθψλ, «ζε θαηλνχξηα ζπζθεπαζία», 

είλαη θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία. Ζ ζηξαηεγηθή κηαο κάξθαο γηα επηθνηλσλία ή 

επαθή νθείιεη λα ζπλεηζθέξεη ζε θαηλνχξηεο ζηξαηεγηθέο ηδέεο θαη θαηλνηνκηθή 

επαθή.   
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 Πξνθαινύλ εληνλόηεξε πλεπκαηηθή-γλσζηηθή δηεξγαζία 

Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Waddill θαη McDaniel (1998), ηα αζπλήζηζηα γηα ηνλ δέθηε 

εξεζίζκαηα ππφθεηληαη ζε βαζχηεξε θαη εθηελέζηεξε επεμεξγαζία απφ απηά πνπ 

ζεσξνχληαη θνηλφηνπα. Δμάιινπ, νη Bainbridge θαη Curtis (1998) επηζεκαίλνπλ πσο 

ν ζθνπφο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ δηαθεκηζηηθψλ ηερληθψλ είλαη λα «μεθχγνπλ απφ ην 

ζσξφ» (cut through the clutter) ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ κε ην λα δηαθφςνπλ ηηο 

ζθέςεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο. Τπνζηεξηθηηθφ 

ζην παξαπάλσ είλαη θαη ην φηη ηα Ambient Media απαηηνχλ κεγαιχηεξε πλεπκαηηθή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ κελχκαηνο ζε ζρέζε κε άιια εθηφο ζπηηηνχ 

κέζα, κε απνηέιεζκα λα είλαη πην «δεζκεπηηθά» θαη λα απμάλνπλ ην επίπεδν 

ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ-δέθηε ( Luxton & Drummond, 2000). Δπηπιένλ, ν Barnes 

(1999) ππνζηεξίδεη πσο ν δέθηεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο έξρεηαη αληηκέησπνο 

κε θάηη πνιχ αλάξκνζην γηα ην πεξηβάιινλ φπνπ βξίζθεηαη ην κήλπκα, κε 

απνηέιεζκα λα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη ππνζπλείδεηεο πλεπκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί ηελ θαηάζηαζε. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

βξίζθνληαη θαη νη Bennett, Gabriel, Kottasz, θαη Koudelova (2000) ππνζηεξίδνληαο 

πσο νη γλσζηηθνί κεραληζκνί ηνπ δέθηε δνπιεχνπλ πην εληαηηθά γηα λα 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ «αζπλεπή» εξεζίζκαηα, πξνθαιψληαο έηζη 

κεγαιχηεξα επίπεδα πξνζνρήο. 
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7.4 ΣΤΟΧΟΙ  AMBIENT MEDIA 

 

Οη ζηφρνη πνπ έρνπλ νη δηαθεκηζηηθέο πξνβνιέο κέζσ ησλ Ambient Media, 

αλακθηζβήηεηα δελ κπνξνχλ νξηζηνχλ κε ζαθήλεηα θαζψο εμαξηψληαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο, φπσο ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ, ην θνηλφ-ζηφρνο, ε θάζε ηνπ θχθινπ 

δσήο ηνπ πξντφληνο θαη πνιινί άιινη. Χζηφζν, νξηζκέλνη απφ ηνπο ζηφρνπο απηνχο 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο: 

 Αύμεζε αλαγλσξηζηκόηεηαο κηαο κάξθαο (brand awareness). 

Οη Razzaq, Ozanne θαη Fortin (2009) δηαηείλνληαη πσο ε Ambient δηαθήκηζε 

κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ζηφρνπο δεκηνπξγίαο αλαγλσξηζηκφηεηαο γηα κία 

κάξθα θαη ζηηγκηαίσλ, άκεζσλ θηλήζεσλ-ζπκπεξηθνξψλ αιιά δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκεχζεη γηα ην ρηίζηκν ηεο εηθφλαο κηαο κάξθαο θαη γηα δεκηνπξγία 

καθξνρξφλησλ θαηαλαισηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζε απηή. ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε είλαη θαη ε ζέζε ησλ Luxton θαη Drummond (2000) πνπ 

εληνπίδνπλ ηνλ επηθνηλσληαθφ ξφιν ηεο Ambient δηαθήκηζεο ζηε γλσξηκία-

ππελζχκηζε γηα κία κάξθα. 

 Γεκνζηόηεηα από ζηόκα ζε ζηόκα (Word of mouth). 

ε απηή ηε κνξθή δηαθήκηζεο πνιχ βαζηθφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν παίδεη ε 

επηθνηλσλία θαη δεκνζηφηεηα απφ ζηφκα ζε ζηφκα κέζσ π.ρ. νκάδσλ 

αλαθνξάο (reference group) ( Luxton & Drummond 2000). 
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 Γεκόζηεο ρέζεηο. 

Ζ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή κέζσ Ambient Media κπνξεί λα έρεη απνηειέζκαηα 

ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα παξάδεηγκα αλ ππάξμεη ζπλαθφινπζε 

πξνβνιή κηαο θακπάληαο απφ Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (Luxton & 

Drummond 2000). Δπηπιένλ, ε McNaughton (2008) ππνζηεξίδεη πσο ην 

Guerrilla κάξθεηηλγθ (ην νπνίν φπσο ζα ηνληζηεί παξαθάησ πξνζηδηάδεη πνιχ 

ζην Ambient Media κάξθεηηλγθ)  βαζίδεη ηε δπλακηθή ηνπ ζηε δεκηνπξγία 

δεκνζηφηεηαο, ζην λα ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. ην 

ίδην άξζξν, νη ζηφρνη πνπ επηζεκαίλνληαη λα εμππεξεηεί απηή ε κε 

παξαδνζηαθή κνξθή επηθνηλσλίαο είλαη επηπιένλ νη: 

 Αύμεζε πσιήζεσλ. 

 Γηεύξπλζε πειαηνινγίνπ. 
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7.5 AMBIENT ΚΑΙ GUERILLA ΔΙΑΦΘΜΙΣΘ 

«Γηαθήκηζε είλαη ε ηέρλε ηνπ λα βάιεηο κηα κνλαδηθή ηδέα πσιήζεσο ζηα 

θεθάιηα όζσλ γίλεηαη πεξηζζόηεξσλ αλζξώπσλ κε όζν ην δπλαηόλ ρακειόηεξν 

θόζηνο». 

Άγλσζηνο 

 

ηελ νπζία, ν φξνο Ambient Media advertising κνηάδεη λα είλαη κηα εμέιημε ηνπ φξνπ 

Guerilla advertising. To Guerilla marketing ζαλ φξνο γελλήζεθε απφ ηνλ Jay Conrad 

Levinson ην 1984 ζην βηβιίν ηνπ “Guerrilla marketing: Secrets for making big profits 

from your small business”. χκθσλα κε ηνλ Levinson, απηφο ν ηχπνο κάξθεηηλγθ θαη 

δηαθήκηζεο, ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ηηο  ελαιιαθηηθέο  κεζφδνπο πξνβνιήο ζε κε 

παξαδνζηαθά κέζα πνπ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ην ειάρηζην έσο κεδεληθφ media 

spend. Παξφιν πνπ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Guerilla advertising φηαλ 

πξσηνεκθαλίζηεθε ήηαλ ην ρακειφ θφζηνο ησλ δηαθεκηζηηθψλ ελεξγεηψλ, εληνχηνηο 

ε ζχγρξνλε δηαθεκηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη μεθχγεη απφ απηφ θαη είλαη άπεηξεο νη 

Guerilla ελέξγεηεο εηαηξηψλ (θπξίσο κεγάισλ brands) νη νπνίεο ρξεηάζηεθαλ 

ππέξνγθα πνζά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο (Dahlen, Granlund & Grenros, 2009). 

 ηε βάζε θαη ησλ δχν ελλνηψλ ινηπφλ, βξίζθεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα, ε θαηλνηνκία, 

ηα ελαιιαθηηθά κέζα δηαθήκηζεο θαη ε απνθπγή ηεο πεπαηεκέλεο νδνχ. Καη νη δχν 

κνξθέο δηαθήκηζεο έρνπλ ζθνπφ λα επεξεάζνπλ καδηθά ην θνηλφ θαη λα μερσξίζνπλ 

απφ ην ζσξφ ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ πνπ κε κεγάιε επθνιία αγλννχλ πιένλ νη 
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θαηαλαισηέο. Μέζα απφ ην ζπλαίζζεκα ηεο έθπιεμεο πνπ δεκηνπξγνχλ ζην δέθηε, 

επηρεηξνχλ λα θινλίζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ θαη λα ηνλ επεξεάζνπλ κφληκα, ζε ρξφλν 

πέξα απφ απηφλ πνπ δηαξθεί ε έθζεζε ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. 

πλεπψο, νη δχν έλλνηεο (Ambient θαη Guerilla advertising) αλ δελ είλαη ηαπηφζεκεο 

ζίγνπξα ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ κεγάιεο νκνηφηεηεο. χκθσλα κε απηή ηε 

δηαπίζησζε, ζηε κειέηε απηή πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Guerrilla 

advertising ζεσξείηαη φηη πξνζηδηάδνπλ ζηελ Ambient δηαθήκηζε θαη ιακβάλνληαη σο 

βάζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ δεηνπκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

 

7.6 AMBIENT ΚΑΙ OUT OF HOME ΔΙΑΦΘΜΙΣΘ  

Οη  Luxton θαη Drummond (2000) εληνπίδνπλ ηελ πξνέιεπζε ηεο Ambient 

δηαθήκηζεο ζηελ out-of-home δηαθήκηζε θαη επεμεξγάδνληαη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δχν πξνζδηνξίδνληαο ηα θνηλά ηνπο ζηνηρεία αιιά θαη ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ. Ζ 

Out-of-Home δηαθήκηζε είλαη κηα έλλνηα επξχηεξε απφ ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε θαη 

αλαθέξεηαη ζε φιεο εθείλεο ηηο  δηαθεκηζηηθέο κνξθέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο 

νηθηαθνχ ρψξνπ, φρη φκσο απαξαίηεηα ζε αλνηθηφ πεξηβάιινλ. 

Όπσο ηζρπξίδνληαη νη Luxton θαη Drummond (2000) ππάξρνπλ έληνλεο νκνηφηεηεο 

κεηαμχ εθηφο ζπηηηνχ (Out-of-Home) θαη Ambient δηαθήκηζεο, εηδηθά ζε φξνπο 

ηνπνζεζίαο, κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επίδξαζεο ηεο επηθνηλσληαθήο 

δηαδηθαζίαο (ρξήζηκα κέζα γηα γλσξηκία/ππελζχκηζε πξντφληνο, αθαηάιιεια γηα 

παξνρή καθξνζθειψλ πιεξνθνξηψλ). Δπηπιένλ, θαη νη δχν κνξθέο ρξεζηκνπνηνχληαη 
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ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπ είδνπο θακπάληεο θαη δελ απνηεινχλ ζπλήζσο κνλαδηθή 

ηαθηηθή δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο γηα θάπνην πξντφλ (Azari & Kamen 1984). 

εκαληηθφ, επίζεο, είλαη πσο θαη γηα ηα δχν κέζα δηαθήκηζεο απαηηνχληαη πςειά 

επίπεδα δεκηνπξγηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα αθήζνπλ ζηνλ δέθηε κηα εληχπσζε πνπ 

ζα θξαηήζεη, θαζψο ν ρξφλνο επεμεξγαζίαο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο πνπ απηφο 

έρεη είλαη πεξηνξηζκέλνο, αθνχ ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα «ζπιιακβάλεη» ην δέθηε 

φζν  αζρνιείηαη κε θάηη άιιν, π.ρ. πεξηκέλεη ην ιεσθνξείν ή ηξψεη ζε θάπνην 

εζηηαηφξην.  Απφ άπνςεο θφζηνπο, θαη νη δχν κνξθέο κπνξνχλ λα είλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθέο (cost effective), λα πεηχρνπλ επξεία θάιπςε (broad reach) θαη 

ππάξρεη δπζθνιία λα αγλνεζνχλ απφ ηνπο δέθηεο. 

Παξφια απηά, νη εθηφο ζπηηηνχ θαη νη Ambient δηαθεκίζεηο έρνπλ θαη νκνηφηεηεο πνπ 

έρνπλ αξλεηηθφ ραξαθηήξα. Κάπνηεο απφ απηέο κπνξεί λα είλαη ε «νπηηθή κφιπλζε» 

(visual pollution), νη δπζθνιίεο ζηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε εμαηνκίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ) (Bhargava & Donthu, 1999) θαη 

νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ κελχκαηνο λα επηηχρεη ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ 

ηεο δηαθήκηζεο. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ε Ambient δηαθήκηζε ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί 

λα πξνθαιεί αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο (π.ρ. πξνζβιεηηθή δηαθήκηζε) θαη επηπιένλ 

κπνξεί ην κέζν λα ππνζθηάδεη ην κήλπκα. 

Απφ ηελ άιιε, νη Luxton θαη Drummond (2000) εληνπίδνπλ θαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ Ambient απφ ηε δηαθήκηζε εθηφο ζπηηηνχ: 

 Μεγαιχηεξε έκθαζε ζε ηαθηηθέο φπσο ε έθπιεμε, ην ρηνχκνξ, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζπλεπψο αλάκεημε ηνπ θνηλνχ ( ε ζπκκεηνρή απφ ηνλ 
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απνδέθηε ελδπλακψλεη ην κήλπκα, Schiffman, Bendall, Watson & Kanuk 

1997). 

 Δίλαη πεξηζζφηεξν δεζκεπηηθή απφ ηελ εθηφο ζπηηηνχ θαη επνκέλσο κε 

κηθξφηεξεο απψιεηεο, θαζψο ηέηνηνπ είδνπο δηαθεκίζεηο δελ κπνξνχλ εχθνια 

λα αγλνεζνχλ επηιεθηηθά ζε πεξίπησζε πνπ δελ ελδηαθέξεη ην δέθηε ην 

πξντφλ (East 1997). 

 Ζ αίζζεζε ηνπ «αζπλήζηζηνπ» απμάλεη ην επίπεδν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

θαηαλαισηή θαη ζπλεπψο θαη ηελ επηζπκία ηνπ λα θαηαβάιιεη επηπιένλ 

πξνζπάζεηα (πλεπκαηηθή- cognitive) γηα λα επεμεξγαζηεί ην κήλπκα. 

 Γεκηνπξγνχληαη θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα επηθνηλσλία απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα (word-of-mouth). 

 Ζ Ambient δηαθήκηζε ιεηηνπξγεί κεξηθψο κέζα απφ ηελ έθπιεμε, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αλαθάιπςε ηεο επηθνηλσλίαο απφ ηνλ απνδέθηε. Ο 

δέθηεο πξνζθαιείηαη λα πηζηέςεη πσο έρεη αλαθαιχςεη θάηη, γεγνλφο ην νπνίν 

δεκηνπξγεί κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ην θνηλφ-ζηφρν. 

 Σν θνηλφ-ζηφρνο είλαη πην εμεηδηθεπκέλν απφ φηη ζηελ Out-of-Home 

δηαθήκηζε. Οη δεκηνπξγνί Ambient θακπαληψλ είλαη γεληθά λένη (θάησ ησλ 

30) θαη ζηνρεχνπλ ζε θνηλφ παξφκνηαο ειηθίαο, δεκνγξαθηθή νκάδα ε νπνία 

ζεσξείηαη φηη δχζθνια κπνξεί λα επεξεαζηεί. 
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 Μηα αθφκα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε είλαη ν ηξφπνο πνπ ν θαηαλαισηήο 

εκπιέθεηαη κε ην κέζν, κέζσ ησλ ζπκβφισλ. Ζ ζεκεησηηθή
6
 (semiotics) ή ηα 

ζχκβνια είλαη έλαο βαζηθφο ηξφπνο λα κεηαβηβαζηεί ην κήλπκα (ην λφεκα 

ηνπ), ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη ιίγνο ρξφλνο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ κελχκαηνο 

(Fiske & Hartley 1989). ηελ Ambient δηαθήκηζε ην κέζν κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί θαη σο ην ζεκείν (ζεκάδη). Καιά επηιεγκέλεο εηθφλεο, 

ρξψκαηα, πεξηερφκελα θ.η.ι. κπνξνχλ λα απνδψζνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

λφεκα πην απνηειεζκαηηθά θαη πην γξήγνξα απφ φηη κφλν έλα θείκελν. 

7.7 ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΘΝ AMBIENT MEDIA ΔΙΑΦΘΜΙΣΘ 

Όπσο αλαιχζεθε θαη ζηελ Δλόηεηα 2.2.1.2, πνιιά είλαη ηα κνληέια πνπ επηρεηξνχλ 

λα εμεγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή.  Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Luxton 

θαη Drummond (2000) ηα κνληέια απηά έρνπλ γξακκηθή δνκή θαη είλαη ιηγφηεξν 

θαηάιιεια γηα ηελ Ambient δηαθήκηζε. Έλα κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη, γηαηί κνηάδεη 

λα είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειν ζε απηφ ην είδνο δηαθήκηζεο, είλαη ην ππφδεηγκα 

«Γλώζε-Γνθηκή-Δλδπλάκσζε» (Ehrenburg, 1988), ζχκθσλα κε ην νπνίν ν ξφινο ηεο 

                                                                   

6 Ζ ζεκεησηηθή είλαη ε επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ κειεηάεη ζε βάζνο φια ηα θαηλφκελα ηνπ πνιηηηζκνχ ζηηο 

ζεκεξηλέο θνηλσλίεο, αιιά θαη ζηηο θνηλσλίεο ηνπ παξειζφληνο, σο ζπζηήκαηα ζεκείσλ. ηελ έλλνηα ηεο 

ζεκεησηηθήο, ηα ζεκεία πεξηιακβάλνπλ ιέμεηο, εηθφλεο, ήρνπο, ρεηξνλνκίεο θη αληηθείκελα. Αληηθείκελα κειέηεο 

ηεο ζεκεησηηθήο είλαη αλάκεζα ζε άιια ε θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά, ηα λνήκαηα πνπ επηθνηλσλνχλ νη 

ρεηξνλνκίεο θαη ν ηξφπνο έλδπζεο, νη δνκέο ηεο πνίεζεο θαη ηεο ινγνηερλίαο, ν ηξφπνο πνπ επηθνηλσλνχλ ε 

κνπζηθή, ε δσγξαθηθή θαη νη ινηπέο ηέρλεο, ηα κελχκαηα πνπ καο εθπέκπνπλ ην ζέαηξν, ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ηα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαζψο θαη ηα βηψκαηα απφ ηελ αξρηηεθηνληθή θαη γεληθφηεξα ηνλ θηηζκέλν ρψξν. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζεκεησηηθή δηαζηαπξψλεηαη κε φιεο ηηο ηέρλεο θαη κ' έλα επξχ θάζκα ζεσξεηηθψλ θαη 

εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ, απφ ηελ θνηλσληνινγία, ηε ιανγξαθία, ηελ αλζξσπνινγία, ηελ αξραηνινγία θαη ηε 

ςπρνινγία, κέζσ ηεο θηινζνθίαο, ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο θξηηηθήο ηεο ινγνηερλίαο, κέρξη ηελ αξρηηεθηνληθή 

θαη ηελ πνιενδνκία (Διιεληθή εκεησηηθή Δηαηξία, http://www.hellenic-semiotics.gr/).  

http://www.hellenic-semiotics.gr/
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Ambient δηαθήκηζεο δελ είλαη λα σζήζεη ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ αγνξά αιιά είλαη 

εληζρπηηθφο πξνο ην πξνβαιιφκελν πξντφλ. Δλαιιαθηηθά, πξνηείλεηαη ην κνληέιν 

«πκπεξηθνξά απέλαληη ζηε δηαθήκηζε» (Edell & Burke, 1987), φπνπ ν θαηαλαισηήο 

ζρεκαηίδεη ζπλαηζζήκαηα θαη θξίζε φηαλ εθηίζεηαη ζε κηα δηαθήκηζε, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα νδεγνχλ ζε πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηε δηαθεκηδφκελε 

κάξθα. Οη Luxton θαη Drummond (2000) πξνηείλνπλ ινηπφλ ην εμήο ππφδεηγκα: 

Πίνακασ 6: Προτεινόμενο Τπόδειγμα Ambient Media διαφιμιςθσ 

Μοντζλο 

«υμπεριφορά 

απζναντι ςτθ 

διαφιμιςθ» 

(Edell & Burke, 

1987) 

Μοντζλο Ambient                

(βαςιςμζνο ςτο μοντζλο «Αξιϊν 

τθσ κατανάλωςθσ», Sheth-

Newman-Gross 1991) 

Παράδειγμα 
θμειωτικό 

παράδειγμα 

 Αποςτολζασ Αποδζκτθσ  

Ζκκεςθ ςτθ 

διαφιμιςθ Συναιςκθματικι αξία: ςυναίςκθμα του 

ςοκ, υποκίνθςθ ςυναιςκθμάτων 

καταναλωτι, κζαμα 

Ο αποδζκτθσ 

εκπλιςςεται που βλζπει 

μινυμα πίςω από τθν 

πόρτα τθσ τουαλζτασ. 

(υποςυνείδθτοσ 

«ερεκιςμόσ»/θδονι) 

Ζκκεςθ ςτθν εικόνα, 

ςτο ςφμβολο (αν είναι 

μεμονωμζνο, ατελζσ 

μινυμα)  

Κρίςθ 

(γνωςτικό) 

Συναιςκιματα 

Επιςτθμικι (Epistemic) αξία (φιλοςοφία 

που αςχολείται με τισ ρίηεσ, τθ φφςθ, τισ 

μεκόδουσ και τα όρια τθσ ανκρϊπινθσ 

γνϊςθσ). Ο αποδζκτθσ αιςκάνεται 

ενδυναμωμζνοσ από τθν 

αντιλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα τθσ 

περιζργειασ, τθσ καινοτομίασ. 

Ενεργοποιείται ο ςυλλογιςμόσ του, 

ατελζσ μινυμα που χρειάηεται να 

περατωκεί, επικυμία για  γνϊςθ. 

Ο αποδζκτθσ 

αναρωτιζται ποιοσ 

άλλοσ το ζχει δει. 

Συνειδθτοποιεί ότι 

πρόκειται για 

διαφιμιςθ. 

Ο καταναλωτισ πρζπει 

να κάνει τθ γνωςτικι 

ςυςχζτιςθ μεταξφ του 

ςυμβόλου και τθσ 

αναφοράσ του. 

(Συμβολικζσ νφξεισ για 

υποςτιριξθ του 

προϊόντοσ) 

Συμπεριφορά 

απζναντι ςτθ 

διαφιμιςθ/ 

μάρκα 

Κοινωνικι αξία: γκρουπ 

αναφοράσ(reference groups), 

κακοδθγθτζσ τθσ γνϊμθσ, WOM, 

ςυντονιςμόσ με το κοινό-ςτόχο 

Θζλει να μοιραςτεί τθν 

ανακάλυψθ με τουσ 

φίλουσ του. 

Αποκωδικοποίθςθ, 

κατανόθςθ 

Πλεσ οι αξίεσ πρζπει να μεγιςτοποιθκοφν για να προκαλζςουν κετικι αλλαγι ςτθ ςτάςθ του καταναλωτι 

Πηγθ: Luxton & Drummond (2000: 737) 
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7.8 ΜΕΤΘΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑΣ AMBIENT MEDIA ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ 

Ζ δπζθνιία κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο δηαθεκηζηηθήο ελέξγεηαο είλαη 

εμίζνπ επκεγέζεο φηαλ πξφθεηηαη γηα Ambient Media δηαθεκίζεηο. Απηνχ ηνπ είδνπο 

ηα κέζα δελ απνηεινχλ κηα ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα 

εθπιεξψζεη ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. Καηά ζπλέπεηα ζπλήζεηο κέζνδνη 

κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα είλαη είηε αθαηάιιειεο είηε δχζθνιεο λα 

εθαξκνζηνχλ. Κάπνηνη πηζαλνί ηξφπνη κέηξεζεο είλαη νη εμήο (Luxton & Drummond, 

2000): 

 Αληαπφθξηζε πσιήζεσλ κεηά απφ κία θακπάληα (σζηφζν ε κέζνδνο απηή 

παξνπζηάδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα φπσο ζπγθερπκέλα απνηειέζκαηα). 

 Αλ πξνθχςεη θάιπςε ηεο θακπάληαο απφ θάπνην άιιν επξχ κέζν (π.ρ. 

ηειεφξαζε), κέηξεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ θαηαιακβάλεη ε θάιπςε 

απηή. 

Έλαο άιινο ηξφπνο γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο κπνξεί 

λα βαζηζηεί ζην πείξακα πνπ δηεμήγαγαλ νη Razzaq, Ozanne θαη Fortin (2009). 

Θεσξψληαο πσο νη Ambient δηαθεκίζεηο είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειεο γηα 

ζχληνκνπο επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο (π.ρ. γλσξηκία κε ην πξντφλ) παξά γηα λα 

«ρηίζνπλ» ηελ εηθφλα κηα κάξθαο, κέηξεζαλ ηελ άκεζε αληαπφθξηζε θαη 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ-δεθηψλ. ε παξφκνηνπο ζθνπνχο κηαο δηαθεκηζηηθήο 

θακπάληαο κπνξεί ίζσο λα ρξεζηκνπνηεζεί ηέηνηνπ είδνπο κέηξεζε αιιά ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 
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Μεηά απφ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο, νξηζκέλνη ηξφπνη πνπ πξνηείλνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο Ambient θακπάληαο είλαη νη 

εμήο: 

 Παξαηήξεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θακπάληαο) 

 Μειέηε ησλ πσιήζεσλ κεηά απφ ηελ θακπάληα 

 πλεληεχμεηο κε ην θνηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θακπάληαο  

 πλεληεχμεηο κε ην θνηλφ κεηά ηελ θακπάληα  

 Γνθηκαζηηθφ πείξακα (ειεγρφκελεο ζπλζήθεο) ζε δείγκα θαηαλαισηψλ 

πξηλ ηελ θακπάληα 

 Αλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θάιπςε απφ Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, 

κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλεη ε δηαθήκηζε ζε 

απηά. 

ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ κηαο έξεπλαο γηα ηε 

δηαθεκηζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ King (1968) πξέπεη λα έρνπλ 

πξνθαζνξηζηεί 4 βαζηθνί παξάγνληεο: 

 Σν δηαθεκηζηηθό πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έξεπλα (αθξηβήο ηειηθή 

δηαθήκηζε, πξνζρέδην, πεξηγξαθή ηεο ελ ιφγσ δηαθήκηζεο θ.η.ι.), νχησο 

ψζηε λα ζπλδπάδεη θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα αιιά θαη λα εμππεξεηεί 

αλάγθεο ζε ηαρχηεηα θαη θφζηνο ηεο έξεπλαο. 
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 Σν δείγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έξεπλα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ην 

θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε δηαθήκηζε θαη κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί 

κε βάζε π.ρ. δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ρξήζε 

κέζσλ (π.ρ. ηειεζεαηήο), αθνζίσζε ζηε κάξθα θαη πνιιά άιια θξηηήξηα. 

 Ο ηξόπνο έθζεζεο ζην δηαθεκηζηηθό πιηθό, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη 

πξαγκαηηθφο θαη ηερλεηφο (π.ρ. θσηνγξαθίεο). 

 Οη εξσηήζεηο πνπ ζα ηεζνύλ. Δθηφο απφ ηηο πξαγκαηηθέο εξσηήζεηο, 

ππάξρνπλ θαη άιινπ είδνπο «εξσηήζεηο»-κεηξήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

άληιεζε δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη απηέο είλαη ιεθηηθήο θχζεσο (π.ρ. 

ελδηαθέξνλ, πξνζνρή, αλάθιεζε θ.α.), θπζηνινγηθήο (ζθπγκνί, θίλεζε 

νθζαικψλ θ.α.) θαη ζπκπεξηθνξηθήο (π.ρ. αγνξά, αληαπφθξηζε ζε εθπησηηθφ 

θνππφλη θ.α.). 

ε θάζε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο κέζνπ, θαη ησλ Ambient Media ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα 

είλαη ζαθήο ν ζθνπφο πνπ απηά θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ ηφζν ζε γεληθφ επίπεδν 

φζν θαη ζηηο επηκέξνπο ρξήζεηο ηνπο.   
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7.9 ΚΑΤΑΓΑΦΘ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ AMBIENT MEDIA ΔΙΑΦΘΜΙΣΕΩΝ  

«Μηα εηθόλα ηζνύηαη κε ρίιηεο ιέμεηο». 

Κηλέδηθν Γλσκηθό  

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη πιήξεο ε πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ηελ Ambient Media 

δηαθήκηζε, ππάξρεη αλάγθε λα παξαηεζεί θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ θάπνηεο 

δηαθεκίζεηο ηέηνηνπ είδνπο. Χζηφζν, ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη επίζεκνο θνξέαο 

θαηαγξαθήο ησλ Ambient media δηαθεκίζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνθεηκέλνπ λα 

παξνπζηαζηεί ελδεηθηηθά έλα δείγκα Ambient Media δηαθεκίζεσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζην δηαδίθηπν
7
.  

1. Σα ζθαινπάηηα ηεο θαηλνηνκίαο 

Σν κήλπκα ήηαλ φηη ηα απνζεθεπηηθά πξντφληα ηεο IKEA είλαη ηδαληθά γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ρψξνπ. 

Εικόνα 5: Διαφιμιςθ ΙΚΕΑ 

 

 

                                                                   

7  Οη δηαθεκίζεηο πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ άξζξν ηνπ Marketing Week ( «Ambient Media: Έλα ξίζθν κε 

αληακνηβή», 21/7/2009, http://www.marketingweek.gr) 

http://www.marketingweek.gr/
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Ζ δηαθεκηζηηθή Lowe & Partners Petaling Jaya ηξνπνπνίεζε ηελ θεληξηθή ζθάια 

ελφο θαηαζηήκαηνο ηεο IKEA, ψζηε θάζε ζθαινπάηη λα κνηάδεη κε ηεξάζηην ζπξηάξη 

φπνπ κέζα ήηαλ πξνζεθηηθά ηαμηλνκεκέλα δηάθνξα πξντφληα. 

 

2. Αεξνπνξηθή ξνπιέηα 

Εικόνα 6: Διαφιμιςθ καηίνο ςε αεροδρόμιο 

 

 

Σν αεξνδξφκην ηεο Βελεηίαο ζπλεξγάζηεθε κε έλα δηαθεκηζηηθφ πξαθηνξείν γηα λα 

πξνσζεζεί ην θαδίλν ηεο Βελεηίαο. Ο δηάδξνκνο παξαιαβήο απνζθεπψλ κηκήζεθε 

άξηζηα ηελ πεξηζηξνθή ηεο ξνπιέηαο ελφο θαδίλν θαη φηαλ νη απνζθεπέο 

ηνπνζεηνχληαλ πάλσ ζε απηφ έκνηαδαλ κε ην κπαιάθη ηεο ξνπιέηαο πνπ γπξλνχζε 

επάλσ  ηεο.  Ζ θαηλνηφκα απηή θακπάληα εθκεηαιιεχηεθε άξηζηα έλαλ ρψξν ζηνλ 

νπνίν νη άλζξσπνη  ζηέθνληαη γηα αξθεηή ψξα, ρσξίο λα θάλνπλ θάηη άιιν, 

αλππνκνλψληαο λα παξαιάβνπλ ηηο απνζθεπέο ηνπο, κε απνηέιεζκα απηή ε 

δηαθήκηζε λα ζπγθεληξψλεη έληνλα ηα βιέκκαηα. 
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3. Υεηξνιαβέο  ιεσθνξείσλ 

Ζ Fitness Company, έλα γπκλαζηήξην ζηε Φξαλθθνχξηε, εθκεηαιιεχηεθε κε ηξφπν 

εθθεληξηθφ ηηο ρεηξνιαβέο ησλ ιεσθνξείσλ γηα λα δηαθεκηζηεί. Σνπνζέηεζε ζε απηέο 

θπιηλδξηθέο πιάθεο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ε εηθφλα κηαο κπάξαο άξζεο 

βαξψλ!   

Εικόνα 7: Διαφιμιςθ γυμναςτθρίου ςε λεωφορείο 

 

 

 

4. Nestle Kit Kat παγθάθη 

Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία ζηελ Αγγιία, ηνπνζέηεζε γηα ιoγαξηαζκφ ηεο Nestle, ε νπνία 

ήζειε λα πξνσζήζεη ηε ζνθνιάηα Kit Kat, παγθάθηα κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ζρήκα 

ηεο ζνθνιάηαο απηήο ζε πάξθα ηνπ Λνλδίλνπ.  

Εικόνα 8: Παγκάκι Kit Kat 
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5. «Φνξηνχληαη» θαη κφλα ηνπο 

Εικόνα 9: Ambient διαφιμιςθ αρϊματοσ 

 

Ζ Mizbala, Tel-Aviv Yafo βαζίζηεθε ζην δνθηκαζκέλν concept «θάπνηεο θνξέο είλαη 

ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θνξάο». Κξέκαζε, ινηπφλ, ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ρηιηάδεο 

θξεκάζηξεο, νη νπνίεο πεξηείραλ απφ έλα δείγκα ηνπ θαηλνχξγηνπ αξψκαηνο ηεο 

Christina Aguilera καδί κε κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην brand. Πξνζεγγίδνληαο πεξί 

ην 1,5 εθαη. γπλαίθεο, ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζεκείσζε ξεθφξ πσιήζεσλ γηα 

πξσηνεκθαληδφκελν άξσκα ζην Ηζξαήι. 

6. Γηάδξνκνη bowling 

Γηάδξνκνη ηνπ bowling ζηε Γεξκαλία ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθεκηζηεί εηαηξία ε νπνία πξνζέθεξε αζθάιηζε γηα νδνληηθά κνζρεχκαηα. Σν 

ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ, φπνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο νη θνξίλεο, είρε ηε κνξθή ζηφκαηνο 

θαη νη θνξίλεο έκνηαδαλ κε δφληηα, κε απνηέιεζκα φηαλ θάπνηεο έπεθηαλ λα κνηάδνπλ 

κε δφληηα πνπ ιείπνπλ! 

 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η 

ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 2010 

89 

 

Εικόνα 10: Ambient διαφιμιςθ ςε διάδρομο bowling 

 

7. Σν πνηήξη είλαη ην κήλπκα 

Ζ αληηπξφζσπνο εηαηξεία ηεο κπίξαο Foster’s ζηελ Ηλδία αλαδεηνχζε έλαλ έμππλν 

ηξφπν γηα λα επηθνηλσλήζεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο νδήγεζεο ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι. 

Ζ Ogilvy & Mather Bangalore δεκηνχξγεζε κία ζεηξά απφ ζνπβέξ κε εηθφλεο 

πνιπηειψλ απηνθηλήησλ θαη ηα δηέλεηκε ζε pubs πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζε ζηαζκνχο 

ηνπ κεηξφ. Ση ην μερσξηζηφ είραλ απηά ηα ζνπβέξ; Δίραλ εγθαηεζηεκέλα απφ έλα 

καγλεηάθη κε αληίζεηε πνιηθφηεηα απφ απηά πνπ είραλ ηνπνζεηήζεη ζηε βάζε θάζε 

πνηεξηνχ. Έηζη κφιηο ν πειάηεο επηρεηξνχζε λα αθνπκπήζεη ην πνηήξη ηνπ ζην 

ζνπβέξ, έλησζε ηελ αληίζηαζε. Γηφηη, φπσο έγξαθε θαη ζε θάζε πνηήξη «Σν πνηφ θαη 

ε νδήγεζε δελ πάλε καδί» («Drinking & Driving don’t mix».) 

 

Εικόνα 11: Διαφιμιςθ κατά του ποτοφ και οδιγθςθσ 
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8. Ζ θχζε ζην πηάην ζαο 

Σν ρνξηνθαγηθφ εζηηαηφξην Tibits ήζειε  λα πείζεη ηνπο θαηαλαισηέο πφζν θξέζθα 

είλαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί. Ζ δηαθεκηζηηθή Wirz/BBDO Switzerland είρε ηε 

θαεηλή ηδέα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα ηνπνζεηήζεη κπξνζηά ζε θνξκνχο δέληξσλ 

ηεξάζηηα πηξνχληα, ζηα νπνία δέζπνδε ην κήλπκα: «Tibits: πνιχ-πνιχ θξέζθν 

ρνξηνθαγηθφ θαγεηφ». 

Εικόνα 12: Διαφιμιςθ χορτοφαγικοφ εςτιατορίου 

 

 

9. Απηφ πνπ ζέινπλ ηα... ζθπιηά 

Ζ πξφθιεζε ήηαλ λα πεηζηνχλ νη θαηαλαισηέο φηη νη ζθπινηξνθέο Eukanuba 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Ζ Saatchi & Saatchi 

Johannesburg επέιεμε 5 έμππλα, θαιά εθπαηδεπκέλα ζθπιηά, ηα νπνία θαη έκαζαλ λα 

θπθινθνξνχλ κε ζαθνχιεο Eukanuba ζην ζηφκα. Μφιηο νινθιήξσζαλ ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο, ηα πήγαλ ζε έλα πνιπζχρλαζην εκπνξηθφ θέληξν θαη ηα έβαιαλ λα 

πεγαίλνπλ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν ζην άιιν. 
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Εικόνα 13: Διαφιμιςθ τροφισ ςκφλων 

 

10. Σν «αγξίκη» ησλ δξφκσλ 

Σν ζθεπηηθφ ήηαλ, παξά ην πεξηνξηζκέλν budget, λα πξνβιεζεί ν κφλνο πξνκεζεπηήο 

Land Rover ζηελ πεξηνρή Belo Horizonte ηεο Βξαδηιίαο θαη λα δνζεί έκθαζε ζηνλ 

πεξηπεηεηψδε ραξαθηήξα ηνπ νρήκαηνο. Έλα κνληέιν Defender ηνπνζεηήζεθε ζε  

Εικόνα 14: Διαφιμιςθ 4Χ4 αυτοκινιτου 

 

θινπβί δσνινγηθνχ θήπνπ αλάκεζα ζηηο θακεινπαξδάιεηο θαη ζηηο δέβξεο. Μάιηζηα, 

δίπια ζην απηνθίλεην ππήξρε θαη πηλαθίδα κε πεξηγξαθή ζα λα επξφθεηην γηα έλα 

απφ ηα εθζέκαηα ηνπ δσνινγηθνχ θήπνπ. Υάξε ζηελ επέλδπζε κφιηο 2.400 

δνιαξίσλ, ην «άγξην ζήξακα» επηζθέθηεθαλ πεξίπνπ 80.000 άηνκα, ελψ ε είδεζε 

ηεο παξνπζίαο ηνπ εθεί αλαθέξζεθε εθηελψο ζε 3 δηαθνξεηηθέο εθεκεξίδεο.
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ΜΕΟΣ 4Ο : ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8. Θ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ  

8.1 ΕΙΔΟΣ ΕΕΥΝΑΣ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ -ΣΚΟΡΟΣ 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί 

ζπλδπαζκφ εμεξεπλεηηθήο θαη πεξηγξαθηθήο έξεπλαο. Ο δηηηφο ξφινο ηεο επεμεγείηαη 

ηφζν απφ ηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ πνπ ζα δηαθσηίζνπλ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο 

Ambient δηαθήκηζεο, φζν θαη απφ ηελ πξνζπάζεηα αθξηβνχο πεξηγξαθήο ησλ 

κεηαβιεηψλ εθείλσλ πνπ έρνπλ ήδε βξεζεί πσο επεξεάδνπλ ην δηαθεκηζηηθφ κέζν. 

πγθεθξηκέλα, ζθνπφο ηεο είλαη ε ζθηαγξάθεζε ηεο νπηηθήο ησλ δηαθεκηζηψλ ζηελ 

Διιάδα ζρεηηθά κε ηελ Ambient Media δηαθήκηζε θαη ηηο ζπληζηψζεο ηεο θαη ην 

θαηά πφζν νη επαγγεικαηίεο ηεο δηαθήκηζεο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ελαιιαθηηθή 

απηή κνξθή δηαθήκηζεο. Δπηπιένλ, έγηλε πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθεί ε ρξήζε ηνπ 

κέζνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά κε απψηεξν ζθνπφ λα ζθηαγξαθεζεί πφζν ψξηκε είλαη ε 

ειιεληθή αγνξά γηα λα πηνζεηήζεη θαηλνηφκεο δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο.  

Ζ θαηλνηνκία ηεο έξεπλαο απηήο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη εμεηάδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ambient δηαθήκηζεο, ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο γηα δηάθνξνπο 

παξάγνληεο (πξντφληα, επηρεηξήζεηο, θνηλφ-ζηφρνο θ.α.), ην βαζκφ ρξήζεο ηεο θαη 

φιεο ηηο αλαθεξζείζεο ζην πξνηεηλφκελν εξεπλεηηθφ κνληέιν (θεθάιαην 8, εηθφλα 

15) ζπληζηψζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηε δηακφξθσζεο ελφο πξφηππνπ 

ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ. Σν εξεπλεηηθφ απηφ κνληέιν ζηνρεχεη ζην λα ζέζεη ηηο 

βάζεηο γηα ηελ εμεξεχλεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ θαη λα ρξεζηκεχζεη ζηνπο 
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εξεπλεηέο ζην κέιινλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα νη 

κεηαβιεηέο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ Ambient Media δηαθήκηζε. 

Δλ θαηαθιείδη, πξέπεη λα εηπσζεί πσο ε κειέηε απηή μεθίλεζε κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ 

θάιπςε θελψλ ζηελ πξνυπάξρνπζα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ηελ 

ζπλαθφινπζε πξνζθνξά ζε γλψζε ηφζν ζε αθαδεκατθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ 

επίπεδν. 

8.2 ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΕΕΥΝΘΤΙΚΑ  ΕΩΤΘΜΑΤΑ 

Μέζα απφ ηε κειέηε απηή έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί κηα ζεηξά απφ εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

 Πφζν εμνηθεησκέλνη είλαη νη Έιιελεο δηαθεκηζηέο κε  ηελ Ambient Media 

δηαθήκηζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο; 

 Πξνηηκνχλ νη Έιιελεο δηαθεκηζηέο ην κέζν; 

 Πνηεο κεηαβιεηέο θαζνξίδνπλ ηελ Ambient Media δηαθήκηζε; πγθεθξηκέλα, 

πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, νη ζηφρνη ηεο;  

 Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ, ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ θνηλνχ-

ζηφρνπ, γηα ηα νπνία είλαη θαηάιιεια ην δηαθεκηζηηθφ κέζν;  

 Πνηεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο-δηαθεκηδφκελνη πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηε 

ρξήζε ηνπ κέζνπ ζηελ Διιάδα; 

 Πνηνο είλαη ν βαζκφο ρξήζεο ηνπ κέζνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά; 

 Πνηα είλαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Ambient Media δηαθήκηζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά; 
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 ε ηη ζεσξνχλ νη Έιιελεο δηαθεκηζηέο φηη ππεξηεξεί/πζηεξεί ε Ambient 

Media δηαθήκηζε έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο; 

 Πνηνη είλαη νη πηζαλνί θαηάιιεινη ηξφπνη κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο δηαθήκηζεο; 

 Πνηεο είλαη νη πηζαλέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

εμεηαδφκελσλ ζπληζησζψλ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ; 

 

8.3 ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΕΥΝΘΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Ζ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε, βαζίζηεθε ζε 

εξεπλεηηθφ κνληέιν ην νπνίν ζρεδηάζζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σν 

εξεπλεηηθφ κνληέιν πξνέθπςε κεηά απφ εθηελή επηζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο 

βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ Ambient Media δηαθήκηζε θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη κεηαβιεηέο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

ην ππφ εμέηαζε δήηεκα. πγθεθξηκέλα, νη βαζηθέο ζπληζηψζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην 

εξεπλεηηθφ κνληέιν είλαη νη εμήο: 

1. Υαξαθηεξηζηηθά δηαθήκηζεο  

2. ηφρνη δηαθήκηζεο 

3. Υξήζεηο θαη 

4. Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο κεηαβιεηψλ ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο κεηαβιεηψλ νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα επηκεξίδνληαη θαη απηέο ζε 
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εηδηθφηεξεο κεηαβιεηέο πξνθείκελνπ λα γίλνπλ πην αθξηβείο κεηξήζεηο. Σν 

εξεπλεηηθφ κνληέιν παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ζηελ εηθφλα 15. 

Σν εξεπλεηηθφ κνληέιν απνηέιεζε ηε βάζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ 

(εξσηεκαηνινγίνπ) ζην νπνίν πξνζαξκφζηεθαλ νη εξσηήζεηο πξνθείκελνπ λα 

πξνθχςνπλ κεηξήζεηο ησλ ππφ εμέηαζε δεηνπκέλσλ.  



 

 

Εικόνα 15: Προτεινόμενο Ερευνθτικό Μοντζλο Ambient Media Διαφιμιςθσ 
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8.4 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Σα κέιε πνπ επηιέρζεθε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα είλαη νη ππεχζπλνη ηνπ 

ηκήκαηνο εμππεξέηεζεο πειαηψλ (client directors) ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ θαη 

ησλ εηαηξηψλ δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ πνπ είλαη κέιε ζηελ ΔΓΔΔ, θαζψο ε Έλσζε 

Δηαηξηψλ Γηαθήκηζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Διιάδαο ζπγθεληξψλεη (φπσο αλαιχζεθε θαη 

ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα) ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ κε απνηέιεζκα λα 

ζεσξείηαη ν πιένλ αληηπξνζσπεπηηθφο θνξέαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηθνηλσλίαο.  Ζ 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπιιερζνχλ ηα δεδνκέλα είλαη απνγξαθηθή. Σα ππφ εμέηαζε κέιε-ζηνηρεία είλαη 

πεξηνξηζκέλα ζε αξηζκφ (ζχλνιν 64 εηαηξίεο, απφ έλαλ ππεχζπλν ζε θαζεκία) θαη γηα 

ην ιφγν απηφ θξίζεθε πσο ζα έπξεπε φιεο νη εηαηξίεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. 

 

8.5 ΣΤΑΔΙΑ ΑΡΟΓΑΦΘΣ 

I. Οξηζκόο ιεηηνπξγηθνύ
8
 πιεζπζκνύ: 

Μέιε-ζηνηρεία: Τπεχζπλνη ηνπ ηκήκαηνο client ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ θαη 

ησλ εηαηξηψλ Media Specialists. 

Γεσγξαθηθά φξηα: Όιε ε Διιάδα. 

Υξνληθά φξηα: Ηνχληνο-επηέκβξηνο 2010. 

                                                                   

8 Ο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο αθνξά ζε φιεο νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ ηεο 

Διιάδαο. Χζηφζν, ν ιεηηνπξγηθφο πιεζπζκφο δηαθέξεη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θαη επηιέγεηαη γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο 

αλάγθεο ηηο έξεπλαο. 
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II. Απνγξαθηθή 
9
 κνλάδα: Γηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ 

(media specialists) πνπ είλαη κέιε ηεο Έλσζεο Δηαηξηψλ Γηαθήκηζεο θαη 

Δπηθνηλσλίαο Διιάδαο (ΔΓΔΔ). 

III. Απνγξαθηθό
10

 πιαίζην: Γηαδηθηπαθφο θαηάινγνο ηεο ΔΓΔΔ (Έλσζε Δηαηξηψλ 

Γηαθήκηζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Διιάδαο) ησλ εηαηξηψλ-κειψλ ηεο.  

IV. Μέγεζνο ιεηηνπξγηθνύ πιεζπζκνύ: 51 δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο θαη 13  εηαηξίεο 

δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ (Media Specialists). 

8.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΤΘΣ ΑΡΟΓΑΦΘΣ  

1. Πξνθαηαξηηθά δηαδηθαζίαο 

i. Αλάθηεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ θαηαιφγνπ ησλ εηαηξηψλ-κειψλ ηεο ΔΓΔΔ 

(ζηνπο ηνκείο ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ) απφ ηνλ επίζεκν 

δηθηπαθφ ηφπν ηεο Έλσζεο. 

ii. Πξνθαηαξθηηθή έξεπλα θαη ζεκαηνινγηθή νξηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα λα θαζνξηζηνχλ ηη είδνπο πιεξνθνξίεο είλαη αλαγθαίν 

λα ζπιιερζνχλ θαη απφ πνηνπο. 

iii. Καηαζθεπή ηνπ ζρεδίνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη θσδηθνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ψζηε λα είλαη θαηάιιεια γηα επεμεξγαζία απφ ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην SPSS 15.0. 

iv. Πηινηηθή δνθηκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία Fortune.  

                                                                   

9 Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν «απνγξαθηθφο» αληί ηνπ φξνπ «δεηγκαηνιεπηηθφο», θαζψο ν ηειεπηαίνο δελ επζηαζεί 

ζηελ έξεπλά καο αθνχ πξφθεηηαη γηα απνγξαθή θαη φρη γηα δεηγκαηνιεςία. 

10 Βι. πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε  
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v. Αιιαγέο-Γηνξζψζεηο. 

vi. Καηαζθεπή ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. 

vii. χληαμε ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο κε ηελ νπνία εμεγείηαη ν ιφγνο δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο θαη δεηείηαη ζπλεξγαζία απφ ηα κέιε ηνπ δείγκαηνο. 

2. Γηεμαγσγή-Τινπνίεζε ηεο απνγξαθήο: 

i. Ζιεθηξνληθή θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο ππεπζχλνπο επηθνηλσλίαο 

θάζε εηαηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα εηαηξηθά ζηνηρεία ησλ 

ππεπζχλσλ ηνπ ηκήκαηνο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 

ii. Απνζηνιή ειεθηξνληθά ηεο ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο θαη ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

iii. Δθ λένπ επηθνηλσλία κε ηα κέιε-ζηνηρεία πνπ δελ είραλ απαληήζεη ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα. 

iv. πγθέληξσζε απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

v.  Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ απαληήζεσλ. 

vi. Δίζνδνο ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ Ζ/Τ. 

vii. Αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 
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8.7 ΕΕΥΝΘΤΙΚΟ ΕΓΑΛΕΙΟ  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

ΔΝΟΣΗΣΑ I. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηα νπνία αθνξνχλ κφλν ην θχιν θαη ηα 

έηε εκπεηξίαο ηνπ θάζε εξσηψκελνπ. 

ΔΝΟΣΗΣΑ II. Γηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν είλαη νη επαγγεικαηίεο ηεο 

δηαθήκηζεο εμνηθεησκέλνη κε ηελ Ambient Media δηαθήκηζε θαη πσο 

αληηιακβάλνληαη εθείλνη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηνπο ζηφρνπο ηεο, ηηο ρξήζεηο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. 

ΔΝΟΣΗΣΑ III. θηαγξάθεζε ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο, ηελ νπνία θαιείηαη 

λα αληηκεησπίζεη ε εθαξκνγή ηεο Ambient Media δηαθήκηζεο ζηελ ειιεληθή 

αγνξά. Δπηρεηξνχληαη λα απνηππσζνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη 

ην κέζν ζηελ Διιάδα. 

ΔΝΟΣΗΣΑ IV. ηελ ελφηεηα απηή επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ηνπ βαζκνχ ηεο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ππφ εμέηαζε ζηελ  ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΙ δεηεκάησλ, ζηελ 

ειιεληθή αγνξά κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ δηαθεκηζηψλ. ηελ νπζία πεξλάκε 

απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε θαη εμεηάδνπκε αλ ε πξψηε βξίζθεη αληαπφθξηζε 

ζηε δεχηεξε κε βάζε πάληα ηελ πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ 

δηαθεκηζηψλ. 
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8.8 ΜΕΘΟΔΟΣ  ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην SPSS 15.0. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε δχν θάζεηο.  

Αξρηθά, ππνινγίζηεθε ε ζπρλφηεηα θαζψο θαη κέηξα θεληξηθήο ηάζεο, ινμφηεηαο θαη 

θχξησζεο θαη παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κε ηα νπνία 

παξέρεηαη κηα πξψηε γξήγνξε εηθφλα ησλ εμαγφκελσλ απνηειεζκάησλ. Δπηπιένλ, 

έγηλε έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ, ν νπνίνο ήηαλ απαξαίηεηνο πξηλ ην 

επφκελν ζηάδην ηεο αλάιπζεο. 

 ηε δεχηεξε θάζε, επηιέρζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο κεηαβιεηψλ θαη 

δηελεξγήζεθε αλάιπζε δηκεηαβιεηψλ ζπζρεηίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ 

αιιεινζπζρεηίζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ινγηθά 

ζπκπεξάζκαηα. 
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8.9 ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ  

Σφζν ε αξρηθή επηθνηλσλία κε ηνπο ππεπζχλνπο επηθνηλσλίαο ησλ εηαηξηψλ-κειψλ 

ηνπ δείγκαηνο, φζν θαη ε κεηέπεηηα επηθνηλσλία κε ηνπο ίδηνπο ηνπο εξσηψκελνπο, 

έγηλε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Απηή ε κέζνδνο αθνινπζήζεθε θαη 

πξνηηκήζεθε έλαληη ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο ή ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θπξίσο αιιά θαη 

κεηξηαζκνχ ηνπ θφζηνπο. Όκσο, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ 

ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο απφ ρακειφ πνζνζηφ απαληήζεσλ (ηαζαθφπνπινο, 2005: 

84). ην γεγνλφο απηφ ίζσο ζπλεηέιεζε θαη ε έθηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (25 

εξσηήζεηο), παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο δελ είραλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

(φπσο είρε γηα παξάδεηγκα ε εξψηεζε 25 φπνπ ν εξσηψκελνο έπξεπε ίζσο λα 

αλαηξέμεη ζε θάπνηα πξνζσπηθά επαγγεικαηηθά ζηνηρεία πξνηνχ ηε ζπκπιεξψζεη). 

Δπηπιένλ, ζαθή πεξηνξηζκφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο εηαηξίεο απνθεχρζεθε 

λα δνζνχλ πξνζσπηθά εηαηξηθά ζηνηρεία ησλ ππεπζχλσλ ηνπ ηκήκαηνο εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα εξσηεκαηνιφγηα λα ζηαινχλ ζηηο γξακκαηείεο 

ησλ εηαηξηψλ κε ζθνπφ λα πξνσζεζνχλ ζε θάζε αξκφδην, γεγνλφο πνπ ζην ηέινο 

νδήγεζε θαη απηφ ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο έξεπλαο (31) 

θαηέζηεζε αδχλαηε ηε πξνγξακκαηηζκέλε δηελέξγεηα πνιπκεηαβιεηήο ζπζρέηηζεο 

κέζσ αλάιπζεο παξαγφλησλ θαζψο γηα ηε κέζνδν απηή ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ 

παξαηεξήζεσλ δελ πξέπεη λα ππνιείπεηαη ησλ 50 (Hair, Anderson, Tatham & Black, 

1998: 98). 
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ΜΕΟΣ 5Ο : ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9. ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΘΤΘ ΑΝΑΛΥΣΘ 

9.1 ΡΕΙΓΑΦΙΚΘ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘ 

ε πξψην ζηάδην δηελεξγείηαη ε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε ε νπνία θαιείηαη λα δψζεη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε βαξχηεηα θαζεκίαο  απφ ηηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο. 

Ζ κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε παξνπζηάδεηαη ηφζν ζε φξνπο ζπρλνηήησλ φζν θαη ζε 

φξνπο πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ. εκεηψλεηαη πσο ζηελ αλάιπζε πνπ 

αθνινπζεί, ηα πνζνζηά ζηνπο πίλαθεο ζπρλνηήησλ αλαθέξνληαη ζε έγθπξα πνζνζηά, 

δειαδή κεηά ηελ αθαίξεζε ειιηπψλ ηηκψλ. 

 πγθεληξσκέλα εξσηεκαηνιόγηα 

ηνλ Πίλαθα 7 παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ απαληεκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ απεζηάιεζαλ αξρηθά. Σν πνζνζηφ 

απάληεζεο ινηπφλ αλέξρεηαη ζε 48,44%. ηε ζπλέρεηα, (Πίλαθαο 8) εκθαλίδεηαη ην 

πνζνζηφ κε ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο θάζε 

θαηεγνξία επηρείξεζεο (δηαθεκηζηηθή-δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ). 

 

Πίνακασ 7: Βακμόσ απάντθςθσ ερωτθματολογίων 

Καηεγνξέα εηαηξέαο ΑπεζηαικΫλα Αξηζκφο απαληάζεσλ Πνζνζηφ 

Γηαθεκηζηηθά 51 24 47,06% 

Γηαθεκηζηηθψλ ΜΫζσλ 13 7 53,85% 

χλνιν 64 31 48,44% 
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Πίνακασ 8: υμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια ανά κατθγορία εταιρίασ  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Γηαθεκηζηηθά 24 77,4% 

Γηαθεκηζηηθψλ ΜΫζσλ 7 22,6% 

χλνιν 31 100% 

 

 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΩΝ ΔΝΟΣΗΣΑ Ι ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

Σα κνλαδηθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο ήηαλ ην 

θχιν ηνπο θαη ηα έηε εκπεηξίαο ηνπο. Οη εξσηεζέληεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 9 

είλαη ζρεδφλ ίζα θαηαλεκεκέλνη κεηαμχ ησλ δχν θχισλ.  

 Φύιν 

Πίνακασ 9: Φφλο ςυμμετεχόντων  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Άλδξαο 17 54,8 

Γπλαέθα 14 45,2 

χλνιν 31 100,0 

 

 Έηε εκπεηξίαο 

Πίνακασ 10: Ζτθ εμπειρίασ ςυμμετεχόντων 

  
N ΔιΪρηζην ΜΫγηζην ΜΫζε Σηκά 

Σππηθά 
απφθιηζε 

Έηε εκπεηξέαο ζε 
δηαθεκηζηηθά εηαηξέα 

31 3 35 14,92 8,2321 

Έηε εκπεηξέαο ζε ηκάκα 
εμππεξΫηεζεο πειαηψλ 

30 3,5 30 14,58 7,8125 
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Οη creative directors έρνπλ θαηά κέζν φξν εκπεηξία ζε δηαθεκηζηηθή εηαηξία 14,92 

έηε θαη ζε ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ 14,58 έηε. Σα κέγηζηα ρξφληα εκπεηξίαο 

ηνπο είλαη 35 θαη 30 αληίζηνηρα θαη ηα ειάρηζηα 3 θαη 3,5 αληίζηνηρα (πίλαθαο 10). 

 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΩΝ ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΙ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 Οηθεηόηεηα 

Σν γξάθεκα 7 παξνπζηάδεη ην θαηά πφζν νη εξσηεζέληεο αηζζάλνληαη εμνηθεησκέλνη 

κε ηελ Ambient δηαθήκηζε. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα απηψλ (87,1%) δειψλνπλ 

πσο είλαη αξθεηά (22,58%) έσο πνιχ (64,52%) εμνηθεησκέλνη κε ην κέζν
11

. 

Γράφθμα 7: Οικειότθτα με Ambient Media 

64,52% 22,58%

3,23%9,68%

ΠολύΑρκετάΟυδέτεραΛίγο
 

                                                                   

11 εκεηψλεηαη πσο θαλέλαο (0%) δελ επέιεμε ην «θαζφινπ» γηα λα δειψζεη ην βαζκφ εμνηθείσζεο ηνπ κε ην 

κέζν, γη’ απηφ θαη ην πνζνζηφ απηφ δελ εκθαλίδεηαη ζην γξάθεκα 7.  
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Πίνακασ 11: Περιγραφικά ςτατιςτικά για τθν οικειότθτα  

N Έγθπξεο ηηκΫο 31 

Διιηπεέο ηηκΫο 0 

ΜΫζε Σηκά 4,42
12

 

Σππηθά Απφθιηζε ,958 

Λνμφηεηα -1,698 

Σ.. Λνμφηεηαο ,421 

Κχξησζε 1,955 

Σ.. Κχξησζεο ,821 

 

Σν ίδην επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε κέζε ηηκή ησλ παξαηεξήζεσλ (πίλαθαο 11), ε 

νπνία ιακβάλεη ηελ ηηκή 4,42 (Σ.Α. 0,958), νη εξσηεζέληεο δειαδή θαηά κέζν φξν 

αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν απφ αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηελ Ambient δηαθήκηζε. 

Ζ κεηαβιεηή εκθαλίδεη αξλεηηθή ινμφηεηα (-1,698) ζεκαηνδνηψληαο πσο νη 

παξαηεξήζεηο δελ είλαη ζπκκεηξηθά θαηαλεκεκέλεο σο πξνο ηνλ κέζν φξν θαη 

παξνπζηάδεηαη αξλεηηθή αζπκκεηξία. Έρνπκε δειαδή απφθιηζε απφ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή, θάηη ην νπνίν θαίλεηαη θαη απφ ην φηη ε ηηκή ηεο ινμφηεηαο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ην δηπιάζην ηνπ ηππηθνχ ηεο ζθάικαηνο (0,421*2=0,842<1,698). 

Δπηπιένλ, ε θαηαλνκή είλαη ιεπηφθπξηε, θαζψο ην ζηαηηζηηθφ ηεο θχξησζεο (1,955) 

είλαη κεγαιχηεξν ηνπ κεδελφο (ζεηηθή θχξησζε). Έρνπκε δειαδή απφθιηζε απφ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή, θαζψο ε ηηκή ηεο θχξησζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ ην δηπιάζην 

ηνπ ηππηθνχ ηεο ζθάικαηνο (0,821*2=1,642<1,955). 

 

 

 

                                                                   

12 Ζ θιίκαθα κέηξεζεο είλαη 1(=Καζφινπ) - 5(=Πνιχ). 
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 Υαξαθηεξηζηηθά Ambient δηαθήκηζεο 

Ο πίλαθαο 12 παξνπζηάδεη ζε φξνπο ζπρλφηεηαο θαη πνζνζηψλ ην βαζκφ πνπ νη 

παξαπάλσ παξάγνληεο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο Ambient 

δηαθήκηζεο. Καηά απφιπηε πιεηνςεθία, ε θαληαζία-δεκηνπξγηθφηεηα ζεσξείηαη 

αξθεηά (12,9%) έσο πνιχ (87,1%) ραξαθηεξηζηηθφ κηαο Ambient Media 

δηαθεκηζηηθήο ελέξγεηαο. Ζ αληίζηνηρε απφιπηε πιεηνςεθία ππάξρεη θαη γηα ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ κνλαδηθφηεηα. Αθνινπζνχλ κε ηελ ίδηα θαηεχζπλζε γλψκεο νη 

ελαιιαθηηθέο ηνπνζεζίεο δηαθήκηζεο κε πνζνζηφ 82,8%, θαη ν ηνπηθφο ραξαθηήξαο 

εθαξκνγήο κε πνζνζηφ 76,6%. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 40% ζπκθσλεί πσο ην κε ζηνρεπκέλν θνηλφ απνηειεί ιίγν 

έσο θαζφινπ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Ambient δηαθήκηζεο θαη φηη κηα ηέηνηα θακπάληα 

ραξαθηεξίδεηαη αξθεηά (51,6) έσο πνιχ (9,7%) απφ πςειά θφζηε. Σέινο, φζνλ 

αθνξά ζηε δηάξθεηα κηαο ηέηνηαο δηαθεκηζηηθήο ελέξγεηαο, ηα πνζνζηά δε δίλνπλ 

ζαθή ζπκπεξάζκαηα, θαζψο ην 30% ζεσξεί πσο ε εθηεηακέλε δηάξθεηα ραξαθηεξίδεη 

αξθεηά έσο πνιχ ην δηαθεκηζηηθφ κέζν, ην 36,7% νπδέηεξα θαη ην 33,3% ιίγν. 

 

 

 

 

 

 

 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η 

ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 2010 

110 

 

Πίνακασ 12: Χαρακτθριςτικά Ambient διαφιμιςθσ (υχνότθτεσ) 

 
Δ.Σ. 

Καθόλου  

(1) 

Λίγο 

(2) 

ΟυδΫηεπα 

(3) 

ΑπκεηΪ 

(4) 

Πολύ 

(5) 

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Φαληαζέα/ 
Γεκηνπξγηθφηεηα 

0 0 0 0 0 0 0 4 12,9 27 87,1 

Τςειφ θφζηνο 0 1 3,2 6 19,4 5 16,1 16 51,6 3 9,7 

Καηλνηνκέα 0 0 0 0 0 0 0 10 32,3 21 67,7 

Με ζηνρεπκΫλν 
θνηλφ 

1 3 10 9 30 11 36,7 6 20 1 3,3 

ΔλαιιαθηηθΫο 
ηνπνζεζέεο 

2 0 0 1 3,4 4 13,8 15 51,7 9 31,0 

ΔθηεηακΫλε 
δηΪξθεηα 

1 0 0 10 33,3 11 36,7 8 26,7 1 3,3 

Μνλαδηθφηεηα 0 0 0 0 0 0 0 15 48,4 16 51,6 

Σνπηθφο 
ραξαθηάξαο 
εθαξκνγάο 

1 0 0 2 6,7 5 16,7 12 40 11 36,6 

 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 13, ε θαληαζία-δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαηλνηνκία, θαη ε 

κνλαδηθφηεηα βξέζεθε φηη απνηεινχλ γλσξίζκαηα ηεο Ambient δηαθήκηζεο ζε 

ζρεδφλ πνιχ κεγάιν βαζκφ (κέζεο ηηκέο: 4,87, 4,68 θαη 4,52 αληίζηνηρα). 

Πεξηζζφηεξν απφ αξθεηά απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ νη ελαιιαθηηθέο 

ηνπνζεζίεο (κ.η. 4,1) θαη ν ηνπηθφο ραξαθηήξαο εθαξκνγήο ελψ νπδέηεξα ε 

εθηεηακέλε δηάξθεηα (κ.η. 3) θαη νπδέηεξα πξνο αξθεηά ην πςειφ θφζηνο (κ.η .3,45).  

Όιεο νη κεηαβιεηέο εθηφο απηήο πνπ αθνξά ην κε ζηνρεπκέλν θνηλφ θαη ηελ 

εθηεηακέλε δηάξθεηα εκθαλίδνπλ αξλεηηθή ινμφηεηα, δειαδή ε πιεηνςεθία ησλ 
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ηηκψλ έρεη ζπγθεληξσζεί απφ ηε κέζε ηηκή θαη πάλσ. ε φξνπο ζπκκεηξίαο, απφ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή θαίλεηαη λα απνθιίλεη κφλν ε κεηαβιεηή ηεο θαληαζίαο-

δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Λεπηφθπξηεο είλαη νη θαηαλνκέο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπνζεζηψλ θαη ηεο θαληαζίαο-

δεκηνπξγηθφηεηαο. ε φξνπο θχξησζεο, θαη πάιη ε κεηαβιεηή ηεο θαληαζίαο-

δεκηνπξγηθφηεηαο δελ εκθαλίδεη θαλνληθφηεηα, φπσο θαη απηέο ηεο κνλαδηθφηεηαο 

θαη ηνπ ηνπηθνχ ραξαθηήξα εθαξκνγήο. 

 

Πίνακασ 13: Χαρακτθριςτικά Ambient διαφιμιςθσ (Περιγραφικά τατιςτικά) 

 

 
N ΜΫζε 

Σηκά 

Σππ. 

Απφθιηζε 

Λνμφηεηα Κχξησζε 

 Σηκά Σ..  2* Σ.. Σηκά Σ.. 2* Σ.. 
Έγθ. Δι. 

Φαληαζέα/ 
Γεκηνπξγηθφηεηα 

31 0 4,87 ,341 -2,327 ,421 0,842 3,648 ,821 1,642 

Τςειφ θφζηνο 31 0 3,45 1,028 -,649 ,421 0,842 -,342 ,821 1,642 

Καηλνηνκέα 31 0 4,68 ,475 -,798 ,421 0,842 -1,462 ,821 1,642 

Με ζηνρεπκΫλν 
θνηλφ 

30 1 2,77 1,006 ,070 ,427 0,854 -,395 ,833 1,666 

ΔλαιιαθηηθΫο 
ηνπνζεζέεο 

29 2 4,10 ,772 -,684 ,434 0,868 ,552 ,845 1,69 

ΔθηεηακΫλε 
δηΪξθεηα 

30 1 3,00 ,871 ,335 ,427 0,854 -,831 ,833 1,666 

Μνλαδηθφηεηα 31 0 4,52 ,508 -,068 ,421 0,842 -2,138 ,821 1,642 

Σνπηθφο 
ραξαθηάξαο 

30 1 4,07 ,907 -,731 ,427 0,854 -,124 ,833 1,666 

 
 
 
 
 
 
 
 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η 

ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 2010 

112 

 

 ηόρνη Ambient δηαθήκηζεο 

Απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο βξέζεθε πσο νη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηεο Ambient Media 

δηαθήκηζεο (πίλαθαο 14) είλαη ε αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο κάξθαο (83,8%) 

θαη ε δεκηνπξγία δεκνζηφηεηαο απφ ζηφκα ζε ζηφκα (100%). 

Πίνακασ 14: τόχοι Ambient διαφιμιςθσ (υχνότθτεσ) 

 
Δ.Σ. 

Καθόλου  

(1) 

Λίγο 

(2) 

ΟυδΫηεπα 

(3) 

ΑπκεηΪ 

(4) 

Πολύ 

(5) 

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Αχμεζε 
αλαγλσξηζηκφηεηαο 

0 0 0 2 6,5 3 9,7 9 29 17 54,8 

Αχμεζε Πσιάζεσλ 1 0 0 7 23,3 12 40,0 9 30 2 6,7 

Γεκφζηεο ρΫζεηο 1 3 10 4 13,3 12 40,0 9 30 2 6,7 

Γηεχξπλζε 
πειαηνινγένπ 

1 1 3,3 7 23,3 10 33,3 9 30 3 10 

Γηαηάξεζε πειαηψλ 1 1 3,3 8 26,7 11 36,7 7 23,3 3 10 

Γεκνζηφηεηα απφ 
ζηφκα ζε ζηφκα 

0 0 0 0 0 0 0 12 38,7 19 61,3 

 

 
  

Αθξηβψο απηνί νη δχν ζηφρνη έρνπλ κέζεο ηηκέο 4,32 θαη 4,61 αληίζηνηρα, δειαδή 

ζεσξνχληαη πσο βξίζθνληαη απφ αξθεηά έσο πνιχ ζην επίθεληξν ηεο Ambient 

δηαθήκηζεο. Αληίζεηα, φινη νη ππφινηπνη παξάγνληεο, ,κε κέζεο ηηκέο πνπ μεπεξλνχλ 

θαηά ιίγν ην νπδέηεξα (ηηκή 3) δελ θαίλνληαη λα απνηεινχλ ζεκαίλνληεο ζηφρνπο ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ.  Ο πίλαθαο 15 παξνπζηάδεη, εθηφο απφ ηελ θεληξηθή ηάζε, θαη 

ηελ θαηαλνκή ησλ ελ ιφγσ κεηαβιεηψλ. 
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Πίνακασ 15: τόχοι Ambient διαφιμιςθσ (Περιγραφικά τατιςτικά) 

 
Αχμεζε 

αλαγλσξηζηκφηεηαο 
Αχμεζε 

Πσιάζεσλ 
Γεκφζηεο 
ρΫζεηο 

Γηεχξπλζε 
πειαηνινγένπ 

Γηαηάξεζε 
πειαηψλ 

Γεκνζηφηεηα 
απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα 

N 
Έγθπξεο 31 30 30 30 30 31 

Διιηπεέο 0 1 1 1 1 0 

ΜΫζνο Όξνο 4,32 3,20 3,10 3,20 3,10 4,61 

Δπηθξαηνχζα 
Σηκά 

5 3 3 3 3 5 

Σππηθά 
Απφθιηζε 

,909 ,887 1,062 1,031 1,029 ,495 

Λνμφηεηα -1,283 ,216 -,396 -,024 ,195 -,487 

Σ.. Λνμφηεηαο ,421 ,427 ,427 ,427 ,427 ,421 

2* Σ.. 
Λνμφηεηαο 

0,842 0,854 0,854 0,854 0,854 0,842 

Κχξησζε ,918 -,646 -,129 -,587 -,504 -1,889 

Σ.. Κχξησζεο ,821 ,833 ,833 ,833 ,833 ,821 

2* Σ.. 
Κχξησζεο 

1,642 1,666 1,666 1,666 1,666 1,642 

Όιεο νη κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ ζεηηθή ινμφηεηα αιιά κφλν ε κεηαβιεηή ηεο 

αχμεζεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο κάξθαο θαίλεηαη λα απνθιίλεη απφ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή ζε φξνπο ζπκκεηξίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή είλαη θαη ε κνλαδηθή πνπ 

έρεη ζεηηθή θχξησζε. Όζνλ αθνξά ζηελ θαλνληθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ ζε φξνπο 

θχξησζεο, φιεο θαίλνληαη λα ζπγθιίλνπλ πξνο απηή κεηά απφ ζχγθξηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ηηκψλ κε ην δηπιάζην ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο. 

 Υαξαθηεξηζηηθά θνηλνύ-ζηόρνπ (ειηθηαθή νκάδα) 

Οη ειηθηαθέο νκάδεο πνπ θαίλνληαη λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ εκθαλίδνληαο απφιπηεο ή ζρεδφλ απφιπηεο πιεηνςεθίεο ησλ 

κειψλ ηνπ δείγκαηνο είλαη νη: 21-30 θαη 31-40 κε πνζνζηά 96,8% θαη 100% 

αληίζηνηρα. Αθνινπζνχλ νη ειηθίεο 10-20 θαη 41-50 γηα ηηο νπνίεο ν πιεζπζκφο 
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δηράδεηαη ζρεδφλ ηζνκεξψο ζην θαηά πφζν αξκφδεη ζε απηέο ε Ambient δηαθήκηζε. 

Αλαιπηηθά ε θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 16 θαη ε 

δηαγξακκαηηθή ηεο απεηθφληζε ζην γξάθεκα 8. 

Πίνακασ 16: Ηλικία κοινοφ-ςτόχου  

 10-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Όχι 17 54,8 1 3,2 0 0 16 51,6 24 77,4 30 96,8 31 100 31 100 

Ναι 14 45,2 30 96,8 31 100 15 48,4 7 22,6 1 3,2 0 0 0 0 

ύνολο 31 100 31 100 31 100 31 100 31 100 31 100 31 100 31 100 

 

Γράφθμα 8: Ηλικία κοινοφ-ςτόχου 
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 Καηαιιειόηεηα πξντόλησλ-Υαξαθηεξηζηηθά 

 

I. ηάδην θύθινπ δσήο 

Πίνακασ 17: τάδιο κφκλου ηωισ προϊόντοσ (υχνότθτεσ) 

 ηΪδην Δηζαγσγάο ηΪδην ΑλΪπηπμεο ηΪδην Χξηκφηεηαο ηΪδην Παξαθκάο 

 πρλφηεηα % πρλφηεηα % πρλφηεηα % πρλφηεηα % 

Καζφινπ (1) 2 6,7 1 3,2 1 3,2 11 37,9 

Λέγν (2) 3 10,0 1 3,2 3 9,7 8 27,6 

ΟπδΫηεξα (3) 1 3,3 2 6,5 13 41,9 4 13,8 

ΑξθεηΪ (4) 11 36,7 14 45,2 9 29,0 3 10,3 

Πνιχ (5) 13 43,3 13 41,9 5 16,1 3 10,3 

Διιηπεέο 
ηηκΫο 

1  0  0  2  

χλνιν 31 100 31 100 31 100 31 100 

  
 
 

πζρεηίδνληαο ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο κε ην βαζκφ 

θαηαιιειφηεηαο ηεο Ambient Media δηαθήκηζεο, κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ πξνθχπηεη 

πσο  ε θαηαιιειφηεηα ηνπ κέζνπ ζε θάζε ζηάδην έρεη σο εμήο (πίλαθαο 17): 

 ηάδην Δηζαγσγήο: Αξθεηά έσο Πνιχ κε πνζνζηφ 80%, 

 ηάδην Αλάπηπμεο: Αξθεηά έσο Πνιχ κε πνζνζηφ 87,1%, 

 ηάδην Χξηκφηεηαο: Καζφινπ έσο Οπδέηεξα κε πνζνζηφ 54,8% θαη 

 ηάδην Παξαθκήο: Καζφινπ έσο Λίγν κε πνζνζηφ 65,5%. 
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Πίνακασ 18: τάδιο κφκλου ηωισ προϊόντοσ (Περιγραφικά τατιςτικά) 

  ηΪδην Δηζαγσγάο ηΪδην ΑλΪπηπμεο ηΪδην Χξηκφηεηαο ηΪδην Παξαθκάο 

N 
Έγθπξεο ΣηκΫο 30 31 31 29 

Διιηπεέο ΣηκΫο 1 0 0 2 

ΜΫζε Σηκά 4,00 4,19 3,45 2,28 

Σππηθά Απφθιηζε 1,232 ,946 ,995 1,360 

Λνμφηεηα -1,305 -1,676 -,183 ,831 

Σ.. Λνμφηεηαο ,427 ,421 ,421 ,434 

2* Σ.. Λνμφηεηαο 0,854 0,842 0,842 0,868 

Κχξησζε ,790 3,632 -,015 -,478 

Σ.. Κχξησζεο ,833 ,821 ,821 ,845 

2* Σ.. Κχξησζεο 1,666 1,642 1,642 1,69 

 

Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ηνπ πίλαθα 18 δίλνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ 

κεηαβιεηψλ. πγθεθξηκέλα, ζην ζηάδην εηζαγσγήο ηνπ πξντφληνο ε κέζε ηηκή ηεο 

θαηαιιειφηεηαο είλαη 4 (Σ.Α.  1,232), δειαδή αξθεηή, ελψ ε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη 

αξλεηηθή ινμφηεηα (-1,305) θαη ζεηηθή θχξησζε (0,79). ε φξνπο ζπκκεηξίαο, 

ππάξρεη απφθιηζε απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαζψο ην ζηαηηζηηθφ ηεο ινμφηεηαο 

είλαη κεγαιχηεξν ηνπ δηπιάζηνπ ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο (0,427*2=0,854<1,305) ελψ 

ζε φξνπο θχξησζεο, ε κεηαβιεηή εκθαλίδεη θαλνληθφηεηα (0,833*2=1,666< 0,79). 

ην ζηάδην αλάπηπμεο ε κέζε ηηκή ηεο θαηαιιειφηεηαο είλαη 4,19 (Σ.Α. 0,946) 

θαλεξψλνληαο πεξηζζφηεξν απφ αξθεηά κεγάιε θαηαιιειφηεηα. Ζ κεηαβιεηή 

παξνπζηάδεη αξλεηηθή αζπκκεηξία (-1,676) θαη ζεηηθή θχξησζε (3,632). Τπάξρεη 

απφθιηζε απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαζψο ηα ζηαηηζηηθά ηεο ινμφηεηαο θαη ηεο 

θχξησζεο είλαη κεγαιχηεξα ηνπ δηπιάζηνπ ησλ ηππηθψλ ζθαικάησλ ηεο θαζεκίαο 

(0,421*2=0,842<1,676    0,821*2=1,642<3,632 αληίζηνηρα). 
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ην ζηάδην σξηκφηεηαο ε κέζε θαηαιιειφηεηα παίξλεη ηελ ηηκή 3,45 (Σ.Α. 0,995) 

δειαδή ελδηάκεζα ζε νπδέηεξα θαη αξθεηά. Ζ κεηαβιεηή έρεη θαηαλνκή αξλεηηθά 

αζχκκεηξε (-0,183) θαη πιαηχθπξηε (-0,15) ρσξίο λα παξνπζηάδεη σζηφζν απφθιηζε 

απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαζψο ηα ζηαηηζηηθά ηεο ινμφηεηαο θαη ηεο θχξησζεο 

είλαη κηθξφηεξα ηνπ δηπιάζηνπ ησλ ηππηθψλ ζθαικάησλ ηεο θαζεκίαο     

(0,421*2=0,842>0,183 θαη 0,821*2=1,642>0,15 αληίζηνηρα). 

Σέινο, ζην ζηάδην παξαθκήο, ε κέζε ηηκή ηεο θαηαιιειφηεηαο είλαη  2,28 (Σ.Α. 

1,360) εθθξάδνληαο κηθξφ βαζκφ θαηαιιειφηεηαο, ελψ ε θαηαλνκή παξνπζηάδεη  

ζεηηθή ινμφηεηα (0,831) θαη αξλεηηθή θχξησζε (-0,478). Δληνχηνηο, ε θαηαλνκή δελ 

απνθιίλεη απφ ηελ θαλνληθή, θαζψο ηα ζηαηηζηηθά ηεο ινμφηεηαο θαη ηεο θχξησζεο 

είλαη κηθξφηεξα ηνπ δηπιάζηνπ ησλ ηππηθψλ ζθαικάησλ ηεο θαζεκίαο                        

(0, 434*2=0,868>0,831 θαη 0, 845*2=1,69>0,478 αληίζηνηρα). 
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II. Καηεγνξία πξντόληνο 

Πίνακασ 19: Κατθγορίεσ προϊόντων (υχνότθτεσ) 

 
Δπθνιέαο Δπηινγάο Δηδηθφ Τπεξεζέα Βηνκεραληθφ 

Κνηλσληθφ 
κάλπκα 

 
Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Καζφινπ (1) 0 0 0 0 4 13,2 1 3,2 8 26,7 0 0 

Λέγν (2) 0 0 3 9,7 8 26,7 3 9,7 10 33,3 1 3,3 

ΟπδΫηεξα (3) 3 9,7 3 9,7 5 16,7 4 12,9 3 10,0 1 3,3 

ΑξθεηΪ (4) 12 38,7 14 45,2 8 26,7 13 41,9 8 26,7 11 36,7 

Πνιχ (5) 16 51,6 11 35,5 5 16,7 10 32,3 1 3,3 17 56,7 

Διιηπεέο ηηκΫο 0  0  1  0  1  1  

χλνιν 31 100 31 100 31 100 31 100 31 100 31 100 

χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ε Ambient δηαθήκηζε ηαηξηάδεη 

Αξθεηά έσο Πνιχ ζηα θαηαλαισηηθά πξντφληα επθνιίαο (90,3%), επηινγήο (80,7%), 

ζηηο ππεξεζίεο (74,2%) αιιά θαη ζηα θνηλσληθά κελχκαηα ( 93,4%). ηα εηδηθά 

θαηαλαισηηθά πξντφληα ε εηθφλα είλαη ζθηψδεο θαζψο ππεξηεξνχλ θαηά πνιχ ιίγν ηα 

πνζνζηά Καζφινπ έσο Οπδέηεξα (56,6%) έλαληη ησλ Αξθεηά έσο Πνιχ (43,4%). 

Σέινο, γηα ηα βηνκεραληθά πξντφληα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (60%) 
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ζεσξεί πσο ε Ambient δηαθήκηζε δελ αξκφδεη Καζφινπ (26,7%) ή αξκφδεη ιίγν 

(33,3%). Αλαιπηηθά ε θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 19. 

Πίνακασ 20: Κατθγορίεσ προϊόντων (Περιγραφικά τατιςτικά) 

  

Πξντφλ 
Δπθνιέαο 

Δπηινγάο Δηδηθφ Τπεξεζέα Βηνκεραληθφ 
Κνηλσληθφ 

κάλπκα 

N 
Έγθπξεο ΣηκΫο 31 31 30 31 30 30 

Διιηπεέο ΣηκΫο 0 0 1 0 1 1 

ΜΫζε Σηκά 4,42 4,06 3,07 3,90 2,47 4,47 

Σππηθά Απφθιηζε ,672 ,929 1,337 1,076 1,252 ,730 

Γηαθχκαλζε ,452 ,862 1,789 1,157 1,568 ,533 

Λνμφηεηα -,743 -,935 -,037 -,999 ,363 -1,584 

Σ.. Λνμφηεηαο ,421 ,421 ,427 ,421 ,427 ,427 

2* Σ.. Λνμφηεηαο 0,842 0,842 0,854 0,842 0,854 0,854 

Κχξησζε -,457 ,331 -1,225 ,555 -1,212 3,157 

Σ.. Κχξησζεο ,821 ,821 ,833 ,821 ,833 ,833 

2* Σ.. Κχξησζεο 1,642 1,642 1,666 1,642 1,666 1,666 

 

ε κέηξα θεληξηθήο ηάζεο (κέζε ηηκή, πίλαθαο 20) ππνδεηθλχεηαη πσο γηα ηα 

πξντφληα επθνιίαο, επηινγήο θαη ηα θνηλσληθά κελχκαηα, ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 

κέζνπ είλαη αξθεηά κεγάιε έσο πνιχ κεγάιε κε (4,42,  4,06 θαη 4,47 αληίζηνηρα).  

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλνκή κφλν ε κεηαβιεηή πνπ εμεηάδεη ηα βηνκεραληθά 

πξντφληα παξνπζηάδεη ζεηηθή αζπκκεηξία (0,363), ελψ φιεο νη ππφινηπεο 

παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή αζπκκεηξία. Όζνλ αθνξά ζην θξηηήξην ηεο ζπκκεηξίαο, νη 

κεηαβιεηέο πνπ πξνζεγγίζνπλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή είλαη απηέο γηα ηα πξντφληα 

επθνιίαο, ηα εηδηθά πξντφληα θαζψο θαη ηα βηνκεραληθά.  

ε φξνπο θχξησζεο, αξλεηηθέο πιαηχθπξηεο είλαη νη θαηαλνκέο γηα ηα πξντφληα 

επθνιίαο, ηα εηδηθά θαη ηα βηνκεραληθά ελψ ιεπηφθπξηεο γηα ηηο ππφινηπεο 
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θαηεγνξίεο. Όιεο νη κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ θαλνληθφηεηα εθηφο ηεο κεηαβιεηήο 

ησλ θνηλσληθψλ κελπκάησλ (0,833*2=1,666<3,157). 

 

 Καηαιιειόηεηα επηρεηξήζεσλ-Καηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ 

 

Πίνακασ 21: Κατθγορίεσ επιχειριςεων (υχνότθτεσ) 

 ΜηθξΫο ΣνπηθΫο Πξσηνεκθαληδφκελεο 
ΜεγΪιεο & επξΫσο 

γλσζηΫο κΪξθεο 
ΠνιπεζληθΫο 

 πρλφηεηα % πρλφηεηα % πρλφηεηα % πρλφηεηα % 

Καζφινπ (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λέγν (2) 8 26,7 4 13,3 1 3,2 2 6,5 

ΟπδΫηεξα(3) 7 23,3 5 16,7 2 6,5 4 12,9 

ΑξθεηΪ (4) 11 36,7 13 43,3 14 45,2 12 38,7 

Πνιχ (5) 4 13,3 8 26,7 14 45,2 13 41,9 

Διιηπεέο 
ηηκΫο 

1  1  0  0  

χλνιν 31 100 31 100 31 100 31 100 

 

Ζ Ambient δηαθήκηζε θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη αξθεηά έσο πνιχ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε πνζνζηά: Πξσηνεκθαληδφκελεο 70%, Μεγάιεο θαη επξέσο γλσζηέο 

κάξθεο 90,4% θαη Πνιπεζληθέο 80,6% (πίλαθαο 21). Όζνλ αθνξά ζηηο κηθξέο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο απφ ηελ άιιε, δελ κπνξεί λα εμαρζεί ζαθέο ζπκπέξαζκα θαζψο ηα 

πνζνζηά είλαη απνιχησο ίζα θαηαλεκεκέλα (ιίγν έσο νπδέηεξα 50% θαη αξθεηά έσο 

πνιχ 50%), ζίγνπξα φκσο απνθιείεηαη ην ελδερφκελν λα κελ αξκφδεη θαζφινπ ε 

Ambient δηαθήκηζε ζε απηέο (πνζνζηφ 0%).  
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Πίνακασ 22: Κατθγορίεσ επιχειριςεων (Περιγραφικά τατιςτικά) 

  
ΜηθξΫο ΣνπηθΫο 

επηρεηξάζεηο 
Πξσηνεκθαληδφκελεο 

ΜεγΪιεο & επξΫσο 
γλσζηΫο κΪξθεο 

ΠνιπεζληθΫο 

N 
Έγθπξεο ΣηκΫο 30 30 31 31 

Διιηπεέο ΣηκΫο 1 1 0 0 

ΜΫζε Σηκά 3,37 3,83 4,32 4,16 

Σππηθά Απφθιηζε 1,033 ,986 ,748 ,898 

Γηαθχκαλζε 1,068 ,971 ,559 ,806 

Λνμφηεηα -,018 -,570 -1,131 -,927 

Σ.. Λνμφηεηαο ,427 ,427 ,421 ,421 

2* Σ... Λνμφηεηαο 0,854 0,854 0,842 0,842 

Κχξησζε -1,169 -,530 1,666 ,266 

Σ.. Κχξησζεο ,833 ,833 ,821 ,821 

2* Σ.. Κχξησζεο 1,666 1,666 1,642 1,642 

 

Ο πίλαθαο 22 εκθαλίδεη ηελ θεληξηθή ηάζε, ηε ινμφηεηα θαη ηελ θχξησζε ησλ 

κεηαβιεηψλ. Ζ κέζε θαηαιιειφηεηα ηεο Ambient δηαθήκηζεο είλαη νπδέηεξε γηα ηηο 

κηθξέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο (3,37 κε Σ.Α. 1,033), ζρεδφλ αξθεηή γηα ηηο 

πξσηνεκθαληδφκελεο (3,83 κε Σ.Α. 0,986) θαη παξαπάλσ απφ αξθεηή γηα ηηο κεγάιεο 

θαη επξέσο γλσζηέο κάξθεο (4,32 κε Σ.Α. 0,748)  θαη γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

(4,16 κε Σ.Α. 0,898).  

Καη νη ηέζζεξηο κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ αξλεηηθή ινμφηεηα κε ηηκέο -0,018, -0,057,   

-1,131 θαη -0,927 αληίζηνηρα. Χζηφζν, νη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα γηα ηηο κηθξέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη απηή γηα ηηο 

πξσηνεκθαληδφκελεο δελ παξνπζηάδνπλ απφθιηζε απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, θάηη 

ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ηεο ινμφηεηαο κε ην ηππηθφ 

ζθάικα ηεο θαζεκίαο (0,427*2=0,854>0,018 θαη 0,427*2=0,854>0,570 αληίζηνηρα). 

Αληίζεηα, νη κεηαβιεηέο γηα ηηο κεγάιεο θαη επξέσο γλσζηέο κάξθεο αιιά θαη γηα ηηο 

πνιπεζληθέο απνθιίλνπλ απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (0,421*2=0,842<1,131 θαη 

0,421*2=0,842<0,927 αληίζηνηρα). 
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Όζνλ αθνξά ζηελ θχξησζε, νη δχν πξψηεο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή 

θχξησζε (-1,169 θαη -0,53 αληίζηνηρα) ελψ νη άιιεο δχν ζεηηθή (1,666 θαη 0,266 

αληίζηνηρα). Ζ θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηήο πνπ εμεηάδεη ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηηο 

κεγάιεο θαη επξέσο γλσζηέο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδεη πνιχ κηθξή απφθιηζε απφ ηελ 

θαλνληθή (0,821*2=1,642<1,666). Αληίζεηα φιεο νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο δελ 

απνθιίλνπλ απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (0,833*2=1,666>1,169,  

0,833*2=1,666>0,053    θαη  0,821*2=1,642>0,266 αληίζηνηρα). 

 Δπηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά Ambient δηαθήκηζεο (Ι)  

ηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο εμεηάζηεθαλ νξηζκέλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ζε φξνπο ζπρλνηήησλ παξαηίζεληαη ζηνλ 

πίλαθα 23. 

Σν 36,7% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη πσο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ε 

Ambient δηαθήκηζε έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ελψ ην ακέζσο επφκελν 

επηθξαηέο πνζνζηφ δειψλεη πσο δηαθσλεί (30%). 

Όζνλ αθνξά ζην θαηά πφζν πξνθχπηεη δήηεκα εζηθήο κε ηε ρξήζε ησλ Ambient 

Media, ην 63,33% ησλ κειψλ ηνπ δείγκαηνο δηαθσλεί ή δηαθσλεί απφιπηα πσο ηα ελ 

ιφγσ κέζα «εηζβάιινπλ» ζε θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αηφκνπ, 

δεκηνπξγψληαο δεηήκαηα εζηθήο. Δπηπιένλ, θαηά ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 76,66%, 

πξνθχπηεη πσο ην δείγκα δηαθσλεί ή δηαθσλεί απφιπηα κε ην φηη ν θαηαλαισηήο δελ 

εκπιέθεηαη κε ην κήλπκα ηεο θακπάληαο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί (44,83%) ή ζπκθσλεί απφιπηα (10,34%) 

πσο ηα Ambient Media δελ πξνζθέξνληαη γηα επαλαιεπηηθέο ρξήζεηο. 
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Σέινο, πξνθχπηεη πσο νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ φηη ε Ambient δηαθήκηζε δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη κφλε ηεο θάπνην πξντφλ θαη είλαη αλαγθαίν λα 

ζπλδπαζηεί κε θάπνην άιιν δηαθεκηζηηθφ κέζν. ηνλ αθφινπζν πίλαθα θαίλεηαη πσο 

ην 81,7% ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί ή ζπκθσλεί απφιπηα κε απηφ ηνλ ηζρπξηζκφ. 

Πίνακασ 23: Επιμζρουσ χαρακτθριςτικά Ambient διαφιμιςθσ Ι (υχνότθτεσ) 

 

Δ.Σ. 
Γιαθωνώ 
απόλυηα  

(1) 

Γιαθωνώ 
(2) 

Ούηε 
ζυμθωνώ 

ούηε 
διαθωνώ 

(3) 

υμθωνώ 
(4) 

υμθωνώ 
απόλυηα 

(5) 

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Έρνπλ σο θεληξηθφ 
ζηφρν ηελ 
ελεκΫξσζε 

1 2 6,7 9 30,0 11 36,7 6 20,0 2 6,7 

ΔηζβΪιινπλ ζε θΪζε 
πηπρά ηεο 
θαζεκεξηλφηεηαο 
δεκηνπξγψληαο 
δεηάκαηα εζηθάο 

1 7 23,3 12 40 9 30 2 6,7 0 0 

Γελ πξνζθΫξνληαη 
γηα επαλαιεπηηθΫο 
ρξάζεηο 

1 0 0 6 20,7 7 24,1 13 44,8 3 10,3 

Ο θαηαλαισηάο δελ 
«εκπιΫθεηαη» κε ην 
κάλπκα ηεο 
θακπΪληαο 

1 7 23,3 16 53,3 5 16,7 2 6,7 0 0 

Γελ κπνξνχλ λα 
ππνζηεξέμνπλ απφ 
κφλεο θΪπνην 
πξντφλ θαη πξΫπεη 
λα ζπλδπαζηνχλ κε 
θΪπνην Ϊιιν κΫζν 

1 1 3,4 2 6,9 2 6,9 15 51,7 9 31,0 

 

Μειεηψληαο ηελ θεληξηθή ηάζε ησλ κεηαβιεηψλ (πίλαθαο 24) βξέζεθε πσο ηα 

Ambient Media δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κφλα ηνπο θάπνην πξντφλ θαη λα 

πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε θάπνην άιιν κέζν θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ 

κε απηή ηελ ππφζεζε (κέζε ηηκή=4). Δπίζεο, θαηά κέζν φξν δήισζαλ πσο δηαθσλνχλ 

κε ηελ έιιεηςε αλάκεημεο ηνπ θαηαλαισηή κε ην κήλπκα ηεο θακπάληαο (κέζε 
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ηηκή=2,07) θαη κε ηε δεκηνπξγία δεηεκάησλ εζηθήο (κέζε ηηκή=2,2). Σέινο, νχηε 

ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ κε ην φηη ην δηαθεκηζηηθφ κέζν έρεη θεληξηθφ ζηφρν ηελ 

ελεκέξσζε (κέζε ηηκή=2,9). 

Πίνακασ 24: Επιμζρουσ χαρακτθριςτικά Ambient διαφιμιςθσ Ι (Περιγραφικά τατιςτικά) 

  

Έρνπλ σο 
θεληξηθφ ζηφρν 

ηελ 
ελεκΫξσζε 

ΔηζβΪιινπλ ζε 
θΪζε πηπρά ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο 
δεκηνπξγψληαο 
δεηάκαηα εζηθάο 

Γελ πξνζθΫξνληαη 
γηα επαλαιεπηηθΫο 

ρξάζεηο 

Ο θαηαλαισηάο 
δελ 

«εκπιΫθεηαη» κε 
ην κάλπκα ηεο 

θακπΪληαο 

Γελ κπνξνχλ λα 
ππνζηεξέμνπλ 

απφ κφλεο 
θΪπνην πξντφλ 
θαη πξΫπεη λα 

ζπλδπαζηνχλ κε 
θΪπνην Ϊιιν 

κΫζν 

N 
Έγθπξεο 30 30 29 30 29 

Διιηπεέο 1 1 2 1 2 

ΜΫζε Σηκά 2,90 2,20 3,45 2,07 4,00 

Σππηθά 
Απφθιηζε 

1,029 ,887 ,948 ,828 1,000 

Λνμφηεηα ,212 ,216 -,246 ,653 -1,381 

Σ.. Λνμφηεηαο ,427 ,427 ,434 ,427 ,434 

2* Σ.. 
Λνμφηεηαο 

0,854 0,854 0,868 0,854 0,868 

Κχξησζε -,322 -,646 -,871 ,350 2,138 

Σ.. Κχξησζεο ,833 ,833 ,845 ,833 ,845 

2* Σ.. 
Κχξησζεο 

1,666 1,666 1,69 1,666 1,69 

 
 

Ζ θαηαλνκή παξνπζηάδεηαη αξλεηηθά αζχκκεηξε γηα ηηο κεηαβιεηέο ησλ 

επαλαιεπηηθψλ ρξήζεσλ θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ κε άιιν κέζν. Απηή ε ηειεπηαία 

κεηαβιεηή θαζψο θαη ε κεηαβιεηή πνπ εμεηάδεη ηελ αλάκεημε ηνπ θαηαλαισηή κε ην 

κήλπκα παξνπζηάδνπλ ζεηηθή θχξησζε. Όζνλ αθνξά ζηελ θαλνληθφηεηα, φιεο νη 

κεηαβιεηέο εθηφο ηεο ηειεπηαίαο θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

 Δπηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά Ambient δηαθήκηζεο (ΙΙ)  

ηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ 

βξέζεθε πσο νη ζπκκεηέρνληεο δηαθσλνχλ ή δηαθσλνχλ απφιπηα κε ην φηη  ε 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η 

ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 2010 

125 

 

Ambient δηαθήκηζε κπνξεί λα σθειήζεη πεξηζζφηεξν κηα κηθξή επηρείξεζε παξά κία 

κεγάιε θαη γλσζηή κάξθα (brand) κε πνζνζηφ 67,8% (πίλαθαο 25).  

Πεξίπνπ νη κηζνί client directors ζπκθσλνχλ ή ζπκθσλνχλ απφιπηα πσο ε Ambient 

δηαθήκηζε δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ αληίζηαζεο εθ κέξνπο 

ησλ δεθηψλ (58,1%) θαη πσο ζπρλά ην κέζν κπνξεί λα ππνζθηάζεη ην κήλπκα 

(48,4%). Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο νη ζπκκεηέρνληεο 

ζπκθσλνχλ (64,5%) ή ζπκθσλνχλ απφιπηα (12,9%)  πσο νη ζπλζήθεο δσήο ζηελ 

Διιάδα πξνζθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Ambient δηαθήκηζεο. πγθξηηηθά κε ηα 

άιια κέζα θαη αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηα Ambient Media δελ 

θαίλεηαη λα ππεξηεξνχλ ή λα πζηεξνχλ ηεο ηειεφξαζεο (41,9%, δήισζε πσο νχηε 

ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηειεφξαζεο) 

αιιά νχηε θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ (51,6%, δήισζε πσο νχηε 

ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ θαιχηεξε απφδνζε θφζηνπο-απνηειέζκαηνο ηεο 

Ambient δηαθήκηζεο). Χζηφζν, θαίλεηαη λα ππεξηζρχνπλ ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ 

ζηε δεκηνπξγία δεκνζηφηεηαο απφ ζηφκα ζε ζηφκα (ην 90,8% ζπκθσλεί ή ζπκθσλεί 

απφιπηα) θαη λα κελ ππνιείπνληαη απηψλ ζηα επίπεδα αλάθιεζεο ηεο δηαθεκηζηηθήο 

ελέξγεηαο ( ην 67,7% δηαθσλεί ή δηαθσλεί απφιπηα φηη ηα Ambient Media 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφηεξα επίπεδα αλάθιεζεο). Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο 

δηαθσλνχλ (67,7%) ή δηαθσλνχλ απφιπηα (19,4%) πσο ην κέζν δελ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη δηέμνδν ζην θνξεζκέλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Αλαιπηηθά, ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ζηε κέηξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 25. 
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Πίνακασ 25: Επιμζρουσ χαρακτθριςτικά Ambient διαφιμιςθσ ΙΙ (υχνότθτεσ) 

 Γιαθωνώ 
απόλυηα     

(1) 

Γιαθωνώ 
(2) 

Ούηε ζυμθωνώ  
ούηε διαθωνώ  

(3) 

υμθωνώ 
(4) 

υμθωνώ 
απόλυηα  

(5) 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Ζ ambient δηαθάκηζε δελ εέλαη ηφζν 
απνηειεζκαηηθά φζν ε ηειενπηηθά 

4 12,9 3 9,7 13 41,9 10 32,3 1 3,2 

Ζ ambient δηαθάκηζε κπνξεέ λα σθειάζεη 
πεξηζζφηεξν κηα κηθξά επηρεέξεζε παξΪ κέα 
κεγΪιε θαη γλσζηά κΪξθα (brand) 

6 19,4 15 48,4 9 29,0 1 3,2 0 0 

Οη θαηαλαισηΫο εέλαη δχζθνιν λα 
αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο αληέζηαζεο ζηελ 
Ϋθζεζε ηνπο ζε ηΫηνηνπ εέδνπο κε 
παξαδνζηαθΪ κΫζα δηαθάκηζεο εμαηηέαο ηεο 
κεγΪιεο ελαιιαγάο θαη θαηλνηνκέαο πνπ 
παξνπζηΪδνπλ 

1 3,2 6 19,4 6 19,4 12 38,7 6 19,4 

ε κηα ambient δηαθάκηζε ην κΫζν κπνξεέ 
πνιχ ζπρλΪ λα ππνζθηΪζεη ην κάλπκα 

0 0 7 22,6 9 29,0 13 41,9 2 6,5 

O Έιιελαο εέλαη πνιχ εμσζηξεθάο θαη 
ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ θαη  ηνπ ηξφπνπ δσάο 
ηνπ, θηλεέηαη πνιχ ζην πεξηβΪιινλ εθηφο 
ζπηηηνχ,  Ϊξα πξνζθΫξνληαη επλντθφηεξεο 
ζπλζάθεο γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο ambient 
δηαθάκηζεο 

0 0 0 0 7 22,6 20 64,5 4 12,9 

Ζ ambient δηαθάκηζε ελδεέθλπηαη γηα 
κηθξφηεξα επέπεδα αλΪθιεζεο ηεο 
δηαθεκηζηηθάο ελΫξγεηαο απφ φηη ε 
παξαδνζηαθά δηαθάκηζε 

1 3,2 20 64,5 4 12,9 6 19,4 0 0 

Ζ ambient δηαθάκηζε ελδεέθλπηαη γηα 
κεγαιχηεξα επέπεδα 
δηαθάκηζεο/επηθνηλσλέαο απφ ζηφκα ζε 
ζηφκα (word of mouth ) απφ φηη ε 
παξαδνζηαθά δηαθάκηζε 

0 0 2 6,5 1 3,2 22 71,0 6 19,4 

Ζ ambient δηαθάκηζε πξνζθΫξεη θαιχηεξε 
απφδνζε θφζηνπο-απνηειΫζκαηνο απφ ηελ 
παξαδνζηαθά δηαθάκηζε 

1 3,2 10 32,3 16 51,6 1 3,2 3 9,7 

Ζ ambient δηαθάκηζε δελ πξνζθΫξεη 
δηΫμνδν ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ζην 
θνξεζκΫλν (cluttered) πεξηβΪιινλ                                                

6 19,4 21 67,7 4 12,9 0 0 0 0 
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ε κέηξα θεληξηθήο ηάζεο, νη client directors ζπκθσλνχλ (κέζε ηηκή 4,03) πσο ε 

Ambient ελδείθλπηαη αξθεηά γηα κεγαιχηεξα επίπεδα δηαθήκηζεο/επηθνηλσλίαο απφ 

ζηφκα ζε ζηφκα (word of mouth) απφ φηη ε παξαδνζηαθή δηαθήκηζε. Αληίζεηα, 

δηαθσλνχλ (κέζε ηηκή 1,94) ζην φηη ην δηαθεκηζηηθφ κέζν εκθαλίδεηαη αλίθαλν λα 

αληαπνθξηζεί ζην θνξεζκέλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ζπκθσλνχλ (κέζε 

ηηκή 3,9) πσο νη ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Ambient 

Media. Δπηπιένλ, νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ πσο νη θαηαλαισηέο είλαη 

δχζθνιν λα αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο αληίζηαζεο ζην ελ ιφγσ δηαθεκηζηηθφ κέζν 

(κ.η. 3,52) θαη πσο ην κέζν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ππνζθηάζεη ην κήλπκα 

(κ.η. 3,32). 

ηνλ Πίλαθα 26 εκθαλίδνληαη θαη ηα κέηξα θαηαλνκήο θάζε κεηαβιεηήο, δειαδή ε 

ινμφηεηα θαη ε θχξησζε ηνπο. Με θξηηήξην ηε ζπκκεηξία, ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

πξνζεγγίδνπλ νη 5 πξψηεο κεηαβιεηέο θαζψο θαη ε ηειεπηαία. Αλ εμεηαζηεί ε 

θχξησζε απφ ηελ άιιε, απφ ηελ θαλνληθφηεηα απνθιίλεη κφλν ε κεηαβιεηή πνπ 

εμεηάδεη ηα επίπεδα δεκηνπξγίαο δεκνζηφηεηαο απφ ζηφκα ζε ζηφκα. 
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Πίνακασ 26: Επιμζρουσ χαρακτθριςτικά Ambient διαφιμιςθσ ΙΙ (Περιγραφικά τατιςτικά) 

  
  Λνμφηεηα Κχξησζε 

ΜΫζε 
Σηκά 

Σππηθά 
Απφθιηζε 

Σηκά Σ.. 2* Σ.. Σηκά Σ...  2* Σ.. 

1 
Ζ ambient δηαθάκηζε δελ εέλαη 
ηφζν απνηειεζκαηηθά φζν ε 
ηειενπηηθά 

3,03 1,048 -,625 ,421 0,842 -,108 ,821 1,642 

2 

Ζ ambient δηαθάκηζε κπνξεέ 
λα σθειάζεη πεξηζζφηεξν κηα 
κηθξά επηρεέξεζε παξΪ κέα 
κεγΪιε θαη γλσζηά κΪξθα 
(brand) 

2,16 ,779 ,156 ,421 0,842 -,357 ,821 1,642 

3 

Οη θαηαλαισηΫο εέλαη δχζθνιν 
λα αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο 
αληέζηαζεο ζηελ Ϋθζεζε ηνπο 
ζε ηΫηνηνπ εέδνπο κε 
παξαδνζηαθΪ κΫζα δηαθάκηζεο 
εμαηηέαο ηεο κεγΪιεο 
ελαιιαγάο θαη θαηλνηνκέαο πνπ 
παξνπζηΪδνπλ 

3,52 1,122 -,422 ,421 0,842 -,702 ,821 1,642 

4 
ε κηα ambient δηαθάκηζε ην 
κΫζν κπνξεέ πνιχ ζπρλΪ λα 
ππνζθηΪζεη ην κάλπκα 

3,32 ,909 -,143 ,421 0,842 -,931 ,821 1,642 

5 

O Έιιελαο εέλαη πνιχ 
εμσζηξεθάο θαη ιφγσ ησλ 
ζπλζεθψλ θαη  ηνπ ηξφπνπ 
δσάο ηνπ, θηλεέηαη πνιχ ζην 
πεξηβΪιινλ εθηφο ζπηηηνχ,  
Ϊξα πξνζθΫξνληαη 
επλντθφηεξεο ζπλζάθεο γηα ηελ 
αλΪπηπμε ηεο ambient 
δηαθάκηζεο 

3,90 ,597 ,023 ,421 0,842 ,014 ,821 1,642 

6 

Ζ ambient δηαθάκηζε 
ελδεέθλπηαη γηα κηθξφηεξα 
επέπεδα αλΪθιεζεο ηεο 
δηαθεκηζηηθάο ελΫξγεηαο απφ 
φηη ε παξαδνζηαθά δηαθάκηζε 

2,48 ,851 ,920 ,421 0,842 -,384 ,821 1,642 

7 

Ζ ambient δηαθάκηζε 
ελδεέθλπηαη γηα κεγαιχηεξα 
επέπεδα 
δηαθάκηζεο/επηθνηλσλέαο απφ 
ζηφκα ζε ζηφκα (word of 

mouth ) απφ φηη ε 
παξαδνζηαθά δηαθάκηζε 

4,03 ,706 -1,259 ,421 0,842 3,302 ,821 1,642 

8 

Ζ ambient δηαθάκηζε 
πξνζθΫξεη θαιχηεξε απφδνζε 
θφζηνπο-απνηειΫζκαηνο απφ 
ηελ παξαδνζηαθά δηαθάκηζε 

2,84 ,934 ,865 ,421 0,842 1,144 ,821 1,642 

9 

Ζ ambient δηαθάκηζε δελ 
πξνζθΫξεη δηΫμνδν ζηνλ 
αληαγσληζκφ θαη ζην 
θνξεζκΫλν (cluttered) 
πεξηβΪιινλ                                                

1,94 ,574 -,015 ,421 0,842 ,336 ,821 1,642 
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 Πηζαλέο κέζνδνη κέηξεζεο δηαθεκηζηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο  

ηελ εξψηεζε «Πφζν θαηάιιειεο ζεσξείηε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο Ambient Media δηαθήκηζεο», ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ζεσξεί αξθεηά έσο πνιχ θαηάιιειεο ηελ παξαηήξεζε 

ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (77,4%), ηηο ζπλεληεχμεηο κε ην θνηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θακπάληαο (87,1%) αιιά θαη κεηά απφ απηή (76,7%). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη πσο ε 

κειέηε ησλ πσιήζεσλ βξέζεθε θαζφινπ (6,7%) έσο ιίγν (36,7%) θαηάιιειε 

κέζνδνο κέηξεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθεκηζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σέινο, 

πεξίπνπ νη κηζνί ζπκκεηέρνληεο επηδνθηκάδνπλ ζαλ κέζνδν ην δνθηκαζηηθφ πείξακα 

(53,4%) αιιά θαη ηε κέηξεζε ρψξνπ θαη ρξφλνπ θάιπςεο απφ ηα ΜΜΔ (54,9%). 

Αλαιπηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 27. 
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Πίνακασ 27: Μζκοδοι μζτρθςθσ αποτελεςματικότθτασ (υχνότθτεσ) 

 
Δ.Σ. 

Καθόλου  
(1) 

Λίγο                
(2) 

ΟυδΫηεπα 
(3) 

ΑπκεηΪ      
(4) 

Πολύ        
(5) 

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Παξαηάξεζε ζε 
πξαγκαηηθΫο ζπλζάθεο 
(θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
θακπΪληαο) 

0 0 0 2 6,5 5 16,1 20 64,5 4 12,9 

ΜειΫηε ησλ πσιάζεσλ 
κεηΪ απφ ηελ θακπΪληα 

1 2 6,7 11 36,7 6 20,0 10 33,3 1 3,3 

πλεληεχμεηο κε ην θνηλφ 
θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
θακπΪληαο  

0 0 0 2 6,5 2 6,5 24 77,4 3 9,7 

πλεληεχμεηο κε ην θνηλφ 
κεηΪ ηελ θακπΪληα  

1 1 3,3 3 10,0 3 10,0 17 56,7 6 20,0 

Γνθηκαζηηθφ πεέξακα 
(ειεγρφκελεο ζπλζάθεο) ζε 
δεέγκα θαηαλαισηψλ πξηλ 
ηελ θακπΪληα 

1 1 3,3 6 20,0 7 23,3 11 36,7 5 16,7 

Αλ Ϋρεη σο απνηΫιεζκα 
ηελ θΪιπςε απφ ΜΫζα 
Μαδηθάο Δπηθνηλσλέαο, 
κΫηξεζε ηνπ ρξφλνπ θαη 
ηνπ ρψξνπ πνπ 
θαηαιακβΪλεη ε δηαθάκηζε 
ζε απηΪ  

0 1 3,2 6 19,4 7 22,6 14 45,2 3 9,7 

Δπηπιένλ, φιεο νη κέζνδνη κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο βξέζεθαλ αξθεηά έσο 

πνιχ θαηάιιειεο γηα ηελ Ambient δηαθήκηζε θαζψο νη κέζεο ηηκέο ηνπ είλαη αλάκεζα 

ζηηο ηηκέο 4 θαη 5 (Πίλαθαο 28). Μφλν ε κειέηε ησλ πσιήζεσλ ζεσξείηαη ιίγν έσο 

νπδέηεξα θαηάιιειε (κ.η. 2,9) θαη επηπξφζζεηα κφλν ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή έρεη 

ζεηηθή ινμφηεηα. Ζ θαλνληθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ κε βάζε ηε ζπκκεηξία δείρλεη πσο 

νη ζπλεληεχμεηο κε ην θνηλφ, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη κεηά ηελ θακπάληα, είλαη 
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ε κφλε κέζνδνο πνπ δελ πξνζεγγίδεη ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Δπηπξφζζεηα, νη 

ζηαηηζηηθέο ηηκέο ηεο θχξησζεο θαλεξψλνπλ πσο νη κηζέο κεηαβιεηέο είλαη 

ιεπηφθπξηεο θαη νη άιιεο κηζέο πιαηχθπξηεο (ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηηκέο αληίζηνηρα). 

Με θξηηήξην ηελ θχξησζε απηή ηε θνξά, νη θαηαλνκέο φισλ ησλ κεηαβιεηψλ 

ζπγθιίλνπλ κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή εθηφο ησλ ζπλεληεχμεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θακπάληαο. 

Πίνακασ 28: Μζκοδοι μζτρθςθσ αποτελεςματικότθτασ (Περιγραφικά τατιςτικά) 

 

N ΜΫζε 

Σηκά 

Σππηθά 

απφθιηζε 

Λνμφηεηα Κχξησζε 

Έγθ. Δι. Σηκά Σ.. 2* Σ.. Σηκά Σ.. 2*  Σ.. 

Παξαηάξεζε ζε 
πξαγκαηηθΫο 
ζπλζάθεο 

31 0 3,84 ,735 -,812 ,421 0,842 1,234 ,821 1,642 

ΜειΫηε ησλ 
πσιάζεσλ κεηΪ απφ 
ηελ θακπΪληα 

30 1 2,90 1,062 ,026 ,427 0,854 -1,090 ,833 1,666 

πλεληεχμεηο κε ην 
θνηλφ θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηεο 
θακπΪληαο 

31 0 3,90 ,651 -1,458 ,421 0,842 3,916 ,821 1,642 

πλεληεχμεηο κε ην 
θνηλφ κεηΪ ηελ 
θακπΪληα 

30 1 3,80 ,997 -1,138 ,427 0,854 1,250 ,833 1,666 

Γνθηκαζηηθφ 
πεέξακα 
(ειεγρφκελεο 
ζπλζάθεο) ζε δεέγκα 
θαηαλαισηψλ πξηλ 
ηελ θακπΪληα 

30 1 3,43 1,104 -,313 ,427 0,854 -,717 ,833 1,666 

Αλ Ϋρεη σο 
απνηΫιεζκα ηελ 
θΪιπςε απφ ΜΫζα 
Μαδηθάο 
Δπηθνηλσλέαο, 
κΫηξεζε ηνπ ρξφλνπ 
θαη ηνπ ρψξνπ πνπ 
θαηαιακβΪλεη ε 
δηαθάκηζε ζε απηΪ 

31 0 3,39 1,022 -,474 ,421 0,842 -,450 ,821 1,642 
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 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΩΝ ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΙΙ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 Υξήζε Ambient Media- Δπηρεηξήζεηο 

 

I. Πξαγκαηηθή ρξήζε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ζηελ Διιάδα νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηα Ambient Media γηα ηε δηαθεκηζηηθή ηνπο πξνβνιή 

είλαη νη θαζηεξσκέλεο θαη επξέσο γλσζηέο επηρεηξήζεηο (74,2%) θαζψο θαη νη 

πνιπεζληθέο (67,7%). Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα 9. 

 

Γράφθμα 9: Βακμόσ πραγματικισ χριςθσ Ambient Media 
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II. Πξνζπκία ρξήζεο 

Ζ έξεπλα έδεημε πσο θαηά πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ (80,7%) νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

είλαη ιίγν έσο νπδέηεξα πξφζπκεο λα πηνζεηήζνπλ Ambient Media δηαθεκηζηηθέο 

ηερληθέο (γξάθεκα 10)
13

.  

Γράφθμα 10: Προκυμία χριςθσ Ambient Media Ambient Media  

16,13%

35,48%

45,16%

3,23%

ΑρκετάΟυδέτεραΛίγοΚαθόλου

 

Σν ίδην ππνδεηθλχεη θαη ε κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο (πίλαθαο 29). Δπηπιένλ, ε 

θαηαλνκή είλαη ζεηηθά αζχκκεηξε θαη πιαηχθπξηε θαη θαίλεηαη λα πξνζεγγίδεη ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή, ηφζν φξνπο ινμφηεηαο φζν θαη θχξησζεο (πίλαθαο 29). 

 

                                                                   

13 Ζ θιίκαθα κέηξεζεο είλαη 1(=Καζφινπ) – 5 (=Πνιχ). Χζηφζν, θαλέλαο δελ επέιεμε «Πνιχ» κε απνηέιεζκα ην 

πνζνζηφ λα κελ εκθαλίδεηαη ζην γξάθεκα.  
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Πίνακασ 29: Προκυμία χριςθσ Ambient Media (Περιγραφικά τατιςτικά) 

N Έγθπξεο ΣηκΫο 31 

  Διιηπεέο ΣηκΫο 0 

ΜΫζε Σηκά 2,65 

Σππηθά Απφθιηζε ,798 

Λνμφηεηα ,331 

Σ... Λνμφηεηαο ,421 

2* Σ.. Λνμφηεηαο 0,842 

Κχξησζε -,635 

Σ.. Κχξησζεο ,821 

2* Σ.. Κχξησζεο 1,642 

 

 Πηζαλόο βαζκόο δηείζδπζεο δηαθεκηζηηθνύ κέζνπ 

Όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 30, νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ πσο ηα 

Ambient Media πξνζθέξνπλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξνπ 

βαζκνχ δηείζδπζεο ζηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο, ζε αξθεηά κεγάια (58,1%) θαη ζε 

πνιχ κεγάια επίπεδα (9,7%). 

Πίνακασ 30: Πικανόσ βακμόσ διείςδυςθσ διαφθμιςτικοφ μζςου 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζφινπ (1) 0 0% 

Λέγν (2) 3 9,7% 

ΟπδΫηεξα(3) 7 22,6% 

ΑξθεηΪ (4) 18 58,1% 

Πνιχ (5) 3 9,7% 

χλνιν 31 100% 

Ζ κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ιακβάλεη ηελ ηηκή 3,68 (πίλαθαο 31), δειαδή νη 

ζπλζήθεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαθεκηζηηθφ κέζν είλαη νπδέηεξα έσο αξθεηά επλντθέο. 

Ζ θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηήο παξνπζηάδεη αξλεηηθή ινμφηεηα θαη ζεηηθή θχξησζε. 
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Σφζν ζε φξνπο ζπκκεηξίαο φζν θαη θχξησζεο, θαίλεηαη λα πξνζεγγίδεηαη ε θαλνληθή 

θαηαλνκή. 

Πίνακασ 31: Πικανόσ βακμόσ διείςδυςθσ διαφθμιςτικοφ μζςου (Περιγραφικά τατιςτικά) 

N 
Έγθπξεο ΣηκΫο 31 

Διιηπεέο ΣηκΫο 0 

ΜΫζε Σηκά 3,68 

Σππηθά Απφθιηζε ,791 

Λνμφηεηα -,633 

Σ.. Λνμφηεηαο ,421 

2* Σ.. Λνμφηεηαο 0,842 

Κχξησζε ,273 

Σ.. Κχξησζεο ,821 

2* Σ.. Κχξησζεο 1,642 

 
 
 

 Πηζαλά εκπόδηα γηα ηελ πινπνίεζε Ambient δηαθεκίζεσλ 

Οη client directors θιήζεθαλ λα θξίλνπλ ηε ζνβαξφηεηα νξηζκέλσλ παξαγφλησλ σο 

πηζαλψλ εκπνδίσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί κηα Ambient δηαθεκηζηηθή θακπάληα 

ηελ Διιάδα. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ βξέζεθαλ λα απνηεινχλ ηξνρνπέδε, 

αξθεηά έσο πνιχ, είλαη ε πξνζθφιιεζε ζηελ ηειεφξαζε σο δηαθεκηζηηθφ κέζν κε 

πνζνζηφ 83,9% θαη ε πεπνίζεζε φηη ην κέζν δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ άκεζα 

κεηξήζηκα απνηειέζκαηα κε πνζνζηφ 83,9%. Αθνινπζνχλ νη παξάγνληεο λνκηθήο 

θχζεο (74,2%), νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (74,2%), ε έιιεηςε επηζπκίαο 

(67,8%) θαη γλψζεσλ (61,3%) απφ πιεπξάο δηαθεκηδνκέλσλ. Αλαιπηηθά ε εθηίκεζε 

ησλ εκπνδίσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 32. 
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Πίνακασ 32: Πικανά εμπόδια για τθν υλοποίθςθ Ambient διαφθμίςεων             

(υχνότθτεσ) 

 Καθόλου  
(1) 

Λίγο                
(2) 

ΟυδΫηεπα 
(3) 

ΑπκεηΪ      
(4)        

Πολύ        
(5) 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

ΠαξΪγνληεο λνκηθάο 
θχζεο (πξνβιάκαηα κε 
ηελ ππΪξρνπζα 
λνκνζεζέα) 

0 0 3 9,7 5 16,1 15 48,4 8 25,8 

Γξαθεηνθξαηέα 0 0 2 6,5 6 19,4 18 58,1 5 16,1 

Έιιεηςε επηζπκέαο απφ 
πιεπξΪο δηαθεκηδφκελσλ 0 0 5 16,1 5 16,1 18 58,1 3 9,7 

Έιιεηςε γλψζεσλ απφ 
πιεπξΪο δηαθεκηδφκελσλ 

2 6,5 2 6,5 8 25,8 17 54,8 2 6,5 

Έιιεηςε επηζπκέαο απφ 
πιεπξΪο δηαθεκηζηψλ 

5 16,1 7 22,6 7 22,6 11 35,5 1 3,2 

Έιιεηςε γλψζεσλ απφ 
πιεπξΪο δηαθεκηζηψλ 

4 12,9 11 35,5 6 19,4 9 29,0 1 3,2 

Γηαθεκηζηηθφο 
«ζπληεξεηηζκφο» 
θαηαλαισηψλ-δεθηψλ 

5 16,1 8 25,8 9 29,0 8 25,8 1 3,2 

Πξνζθφιιεζε ζηελ 
ηειεφξαζε σο 
δηαθεκηζηηθφ κΫζν 

0 0 3 9,7 2 6,5 20 64,5 6 19,4 

Όρη Ϊκεζα κεηξάζηκα 
απνηειΫζκαηα κηαο ηΫηνηαο 
θακπΪληαο 

0 0 1 3,2 4 12,9 14 45,2 12 38,7 

ηνλ πίλαθα 33 παξνπζηάδνληαη κέηξα θεληξηθήο ηάζεο θαη θαηαλνκήο ησλ ππφ 

εμέηαζε κεηαβιεηψλ. ρεδφλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ζεσξνχληαη εκπφδηα γηα ηελ 

Ambient δηαθήκηζε ηα πξνβιήκαηα κε ηε λνκνζεζία (κ.η. 3,9), ε γξαθεηνθξαηία (κ.η. 
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3,84) θαη ε πξνζθφιιεζε ζηε δηαθήκηζε κέζσ ηειεφξαζεο (κ.η. 3,94). Απφ νπδέηεξα 

έσο αξθεηά βξέζεθε πεξηνξηζηηθή ε έιιεηςε επηζπκίαο αιιά θαη ε έιιεηςε γλψζεσλ 

ησλ δηαθεκηδνκέλσλ. Όζν γηα ηνπο δηαθεκηζηέο, νη αληίζηνηρεο ειιείςεηο θξίλνληαη 

ιίγν έσο νπδέηεξα πεξηνξηζηηθέο, φπσο επίζεο θαη ν δηαθεκηζηηθφο «ζπληεξεηηζκφο»  

ησλ θαηαλαισηψλ. Σα πξνβιήκαηα κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο Ambient 

θακπάληαο ζεσξνχληαη αξθεηά έσο πνιχ (κ.η. 4,19) πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο.  

Πίνακασ 33: Πικανά εμπόδια για τθν υλοποίθςθ Ambient διαφθμίςεων            

(Περιγραφικά τατιςτικά) 

 

N 
ΜΫζε 

Σηκά 

Σππηθά 

απφθιηζε 

Λνμφηεηα Κχξησζε 

Σηκά Σ.. 2* Σ.. Σηκά Σ.. 2*  Σ.. 

ΠαξΪγνληεο λνκηθάο 
θχζεο 

31 3,90 ,908 -,658 ,421 0,842 -,068 ,821 1,642 

Γξαθεηνθξαηέα 31 3,84 ,779 -,609 ,421 0,842 ,543 ,821 1,642 

Έιιεηςε επηζπκέαο 
δηαθεκηδφκελσλ 

31 3,61 ,882 -,679 ,421 0,842 -,231 ,821 1,642 

Έιιεηςε γλψζεσλ 
δηαθεκηδφκελσλ 

31 3,48 ,962 -1,153 ,421 0,842 1,344 ,821 1,642 

Έιιεηςε επηζπκέαο 
δηαθεκηζηψλ 

31 2,87 1,176 -,260 ,421 0,842 -1,116 ,821 1,642 

Έιιεηςε γλψζεσλ  
δηαθεκηζηψλ 

31 2,74 1,125 ,098 ,421 0,842 -1,065 ,821 1,642 

Γηαθεκηζηηθφο 
«ζπληεξεηηζκφο» 
θαηαλαισηψλ-δεθηψλ 

31 2,74 1,125 -,053 ,421 0,842 -,917 ,821 1,642 

Πξνζθφιιεζε ζηελ 
ηειεφξαζε 

31 3,94 ,814 -1,067 ,421 0,842 1,440 ,821 1,642 

Όρη Ϊκεζα κεηξάζηκα 
απνηειΫζκαηα 

31 4,19 ,792 -,799 ,421 0,842 ,430 ,821 1,642 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ κεηαβιεηψλ, φιεο παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή 

αζπκκεηξία, εθηφο ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ ησλ δηαθεκηζηψλ πνπ παξνπζηάδεη ζεηηθή. 

Δπηπιένλ, ζεηηθή θχξησζε εκθαλίδνπλ νη κεηαβιεηή ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηεο 

έιιεηςεο γλψζεσλ ησλ δηαθεκηδνκέλσλ, ηεο πξνζθφιιεζεο ζηελ ηειεφξαζε θαη ησλ 

κε άκεζα κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ. Σέινο, φιεο νη κεηαβιεηέο θαίλεηαη λα 

πξνζεγγίδνπλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ηφζν ζε φξνπο ζπκκεηξίαο φζν θαη ζε φξνπο 
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θχξησζεο, κε κνλαδηθέο εμαηξέζεηο ηελ έιιεηςε γλψζεσλ ησλ δηαθεκηδνκέλσλ θαη 

ηελ πξνζθφιιεζε ζηελ ηειεφξαζε, νη νπνίεο απνθιίλνπλ απφ ηελ θαλνληθφηεηα κε 

θξηηήξην ηε ινμφηεηα. 

 Πηζαλνί ιόγνη πζηέξεζεο δηαθεκηζηηθώλ εηαηξηώλ 

Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ νξηζκέλνπο παξάγνληεο ζαλ ιφγνπο 

πζηέξεζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη 

βαζηθφηεξνη ιφγνη πνπ αλαδείρζεθαλ ήηαλ νη κεησκέλνη πξνυπνινγηζκνί νη 

δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο ηεο Διιάδαο έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο πξνο δηαρείξηζε (80,7%) 

θαη ην γεγνλφο φηη δηζηάδνπλ λα αλαιάβνπλ ξίζθα (60%). Γηα αλαιπηηθά 

απνηειέζκαηα παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 34. 

Πίνακασ 34: Λόγοι υςτζρθςθσ διαφθμιςτικϊν εταιριϊν (υχνότθτεσ) 

 

Δ.Σ. 

Καθόλου           
(1) 

Λίγο                      
(2) 

ΟυδΫηεπα    
(3) 

ΑπκεηΪ      
(4)        

Πολύ        
(5) 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Αλεπαξθάο θαηΪξηηζε 
ζηειερψλ 

0 8 25,8 6 19,4 8 25,8 7 22,6 2 6,5 

Έιιεηςε εκπεηξέαο (ζην 
ζχλνιν ηνπ θιΪδνπ ) 

1 8 26,7 4 13,3 9 30,0 7 23,3 2 6,7 

ΜεησκΫλνη 
πξνυπνινγηζκνέ πξνο 
δηαρεέξηζε 

0 0 0 1 3,2 5 16,1 14 45,2 11 35,5 

ΓηζηΪδνπλ λα αλαιΪβνπλ 
ξέζθα 

1 3 10,0 2 6,7 7 23,3 14 46,7 4 13,3 
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Μεηξψληαο ηελ θεληξηθή ηάζε ησλ κεηαβιεηψλ (Πίλαθαο 35) πξνθχπηεη πσο ε 

αλεπαξθήο θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ 

απνηεινχλ ιίγν έσο νπδέηεξα ιφγνπο πζηέξεζεο (κ.η. 2,65 θαη 2,70 αληίζηνηρα). 

Οπδέηεξα έσο αξθεηά ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη ν δηζηαγκφο ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

εηαηξηψλ λα αλαιάβνπλ ξίζθα (κ.η. 3,47) θαη αξθεηά έσο πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο νη 

κεησκέλνη πξνυπνινγηζκνί πξνο δηαρείξηζε (κ.η. 4,13).  

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ κεηαβιεηψλ, φιεο παξνπζηάδνπλ αξλεηηθά 

ινμφηεηα (εθηφο ηεο αλεπαξθνχο θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ) θαη φιεο ζπγθιίλνπλ 

πξνο ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηξία (εθηφο απφ ηε κεηαβιεηή πνπ 

εμεηάδεη ην θαηά πφζν δηζηάδνπλ λα αλαιάβνπλ ξίζθα). Απφ ηελ άιιε, ε θχξησζε 

ησλ δχν πξψησλ κεηαβιεηψλ (πίλαθαο 35) είλαη αξλεηηθή θαη ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

ζεηηθή ρσξίο σζηφζν λα απνθιίλεη θάπνηα απφ ηελ θαλνληθφηεηα κε θξηηήξην ηελ 

θχξησζε. 

Πίνακασ 35: Λόγοι υςτζρθςθσ διαφθμιςτικϊν εταιριϊν (Περιγραφικά τατιςτικά) 

 
Αλεπαξθάο 

θαηΪξηηζε ζηειερψλ 

Έιιεηςε 
εκπεηξέαο (ζην 

ζχλνιν ηνπ 
θιΪδνπ ) 

ΜεησκΫλνη 
πξνυπνινγηζκνέ 
πξνο δηαρεέξηζε 

ΓηζηΪδνπλ λα 
αλαιΪβνπλ 

ξέζθα 

N Έγθπξεο ΣηκΫο 31 30 31 30 

  Διιηπεέο ΣηκΫο 0 1 0 1 

ΜΫζε Σηκά 2,65 2,70 4,13 3,47 

Σππηθά Απφθιηζε 1,279 1,291 ,806 1,137 

Λνμφηεηα ,113 -,012 -,654 -,893 

Σ.. Λνμφηεηαο ,421 ,427 ,421 ,427 

2* Σ.. Λνμφηεηαο 0,842 0,854 0,842 0,854 

Κχξησζε -1,123 -1,138 ,054 ,320 

Σ... Κχξησζεο ,821 ,833 ,821 ,833 

2* Σ.. Κχξησζεο 1,642 1,666 1,642 1,666 
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Οη ζπκκεηέρνληεο ππέδεημαλ θαη νξηζκέλεο αθφκα αηηίεο πζηέξεζεο ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ νη νπνίεο σζηφζν δελ επαξθνχζαλ γηα πνζνηηθή αλάιπζε θαη 

γη’ απηφ παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 36. 

Πίνακασ 36: Άλλοι λόγοι υςτζρθςθσ 

 Ν 

πληεξεηηζκφο πειαηψλ 4 

Πξνβιάκαηα ζην management (π.ρ. επηκεξηζκφο εξγαζέαο, 
δηαξθάο επηκφξθσζε) 

3 

πληεξεηηζκφο δηαθεκηζηηθψλ  1 

Αλαδεηνχλ ηελ Ϋκπλεπζε ζε ιΪζνο εξεζέζκαηα 1 

 

 

 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΩΝ ΔΝΟΣΗΣΑ ΙV ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 Δπηρεηξήζεηο-πειάηεο ζπκκεηερόλησλ 

Οη client directors δήισζαλ πσο ζπλεξγάδνληαη κε φιεο ηηο παξαηηζέκελεο 

θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ. Οη θαηεγνξίεο πνπ επηθξαηνχλ είλαη νη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο (<250 άηνκα) κε πνζνζηφ 77,42%, νη κηθξέο (<50 άηνκα) κε πνζνζηφ 

67,74% θαη νη πνιπεζληθέο κε πνζνζηφ 61,29%. Αλαιπηηθά απνηειέζκαηα 

εκθαλίδνληαη ζην γξάθεκα 11. 
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Γράφθμα 11: Επιχειριςεισ-πελάτεσ ςυμμετεχόντων 

 

 Καηάηαμε δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ 

Οη client directors θιήζεθαλ λα θαηαηάμνπλ νξηζκέλα δηαθεκηζηηθά κέζα, ζε ζεηξά 

πνπ λα θαηαδεηθλχεη ην βαζκφ ρξήζεο ηνπο κε βάζε ηηο δαπάλεο πνπ δηνρεηεχηεθαλ 

ζε απηά θαηά ην ηειεπηαίν έηνο. Ζ θιίκαθα κέηξεζεο είλαη 1 έσο 7 θαη φζν 

κηθξφηεξνο ν αξηζκφο ηφζν πην επξεία ε ρξήζε ηνπ κέζνπ. 

Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 37. Ζ ηειεφξαζε ήξζε πξψηε ζηελ 

θαηάηαμε κε κέζε ηηκή 1,65 δειαδή πνιχ επξεία ρξήζε. Αθνινχζεζε ην ξαδηφθσλν 

κε κέζε ηηκή 2,84 δειαδή αξθεηά επξεία ρξήζε θαη νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά 

κε κέηξηα ρξήζε βάζε δαπαλψλ (κ.η. 3,42 θαη 3,26 αληίζηνηρα). Σν δηαδίθηπν 

θαηέιαβε ηελ επφκελε ζέζε κε αξθεηά πεξηνξηζκέλε ρξήζε (κ.η. 4,87). Ζ Ambient 

Media δηαθήκηζε πήξε ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηελ θαηάηαμε κε κέζε ηηκή 6,43 ε νπνία 

ζεκαηνδνηεί πνιχ πεξηνξηζκέλε έσο θαη κεδακηλή ρξήζε ηνπ κέζνπ. 
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Αμίδεη αθφκα λα εμεηαζηεί ε επηθξαηνχζα ηηκή γηα θάζε κεηαβιεηή. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαηεξείηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα πσο ε ηειεφξαζε έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ηελ ηηκή 1 δειαδή, θαηείρε δειαδή ηελ πξψηε ζέζε ζηα δηαθεκηζηηθά έμνδα ηνπ 

έηνπο. Σν ξαδηφθσλν θαη ηα πεξηνδηθά είραλ ηελ ακέζσο επφκελε ζέζε ζηηο δαπάλεο, 

κε επηθξαηνχζα ηηκή 2. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ηα Ambient Media 

έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ ηηκή 7. 

 Πίνακασ 37: Κατάταξθ διαφθμιςτικϊν μζςων 

  

  N 
ΜΫζε 
Σηκά 

Σππηθά 

Απφθιηζε 
Δπηθξαηνχζα 

Σηκά 

Λοξόηηηα Κύπηωζη 

Σηκά Σ.. 2* Σ.. Σηκά Σ.. 2* Σ.. 

Ραδηφθσλν 31 2,84 1,319 2 ,969 ,421 0,842 1,856 ,821 1,642 

Σειεφξαζε 31 1,65 1,664 1 2,511 ,421 0,842 5,044 ,821 1,642 

Δθεκεξέδεο 31 3,42 1,455 3 ,725 ,421 0,842 ,302 ,821 1,642 

ΠεξηνδηθΪ 31 3,26 1,825 2 ,575 ,421 0,842 -,739 ,821 1,642 

Γηαδέθηπν 31 4,55 1,362 5(a) -,870 ,421 0,842 ,235 ,821 1,642 

Τπαέζξηα 
Γηαθάκηζε 

30 4,87 1,525 5 -,635 ,427 0,854 ,082 ,833 1,666 

Ambient 
Γηαθάκηζε 

30 6,43 1,357 7 -2,469 ,427 0,854 5,067 ,833 1,666 

(a) ΤπΪξρνπλ πνιιαπιΫο επηθξαηνχζεο ηηκΫο. Παξαηέζεηαη ε κηθξφηεξε ηηκά ηνπ ζηαηηζηηθνχ κΫηξνπ. 

 

Οη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπλ ηελ θαηάηαμε ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ ππαίζξησλ κέζσλ 

θαη ησλ Ambient κέζσλ παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή ινμφηεηα ελψ ε κνλαδηθή 

κεηαβιεηή πνπ παξνπζηάδεη αξλεηηθή θχξησζε είλαη απηή ησλ πεξηνδηθψλ. ε φξνπο 

ζπκκεηξίαο, απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαίλεηαη λα απνθιίλνπλ νη κεηαβιεηέο ηεο 

ηειεφξαζεο θαη ησλ Ambient Media. Απηέο νη δχν κεηαβιεηέο δελ πξνζεγγίδνπλ ηελ 

θαλνληθφηεηα νχηε ζε φξνπο θχξησζεο φπσο θαη ε κεηαβιεηή ηνπ ξαδηνθψλνπ. 
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 Υξήζε Ambient Media πξαθηηθώλ 

Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ αλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ Ambient 

δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο γηα θάπνην πειάηε ηνπο, πεξηζζφηεξνη απφ 1 ζηνπο 2 

απάληεζαλ θαηαθαηηθά (58,06%), φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 12. 

Γράφθμα 12: Χριςθ Ambient Media πρακτικϊν 

58,06%

41,94%

Ναι

Όχι

 

 ηνηρεία Ambient Media δηαθεκίζεσλ (πνηνηηθή αλάιπζε) 

Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξέρνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία γηα Ambient 

δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ πιεπξάο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

κηα πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (Πίλαθαο 38). Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 

δφζεθαλ, είλαη εκθαλέο πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ δηαθεκηδφκελσλ πξντφλησλ είλαη 

επθνιίαο ή επηινγήο θαη πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην θνηλφ- ζηφρνο 

απνηειείηαη απφ άηνκα λεαξήο ειηθίαο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη πσο ε ειάρηζηε 
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δηάξθεηα κηαο ηέηνηαο θακπάληαο είλαη κφιηο 15 κέξεο θαη ε κέγηζηε 4 κήλεο. 

Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 38. 

Πίνακασ 38: Παραδείγματα Ambient Media διαφθμίςεων (ποιοτικι ανάλυςθ) 

ΔΙΓΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΟΣΟ TARGET GROUP 

ΔΧΡΟΤΥΑ/ΜΑΓΗΧ 2 ΜΔΡΔ ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΝΔΟΗ 

ΠΑΓΧΣΑ ΓΔΛΣΑ 2 ΜΖΝΔ 50.000 € 18-24 

ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ 15 ΜΔΡΔ 50.000 € 18-44 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟ ΔΠΗΛΟΓΖ 4 ΜΖΝΔ 30.000 € ΓΤΝΑΗΚΔ 25-54 

ΤΠΖΡΔΗΑ (ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ) 15 ΜΔΡΔ 1.000 € ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΗΚΔ 25+ 

Μ.Κ.Ο. 1 ΜΖΝΑ ΑΠΟΡΡΖΣΟ 15-24, 25-54 

TV PROGRAM 2 ΜΔΡΔ 700 € ΟΛΟΗ 

ΣΡΟΦΗΜΟ(FAST MOVING 
PRODUCT) 

15 ΜΔΡΔ 50.000 € ΑΝΓΡΔ- ΓΤΝΑΗΚΔ 35+ 

ΑΜΠΟΤΑΝ 1 ΜΖΝΑ ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΑΝΓΡΔ 18-34 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ 2 ΜΖΝΔ 300.000+€ ΓΤΝΑΗΚΔ 25-54 

ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑ 4 ΜΖΝΔ 560.000+€ ΑΝΓΡΔ-ΓΤΝΑΗΚΔ 30-50 

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝ 2 ΜΖΝΔ 430.000+€ ΑΝΓΡΔ-ΓΤΝΑΗΚΔ 27-55 

ΚΑΠΝΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝ 3 ΜΖΝΔ ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΑΝΓΡΔ-ΓΤΝΑΗΚΔ 18-34 

ΣΡΑΠΔΕΑ 1 ΜΖΝΑ ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΑΝΓΡΔ 18-54 

ΣΡΑΜ 2 ΜΖΝΔ ΑΠΟΡΡΖΣΟ 15-65 

ΣΗΓΑΡΑ 3 ΜΖΝΔ 60.000 € 18-45 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 1 ΜΖΝΑ 20.000 € 25-34 

ΠΟΣΑ 3 ΜΖΝΔ 90.000 € 18-34 

ΚΑΦΔ 1 ΜΖΝΑ ΑΠΟΡΡΖΣΟ 15-25 

ΠΟΣΟ 15 ΜΔΡΔ 40.000 € ΑΝΓΡΔ 18-34 

 

 Απόξξηςε Ambient Media 

ηελ εξψηεζε εάλ έρεη απνξξίςεη θάπνηνο πειάηεο ηνπο ηα Ambient Media ζην 

ζχλνιν ηνπο γηα ηε δηαθεκηζηηθή ηνπ πξνβνιή, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (77,42%) έδσζε θαηαθαηηθή απάληεζε (Γξάθεκα 13). 
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Γράφθμα 13: Απόρριψθ Ambient Media 

 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ πξνβιήζεθαλ γηα ηελ αξλεηηθή απηή ζηάζε ησλ πειαηψλ 

είλαη ην πςειφ θφζηνο ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ζην ελ ιφγσ κέζν (62,5%) θαζψο 

θαη ν ζπληεξεηηζκφο ησλ πειαηψλ (50%), φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 39. 

Οη ζπκκεηέρνληεο, παξέζεζαλ σο επηπιένλ ιφγνπο ηνπο αθφινπζνπο: 

 Ύπαξμε λνκηθψλ "γθξίδσλ" δσλψλ φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή. 

 εκαληηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο κε βάζε ην δηαζέζηκν θνλδχιην θαη 

 Έιιεηςε δπλαηφηεηαο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ κέζνπ. 

Πίνακασ 39: Λόγοι απόρριψθσ 

 Ν % 

«πληεξεηηθφο» πειΪηεο 

12 50% 

Μηθξά δηεέζδπζε ηνπ κΫζνπ 

8 33,3% 

Τςειφ θφζηνο 

15 62,5% 

Ακθηβνιέεο γηα ηα πνηνηηθΪ 
ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ κΫζνπ 

8 33,3% 

77,42%

22,58%

Ναι

Όχι
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 Πνζνζηό  ρξήζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κέζνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα πην αθξηβήο εηθφλα ησλ θνλδπιίσλ πνπ δηνρεηεχνληαη 

ζηελ Ambient δηαθήκηζε, δεηήζεθε απφ ηνπο client directors λα θάλνπλ κηα εθηίκεζε 

ηνπ πνζνζηνχ πνπ απέζπαζε ην ππφ εμέηαζε δηαθεκηζηηθφ κέζν  ην ηειεπηαίν έηνο, 

απφ ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ δηαρεηξίζηεθαλ πξνζσπηθά. Ζ κέγηζηε ηηκή πνπ 

πήξε ην πνζνζηφ απηφ είλαη 6% θαη ε ειάρηζηε 0% κε κέζε ηηκή 1,06% (Πίλαθαο 40). 

Ζ κεηαβιεηή πνπ εμεηάδεη ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ παξνπζηάδεη ζεηηθή αζπκκεηξία 

θαη ζεηηθή θχξησζε ελψ θαίλεηαη λα απνθιίλεη απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ζε φξνπο 

ινμφηεηαο θαη λα ζπγθιίλεη ζε φξνπο θχξησζεο. 

Πίνακασ 40: Ποςοςτό χριςθσ Ambient Media 

  
  

Πνζνζηφ επέ ηνπ 
ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ  
N 24 

ΔιΪρηζην ,00 

ΜΫγηζην 6,00 
ΜΫζε Σηκά 1,06 
Σππηθά Απφθιηζε 1,98 
Λοξόηηηα Σηκά 1,742 

Σ.. ,472 

2* Σ.. 0,944 

Κύπηωζη Σηκά 1,477 

Σ.. ,918 

2* Σ.. 1,836 
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9.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΘΤΑΣ ΜΕΤΑΒΛΘΤΩΝ  

Ο έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

δηαδηθαζία πξηλ δηελεξγεζεί αλάιπζε ζπζρέηηζεο. Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ν 

θαηάιιεινο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (φπσο ζα δνχκε θαη ζηελ επφκελε ελφηεηα), 

είλαη αλαγθαίνο ν θαζνξηζκφο ηνπ θαηά πφζν νη κεηαβιεηέο θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

ζηνλ πιεζπζκφ ή φρη, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην δείγκα είλαη κηθξφ (ηώκθνο 

2005:155) φπσο ζηελ πξνθείκελε έξεπλα. ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε εμέηαζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ηεο θχξησζεο θαη ηεο ινμφηεηαο θαη ησλ ηππηθψλ ηνπο ζθαικάησλ 

έδσζε θάπνηα εηθφλα γηα ηελ πηζαλή χπαξμε θαλνληθφηεηαο ή φρη. Χζηφζν, ζαθή 

ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ κφλν κε ηε δηελέξγεηα ηνπ θαηάιιεινπ 

ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ. Γηα λα ειεγρζεί, ινηπφλ, θαηά πφζν θάζε κεηαβιεηή 

πξνζεγγίδεη ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηήζεθε έιεγρνο  Kolmogorov-Smirnov 

γηα έλα δείγκα. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσηηθά ζην Παξάξηεκα 2 ζηνλ πίλαθα Π-1. 

Γηα λα εμαρζεί ζπκπέξαζκα γηα ηελ θαλνληθφηεηα ή κε ηεο θαηαλνκήο κηαο 

κεηαβιεηήο γίλεηαη ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ ηηκή P ηνπ ειέγρνπ θαη ζην δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο α . ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαη γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%, 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή πξνζεγγίδνπλ φζεο κεηαβιεηέο έρνπλ ηηκή P>α=0,05. Ο 

έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov επηβεβαηψλεη πσο, απφ ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ, νη 

28 πξνζεγγίδνπλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, νη νπνίεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

41. 
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Πίνακασ 41: Μεταβλθτζσ που ακολουκοφν τθν κανονικι κατανομι 

ΔΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ 
ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΣΟΥΟ Η ΔΝΗΜΔΡΧΗ 

ΔΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δ ΣΜΗΜΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΗΘΙΚΗ ΦΤΗ 

ΜΗ ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ ΚΟΙΝΟ 
ΜΔΛΔΣΗ ΣΧΝ ΠΧΛΗΔΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 

ΣΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΟ ΠΔΙΡΑΜΑ (ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΤΝΘΗΚΔ) 
Δ ΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 

ΑΤΞΗΗ ΠΧΛΗΔΧΝ ΔΛΛΔΙΦΗ ΓΝΧΔΧΝ ΓΙΑΦΗΜΙΣΧΝ 

ΓΗΜΟΙΔ ΥΔΔΙ 
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟ «ΤΝΣΗΡΗΣΙΜΟ» ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΏΝ-

ΓΔΚΣΏΝ 

ΓΙΔΤΡΤΝΗ ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΊΟΤ ΟΥΙ ΑΜΔΑ ΜΔΣΡΗΙΜΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΗ/ ΓΔΜΔΤΗ ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΤΣΔΡΗΗ ΛΟΓΧ ΑΝΔΠΑΡΚΟΤ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
ΣΔΛΔΥΧΝ 

ΣΑΓΙΟ ΧΡΙΜΟΣΗΣΑ 
ΤΣΔΡΗΗ ΛΟΓΧ ΔΛΛΔΙΦΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ) 

ΣΑΓΙΟ ΠΑΡΑΚΜΗ 
ΤΣΔΡΗΗ ΛΟΓΧ ΜΔΙΧΜΔΝΧΝ ΓΙΑΘΔΙΜΧΝ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΧΝ 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΔ ΣΟΠΙΚΔ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΡΑΓΙΟΦΧΝΟΤ 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΟΛΤΔΘΝΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΧΝ 

ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΟ ΠΡΟΨΟΝ 
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΡΟΨΟΝ 
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΜΔΧΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  10. ΔΙΜΕΤΑΒΛΘΤΘ ΑΝΑΛΥΣΘ  

10.1 ΔΙΜΕΤΑΒΛΘΤΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ Η 

Σν πξψην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ κηαο έξεπλαο 

είλαη ε δηκεηαβιεηή αλάιπζε. Γηα ηε δηελέξγεηα δηκεηαβιεηψλ ζπζρεηίζεσλ κε ηνλ  

θαηάιιειν ζηαηηζηηθφ έιεγρν ιακβάλνληαη ππφςε δχν παξάκεηξνη: ε θαλνληθφηεηα ή 

κε ησλ κεηαβιεηψλ θαη ε θιίκαθα κέηξεζεο ηνπο. Ο ελαιιαθηηθέο ζηελ παξνχζα 

κειέηε έρνπλ σο εμήο: 

 Γηα ηηο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, 

ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson. 

 Δάλ φκσο έζησ θαη κία απφ ηηο δχν κεηαβιεηέο ζηε ζπζρέηηζε δελ αθνινπζεί 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

Spearman. 

 ηελ πεξίπησζε φπνπ ε ζπζρέηηζε αθνξά κηα κεηξηθή ζπλερή κεηαβιεηή, ε 

νπνία αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, θαη κηα δηρνηνκηθή, ηφηε ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εηδηθή 

πεξίπησζε εθαξκνγήο, ε νπνία εθθξάδεηαη κέζσ ηεο «ζπζρέηηζεο 

δηρνηνκηθνχ ζεκείνπ» (point-biserial correlation, Kinnear & Gray, 1997). 

 Σέινο, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε κεηξηθή ζπλερήο κεηαβιεηή δελ αθνινπζεί ηελ 

θαλνληθφηεηα, ηφηε ε γηα ηε ζπζρέηηζε ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο ηνπ 

Spearman. 

ηελ αλάιπζε ησλ δηκεηαβιεηψλ ζπζρεηίζεσλ πνπ αθνινπζεί ν έιεγρνο ζπζρέηηζεο 

γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Spearman θαη φπνπ πξφθεηηαη γηα δηκεηαβιεηή 
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ζπζρέηηζε θαλνληθψλ κεηαβιεηψλ ν παξαπάλσ ζπληειεζηήο αγλνείηαη θαη 

ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson. 

ην ζεκείν απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη αλ θαη ε ζπζρέηηζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ησλ έιεγρν ησλ δχν ζπληειεζηψλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαηεχζπλζε θαη 

ηελ έληαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, δελ εμεγεί ηε ζρέζε αηηίαο-

αηηηαηνχ, δειαδή πνηα κεηαβιεηή πξνθαιεί ηε κεηαβνιή ηεο άιιεο (ηώκθνο 

2005:154). πλεπψο, ζηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο πνπ αθνινπζεί, εξκελεχεηαη ε 

έληαζε θαη ε θαηεχζπλζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ. 
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 ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ AMBIENT MEDIA ΓΙΑΦΗΜΙΗ 

Δπηδηψθεηαη ν εληνπηζκφο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Ambient Media δηαθήκηζεο. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, φπσο θαίλνληαη θαη ζηνλ πίλαθα Π-4,  Παξάξηεκα 2 

είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ θαληαζία- δεκηνπξγηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο ζπζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά 

κε ηε δεκνζηφηεηα απφ ζηφκα ζε ζηφκα κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,484 θαη 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01.  

 Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηλνηνκίαο ζπζρεηίδεηαη ζην επίπεδν 0,05 αζζελψο 

ζεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο αχμεζεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο (ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο 0,356) θαη αζζελψο αξλεηηθά κε ην ζηφρν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο -0,395). ην επίπεδν 0,01 ζρεηίδεηαη κεηξίσο ζεηηθά 

κε ηε δηεχξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ κε ζπληειεζηή 0,523 θαη κε ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ κε ζπληειεζηή 0,664.  

 Ζ εθηεηακέλε δηάξθεηα ζρεηίδεηαη κεηξίσο ζεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01 θαη κε ζπληειεζηή 

0,569.  

  Ζ κνλαδηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο ζρεηίδεηαη ζην επίπεδν 0,05 αζζελψο ζεηηθά 

κε ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,451) θαη ζην 

επίπεδν 0,01 κεηξίσο ζεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,585), κε ηελ αχμεζε ησλ πειαηψλ (ζπληειεζηήο 
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ζπζρέηηζεο 0,597) αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ (ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο 0,562).  

 

 ΣΟΥΟΙ AMBIENT MEDIA ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

ηελ παξνχζα κειέηε εμεηάζηεθαλ νη πηζαλέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ θαη ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα εμεξεπλεζεί ε θαηαιιειφηεηα ηεο Ambient δηαθήκηζεο γηα θάζε θαηεγνξία 

επηρείξεζεο αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο. Απφ ηνλ έιεγρν ζπζρέηηζεο βξέζεθαλ νη 

εμήο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο: 

  Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ κέζνπ γηα κεγάιεο θαη επξέσο γλσζηέο κάξθεο 

ζρεηίδεηαη ζην επίπεδν 0,05 αζζελψο ζεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,383), κε ηε δηεχξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,455) θαη κε ηε δεκνζηφηεηα απφ ζηφκα ζε ζηφκα  

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,389) (Πίλαθαο Π-5, Παξάξηεκα 2). ην επίπεδν 

0,01 ζπζρεηίδεηαη κεηξίσο ζεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ 

κε ζπληειεζηή 0,553.  

  Δπίζεο, φπσο ππνδεηθλχεη ν ζπληειεζηήο Pearson (Πίλαθαο Π-2, Παξάξηεκα 

2), ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κέζνπ 

γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηεο δηεχξπλζεο ηνπ πειαηνινγίνπ ζην 

επίπεδν 0,05 θαη κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,454.  
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 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟΤ ΜΔΟΤ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

Ζ θαηαιιειφηεηα γηα θάζε θαηεγνξία επηρείξεζεο ζπζρεηίζηεθε κε ηα γεληθά θαη ηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ambient δηαθήκηζεο. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα Π-6 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2, αιιά νη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ θαληαζία-δεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ γηα κεγάιεο θαη επξέσο γλσζηέο 

επηρεηξήζεηο (ζην επίπεδν 0,05 θαη κε ζπληειεζηή 0,375). 

 Ζ θαηλνηνκία ζα ραξαθηεξηζηηθφ ζπζρεηίδεηαη κεηξίσο ζεηηθά κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζην επίπεδν 0,01 θαη κε 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,501.  

 Σν κε ζηνρεπκέλν θνηλφ σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ 

ζπζρεηίδεηαη αζζελψο αξλεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα γηα κηθξέο 

επηρεηξήζεηο κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Pearson) -0,388 θαη ζην επίπεδν 

0,05 (πίλαθαο Π-2, Παξάξηεκα 2).                                                            

 Ζ κνλαδηθφηεηα ηεο Ambient δηαθήκηζεο ζπζρεηίδεηαη ζην επίπεδν 0,01 

κεηξίσο ζεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζηηο κεγάιεο θαη επξέσο γλσζηέο 

επηρεηξήζεηο κε ζπληειεζηή 0,527 θαζψο θαη ζηηο πνιπεζληθέο κε ζπληειεζηή 

0,57.           

 Ζ εηζβνιή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ κε ηε 

ζπλαθφινπζε δεκηνπξγία δεηεκάησλ εζηθήο ζρεηίδεηαη ζην επίπεδν 0,05 
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αζζελψο αξλεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηηο κεγάιεο θαη επξέσο γλσζηέο 

επηρεηξήζεηο (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο -0,408). Δπηπιένλ, πζρεηίδεηαη 

αζζελψο αξλεηηθά ζην επίπεδν 0,05 κε ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηηο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο κε ζπληειεζηή (Pearson) -0,426 (πίλαθαο Π-2, 

Παξάξηεκα 2). 

 Ζ αλάγθε ζπλδπαζκνχ ησλ Ambient Media κε θάπνην άιιν κέζν γηα ηε 

δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ελφο πξντφληνο ζπζρεηίδεηαη ζην επίπεδν 0,05 

αζζελψο αξλεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα γηα θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο -0,466) θαη γηα πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο -0,394).  

 Ζ θαηαιιειφηεηα γηα κηθξέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζπζρεηίδεηαη αζζελψο 

αξλεηηθά ζην επίπεδν 0,05 κε ηελ ππνζθίαζε ηνπ κελχκαηνο απφ ην 

δηαθεκηζηηθφ κέζν (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο -0,374).

 

 ΣΟΥΟΙ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟΤ ΜΔΟΤ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

ηελ εμέηαζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ θαη ησλ 

δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ (απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Π-7 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2) πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

 Ο ζηφρνο ηεο αχμεζεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ κέζνπ γηα ηα πξντφληα επθνιίαο ζην επίπεδν 0,05 θαη κε 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η 

ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 2010 

155 

 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,386. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη έληαζε 

ζπζρεηίδνληαη ζην επίπεδν 0,05 ηα πξντφληα επθνιίαο κε ηε δεκνζηφηεηα απφ 

ζηφκα ζε ζηφκα κε ζπληειεζηή 0,367. 

 Σα εηδηθά πξντφληα ζπζρεηίδνληαη αζζελψο ζεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ζην επίπεδν 0,05 θαη κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Pearson) 0,395 

(πίλαθαο Π-2, Παξάξηεκα 2).  

 Σέινο, νη ππεξεζίεο ζπζρεηίδνληαη ζην επίπεδν 0,01 κεηξίσο ζεηηθά κε ην 

ζηφρν ηεο δηαηήξεζεο ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

0,529.  

 

 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟΤ ΜΔΟΤ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Ζ εμέηαζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Ambient Media θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ (πίλαθαο Π-8, Παξάξηεκα 2) έδσζε ηα εμήο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα:  

 Ζ θαληαζία-δεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ γηα ηα πξντφληα επθνιίαο κε 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,402 θαη ζην επίπεδν 0,05.  

 Ζ εθηεηακέλε δηάξθεηα ζπζρεηίδεηαη ζην επίπεδν 0,01 αζζελψο ζεηηθά κε ην 

ζηάδην σξηκφηεηαο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

0,478). 
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 Ζ κνλαδηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζπζρεηίδεηαη 

αζζελψο ζεηηθά κε ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο ζην 

επίπεδν 0,05 θαη κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,434. Δπηπιένλ, ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά θαη κε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ: πξντφλ επηινγήο ζην επίπεδν 

0,05 θαη κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,385, ππεξεζίεο ζην επίπεδν 0,01 θαη κε 

ζπληειεζηή 0,512 θαη θνηλσληθά κελχκαηα ζην επίπεδν 0,05 θαη κε 

ζπληειεζηή 0,364.  

 Ζ πξφθιεζε δεηεκάησλ δηαηαξαρήο ηεο εζηθήο απφ ηα Ambient Media 

ζπζρεηίδεηαη αζζελψο αξλεηηθά κε ηα πξντφληα επθνιίαο ζην επίπεδν 0,05 θαη 

κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο -0,370 .  

 Σν φηη ηα Ambient Media δελ πξνζθέξνληαη γηα επαλαιεπηηθέο ρξήζεηο 

ζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά κε ην ζηάδην εηζαγσγήο ηνπ πξντφληνο 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,437 θαη επίπεδν 0,05) αιιά αζζελψο αξλεηηθά κε 

ην ζηάδην παξαθκήο (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο -0,488 θαη επίπεδν 0,01).  

 Ζ κε ελεξγή αλάκεημε ηνπ δέθηε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο ζρεηίδεηαη ζην 

επίπεδν 0,05 αζζελψο αξλεηηθά κε ηα πξντφληα επθνιίαο                                     

(ζπληειεζηήο -0,425). 

 Ζ αλαγθαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ησλ Ambient Media κε άιια κέζα ζρεηίδεηαη 

αζζελψο αξλεηηθά ζην επίπεδν 0,05 κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ηα εηδηθά 

πξντφληα κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο -0,448. 

 Έλα πηζαλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππφ εμέηαζε δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ είλαη ε 

κεγαιχηεξε σθειηκφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζε κηα κηθξή επηρείξεζε απφ φηη ζε 

κηα θαζηεξσκέλε. Σν ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ζπζρεηίδεηαη ζην επίπεδν 
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0,05 αζζελψο αξλεηηθά κε ην ζηάδην εηζαγσγήο (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο       

-0,433), θαη κε ηα πξντφληα επθνιίαο (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο -0,423) θαη 

ζην επίπεδν 0,01 κεηξίσο αξλεηηθά κε ηα πξντφληα επηινγήο (ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο -0,559).  

 Ζ ππνζθίαζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο απφ ην κέζν ζρεηίδεηαη ζε 

επίπεδν 0,05 αζζελψο αξλεηηθά κε ηελ  θαηαιιειφηεηα ησλ Ambient Media 

γηα ηα πξντφληα επηινγήο (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο -0,443) θαη γηα ηηο 

ππεξεζίεο (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο -0,425).  

 

 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ AMBIENT ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΓΑ 

ΚΟΙΝΟΤ-ΣΟΥΟΤ   

Σν ππφ έξεπλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ είλαη ε ειηθία ηνπ γη’ απηφ θαη 

εμεηάζηεθε ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ
14

 θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ. Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο Π-9 θαη Π-10 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 θαη νη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ ειηθηαθή νκάδα 10-20 ζπζρεηίδεηαη ζην επίπεδν 0,05 αζζελψο ζεηηθά κε 

ηελ εθηεηακέλε δηάξθεηα κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,386. 

                                                                   

14 Οη ειηθηαθέο νκάδεο 31-40, 71-80 θαη 81-90 δε ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλάιπζε θαζψο νη ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηέο είραλ κεδεληθή δηαθχκαλζε (100% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ φηη είλαη θαηάιιειν ην κέζν γηα 

ηηο ειηθίεο 31-40 θαη αθαηάιιειν γηα ηηο ειηθίεο 71-80 θαη 81-90)  κε απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαηνο ν 

ππνινγηζκφο  ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο. 
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 χκθσλα κε ηνλ πίλαθα Π-10 (Παξάξηεκα 2), ε ειηθηαθή νκάδα 41-50 

ζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά ζην επίπεδν 0,05 κε ηε θαληαζία-δεκηνπξγηθφηεηα 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,373). ην ίδην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζρεηίδεηαη 

αζζελψο ζεηηθά κε ηε κνλαδηθφηεηα κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,421 θαη 

αζζελψο αξλεηηθά ηε κε ελεξγή αλάκεημε ηνπ δέθηε κε ζπληειεζηή -0,397. 

Σέινο, ζρεηίδεηαη αζζελψο αξλεηηθά κε ην κε ζηνρεπκέλν θνηλφ σο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ ζην επίπεδν 0,05 θαη κε ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο -0,438 (Πίλαθαο Π-9, Παξάξηεκα 2). 

 ΣΟΥΟΙ AMBIENT ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΓΑ ΚΟΙΝΟΤ-

ΣΟΥΟΤ  

 ην ζεκείν απηφ εμεηάδνληαη νη πηζαλέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο 

Ambient δηαθήκηζεο θαη ησλ δηαθφξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. Απφ ηελ αλάιπζε 

βξέζεθαλ ηα εμήο: 

 Ζ ειηθηαθή νκάδα 10-20 ζρεηίδεηαη ζην επίπεδν 0,05 αζζελψο ζεηηθά κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο αχμεζεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο κε ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο 0,358 (πίλαθαο Π-12, Παξάξηεκα 2) θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

ππαξρφλησλ πειαηψλ κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,379 (πίλαθαο Π-11, 

Παξάξηεκα 2).  

 Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ κέζνπ ζηηο ειηθίεο 21-30 ζρεηίδεηαη ζε επίπεδν 0,05 

αζζελψο ζεηηθά κε ην ζηφρν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο 0,374 (πίλαθαο Π-11, Παξάξηεκα 2). 
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 ΣΟΥΟΙ AMBIENT ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΜΔΣΡΗΗ 

ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην πιήξεο ε εηθφλα γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο δηαθεκηζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

εμεηάζηεθε ε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηνπο ζηφρνπο ησλ Ambient media (πίλαθαο Π-13, 

Παξάξηεκα 2). Πξνέθπςαλ νη εμήο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο: 

 Ζ παξαηήξεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θακπάληαο 

ζρεηίδεηαη ζην επίπεδν 0,05 αζζελψο ζεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ πειαηψλ 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,362).  

 Οη ζπλεληεχμεηο κε ην θνηλφ κεηά ηελ θακπάληα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζην επίπεδν 0,05 θαη κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,388.  

 Ζ κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ πνπ ηπρφλ θαηαιακβάλεη ε Ambient 

δηαθήκηζε ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο ζρεηίδεηαη αζζελψο αξλεηηθά κε ην 

ζηφρν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζην επίπεδν 0,05 (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

0,373). 

 Σέινο, ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ παξνπζηάδεη αζζελή ζεηηθή ζπζρέηηζε ζην 

επίπεδν 0,05 κε ηε κειέηε ησλ πσιήζεσλ ζα κέζνδν κέηξεζεο ηεο 

δηαθεκηζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Pearson) 

0,461 (πίλαθαο Π-3, Παξάξηεκα 2).  
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 ΣΟΥΟΙ AMBIENT MEDIA ΚΑΙ ΔΜΠΟΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΜΙΑ 

ΚΑΜΠΑΝΙΑ  

Σα πηζαλά εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε ηεο Ambient δηαθήκηζεο ζρεηίζηεθαλ κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο θαη ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη: 

 Ο ζηφρνο ηεο ελεκέξσζεο ζπζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά ζην επίπεδν 0,05 κε 

ηελ έιιεηςε επηζπκίαο απφ πιεπξάο δηαθεκηδνκέλσλ κε ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο 0,452 (πίλαθαο Π-14, Παξάξηεκα 2).  

 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ AMBIENT MEDIA ΚΑΙ ΔΜΠΟΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 

ΜΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ  

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

Ambient Media θαη ησλ πηζαλψλ εκπνδίσλ γηα ηε δηεμαγσγή κηαο ηέηνηνπ είδνπο 

δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ζηελ Διιάδα πξνέθπςαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 Ζ αχμεζε ηνπ παξάγνληα θαληαζία-δεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη αζζελψο 

ζεηηθά κε ηελ έιιεηςε άκεζα κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ ζαλ εκπφδην κε 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,374 θαη ζην επίπεδν 0,05.  

 Σν κε ζηνρεπκέλν θνηλφ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη 

αζζελψο αξλεηηθά κε ηελ έιιεηςε γλψζεσλ ησλ δηαθεκηδνκέλσλ ζην επίπεδν 

0,01 θαη κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο -0,476. Δπίζεο, ζρεηίδεηαη κεηξίσο 

αξλεηηθά ζην επίπεδν 0,01 κε ην δηαθεκηζηηθφ ζπληεξεηηζκφ ησλ 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η 

ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 2010 

161 

 

θαηαλαισηψλ κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Pearson) -0,524 (πίλαθαο Π-15, 

Παξάξηεκα 2). 

 Οη ελαιιαθηηθέο ηνπνζεζίεο δηαθήκηζεο ζρεηίδνληαη κεηξίσο ζεηηθά ζην 

επίπεδν 0,01 κε ηελ έιιεηςε άκεζα κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ κε 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,504. 

 Ζ αλαγθαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ησλ Ambient Media κε θάπνην άιιν κέζν 

ζρεηίδεηαη αζζελψο αξλεηηθά ζην επίπεδν 0,05 κε ηελ πξνζθφιιεζε ζηελ 

ηειενπηηθή δηαθήκηζε κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο -0,377.  

 Ζ δπζθνιία αλάπηπμεο κεραληζκψλ αληίζηαζεο απφ ηνπο δέθηεο ζρεηίδεηαη 

ζην επίπεδν 0,05 αζζελψο ζεηηθά κε δχν πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο: ηελ 

έιιεηςε επηζπκίαο ησλ δηαθεκηδνκέλσλ (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,405) θαη 

ηελ πξνζθφιιεζε ζηελ ηειεφξαζε (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,411). 

 

 ΒΑΘΜΟ ΥΡΗΗ AMBIENT MEDIA ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Δμεηάδνληαο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ γηα θάζε θαηεγνξία 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ ρξήζεο ηνπ κέζνπ πξνέθπςε πσο (πίλαθαο Π-16, 

Παξάξηεκα 2): 

 Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ κέζνπ γηα κεγάιεο θαη επξέσο γλσζηέο κάξθεο 

ζρεηίδεηαη ζην επίπεδν 0,05 αζζελψο αξλεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ηνπ κέζνπ 

ζην δηαθεκηζηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο -0,373.  
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 ΒΑΘΜΟ ΥΡΗΗ AMBIENT MEDIA ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΑΛΛΑ ΜΔΑ 

Γηελεξγήζεθε έιεγρνο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ησλ Ambient Media 

θαη ησλ άιισλ κέζσλ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα ζπγθξηηηθή εηθφλα, ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα Π-17 ηνπ παξαξηήκαηνο 2. Βξέζεθε φηη: 

 Ζ θαηάηαμε ηνπ δηαδηθηχνπ ζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά ζην επίπεδν 0,05 κε 

ηελ θαηάηαμε ηεο Ambient δηαθήκηζεο κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,381. 
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10.2 ΔΙΜΕΤΑΒΛΘΤΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΗΗ (ΜΕΤΑΒΛΘΤΕΣ  ΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΘΝ 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ ΚΑΤΑΝΟΜΘ) 

Δθηφο ησλ δηκεηαβιεηψλ ζπζρεηίζεσλ πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ θαη νξηζκέλεο αθφκα ελδηαθέξνπζεο 

ζπζρεηίζεηο πνπ πξνέθπςαλ κεηαμχ θαλνληθψλ κεηαβιεηψλ. Αλαιπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηκεηαβιεηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ κεηαβιεηψλ πνπ ζπγθιίλνπλ 

ζηελ θαλνληθφηηα, κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Pearson, παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα 2 

ζηνπο πίλαθεο Π-2 θαη Π-3. ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ζεκεηψλνληαη νη 

θπξηόηεξεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο φπσο απηέο πξνέθπςαλ κεηά ηε 

δηελέξγεηα ειέγρνπ ζπζρέηηζεο κε ην ζπληειεζηή Pearson.  

 Έηε εκπεηξίαο ζε δηαθεκηζηηθή εηαηξία 

Σα έηε εκπεηξίαο ζε δηαθεκηζηηθή εηαηξία ζπζρεηίδνληαη ζρεδφλ απφιπηα ζεηηθά 

(0,973) ζε επίπεδν 0,01 κε ηα έηε εκπεηξίαο ζε ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ. ε 

επίπεδν 0,05, παξνπζηάδνπλ κηα αζζελή ζεηηθή ζπζρέηηζε (0,417) κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο Ambient δηαθήκηζεο γηα κηθξέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη κηα 

αζζελή αξλεηηθή ζπζρέηηζε (-0,416) κε ηνλ δηαθεκηζηηθφ ζπληεξεηηζκφ ησλ δεθηψλ 

σο παξάγνληα πεξηνξηζκνχ ηεο αλάπηπμεο κηαο Ambient media δηαθήκηζεο. 

 Έηε εκπεηξίαο ζε ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

Σα έηε εκπεηξίαο ζε ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ ζπζρεηίδνληαη ζε επίπεδν 0,05 

αζζελψο ζεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κέζνπ γηα κηθξέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο 
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(0,382) θαη αζζελψο αξλεηηθά (-0,37) κε ηνπο κεησκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο πξνο 

δηαρείξηζε ζηε δηάζεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ. 

 Σνπηθφο ραξαθηήξαο εθαξκνγήο 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Ambient δηαθήκηζεο, ν ηνπηθφο ραξαθηήξαο 

εθαξκνγήο ζπζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά κε ην δνθηκαζηηθφ πείξακα σο κέζνδνο 

κέηξεζεο ηεο δηαθεκηζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,479 

θαη ζε επίπεδν 0,01. ην ίδην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, ζπζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά 

κε ηνπο  ρακεινχο πξνυπνινγηζκνχο κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,393.  

 

 Αχμεζε πσιήζεσλ 

Ζ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζαλ ζηφρνο ζπζρεηίδεηαη κεηξίσο ζεηηθά κε ηνλ ζηφρν ηεο 

δηεχξπλζεο ηνπ πειαηνινγίνπ (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,521, επίπεδν 0,01) αιιά 

θαη αζζελψο ζεηηθά κε ην ζηφρν ηεο δηαηήξεζεο ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,393, επίπεδν 0,05). Δπηπξφζζεηα, ζην επίπεδν 0,05 

ζπζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο Ambient δηαθήκηζεο γηα ηα 

εηδηθά πξντφληα κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,395. 

 

 Γηεχξπλζε πειαηνινγίνπ 

Ζ δηεχξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ ζπζρεηίδεηαη ζε επίπεδν 0,01 κεηξίσο ζεηηθά 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,598) κε ην ζηφρν ηεο δηαηήξεζεο πειαηψλ. 
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  ηάδην σξηκφηεηαο 

Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο Ambient δηαθήκηζεο ζην ζηάδην σξηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο 

ζπζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ζην ζηάδην παξαθκήο κε 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,455 θαη ζε επίπεδν 0,05.  

 

 ηάδην παξαθκήο 

Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ ζην ζηάδην παξαθκήο ζπζρεηίδεηαη 

αζζελψο ζεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα γηα κηθξέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζε επίπεδν 

0,01 θαη κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,406. ην ίδην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

ζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,452) κε ηελ θαηαιιειφηεηα 

γηα ηα εηδηθά πξντφληα ελψ ζε επίπεδν 0,01 ζρεηίδεηαη κεηξίσο ζεηηθά (ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο 0,61) κε ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηα βηνκεραληθά πξντφληα.  

 

 

 Δηδηθφ πξντφλ 

Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο Ambient δηαθήκηζεο γηα ηα εηδηθά πξντφληα ζρεηίδεηαη κεηξίσο 

ζεηηθά (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,557) κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο γηα ηα 

βηνκεραληθά πξντφληα. Δπηπιένλ, θαη ζην ίδην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, ζρεηίδεηαη 

αζζελψο ζεηηθά, κε ζπληειεζηή 0,49, κε ηε κειέηε ησλ πσιήζεσλ σο κεζφδν 

κέηξεζεο ηεο δηαθεκηζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 
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 Γνθηκαζηηθφ πείξακα 

Σν δνθηκαζηηθφ πείξακα ζε δείγκα θαηαλαισηψλ πξηλ απφ ηελ θακπάληα 

ζπζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά κε ηελ έιιεηςε άκεζα κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ ζαλ 

πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κέζνπ. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ 

δχν κεηαβιεηψλ είλαη 0,442 θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05. 

 

 

 Έιιεηςε γλψζεσλ δηαθεκηζηψλ 

Ζ έιιεηςε γλψζεσλ απφ πιεπξάο δηαθεκηζηψλ ζρεηίδεηαη κεηξίσο ζεηηθά ζε επίπεδν 

0,01 κε δχν αηηίεο πζηέξεζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ, ηελ αλεπαξθή θαηάξηηζε 

ησλ ζηειερψλ (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,629) θαη ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ζην ζχλνιν 

ηνπ θιάδνπ (0,533).  

 

 

 Όρη άκεζα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα 

Ζ έιιεηςε άκεζα κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ σο εκπφδην αλάπηπμεο ηεο Ambient 

Media δηαθήκηζεο ζηελ Διιάδα, ζπζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά κε ην ρακειφ 

δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ σο παξάγνληα πζηέξεζεο 

ηνπο, κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,482 θαη ζην επίπεδν 0,01.  
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 Αλεπαξθήο θαηάξηηζε ζηειερψλ 

Ζ αλεπαξθήο θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ζαλ αηηία πζηέξεζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

εηαηξηψλ παξνπζηάδεη κηα ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε κία αθφκα αηηία, ηελ έιιεηςε 

εκπεηξίαο ζε επίπεδν θιάδνπ. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (0,857) είλαη αξθεηά 

πςειφο θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01. 

 

 Καηάηαμε ξαδηνθψλνπ 

Ζ θαηάηαμε ηνπ ξαδηνθψλνπ ζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ηνπ 

δηαδηθηχνπ κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,496 θαη ζην επίπεδν 0,01 αιιά θαη κε ηελ 

θαηάηαμε ησλ ππαίζξησλ κέζσλ κε ζπληειεζηή 0,376 θαη ζην επίπεδν 0,05.  

 

 Καηάηαμε ππαίζξηαο δηαθήκηζεο 

Παξνκνίσο, ε θαηάηαμε ησλ ππαίζξησλ κέζσλ ζπζρεηίδεηαη αζζελψο ζεηηθά κε ηελ 

θαηάηαμε ησλ πεξηνδηθψλ, ζε επίπεδν 0,01 θαη κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,468.  
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ΜΕΟΣ 6Ο: ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ-ΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  11. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ-ΡΟΤΑΣΕΙΣ 

11.1 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ  

Ζ παξνχζα κειέηε, ζρεηηθά κε ηα Ambient Media σο ζχγρξνλα εξγαιεία δηαθήκηζεο 

ζηε δηάζεζε δηαθεκηζηψλ θαη δηαθεκηδνκέλσλ, επηρείξεζε λα μεθαζαξίζεη ηελ εηθφλα 

γχξσ απφ ηα κέζα απηά. Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γχξσ απφ ην δήηεκα ήηαλ ην 

πξψην βήκα πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ ζθηψδεηο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηα 

Ambient Media αιιά θαη γηα λα ζπγθεληξσζνχλ ηα ήδε παξαηεξεζέληα γλσξίζκαηα 

πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ. Με ζθνπφ λα ειέγμεη ηελ ηζρχ ησλ γλσξηζκάησλ απηψλ αιιά 

θαη λα ηα νξηνζεηήζεη κέζα ζε έλα πιαίζην θαζνξηζκνχ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ δηελεξγήζεθε εμεξεπλεηηθή-πεξηγξαθηθή έξεπλα, ε νπνία 

θαηέιεμε ζε πινχζηα εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ 

λα επηκεξηζηνχλ κε βάζε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο δειαδή ηεο κνλνκεηαβιεηήο 

θαη ηεο δηκεηαβιεηήο. 

 

11.1.1 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΕΥΘΜΑΤΩΝ  ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΘΤΘΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ 

Ζ κνλνκεηαβιεηή ζπζρέηηζε ππέδεημε ηε βαξχηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ 

σο ζπζηαηηθψλ ησλ Ambient Media. 

Αξρηθά, ην 87,1% ησλ client directors δειψλνπλ πσο είλαη αξθεηά ή πνιχ 

εμνηθεησκέλνη κε ηα Ambient Media.  

Δλ ζπλερεία, ε πιεηνςεθία ησλ παξαηηζέκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

κέζνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη δίλνπλ κεγαιχηεξε 
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βαξχηεηα ζηε θαληαζία-δεκηνπξγηθφηεηα, ζηε κνλαδηθφηεηα, ζηελ θαηλνηνκία, ζηηο 

ελαιιαθηηθέο ηνπνζεζίεο αιιά θαη ζηνλ ηνπηθφ ραξαθηήξα εθαξκνγήο ηεο θακπάληαο 

θαη ζην πςειφ ηεο θφζηνο. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο, βξέζεθε πσο θαηά θχξην ιφγν, ην δηαθεκηζηηθφ κέζν 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία δεκνζηφηεηαο απφ ζηφκα ζε ζηφκα, θάηη ην νπνίν είραλ 

ππνζηεξίμεη νη Luxton θαη Drummond (2000) πσο ζπκβαίλεη κέζσ ησλ ιεγφκελσλ 

νκάδσλ αλαθνξάο (reference group). Έλαο αθφκα βαζηθφο ζηφρνο ησλ Ambient 

Media βξέζεθε λα είλαη ε αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο κηαο κάξθαο, 

επηβεβαηψλνληαο ηνπο Razzaq, Ozanne θαη Fortin (2009), νη νπνίνη επεζήκαλαλ ην 

ξφιν ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ γηα ηελ πξφθιεζε απνηειεζκάησλ 

αλαγλσξηζηκφηεηαο. Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο θαη φινη νη ππφινηπνη 

πξνηεηλφκελνη ζηφρνη βξέζεθαλ λα ραξαθηεξίδνπλ ην κέζν ζχκθσλα κε ην 30% 

πεξίπνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ειηθηαθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο επηθεληξψλεηαη ην 

δηαθεκηζηηθφ κέζν είλαη 21-30 θαη 31-40. Αθνινπζνχλ νη ειηθίεο 10-20 νη νπνίεο 

σζηφζν κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη εληάζζνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο, εάλ 

ιεθζεί ππφςε πσο ζχκθσλα κε ηνπο Luxton θαη Drummond (2000), θαζψο νη 

δεκηνπξγνί Ambient θακπαληψλ είλαη γεληθά λένη (θάησ ησλ 30), ην δηαθεκηζηηθφ 

κέζν απεπζχλεηαη ζε θνηλφ παξφκνηαο ειηθίαο. Σν αμηνζεκείσην είλαη πσο ην 48,4% 

ησλ ππεπζχλσλ ηνπ ηκήκαηνο client ζεσξεί ην θνηλφ ειηθίαο 41-50 θαηάιιειν λα 

δερηεί ηέηνηνπ είδνπο δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο, ειηθηαθή νκάδα, ε νπνία ίζσο λα έρεη 

αγλνεζεί θαηά ηελ εμέηαζε ησλ Ambient Media κέρξη ηψξα. 
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ηε αλαδήηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ ζηα νπνία αξκφδεη ε Ambient 

δηαθήκηζε βξέζεθε πσο ε θαηαιιειφηεηα ηνπ κέζνπ είλαη κεγάιε γηα ηα ζηάδηα 

εηζαγσγήο θαη αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο. Δπίζεο, ε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή κέζσ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ζεσξείηαη φηη ηαηξηάδεη ζηα θαηαλαισηηθά πξντφληα 

επθνιίαο θαη επηινγήο, ζηηο ππεξεζίεο αιιά θαη γηα ηε κεηαβίβαζε θνηλσληθψλ 

κελπκάησλ.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο απφ ηελ άιιε γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ην κέζν γηα ηε δηαθεκηζηηθή ηνπο πξνβνιή θαίλεηαη λα είλαη θαηά πιεηνςεθία νη 

θαζηεξσκέλεο αιιά θαη νη πνιπεζληθέο. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

απηέο νη δχν θαηεγνξίεο είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην κέζν ζηελ 

Διιάδα. Χζηφζν, αξθεηά αξκφδεη ε Ambient δηαθήκηζε θαη ζηηο 

πξσηνεκθαληδφκελεο επηρεηξήζεηο, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ην 

πξνεγνχκελν εχξεκα ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κέζνπ ζην ζηάδην εηζαγσγήο. 

ηελ αλαδήηεζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ πξνέθπςε 

πσο απηφ δελ πξνζθέξεηαη γηα επαλαιεπηηθέο ρξήζεηο θαη πσο πξέπεη λα ζπλδπαζηεί 

κε θάπνην άιιν κέζν γηα ηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ελφο πξντφληνο. Σν ηειεπηαίν 

απηφ ραξαθηεξηζηηθφ επηβεβαηψλεη ηνπο Azari θαη Kamen (1984), νη νπνίνη 

ππνζηήξηδαλ πσο ηα Ambient Media (θαη ηα out-of-home κέζα) δελ απνηεινχλ 

κνλαδηθή ηαθηηθή δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο γηα θάπνην πξντφλ. Δπηπιένλ, βξέζεθε 

πσο ν θαηαλαισηήο εκπιέθεηαη κε ην κήλπκα ηεο θακπάληαο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

είραλ επηζεκάλεη θαη νη Luxton θαη Drummond (2000). Δπίζεο, πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο κηζνχο client directors ζεσξoχλ πσο ηα Ambient Media δελ εηζβάιινπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ δέθηε δεκηνπξγψληαο δεηήκαηα εζηθήο. εκαληηθφ είλαη λα 
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ζεκεησζεί επίζεο ην 58,1% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί πσο ε αλάπηπμε κεραληζκψλ 

αληίζηαζεο απφ ηνπο δέθηεο είλαη δπζρεξήο ππφζεζε φηαλ πξφθεηηαη γηα Ambient 

Media δηαθεκίζεηο, επηβεβαηψλνληαο ηνπο Luxton θαη Drummond (2000), νη νπνίνη 

εληφπηδαλ δπζθνιία λα αγλνεζεί ην κέζν απφ ηνπο δέθηεο. Καη πάιη πξνο 

επηβεβαίσζε ησλ Luxton θαη Drummond (2000), βξέζεθε πσο ην ζπγθεθξηκέλν 

δηαθεκηζηηθφ κέζν κπνξεί λα ππνζθηάζεη ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. 

πγθξηλφκελν κε ηα παξαδνζηαθά κέζα δηαθήκηζεο, ην θαηλνηφκν απηφ κέζν 

θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφηεξα επίπεδα δεκνζηφηεηαο απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα θαη παξάιιεια φρη γηα κηθξφηεξα επίπεδα αλάθιεζεο ηεο δηαθεκηζηηθήο 

ελέξγεηαο. Χζηφζν, πάλσ απφ ην 30% ησλ ππεπζχλσλ ηνπ ηκήκαηνο client ζεσξεί 

πσο ην δηαθεκηζηηθφ κέζν δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθφ φζν ε ηειεφξαζε θαη πσο 

δελ πξνζθέξεη θαιχηεξε απφδνζε θφζηνπο-νθέινπο. ην ζχλνιν θαη κε βάζε ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εηπσζεί πσο ηα Ambient 

Media αδπλαηνχλ λα πξνζθέξνπλ δηέμνδν ζην θνξεζκέλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο δηαθήκηζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηε κέηξεζε ηεο δηαθεκηζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη πεξηζζφηεξεο 

πξνηεηλφκελεο κέζνδνη θαίλεηαη λα έρνπλ θάπνην βαζκφ θαηαιιειφηεηαο, κε 

θπξηφηεξεο ηελ παξαηήξεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπλεληεχμεηο κε ην 

θνηλφ. Αμηνζεκείσην είλαη πσο ε κειέηε ησλ πσιήζεσλ ζεσξείηαη απφ ηνπο κηζνχο 

ζρεδφλ ζπκκεηέρνληεο λα κελ είλαη θαηάιιειε κέζνδνο, θαηαξξίπηνληαο ηελ ελ ιφγσ 

πξφηαζε ησλ Luxton θαη Drummond (2000). 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ είλαη ε πξνζθφιιεζε ζηελ ηειεφξαζε, φπσο ήηαλ 
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αλακελφκελν, θαη ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο άκεζα κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ σο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κέζνπ. εκαληηθά εκπφδηα είλαη βέβαηα θαη ηα πξνβιήκαηα 

λνκηθήο θχζεο θαη ε γξαθεηνθξαηία αιιά θαη ε έιιεηςε γλψζεσλ θαη επηζπκίαο ησλ 

δηαθεκηδνκέλσλ.  

ηελ εμέηαζε πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε πσο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ 

είλαη πνιχ πξφζπκεο λα πηνζεηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο θαηλνηφκεο δηαθεκηζηηθέο 

πξαθηηθέο. Απηφ, ζηελ πξάμε θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη απφ ην βαζκφ ρξήζεο ησλ 

Ambient Media ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηελ πνιχ πεξηνξηζκέλε ρξήζε 

ηνπο ζηελ θαηάηαμε ησλ κέζσλ (βάζεη δαπαλψλ) θαη απφ ην πνιχ ρακειφ πνζνζηφ 

πνπ ιακβάλνπλ ζην ζχλνιν ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

εηαηξηψλ. Τπνζηεξηθηηθά ζηα παξαπάλσ είλαη ην γεγνλφο φηη κφιηο ην 58,06% ησλ 

client directors έρei θάλεη ρξήζε ηνπ κέζνπ θάπνηα ζηηγκή θαη φηη ην 77,42 απφ 

απηνχο δήισζε πσο θάπνηνο πειάηεο ηνπ έρεη απνξξίςεη ηα Ambient Media ζην 

ζχλνιφ ηνπο γηα ηε δηαθεκηζηηθή ηνπ πξνβνιή. 

 

 

 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η 

ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 2010 

174 

 

11.1.2 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΕΥΘΜΑΤΩΝ  ΔΙΜΕΤΑΒΛΘΤΘΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ 

Ζ αλάιπζε ηεο δηκεηαβιεηήο ζπζρέηηζεο έγηλε γηα λα δψζεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά 

κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, κε ηελ επξεία έλλνηα, ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ θαη 

ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. Τπέδεημε νξηζκέλεο πνιχ ελδηαθέξνπζεο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ θαη ζπλεπψο κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ κνληέινπ ηεο κειέηεο. 

Τπάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

κεηαβιεηψλ θαηαδεηθλχνληαο επηξξνή κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ ηεο Ambient Media 

δηαθήκηζεο. πγθεθξηκέλα βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν ζε 

επίπεδν 0,05 φζν θαη ζε 0,01 κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ ζπληζησζψλ: 

I. ηόρνη θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κέζνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

ζηνηρείν ηεο θαληαζίαο ζρεηίδεηαη κε ηε δεκνζηφηεηα απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαη 

ε εθηεηακέλε δηάξθεηα κε ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο. 

II. ηόρνη ησλ Ambient Media θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο 

ππνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ πειαηνινγίνπ θαη 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κέζνπ γηα πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο γηα παξάδεηγκα. 

III. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Ambient Media θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηε ζπζρέηηζε απηή ε αλάγθε ζπλδπαζκνχ ησλ 

Ambient Media κε θάπνην άιιν κέζν γηα ηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ελφο 

πξντφληνο ζπζρεηίδεηαη κε ηε θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ηηο θαζηεξσκέλεο 

επηρεηξήζεηο σο παξάδεηγκα. 
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IV. ηόρνη ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κέζνπ θαη ραξαθηεξηζηηθά πξντόλησλ. 

Δπηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηνπο ζηφρνπο 

ηνπ κέζνπ γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. 

ηα πξντφληα επθνιίαο ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο). 

V. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κέζνπ θαη ραξαθηεξηζηηθά πξντόλησλ. 

Ζ χπαξμε θαη πάιη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ είλαη εκθαλήο απφ ηηο 

δηάθνξεο ζπζρεηίζεηο πνπ πξνέθπςαλ, φπσο απηή κεηαμχ ηνπ ζηαδίνπ 

εηζαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ζπλδπαζκνχ ησλ Ambient 

Media κε θάπνην άιιν κέζν. 

VI. Υαξαθηεξηζηηθά Ambient δηαθήκηζεο θαη ειηθηαθή νκάδα θνηλνύ-ζηόρνπ. 

Γηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθή 

ειηθηαθή νκάδα. Γηα παξάδεηγκα, ε εθηεηακέλε δηάξθεηα ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ειηθίεο 10-20.   

VII. ηόρνη Ambient δηαθήκηζεο θαη ειηθηαθή νκάδα θνηλνύ-ζηόρνπ. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ε ζπζρέηηζε ησλ ειηθηψλ 21-30 κε ην ζηφρν ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

VIII. ηόρνη Ambient δηαθήκηζεο θαη κέζνδνη κέηξεζεο ηεο δηαθεκηζηηθήο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο. Γηα παξάδεηγκα ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζρεηίδεηαη 

κε ηε κειέηε ησλ πσιήζεσλ. 

IX. ηόρνη Ambient δηαθήκηζεο θαη πηζαλά εκπόδηα γηα ηε δηεμαγσγή κηαο 

θακπάληαο. Ο ζηφρνο ηεο ελεκέξσζεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε επηζπκίαο 

απφ πιεπξάο δηαθεκηδνκέλσλ σο πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα. 
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X. Υαξαθηεξηζηηθά Ambient δηαθήκηζεο θαη πηζαλά εκπόδηα γηα ηε δηεμαγσγή 

κηαο θακπάληαο. Γηα παξάδεηγκα, ε θαληαζία-δεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο έιιεηςεο άκεζα κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ κέζνπ. 

XI. Βαζκόο ρξήζεο ησλ Ambient Media θαη ραξαθηεξηζηηθά επηρεηξήζεσλ. Ζ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ κέζνπ γηα θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο ζρεηίδεηαη κε ην 

πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλεη ζην δηαθεκηζηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

XII. Βαζκόο ρξήζεο ησλ Ambient Media ζε ζρέζε κε άιια δηαθεκηζηηθά κέζα. 

Ζ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απηή ζπζρέηηζε πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ 

δαπαλψλ πνπ δηνρεηεχνληαη ζηα Ambient Media θαη απηψλ πνπ δηνρεηεχνληαη 

ζην δηαδίθηπν.  

Καζίζηαηαη εκθαλέο πσο πθίζηαληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ππφζηαζε θαη ηηο ρξήζεηο ησλ Ambient 

Media δηαθεκηζηηθψλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο  παξέρνπλ πνιχηηκε πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο. 
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11.2 ΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Εεηνχκελν ηεο έξεπλαο είλαη λα παξέρεη πιεξνθφξεζε πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν θαη 

λα πξνάγεη ηε γλψζε. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, ην έξγν απηφ λα ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε 

θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζχγρξνλνπ κάξθεηηλγθ θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξαηεζνχλ 

θάπνηεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο 

εξγαζίαο θαη νη νπνίεο απεπζχλνληαη ηφζν ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα φζν θαη ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

11.2.1 ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΘ ΕΕΥΝΑ  

Ζ παξνχζα κειέηε, φπσο θαη θάζε άιιε έξεπλα, θαηαπηάλεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

έθηαζεο θαη βάζνπο αληηθείκελν. Παξά ηε ζπκβνιή ηεο ζην ππφ εμέηαζε δήηεκα, 

παξακέλνπλ πνιινί αθφκα παξάγνληεο πξνο δηεξεχλεζε πνπ ζηελ έξεπλα απηή δε 

ζπκπεξηιήθζεθαλ.  

Αξρηθά, ην εξεπλεηηθφ κνληέιν πνπ πξνηάζεθε κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε 

δηεξεχλεζε νπνηνπδήπνηε δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα κέζνδν, 

κπνξνχλ νη εξεπλεηέο ζην κέιινλ λα εμεηάζνπλ θάπνην άιιν κέζν δηαθήκηζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ θαζψο θαη ηελ αιιεινπρία 

κεηαμχ απηψλ. 

Φπζηθά, ην πξνηεηλφκελν εξεπλεηηθφ κνληέιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηελ 

πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ Ambient Media δηαθήκηζε. Οη θεληξηθνί άμνλεο 

κπνξνχλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ θαη λα πξνζηεζνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λέεο 

εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ηε ρξήζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ. 

Δπηπιένλ, γηα θάζε ππνθαηεγνξία κπνξνχλ λα βξεζνχλ λέεο παξάκεηξνη επηξξνήο. 
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Γηα παξάδεηγκα, γηα λα νξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο (π.ρ. 

ηειεπηθνηλσλίεο, εζηίαζε, λαπηηιία θ.α.). Παξνκνίσο, πξνηείλεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ λα πξνζηεζεί θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην είδνο ηνπ 

πξντφληνο (π.ρ. ηξφθηκα, ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θ.α.). Όζν πην ζπγθεθξηκέλεο είλαη νη 

θαηεγνξίεο απηέο ηφζν πην νινθιεξσκέλε κπνξεί λα είλαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη πην ζαθή ηα ζπκπεξάζκαηα. 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή αζρνιήζεθε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κέζσ 

κνλνκεηαβιεηψλ θαη δηκεηαβιεηψλ αλαιχζεσλ. Ο ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο ησλ 

παξαηεξήζεσλ (31) θαηέζηεζε αδχλαηε ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε κέζσ 

πνιπκεηαβιεηψλ κεζφδσλ. Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, νη εξεπλεηέο ζην κέιινλ λα 

αζρνιεζνχλ κε πνιπκεηαβιεηέο αλαιχζεηο φπσο αλάιπζε παξαγφλησλ ή αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ ή θαη θάπνην ππφδεηγκα ην νπνίν ζα 

πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα πνηεο κεηαβιεηέο θαη κε πνην ηξφπν επεξεάδνπλ ηελ 

Ambient δηαθήκηζε ή θάπνηεο ζπληζηψζεο ηεο (π.ρ. ζηφρνπο).   

Όπσο ζεκεηψζεθε θαη ζην Κεθάιαην 7, ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη επίζεκνο θνξέαο 

θαηαγξαθήο ησλ Ambient Media δηαθεκίζεσλ. Θα κπνξνχζε ινηπφλ θάπνηνο 

εξεπλεηήο λα εξεπλήζεη κέζσ παξαηήξεζεο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηηο 

δηαθεκίζεηο απηήο ηεο κνξθήο θαη λα θάλεη «Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ» εμεηάδνληαο 

κεηαβιεηέο, φπσο απηέο πνπ νξίζηεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε, αιιά θαη θαηλνχξηεο 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ (π.ρ. κεηαβιεηέο αληίδξαζεο θαηαλαισηψλ-δεθηψλ). 

Βέβαηα, ε Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί πνιχ ζαλ δηαδηθαζία ζε 
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θάπνηα ρψξα φπνπ ππάξρεη επίζεκε θαηαγξαθή ησλ Ambient δηαθεκίζεσλ κέζσ ηεο 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα. 

Δλ θαηαθιείδη, θαη ζαλ γεληθφηεξε παξαηήξεζε πξνηείλεηαη νη εξεπλεηέο λα 

απεπζχλνληαη πην ζπρλά ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο δηαθήκηζεο αιιά θαη 

ηνπ κάξθεηηλγθ επξχηεξα, θαζψο ε νπηηθή ηνπο πνπ πεγάδεη απφ ηελ εκπεηξία ηνπο 

δχλαηαη λα ζπληειέζεη ζηελ πιεξέζηεξε δηεξεχλεζε ησλ εθάζηνηε δεηεκάησλ θαη 

ζηελ αθξηβέζηεξε  εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 
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11.2.2 ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΟΣ  ΤΟΝ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ  

Ζ ζπνπδαηφηεηα θαη ν ζθνπφο ηεο κειέηεο απηήο δελ εληνπίδεηαη κνλάρα ζηελ 

εμέιημε ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο γχξσ απφ ηελ Ambient Media δηαθήκηζε. 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη λα παξέρεη πιεξνθφξεζε ζε φινπο εθείλνπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, νη νπνίνη πινπνηνχλ θαζεκεξηλά ηα φζα ε επηζηήκε αλαθαιχπηεη. 

Καηά ζπλέπεηα, δεηνχκελν ηεο έξεπλαο ζε ηειηθφ ζηάδην είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

έλαο γφληκνο δηάινγνο κεηαμχ εξεπλεηψλ θαη επαγγεικαηηψλ. Αθνχ εμέηαζε ηελ 

νπηηθή ησλ δηαθεκηζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηα εμεηαδφκελα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο, ε δηπισκαηηθή εξγαζία απηή νθείιεη ελ θαηαθιείδη λα κεηνπζηψζεη 

ηα επξήκαηα ηεο ζε πξνηάζεηο πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, ηνπο δηαθεκηζηέο. 

Δλ πνιινίο, ε παξνχζα έξεπλα θαηέδεημε ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα Ambient 

Media λα μεθχγνπλ, δηαθεκηζηέο θαη δηαθεκηδφκελνη, απφ ηα ηεηξηκκέλα πιαίζηα 

δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ζε κεγαιχηεξν θαη θαιχηεξν βαζκφ ηα 

θαηλνηφκα βήκαηα πνπ γίλνληαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. ε 

απηή ηε βάζε, ινηπφλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε αλαγθαηφηεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ησλ Ambient Media δηαθεκίζεσλ θαη ε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ δηαθεκηζηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κέζνπ. 

Σν θαηαλαισηηθφ θνηλφ κνηάδεη λα είλαη «εμαληιεκέλν» απφ ην βνκβαξδηζκφ 

αλεπηηπρψλ θνηλφηππσλ ηερληθψλ δηαθήκηζεο. Κξίλεηαη, ινηπφλ, απαξαίηεηε ε έληαμε 

ζχγρξνλσλ θαη πξσηφηππσλ πξαθηηθψλ ζην δηαθεκηζηηθφ κίγκα πνπ νη δηαθεκηζηέο 

πξνηείλνπλ θαη πινπνηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο. Μέζα απφ ηελ εμέηαζε 

ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θάζε θακπάληαο, φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η 

ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 2010 

181 

 

ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ, ησλ ζηφρσλ πνπ επηζπκεί ν δηαθεκηδφκελνο λα επηηεπρζνχλ θαη 

πνιιψλ άιισλ παξαγφλησλ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ αλάγθεο ηηο νπνίεο ην ελ ιφγσ 

δηαθεκηζηηθφ κέζν κπνξεί λα εθπιεξψζεη κε κεγάιε επηηπρία.  

Σα Ambient Media πξέπεη λα θαζηεξσζνχλ ζηε ζπλείδεζε ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ 

ρψξνπ σο έλα εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηζφηηκν κε ηα παξαδνζηαθά κέζα. Δίλαη 

ζπλπθαζκέλα κε ηελ θαηλνηνκία, είλαη αλαηξεπηηθά, εληππσζηαθά, ρηνπκνξηζηηθά, 

θεληξίδνπλ (αληί λα απαηηνχλ, φπσο άιια κέζα) ην ελδηαθέξνλ ησλ απνδεθηψλ θαη 

δηαζέηνπλ δεθάδεο εθαξκνγέο θαηάιιειεο γηα κηα πιεζψξα απφ πξντφληα, κάξθεο, 

δηαζέζηκνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη αλάγθεο ελ γέλεη. Οη δηαθεκηζηέο νθείινπλ λα 

πεξηνξίζνπλ ηε ζπλήζεηα ή ηελ επηζπκία ησλ πειαηψλ ηνπο λα επελδχνπλ «κε 

παξσπίδεο» ζηα ξαδηνηειενπηηθά θαη ζηα έληππα κέζα. Οθείινπλ θαη νη δχν πιεπξέο 

λα ηνικήζνπλ, λα ξηζθάξνπλ θαη λα εκπηζηεπζνχλ ζχγρξνλα, ελαιιαθηηθά εξγαιεία 

δηαθήκηζεο. 

Ζ ζε βάζνο θαηαλφεζε θάζε πηπρήο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ πνπ πξνζθέξεη ε 

παξνχζα έξεπλα δίλεη ζηνπο δηαθεκηζηέο πνιχηηκε γλψζε θαη θαηά ζπλέπεηα δχλακε 

ζηε κεηάδνζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. ίγνπξα, ηα 

Ambient Media έρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη νη δηαθεκηζηέο, φζν θαη νη 

δηαθεκηδφκελνη, νθείινπλ λα ηνπο δψζνπλ ηελ επθαηξία λα ην απνδείμνπλ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ A.  ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

πλνδεπηηθή επηζηνιή 

Αμηφηηκε/ε θπξία/ε, 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί ζρεδηάζηεθε θαη δηαηππψζεθε γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο έξεπλαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αθνξκή ηελ εθπφλεζε ηεο 

πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηελ 

Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Πεηξαηά. Σν 

ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη: «Ambient media δηαθήκηζε, ηάζεηο θαη 

πξννπηηθέο ζηελ ειιεληθή αγνξά: ε νπηηθή ησλ δηαθεκηζηώλ». 

Δπηζεκαίλσ πσο κε ηνλ φξν ambient media δηαθήκηζε, ελλνείηαη ε 

ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζε αζπλήζηζηεο θαη απξνζδφθεηεο ηνπνζεζίεο 

(ζέζε), ζπρλά κε κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο (εθηέιεζε) θαη γηα πξψηε ή κνλαδηθή 

θνξά (ρξφλνο). (Αθνινπζεί θσηνγξαθηθφ παξάξηεκα κε παξαδείγκαηα ambient 

media δηαθεκίζεσλ).  

ηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ζέζεο ηεο ελαιιαθηηθήο απηήο κνξθήο 

δηαθήκηζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά, δηεμάγσ απηή ηελ έξεπλα κε ζθνπφ λα 

ζθηαγξαθήζσ ην πξνθίι ησλ Διιήλσλ δηαθεκηζηψλ θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ 

ambient media δηαθήκηζε θαζψο θαη ηελ σξηκφηεηα ησλ Διιήλσλ δηαθεκηδνκέλσλ 

θαη θαηαλαισηψλ λα δερηνχλ ηέηνηνπ είδνπο δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο. Ζ δηθή ζαο 

βνήζεηα, επνκέλσο θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ έγθπξα 

ζπκπεξάζκαηα. 

Σέινο, ζα ήζεια λα δηεπθξηλίζσ πσο ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί είλαη 

άθξσο εκπηζηεπηηθφ, αλψλπκν θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε θαλέλαλ απνιχησο 

ηξφπν, ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Γεζκεχνκαη φηη 

ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ζα παξνπζηαζηνχλ κφλν κε ηε κνξθή ζηαηηζηηθψλ 

αλαιχζεσλ θαη απνηειεζκάησλ ζπγθεληξσηηθά θαη φρη αλαιπηηθά γηα θάζε 

ζπκκεηέρνπζα επηρείξεζε. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φηαλ απηή 

νινθιεξσζεί, είλαη ζηε δηάζεζε ζαο εθφζνλ ην επηζπκείηε. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο θαη γηα ηνλ πνιχηηκν 

ρξφλν πνπ ήδε αθηεξψλεηε. 

Με εθηίκεζε, 

Ζ ζπνπδάζηξηα-εξεπλήηξηα 

Υαηδεκπνληφδε Κσλζηαληίλα 
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Παξαδείγκαηα Ambient Media δηαθεκίζεσλ  

 

 

 
Γηαθήκηζε ηνπ θαδίλν ηεο Βελεηίαο ζην ηνπηθφ αεξνδξφκην. (Γηάδξνκνο απνζθεπψλ πνπ έρεη 

ηε κνξθή ξνπιέηαο). 

 
 

 

Γηαθήκηζε γηα ηε ζνθνιάηα Kit Kat ηεο Nestle. (Παγθάθηα κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ζρήκα ηεο 

ζνθνιάηαο ζε πάξθα ηνπ Λνλδίλνπ). 

 
 

 
Γηαθήκηζε γηα ην θαηλνχξην άξσκα ηεο Christina Aguilera ζην Ιζξαήι. (Κξεκάζηξεο κε 

δείγκα ηνπ αξψκαηνο θαη ην κήλπκα «Κάπνηεο θνξέο είλαη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα 

θνξάο» ζε ππαίζξηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ηεο ρψξαο). 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ απεπζχλεηαη ζηνπο δηεπζπληέο ηνπ ηκήκαηνο client φκσο αλ ηπρφλ θάπνηεο 

εξσηήζεηο  δελ ππφθεηληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπο, παξαθαιείηαη ε αξσγή ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

αξκνδίσλ ηκεκάησλ. 

Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ην αθφινπζν εξσηεκαηνιφγην κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα, επηιέγνληαο 

ηελ θαηάιιειε απάληεζε κε έλα Χ, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ I. Δεκνγξαθηθά ζηνηρεία

 

1. Φύιν 

Άλδξαο                   Γπλαίθα         

2. Πόζα ρξόληα εξγάδεζηε σο δηαθεκηζηξηα/ηήο; 

__________________________________________________________________________________ 

3. Πόζα ρξόληα εξγάδεζηε ζε ηκήκα client; 

_______________________________________________________________________________ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ II. Η ελόηεηα απηή έρεη σο ζθνπό λα δηεξεπλήζεη πώο αληηιακβάλεζηε ηελ 

ambient media δηαθήκηζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

 

4. Πόζν νηθεία/ νο είζηε κε  ηνλ όξν ambient media advertising; 

 

Καζφινπ Λίγν Οπδέηεξα Αξθεηά Πνιχ 

     

 

5. Σε πνην βαζκό ζεσξείηε πσο νη  παξαθάησ παξάγνληεο απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

ambient δηαθεκηζηηθήο ελέξγεηαο;  

 Καζφινπ  Λίγν  Οπδέηεξα Αξθεηά  Πνιχ  

Φαληαζία/ Γεκηνπξγηθφηεηα      

Τςειφ θφζηνο      

Καηλνηνκία      
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Με ζηνρεπκέλν θνηλφ      

Δλαιιαθηηθέο ηνπνζεζίεο δηαθήκηζεο      

Δθηεηακέλε δηάξθεηα      

Μνλαδηθφηεηα δηαθήκηζεο      

Σνπηθφο ραξαθηήξαο εθαξκνγήο      

 
  

6. Θεσξείηε πσο κηα ambient media δηαθήκηζε ζηνρεύεη ζε : 

 Καζφινπ  Λίγν  Οπδέηεξα Αξθεηά  Πνιχ  

Αχμεζε αλαγλσξηζηκφηεηαο 
κηαο κάξθαο (brand 

awareness) 

     

Αχμεζε πσιήζεσλ      

Γεκφζηεο ρέζεηο       

Γηεχξπλζε πειαηνινγίνπ      

ηαζεξνπνίεζε/ Γέζκεπζε 

ππαξρφλησλ πειαηψλ 
     

Γεκνζηφηεηα απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα (Word of mouth) 
     

 
 

 

7. Σε πνην θνηλό (ειηθηαθή νκάδα) απεπζύλεηαη πεξηζζόηεξν κηα ambient δηαθήκηζε; 
Επηιέμηε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο απαληήζεηο.  

 

10-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 
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8. Πόζν θαηάιιειε θξίλεηε ηελ ambient δηαθήκηζε γηα θαζέλα από ηα παξαθάησ ζηάδηα 
ηνπ θύθινπ δσήο ελόο πξντόληνο; 

 Καζφινπ  Λίγν  Οπδέηεξα Αξθεηά  Πνιχ  

ηάδην Δηζαγσγήο      

ηάδην Αλάπηπμεο      

ηάδην Ωξηκφηεηαο       

ηάδην Παξαθκήο      

 
 

9. Σε πνην βαζκό ζεσξείηε πσο είλαη θαηάιιειε ε ambient δηαθήκηζε  γηα ηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ; 

 Καζφινπ  Λίγν  Οπδέηεξα Αξθεηά  Πνιχ  

Μηθξέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο      

Πξσηνεκθαληδφκελεο επηρεηξήζεηο       

Μεγάιεο θαη επξέσο γλσζηέο 

κάξθεο (brands) 
     

Πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο      
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10. Σε πνην βαζκό ζεσξείηε πσο είλαη θαηάιιειε ε ambient δηαθήκηζε  γηα ηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο πξντόλησλ; 

 Καζφινπ  Λίγν  Οπδέηεξα Αξθεηά  Πνιχ  

Καηαλαισηηθφ πξντφλ επθνιίαο 
(π.ρ. ζνθνιάηα, εθεκεξίδα) 

     

Καηαλαισηηθφ πξντφλ επηινγήο 

(π.ρ. απηνθίλεην, έπηπια) 
     

Δηδηθφ θαηαλαισηηθφ πξντφλ (π.ρ. 

έξγα ηέρλεο) 
     

Τπεξεζίεο (π.ρ. αεξνπνξηθά 

εηζηηήξηα) 
     

Βηνκεραληθφ πξντφλ (π.ρ. 
κεραλήκαηα, εξγαιεία) 

     

Κνηλσληθά κελχκαηα (π.ρ. 

θξαηηθή θακπάληα γηα δηαθνπή 
θαπλίζκαηνο) 

     

 

 

11. Σεκεηώζηε κε έλα Χ ην βαζκό ζπκθσλίαο ζαο ζηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο ambient δηαθεκίζεηο: 

 

 
Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 
ζπκθσλψ  

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ  
πκθσλψ 

απφιπηα 

Έρνπλ σο θεληξηθφ ζηφρν ηελ ελεκέξσζε      

«Δηζβάιινπλ» ζε θάζε πηπρή ηεο 
θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αηφκνπ, 

δεκηνπξγψληαο έηζη δεηήκαηα εζηθήο  

     

Γελ πξνζθέξνληαη γηα επαλαιεπηηθέο 

«ρξήζεηο» 
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Ο θαηαλαισηήο δελ «εκπιέθεηαη» κε ην 

κήλπκα ηεο θακπάληαο (no active 

engagement) 

     

Γελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κφλεο ηνπο 

θάπνην πξντφλ (πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ 

θαη κε θάπνην άιιν κέζν) 

     

12. Δειώζηε κε έλα Χ ην βαζκό ζπκθσλίαο ζαο ζηηο παξαθάησ δηαηππώζεηο: 

 

 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ  
νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ  
πκθσλψ 
απφιπηα 

Η ambient δηαθήκηζε δελ είλαη ηφζν 

απνηειεζκαηηθή φζν ε ηειενπηηθή 
     

Η ambient δηαθήκηζε κπνξεί λα σθειήζεη 

πεξηζζφηεξν κηα κηθξή επηρείξεζε παξά κία 

κεγάιε θαη γλσζηή κάξθα (brand) 

     

Οη θαηαλαισηέο είλαη δχζθνιν λα 

αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο αληίζηαζεο ζηελ 

έθζεζε ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο κε 

παξαδνζηαθά κέζα δηαθήκηζεο εμαηηίαο ηεο 
κεγάιεο ελαιιαγήο θαη θαηλνηνκίαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ 

     

ε κηα ambient δηαθήκηζε ην κέζν κπνξεί 
πνιχ ζπρλά λα ππνζθηάζεη ην κήλπκα 

     

O Έιιελαο είλαη πνιχ εμσζηξεθήο θαη ιφγσ 

ησλ ζπλζεθψλ θαη  ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ, 
θηλείηαη πνιχ ζην πεξηβάιινλ εθηφο ζπηηηνχ,  

άξα πξνζθέξνληαη επλντθφηεξεο ζπλζήθεο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ambient δηαθήκηζεο 

     

Η ambient δηαθήκηζε ελδείθλπηαη γηα 

κηθξφηεξα επίπεδα αλάθιεζεο ηεο 

δηαθεκηζηηθήο ελέξγεηαο απφ φηη ε 
παξαδνζηαθή δηαθήκηζε 
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Η ambient δηαθήκηζε ελδείθλπηαη γηα 

κεγαιχηεξα επίπεδα 

δηαθήκηζεο/επηθνηλσλίαο απφ ζηφκα ζε 
ζηφκα (word of mouth ) απφ φηη ε 

παξαδνζηαθή δηαθήκηζε 

     

Η ambient δηαθήκηζε πξνζθέξεη θαιχηεξε 
απφδνζε θφζηνπο-απνηειέζκαηνο απφ ηελ 

παξαδνζηαθή δηαθήκηζε 

     

Η ambient δηαθήκηζε δελ πξνζθέξεη δηέμνδν 

ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ζην θνξεζκέλν 
(cluttered) πεξηβάιινλ                                                

     

 

13. Πόζν θαηάιιειεο ζεσξείηε ηηο παξαθάησ κεζόδνπο κέηξεζεο ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο κηαο ambient media δηαθήκηζεο; 

 

 Καζφινπ  Λίγν  Οπδέηεξν Αξθεηά  Πνιχ  

Παξαηήξεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θακπάληαο) 
     

Μειέηε ησλ πσιήζεσλ κεηά απφ ηελ θακπάληα      

πλεληεχμεηο κε ην θνηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θακπάληαο  
     

πλεληεχμεηο κε ην θνηλφ κεηά ηελ θακπάληα       

Γνθηκαζηηθφ πείξακα (ειεγρφκελεο ζπλζήθεο) 

ζε δείγκα θαηαλαισηψλ πξηλ ηελ θακπάληα 
     

Αλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θάιπςε απφ Μέζα 

Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλεη ε δηαθήκηζε ζε 
απηά  
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ΕΝΟΤΗΤΑ III. Σε απηή ηελ νκάδα εξσηήζεσλ ζθνπόο είλαη ε ζθηαγξάθεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ Ειιάδα ζρεηηθά κε ηελ ambient media δηαθήκηζε. 

 

 

14. Σηελ Ειιάδα πνηεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ambient media 

δηαθεκηζηηθέο ηερληθέο; Επηιέμηε κία ή παξαπάλσ από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο. 

 

Σνπηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Πξσηνεκθαληδφκελεο 

επηρεηξήζεηο 

Καζηεξσκέλεο θαη 
επξέσο γλσζηέο 

επηρεηξήζεηο 

Πνιπεζληθέο Όιεο Κακία 

      

 

15. Θεσξείηε πσο ηα ambient media πξνζθέξνπλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

κεγαιύηεξνπ βαζκνύ δηείζδπζεο ζηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο; 
 

Καζφινπ Λίγν Οπδέηεξα Αξθεηά Πνιχ 

     

 

 

16. Θεσξείηε όηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο-δηαθεκηδόκελνη είλαη πξόζπκεο λα πηνζεηήζνπλ 
ambient media δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο; 

 

Καζφινπ Λίγν Οπδέηεξα Αξθεηά Πνιχ 

     

 

17. Σε πνην βαζκό ζεσξείηε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο πεξηνξηζηηθνύο πξνθεηκέλνπ λα 
δηεμαρζεί κηα ambient media δηαθεκηζηηθή θακπάληα ζηελ Ειιάδα; 

 Καζφινπ  Λίγν  Οπδέηεξα Αξθεηά  Πνιχ  

Παξάγνληεο λνκηθήο θχζεο (πξνβιήκαηα κε 
ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία) 

     

Γξαθεηνθξαηία      

Έιιεηςε επηζπκίαο απφ πιεπξάο 
δηαθεκηδφκελσλ 
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Έιιεηςε γλψζεσλ απφ πιεπξάο 

δηαθεκηδφκελσλ 
     

Έιιεηςε επηζπκίαο απφ πιεπξάο δηαθεκηζηψλ      

Έιιεηςε γλψζεσλ απφ πιεπξάο δηαθεκηζηψλ      

Γηαθεκηζηηθφο «ζπληεξεηηζκφο» 
θαηαλαισηψλ-δεθηψλ 

     

Πξνζθφιιεζε ζηελ ηειεφξαζε σο 

δηαθεκηζηηθφ κέζν 
     

Όρη άκεζα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα κηαο 

ηέηνηαο θακπάληαο 
     

 
 

18. Σε πνηνύο ηνκείο πηζηεύεηε όηη νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ζηελ Ειιάδα πζηεξνύλ ζε 

ζρέζε κε ηηο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ζην εμσηεξηθό?  
 

 Καζφινπ Λίγν Οπδέηεξα Αξθεηά  Πνιχ  

Αλεπαξθήο θαηάξηηζε ζηειερψλ      

Έιιεηςε εκπεηξίαο (ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ )      

Μεησκέλνη πξνυπνινγηζκνί πξνο δηαρείξηζε      

Γηζηάδνπλ λα αλαιάβνπλ ξίζθα      

Άιιν (πξνζδηνξίζηε) ______________________________________________________ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ IV. Οη παξαθάησ εξσηήζεηο αθνξνύλ ηελ θαηαγξαθή ηεο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο από εζάο ambient δηαθεκίζεσλ. 

 

 

19. Σηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία πνπ εξγάδεζηε, ζπλεξγάδεζηε κε επηρεηξήζεηο-πειάηεο 

(επηιέμηε κία ή παξαπάλσ από ηηο αθόινπζεο απαληήζεηο) : 

 

Πνιχ κηθξέο 

(<10 άηνκα) 

Μηθξέο    

(<50 άηνκα) 

Μεζαίεο 

(<250 άηνκα) 

Μεγάιεο 

(250+ άηνκα) 
Πνιπεζληθέο 

     

 

20. Παξαθαιώ θαηαηάμηε ηα παξαθάησ κέζα δηαθήκηζεο αλάινγα κε ην βαζκό ρξήζεο 
ηνπο, βάζε ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε γηα θαζέλα ην πξνεγνύκελν έηνο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 7 (1= επξεία ρξήζε, 7=πεξηνξηζκέλε ρξήζε). 

 

Ραδηφθσλν Σειεφξαζε Δθεκεξίδεο Πεξηνδηθά Γηαδίθηπν 

Παξαδνζηαθά 

ππαίζξηα κέζα (π.ρ. 

αθίζεο) 

Ambient 

κέζα 

_______ _______ _______ _______ _______ _______ ______ 

 

21. Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ambient media δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο  γηα θάπνηνλ πειάηε, 

αθόκα θαη αλ έρνπλ δηελεξγεζεί από ζπλεξγαδόκελε εηαηξία(π.ρ. promotional); 

 

Ναη    Όρη     

*Αλ απαληήζαηε Όρη, παξαθαιψ πεγαίλεηε ζηελ εξψηεζε 23 

 

22.  Αλ λαη, παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε κεξηθά ζηνηρεία γηα ηελ θακπάληα: 

 Δίδνο πξντφληνο Υξνληθή δηάξθεηα Κφζηνο (ζε €) Target Group 

1     

2     

3     
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23. Έρεη απνξξίςεη θάπνηνο πειάηεο ζαο ηα ambient media, ζην ζύλνιν ηνπο, γηα ηε 

δηαθεκηζηηθή ηνπ πξνβνιή;  

 

Ναη    Όρη    

*Αλ απαληήζαηε Όρη, παξαθαιψ πεγαίλεηε ζηελ εξψηεζε 25 

 

 
 

 

24. Αλ λαη, γηα πνην ιόγν;(Σεκεηώζηε έλαλ ή παξαπάλσ από ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο) 
 

«πληεξεηηθφο» πειάηεο  Μηθξή δηείζδπζε ηνπ κέζνπ  Τςειφ θφζηνο  

Ακθηβνιίεο γηα ηα πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ  

 Άιιν   

(Πξνζδηνξίζηε) ______________________________________________________________ 

 
 

25. Τνλ ηειεπηαίν ρξόλν ηη πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ δηαθεκηζηηθνύ budget πνπ 

δηαρεηξηζηήθαηε πξνζσπηθά, εθηηκάηε πσο δηνρεηεύηεθε ζε ambient δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο; 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Σαο επραξηζηώ γηα ηε ζπλεξγαζία!
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ΡΑΑΤΘΜΑ B.  ΡΙΝΑΚΕΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SPSS) 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-1 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΘΤΑΣ KOLMOGOROV-SMIRNOV 

 N Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

ΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 
31 ,783 ,573 

ΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΣΜΖΜΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ 
30 ,622 ,833 

ΟΗΚΔΗΟΣΖΣΑ ΜΔ ΣΟ ΓΗΑΦ. ΜΔΟ  31 2,076 ,000 

ΦΑΝΣΑΗΑ-ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 31 2,887 ,000 

ΤΦΖΛΟ ΚΟΣΟ 31 1,760 ,004 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 31 2,387 ,000 

ΜΖ ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ ΚΟΗΝΟ 30 1,050 ,220 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΣΟΠΟΘΔΗΔ 29 1,477 ,025 

ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 30 1,139 ,150 

ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ 31 1,925 ,001 

ΣΟΠΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 30 1,300 ,068 

ΑΤΞΖΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ  31 1,784 ,003 

ΑΤΞΖΖ ΠΧΛΖΔΧΝ 30 1,219 ,102 

ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ  30 1,255 ,086 

ΓΗΔΤΡΤΝΖ ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 30 ,993 ,278 

ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ/ ΓΔΜΔΤΖ ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ 30 1,125 ,159 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΟΜΑ Δ ΣΟΜΑ  31 2,203 ,000 

ΣΑΓΗΟ ΔΗΑΓΧΓΖ 30 1,643 ,009 

ΣΑΓΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 31 1,614 ,011 

ΣΑΓΗΟ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ  31 1,244 ,090 

ΣΑΓΗΟ ΠΑΡΑΚΜΖ 29 1,268 ,080 
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ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΜΗΚΡΔ ΣΟΠΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 30 1,260 ,084 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΠΡΧΣΟΔΜΦΑΝΗΕΟΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ  30 1,463 ,028 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΔ ΚΑΗ ΔΤΡΔΧ ΓΝΧΣΔ ΜΑΡΚΔ  31 1,498 ,022 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 31 1,360 ,050 

ΠΡΟΨΟΝ ΔΤΚΟΛΗΑ  31 1,795 ,003 

ΠΡΟΨΟΝ ΔΠΗΛΟΓΖ  31 1,552 ,016 

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ  30 1,045 ,225 

ΤΠΖΡΔΗΔ  31 1,547 ,017 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ  30 1,344 ,054 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΜΖΝΤΜΑΣΑ  30 1,830 ,002 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΥΟ Ζ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 30 1,066 ,206 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝΣΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΖΘΗΚΖ ΦΤΖ 30 1,219 ,102 

ΓΔΝ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ «ΥΡΖΔΗ» 29 1,462 ,028 

Ο ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΓΔΝ «ΔΜΠΛΔΚΔΣΑΗ» ΜΔ ΣΟ ΜΖΝΤΜΑ ΣΖ 

ΚΑΜΠΑΝΗΑ  

30 1,636 ,009 

ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΤΝΓΤΑΜΟΤ ΜΔ ΚΑΠΟΗΟ ΑΛΛΟ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ 
ΜΔΟ 

29 1,764 ,004 

ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 31 1,458 ,028 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΟΦΔΛΟ ΓΗΑ ΜΗΑ ΜΗΚΡΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΑ ΓΗΑ ΜΗΑ 
ΜΔΓΑΛΖ ΚΑΗ ΓΝΧΣΖ ΜΑΡΚΑ  

31 1,445 ,031 

ΓΤΚΟΛΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΑΝΣΗΣΑΖ ΑΠΟ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ  

31 1,378 ,045 

ΣΟ ΜΔΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΠΟΚΗΑΔΗ ΣΟ ΜΖΝΤΜΑ 31 1,425 ,035 

Ζ ΔΛΛΑΓΑ  ΛΟΓΧ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΕΧΖ ΠΡΟΦΔΡΔΗ 31 1,885 ,002 
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ΔΤΝΟΨΚΟΣΔΡΔ ΤΝΘΖΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΣΔΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΑΝΑΚΛΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

31 2,186 ,000 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ/ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΠΟ ΣΟΜΑ 
Δ ΣΟΜΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

31 2,144 ,000 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΟΣΟΤ-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

31 1,684 ,007 

ΓΔΝ ΠΡΟΦΔΡΔΗ ΓΗΔΞΟΓΟ ΣΟΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΟ 
ΚΟΡΔΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ                                                

31 1,956 ,001 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ (ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΣΖ ΚΑΜΠΑΝΗΑ) 

31 2,010 ,001 

ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΠΧΛΖΔΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΜΠΑΝΗΑ 30 1,287 ,073 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ ΜΔ ΣΟ ΚΟΗΝΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΚΑΜΠΑΝΗΑ  31 2,394 ,000 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ ΜΔ ΣΟ ΚΟΗΝΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΚΑΜΠΑΝΗΑ  30 1,896 ,002 

ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΟ ΠΔΗΡΑΜΑ (ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΤΝΘΖΚΔ) Δ ΓΔΗΓΜΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΚΑΜΠΑΝΗΑ 

30 1,256 ,085 

ΑΝ ΔΥΔΗ Χ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΠΟ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ, ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΔΗ Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Δ ΑΤΣΑ  

31 1,525 ,019 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΤΦΖΛΟΣΔΡΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΓΗΔΗΓΤΖ 31 1,869 ,002 

ΠΡΟΘΤΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 31 1,528 ,019 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΝΟΜΗΚΖ ΦΤΖ  31 1,583 ,013 

ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΊΑ 31 1,804 ,003 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΠΗΘΤΜΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΕΟΜΔΝΧΝ 31 1,932 ,001 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΓΝΧΔΧΝ ΓΗΑΦΖΜΗΕΟΜΔΝΧΝ 31 1,766 ,004 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΠΗΘΤΜΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 31 1,217 ,103 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΓΝΧΔΧΝ ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 31 1,276 ,077 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΌ «ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ» ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΏΝ-ΓΔΚΣΏΝ 31 ,954 ,322 
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ΠΡΟΚΟΛΛΖΖ ΣΖΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ  31 2,062 ,000 

ΟΥΗ ΑΜΔΑ ΜΔΣΡΖΗΜΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  31 1,349 ,053 

ΤΣΔΡΖΖ ΛΟΓΧ ΑΝΔΠΑΡΚΟΤ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΔΛΔΥΧΝ 31 ,884 ,415 

ΤΣΔΡΖΖ ΛΟΓΧ ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ 
ΚΛΑΓΟΤ ) 

30 1,051 ,219 

ΤΣΔΡΖΖ ΛΟΓΧ ΜΔΗΧΜΔΝΧΝ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΧΝ  31 1,352 ,052 

ΤΣΔΡΖΖ ΛΟΓΧ ΓΗΣΑΓΜΟΤ ΑΝΑΛΖΦΖ ΡΗΚΧΝ 30 1,537 ,018 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΡΑΓΗΟΦΧΝΟΤ 31 1,053 ,217 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 31 2,726 ,000 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΧΝ 31 1,439 ,032 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ 31 1,149 ,143 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 31 1,172 ,128 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΜΔΧΝ 30 1,104 ,175 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ AMBIENT ΜΔΧΝ 30 2,530 ,000 

ΠΟΟΣΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ Δ AMBIENT ΜΔΑ 24 1,817 ,003 
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ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-2: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΘΤΩΝ ΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΘΝ ΚΑΝΟΝΙΚΘ ΚΑΤΑΝΟΜΘ Η 

 
ΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Δ 
ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

ΔΣΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
Δ ΣΜΖΜΑ 

CLIENT 

ΜΖ 
ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ 

ΚΟΗΝΟ 

ΣΟΠΗΚΟ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΣΑΓΗΟ 
ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

ΣΑΓΗΟ 
ΠΑΡΑΚΜΖ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 
ΓΗΑ ΣΟΠΗΚΔ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 
ΓΗΑ 

ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΠΡΟΗΟΝ 

ΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
Δ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

Pearson    
Cor. 

1 ,973(**) ,234 ,093 ,131 -,181 -,071 -,129 ,119 -,237 ,417(*) -,115 -,163 

Sig.                 
( 2-tailed) 

 ,000 ,213 ,627 ,491 ,340 ,708 ,497 ,525 ,216 ,022 ,536 ,389 

N 31 30 30 30 30 30 30 30 31 29 30 31 30 

ΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
Δ ΣΜΖΜΑ CLIENT 

Pearson   
Cor. 

,973(**) 1 ,250 ,015 ,237 -,079 -,026 -,171 ,078 -,296 ,382(*) -,031 -,151 

Sig.             
(2-tailed) 

,000  ,182 ,938 ,216 ,683 ,892 ,375 ,681 ,126 ,041 ,871 ,435 

N 30 30 30 29 29 29 29 29 30 28 29 30 29 

ΜΖ ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ 
ΚΟΗΝΟ 

Pearson   
Cor. 

,234 ,250 1 -,182 ,103 ,009 -,088 ,069 -,299 -,245 -,388(*) -,003 -,162 

Sig.             
(2-tailed) 

,213 ,182   ,344 ,594 ,962 ,648 ,723 ,108 ,210 ,038 ,989 ,401 

N 30 30 30 29 29 29 29 29 30 28 29 30 29 

ΣΟΠΗΚΟ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Pearson    
Cor. 

,093 ,015 -,182 1 ,197 ,133 ,214 ,208 -,345 -,073 -,064 ,031 ,081 

Sig.              
(2-tailed) 

,627 ,938 ,344   ,296 ,484 ,256 ,271 ,062 ,708 ,738 ,871 ,669 

N 30 29 29 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

Pearson    
Cor. 

,131 ,237 ,103 ,197 1 ,521(**) ,393(*) -,205 -,217 -,088 -,045 ,355 ,395(*) 

Sig.             
(2-tailed) 

,491 ,216 ,594 ,296   ,003 ,032 ,277 ,250 ,649 ,813 ,055 ,031 
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ΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Δ 
ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

ΔΣΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
Δ ΣΜΖΜΑ 

CLIENT 

ΜΖ 
ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ 

ΚΟΗΝΟ 

ΣΟΠΗΚΟ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΣΑΓΗΟ 
ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

ΣΑΓΗΟ 
ΠΑΡΑΚΜΖ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 
ΓΗΑ ΣΟΠΗΚΔ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 
ΓΗΑ 

ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΠΡΟΗΟΝ 

N 30 29 29 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 

ΓΗΔΤΡΤΝΖ 
ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

Pearson    
Cor. 

-,181 -,079 ,009 ,133 ,521(**) 1 ,598(**) -,239 -,083 ,181 -,233 ,454(*) ,265 

Sig.             
(2-tailed) 

,340 ,683 ,962 ,484 ,003   ,000 ,202 ,663 ,346 ,215 ,012 ,157 

N 30 29 29 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

Pearson    
Cor. 

-,071 -,026 -,088 ,214 ,393(*) ,598(**) 1 -,167 -,180 ,177 -,165 ,320 ,296 

Sig.             
(2-tailed) 

,708 ,892 ,648 ,256 ,032 ,000   ,377 ,341 ,359 ,382 ,084 ,113 

N 30 29 29 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

Pearson   
Cor. 

-,129 -,171 ,069 ,208 -,205 -,239 -,167 1 -,174 ,257 ,123 -,123 ,068 

Sig.               
(2-tailed) 

,497 ,375 ,723 ,271 ,277 ,202 ,377   ,357 ,178 ,519 ,518 ,721 

N 30 29 29 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 

ΣΑΓΗΟ 
ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

Pearson   
Cor. 

,119 ,078 -,299 -,345 -,217 -,083 -,180 -,174 1 ,455(*) ,331 ,177 -,128 

Sig.             
(2-tailed) 

,525 ,681 ,108 ,062 ,250 ,663 ,341 ,357   ,013 ,074 ,341 ,501 

N 31 30 30 30 30 30 30 30 31 29 30 31 30 

ΣΑΓΗΟ 
ΠΑΡΑΚΜΖ 

Pearson   
Cor. 

-,237 -,296 -,245 -,073 -,088 ,181 ,177 ,257 ,455(*) 1 ,406(*) ,139 ,452(*) 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 2010 

207 

 

 
ΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Δ 
ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

ΔΣΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
Δ ΣΜΖΜΑ 

CLIENT 

ΜΖ 
ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ 

ΚΟΗΝΟ 

ΣΟΠΗΚΟ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΣΑΓΗΟ 
ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

ΣΑΓΗΟ 
ΠΑΡΑΚΜΖ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 
ΓΗΑ ΣΟΠΗΚΔ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 
ΓΗΑ 

ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΠΡΟΗΟΝ 

Sig.              
(2-tailed) 

,216 ,126 ,210 ,708 ,649 ,346 ,359 ,178 ,013   ,029 ,471 ,014 

N 29 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ 
ΣΟΠΗΚΔ 

Pearson   
Cor. 

,417(*) ,382(*) -,388(*) -,064 -,045 -,233 -,165 ,123 ,331 ,406(*) 1 -,166 ,256 

Sig.             
(2-tailed) 

,022 ,041 ,038 ,738 ,813 ,215 ,382 ,519 ,074 ,029   ,382 ,172 

N 30 29 29 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ 
ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ 

Pearson   
Cor. 

-,115 -,031 -,003 ,031 ,355 ,454(*) ,320 -,123 ,177 ,139 -,166 1 ,050 

Sig.             
(2-tailed) 

,536 ,871 ,989 ,871 ,055 ,012 ,084 ,518 ,341 ,471 ,382   ,794 

N 31 30 30 30 30 30 30 30 31 29 30 31 30 

ΔΗΓΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝ 

Pearson   
Cor. 

-,163 -,151 -,162 ,081 ,395(*) ,265 ,296 ,068 -,128 ,452(*) ,256 ,050 1 

Sig.             
(2-tailed) 

,389 ,435 ,401 ,669 ,031 ,157 ,113 ,721 ,501 ,014 ,172 ,794   

N 30 29 29 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΠΡΟΗΟΝ 

Pearson     
Cor. 

-,062 -,128 -,165 -,119 ,068 ,086 ,150 ,275 ,267 ,610(**) ,316 ,188 ,557(**) 

Sig.             
(2-tailed) 

,743 ,509 ,392 ,530 ,720 ,653 ,429 ,141 ,153 ,000 ,089 ,320 ,001 

N 30 29 29 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 
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ΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Δ 
ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

ΔΣΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
Δ ΣΜΖΜΑ 

CLIENT 

ΜΖ 
ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ 

ΚΟΗΝΟ 

ΣΟΠΗΚΟ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΣΑΓΗΟ 
ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

ΣΑΓΗΟ 
ΠΑΡΑΚΜΖ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 
ΓΗΑ ΣΟΠΗΚΔ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 
ΓΗΑ 

ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΠΡΟΗΟΝ 

ΣΟΥΟ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

Pearson   
Cor. 

,140 ,217 -,108 -,220 ,091 -,052 -,059 ,037 ,080 -,212 ,255 -,275 -,126 

Sig.             
(2-tailed) 

,461 ,258 ,575 ,252 ,638 ,788 ,760 ,849 ,675 ,279 ,183 ,141 ,514 

N 30 29 29 29 29 29 29 29 30 28 29 30 29 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ 
ΖΘΗΚΖ 

Pearson       
Cor. 

-,108 -,090 ,145 -,110 ,083 ,003 -,221 ,020 -,224 ,095 -,095 -,426(*) ,114 

Sig.             
(2-tailed) 

,572 ,643 ,452 ,570 ,670 ,988 ,250 ,919 ,235 ,629 ,625 ,019 ,556 

N 30 29 29 29 29 29 29 29 30 28 29 30 29 

ΜΔΛΔΣΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

Pearson   
Cor. 

-,038 ,021 ,209 -,064 ,461(*) ,176 -,117 ,346 -,127 ,309 ,097 ,123 ,490(**) 

Sig.              
(2-tailed) 

,841 ,912 ,277 ,735 ,010 ,351 ,539 ,061 ,502 ,103 ,609 ,518 ,006 

N 30 29 29 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 

ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΟ 
ΠΔΗΡΑΜΑ 

Pearson   
Cor. 

,340 ,275 ,106 ,479(**) ,357 ,140 -,046 ,185 ,002 ,091 ,095 -,025 ,014 

Sig.             
(2-tailed) 

,066 ,149 ,584 ,009 ,058 ,469 ,813 ,337 ,990 ,645 ,623 ,894 ,943 

N 30 29 29 29 29 29 29 29 30 28 29 30 29 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΓΝΧΔΧΝ 
ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

Pearson   
Cor. 

-,008 -,021 -,351 -,219 -,123 -,047 -,097 -,152 ,197 ,051 ,222 ,043 -,012 

Sig.             
(2-tailed) 

,967 ,912 ,057 ,245 ,516 ,805 ,609 ,424 ,288 ,792 ,237 ,820 ,949 
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ΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Δ 
ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

ΔΣΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
Δ ΣΜΖΜΑ 

CLIENT 

ΜΖ 
ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ 

ΚΟΗΝΟ 

ΣΟΠΗΚΟ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΣΑΓΗΟ 
ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

ΣΑΓΗΟ 
ΠΑΡΑΚΜΖ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 
ΓΗΑ ΣΟΠΗΚΔ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 
ΓΗΑ 

ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΠΡΟΗΟΝ 

N 31 30 30 30 30 30 30 30 31 29 30 31 30 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ 
ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ 
ΓΔΚΣΧΝ 

Pearson   
Cor. 

-,416(*) -,354 -,524(**) -,229 -,135 ,098 ,049 -,042 -,012 ,071 ,250 -,122 ,033 

Sig.              
(2-tailed) 

,020 ,055 ,003 ,223 ,477 ,607 ,797 ,828 ,951 ,716 ,183 ,512 ,863 

N 31 30 30 30 30 30 30 30 31 29 30 31 30 

ΟΥΗ ΑΜΔΑ 
ΜΔΣΡΖΗΜΑ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Pearson 
Cor. 

-,074 -,123 -,281 ,312 ,232 ,033 ,017 ,056 ,139 ,043 -,008 ,142 -,109 

Sig. (2-
tailed) 

,692 ,516 ,133 ,094 ,218 ,862 ,930 ,767 ,455 ,824 ,965 ,446 ,567 

N 31 30 30 30 30 30 30 30 31 29 30 31 30 

ΑΝΔΠΑΡΚΖ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
ΣΔΛΔΥΧΝ 

Pearson 
Cor. 

-,063 -,079 -,273 -,186 ,060 ,258 ,181 -,075 ,287 ,210 ,197 ,255 ,173 

Sig. (2-
tailed) 

,737 ,678 ,144 ,326 ,753 ,168 ,338 ,693 ,117 ,275 ,296 ,167 ,362 

N 31 30 30 30 30 30 30 30 31 29 30 31 30 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Pearson 
Cor. 

-,087 -,034 -,271 -,191 ,165 ,247 ,063 -,080 ,244 ,181 ,143 ,273 ,118 

Sig. (2-
tailed) 

,648 ,860 ,155 ,321 ,391 ,196 ,744 ,679 ,194 ,356 ,461 ,144 ,541 

N 30 29 29 29 29 29 29 29 30 28 29 30 29 

ΥΑΜΖΛΟ BUDGET 
Pearson 
Cor. 

-,343 -,370(*) -,397(*) ,512(**) ,000 ,042 ,064 ,267 ,008 ,053 -,204 ,155 -,141 
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ΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Δ 
ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

ΔΣΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
Δ ΣΜΖΜΑ 

CLIENT 

ΜΖ 
ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ 

ΚΟΗΝΟ 

ΣΟΠΗΚΟ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ 
ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΣΑΓΗΟ 
ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

ΣΑΓΗΟ 
ΠΑΡΑΚΜΖ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 
ΓΗΑ ΣΟΠΗΚΔ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 
ΓΗΑ 

ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΠΡΟΗΟΝ 

Sig. (2-
tailed) 

,059 ,044 ,030 ,004 1,000 ,824 ,739 ,154 ,966 ,785 ,280 ,407 ,457 

N 31 30 30 30 30 30 30 30 31 29 30 31 30 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΡΑΓΗΟΦΧΝΟΤ 

Pearson 
Cor. 

,117 ,102 ,002 ,126 ,035 ,081 -,263 -,280 ,032 -,287 -,222 ,163 ,008 

Sig. (2-
tailed) 

,531 ,591 ,993 ,506 ,853 ,671 ,160 ,134 ,864 ,131 ,239 ,380 ,967 

N 31 30 30 30 30 30 30 30 31 29 30 31 30 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ  

Pearson 
Cor. 

,139 ,222 ,198 ,140 ,172 ,025 ,086 -,251 -,041 -,245 -,258 ,089 ,095 

Sig. (2-
tailed) 

,455 ,238 ,295 ,461 ,364 ,897 ,650 ,181 ,826 ,200 ,169 ,635 ,618 

N 31 30 30 30 30 30 30 30 31 29 30 31 30 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΤΠΑΗΘΡΗΑ 
ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

Pearson 
Cor. 

,171 ,249 -,288 ,206 ,311 ,080 -,258 -,082 -,051 -,162 ,089 ,017 ,070 

Sig. (2-
tailed) 

,368 ,193 ,130 ,284 ,101 ,680 ,176 ,671 ,789 ,410 ,645 ,931 ,717 

N 30 29 29 29 29 29 29 29 30 28 29 30 29 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ 

Pearson 
Cor. 

-,056 ,023 -,274 ,132 -,201 ,079 -,213 -,294 ,062 -,239 -,215 ,075 -,244 

Sig. (2-
tailed) 

,764 ,904 ,143 ,485 ,286 ,677 ,258 ,115 ,740 ,211 ,255 ,687 ,195 

N 31 30 30 30 30 30 30 30 31 29 30 31 30 

** Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 
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*  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-3: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΘΤΩΝ ΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΘΝ ΚΑΝΟΝΙΚΘ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΗΗ 

 

  
ΒΗΟΜΖΥΑΝ
. ΠΡΟΗΟΝ 

ΣΟΥΟ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ 
ΖΘΗΚΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΟΚΗΜ. 
ΠΔΗΡΑΜΑ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΓΝΧΔΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜ. 
ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ 

ΓΔΚΣΧΝ 

ΟΥΗ ΑΜΔΑ 
ΜΔΣΡΖΗΜΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΑΝΔΠΑΡΚΖ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
ΣΔΛΔΥΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΥΑΜΖΛΟ 
BUDGET 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΡΑΓΗΟΦ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΤΠΑΗΘΡΗΑ 
ΓΗΑΦΖΜ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΠΔΡΗΟΓΗΚ. 

ΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

Pearson     
Cor. 

-,062 ,140 -,108 -,038 ,340 -,008 -,416(*) -,074 -,063 -,087 -,343 ,117 ,139 ,171 -,056 

Sig.               
(2-tailed) 

,743 ,461 ,572 ,841 ,066 ,967 ,020 ,692 ,737 ,648 ,059 ,531 ,455 ,368 ,764 

N 30 30 30 30 30 31 31 31 31 30 31 31 31 30 31 

ΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ 

ΣΜΖΜΑ CLIENT 

Pearson     
Cor. 

-,128 ,217 -,090 ,021 ,275 -,021 -,354 -,123 -,079 -,034 -,370(*) ,102 ,222 ,249 ,023 

Sig.                 
(2-tailed) 

,509 ,258 ,643 ,912 ,149 ,912 ,055 ,516 ,678 ,860 ,044 ,591 ,238 ,193 ,904 

N 29 29 29 29 29 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 

ΜΖ ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ 

ΚΟΗΝΟ 

Pearson     
Cor. 

-,165 -,108 ,145 ,209 ,106 -,351 -,524(**) -,281 -,273 -,271 -,397(*) ,002 ,198 -,288 -,274 

Sig.               
(2-tailed) 

,392 ,575 ,452 ,277 ,584 ,057 ,003 ,133 ,144 ,155 ,030 ,993 ,295 ,130 ,143 

N 29 29 29 29 29 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 

ΣΟΠΗΚΟ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Pearson     
Cor. 

-,119 -,220 -,110 -,064 ,479(**) -,219 -,229 ,312 -,186 -,191 ,512(**) ,126 ,140 ,206 ,132 

Sig.               
(2-tailed) 

,530 ,252 ,570 ,735 ,009 ,245 ,223 ,094 ,326 ,321 ,004 ,506 ,461 ,284 ,485 

N 30 29 29 30 29 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 
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ΒΗΟΜΖΥΑΝ
. ΠΡΟΗΟΝ 

ΣΟΥΟ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ 
ΖΘΗΚΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΟΚΗΜ. 
ΠΔΗΡΑΜΑ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΓΝΧΔΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜ. 
ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ 

ΓΔΚΣΧΝ 

ΟΥΗ ΑΜΔΑ 
ΜΔΣΡΖΗΜΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΑΝΔΠΑΡΚΖ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
ΣΔΛΔΥΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΥΑΜΖΛΟ 
BUDGET 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΡΑΓΗΟΦ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΤΠΑΗΘΡΗΑ 
ΓΗΑΦΖΜ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΠΔΡΗΟΓΗΚ. 

ΑΤΞΖΖ ΠΧΛΖΔΧΝ 

Pearson     
Cor. 

,068 ,091 ,083 ,461(*) ,357 -,123 -,135 ,232 ,060 ,165 ,000 ,035 ,172 ,311 -,201 

Sig.                
(2-tailed) 

,720 ,638 ,670 ,010 ,058 ,516 ,477 ,218 ,753 ,391 1,000 ,853 ,364 ,101 ,286 

N 30 29 29 30 29 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 

ΓΗΔΤΡΤΝΖ 

ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

Pearson     
Cor. 

,086 -,052 ,003 ,176 ,140 -,047 ,098 ,033 ,258 ,247 ,042 ,081 ,025 ,080 ,079 

Sig.               
(2-tailed) 

,653 ,788 ,988 ,351 ,469 ,805 ,607 ,862 ,168 ,196 ,824 ,671 ,897 ,680 ,677 

N 30 29 29 30 29 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

ΠΔΛΑΣΧΝ 

Pearson     
Cor. 

,150 -,059 -,221 -,117 -,046 -,097 ,049 ,017 ,181 ,063 ,064 -,263 ,086 -,258 -,213 

Sig.               
(2-tailed) 

,429 ,760 ,250 ,539 ,813 ,609 ,797 ,930 ,338 ,744 ,739 ,160 ,650 ,176 ,258 

N 30 29 29 30 29 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 

ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ 

Pearson     
Cor. 

,275 ,037 ,020 ,346 ,185 -,152 -,042 ,056 -,075 -,080 ,267 -,280 -,251 -,082 -,294 

Sig.                 
(2-tailed) 

,141 ,849 ,919 ,061 ,337 ,424 ,828 ,767 ,693 ,679 ,154 ,134 ,181 ,671 ,115 

N 30 29 29 30 29 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 

ΣΑΓΗΟ 

ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

Pearson     
Cor. 

,267 ,080 -,224 -,127 ,002 ,197 -,012 ,139 ,287 ,244 ,008 ,032 -,041 -,051 ,062 

Sig.               
(2-tailed) 

,153 ,675 ,235 ,502 ,990 ,288 ,951 ,455 ,117 ,194 ,966 ,864 ,826 ,789 ,740 
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ΒΗΟΜΖΥΑΝ
. ΠΡΟΗΟΝ 

ΣΟΥΟ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ 
ΖΘΗΚΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΟΚΗΜ. 
ΠΔΗΡΑΜΑ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΓΝΧΔΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜ. 
ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ 

ΓΔΚΣΧΝ 

ΟΥΗ ΑΜΔΑ 
ΜΔΣΡΖΗΜΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΑΝΔΠΑΡΚΖ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
ΣΔΛΔΥΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΥΑΜΖΛΟ 
BUDGET 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΡΑΓΗΟΦ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΤΠΑΗΘΡΗΑ 
ΓΗΑΦΖΜ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΠΔΡΗΟΓΗΚ. 

N 30 30 30 30 30 31 31 31 31 30 31 31 31 30 31 

ΣΑΓΗΟ ΠΑΡΑΚΜΖ 

Pearson     
Cor. 

,610(**) -,212 ,095 ,309 ,091 ,051 ,071 ,043 ,210 ,181 ,053 -,287 -,245 -,162 -,239 

Sig.               

(2-tailed) 
,000 ,279 ,629 ,103 ,645 ,792 ,716 ,824 ,275 ,356 ,785 ,131 ,200 ,410 ,211 

N 29 28 28 29 28 29 29 29 29 28 29 29 29 28 29 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ 

ΣΟΠΗΚΔ 

Pearson     
Cor. 

,316 ,255 -,095 ,097 ,095 ,222 ,250 -,008 ,197 ,143 -,204 -,222 -,258 ,089 -,215 

Sig.                
(2-tailed) 

,089 ,183 ,625 ,609 ,623 ,237 ,183 ,965 ,296 ,461 ,280 ,239 ,169 ,645 ,255 

N 30 29 29 30 29 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ 

ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ 

Pearson     
Cor. 

,188 -,275 -,426(*) ,123 -,025 ,043 -,122 ,142 ,255 ,273 ,155 ,163 ,089 ,017 ,075 

Sig.               
(2-tailed) 

,320 ,141 ,019 ,518 ,894 ,820 ,512 ,446 ,167 ,144 ,407 ,380 ,635 ,931 ,687 

N 30 30 30 30 30 31 31 31 31 30 31 31 31 30 31 

ΔΗΓΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝ 

Pearson     
Cor. 

,557(**) -,126 ,114 ,490(**) ,014 -,012 ,033 -,109 ,173 ,118 -,141 ,008 ,095 ,070 -,244 

Sig.               
(2-tailed) 

,001 ,514 ,556 ,006 ,943 ,949 ,863 ,567 ,362 ,541 ,457 ,967 ,618 ,717 ,195 

N 30 29 29 30 29 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΠΡΟΗΟΝ 

Pearson     
Cor. 

1 -,055 -,012 ,322 ,005 -,139 -,080 -,233 ,206 ,083 -,081 -,171 -,203 -,201 -,323 
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ΒΗΟΜΖΥΑΝ
. ΠΡΟΗΟΝ 

ΣΟΥΟ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ 
ΖΘΗΚΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΟΚΗΜ. 
ΠΔΗΡΑΜΑ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΓΝΧΔΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜ. 
ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ 

ΓΔΚΣΧΝ 

ΟΥΗ ΑΜΔΑ 
ΜΔΣΡΖΗΜΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΑΝΔΠΑΡΚΖ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
ΣΔΛΔΥΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΥΑΜΖΛΟ 
BUDGET 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΡΑΓΗΟΦ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΤΠΑΗΘΡΗΑ 
ΓΗΑΦΖΜ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΠΔΡΗΟΓΗΚ. 

Sig.               
(2-tailed) 

 ,776 ,950 ,083 ,979 ,464 ,673 ,216 ,276 ,668 ,670 ,367 ,283 ,296 ,082 

N 30 29 29 30 29 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 

ΣΟΥΟ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

Pearson     

Cor. 
-,055 1 ,098 -,115 ,079 -,139 ,226 ,106 -,024 -,013 -,065 -,112 ,086 ,150 -,147 

Sig.                 
(2-tailed) 

,776  ,605 ,551 ,686 ,465 ,229 ,578 ,900 ,946 ,731 ,554 ,650 ,438 ,437 

N 29 30 30 29 29 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΖΘΗΚΖ 

Pearson     
Cor. 

-,012 ,098 1 ,335 -,038 ,116 ,078 -,147 -,006 ,045 -,038 ,058 ,200 ,200 -,059 

Sig.               
(2-tailed) 

,950 ,605  ,076 ,843 ,540 ,682 ,437 ,974 ,816 ,842 ,761 ,288 ,299 ,756 

N 29 30 30 29 29 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΧΛΖΔΧΝ 

Pearson     
Cor. 

,322 -,115 ,335 1 ,200 -,106 -,107 ,105 ,125 ,191 -,062 -,039 -,084 ,209 -,283 

Sig.               
(2-tailed) 

,083 ,551 ,076  ,297 ,578 ,575 ,581 ,509 ,321 ,747 ,837 ,660 ,276 ,129 

N 30 29 29 30 29 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 

ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑ 

Pearson     
Cor. 

,005 ,079 -,038 ,200 1 -,114 -,288 ,442(*) -,069 ,066 ,239 ,074 -,044 ,523(**) ,036 

Sig.                
(2-tailed) 

,979 ,686 ,843 ,297  ,547 ,123 ,014 ,719 ,733 ,204 ,699 ,819 ,004 ,852 

N 29 29 29 29 30 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 
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ΒΗΟΜΖΥΑΝ
. ΠΡΟΗΟΝ 

ΣΟΥΟ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ 
ΖΘΗΚΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΟΚΗΜ. 
ΠΔΗΡΑΜΑ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΓΝΧΔΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜ. 
ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ 

ΓΔΚΣΧΝ 

ΟΥΗ ΑΜΔΑ 
ΜΔΣΡΖΗΜΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΑΝΔΠΑΡΚΖ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
ΣΔΛΔΥΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΥΑΜΖΛΟ 
BUDGET 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΡΑΓΗΟΦ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΤΠΑΗΘΡΗΑ 
ΓΗΑΦΖΜ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΠΔΡΗΟΓΗΚ. 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΓΝΧΔΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

Pearson     
Cor. 

-,139 -,139 ,116 -,106 -,114 1 ,367(*) -,054 ,629(**) ,533(**) -,072 ,151 ,095 ,375(*) ,358(*) 

Sig.               
(2-tailed) 

,464 ,465 ,540 ,578 ,547  ,042 ,772 ,000 ,002 ,699 ,418 ,609 ,041 ,048 

N 30 30 30 30 30 31 31 31 31 30 31 31 31 30 31 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ 

ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ 

ΓΔΚΣΧΝ 

Pearson     
Cor. 

-,080 ,226 ,078 -,107 -,288 ,367(*) 1 ,170 ,166 ,139 ,148 -,141 -,296 ,117 ,017 

Sig.               
(2-tailed) 

,673 ,229 ,682 ,575 ,123 ,042  ,360 ,372 ,464 ,426 ,448 ,106 ,537 ,926 

N 30 30 30 30 30 31 31 31 31 30 31 31 31 30 31 

ΟΥΗ ΑΜΔΑ 

ΜΔΣΡΖΗΜΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Pearson     
Cor. 

-,233 ,106 -,147 ,105 ,442(*) -,054 ,170 1 -,062 -,040 ,482(**) ,127 ,084 ,303 ,080 

Sig.                 
(2-tailed) 

,216 ,578 ,437 ,581 ,014 ,772 ,360  ,742 ,835 ,006 ,498 ,655 ,103 ,671 

N 30 30 30 30 30 31 31 31 31 30 31 31 31 30 31 

ΑΝΔΠΑΡΚΖ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

ΣΔΛΔΥΧΝ 

Pearson     
Cor. 

,206 -,024 -,006 ,125 -,069 ,629(**) ,166 -,062 1 ,857(**) -,019 ,103 ,001 ,201 ,212 

Sig.               
(2-tailed) 

,276 ,900 ,974 ,509 ,719 ,000 ,372 ,742  ,000 ,920 ,581 ,997 ,288 ,253 

N 30 30 30 30 30 31 31 31 31 30 31 31 31 30 31 

ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Pearson     
Cor. 

,083 -,013 ,045 ,191 ,066 ,533(**) ,139 -,040 ,857(**) 1 ,137 ,076 -,069 ,434(*) ,323 

Sig.                 
(2-tailed) 

,668 ,946 ,816 ,321 ,733 ,002 ,464 ,835 ,000  ,470 ,689 ,718 ,019 ,082 
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ΒΗΟΜΖΥΑΝ
. ΠΡΟΗΟΝ 

ΣΟΥΟ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ 
ΖΘΗΚΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΟΚΗΜ. 
ΠΔΗΡΑΜΑ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΓΝΧΔΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜ. 
ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ 

ΓΔΚΣΧΝ 

ΟΥΗ ΑΜΔΑ 
ΜΔΣΡΖΗΜΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΑΝΔΠΑΡΚΖ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
ΣΔΛΔΥΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΥΑΜΖΛΟ 
BUDGET 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΡΑΓΗΟΦ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΤΠΑΗΘΡΗΑ 
ΓΗΑΦΖΜ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΠΔΡΗΟΓΗΚ. 

N 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 

ΥΑΜΖΛΟ BUDGET 

Pearson     
Cor. 

-,081 -,065 -,038 -,062 ,239 -,072 ,148 ,482(**) -,019 ,137 1 -,074 -,097 ,208 ,249 

Sig.               

(2-tailed) 
,670 ,731 ,842 ,747 ,204 ,699 ,426 ,006 ,920 ,470  ,693 ,604 ,270 ,178 

N 30 30 30 30 30 31 31 31 31 30 31 31 31 30 31 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΡΑΓΗΟΦΧΝΟΤ 

Pearson     
Cor. 

-,171 -,112 ,058 -,039 ,074 ,151 -,141 ,127 ,103 ,076 -,074 1 ,496(**) ,376(*) ,295 

Sig.               
(2-tailed) 

,367 ,554 ,761 ,837 ,699 ,418 ,448 ,498 ,581 ,689 ,693  ,005 ,040 ,107 

N 30 30 30 30 30 31 31 31 31 30 31 31 31 30 31 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ  

Pearson     
Cor. 

-,203 ,086 ,200 -,084 -,044 ,095 -,296 ,084 ,001 -,069 -,097 ,496(**) 1 ,182 ,263 

Sig.                
(2-tailed) 

,283 ,650 ,288 ,660 ,819 ,609 ,106 ,655 ,997 ,718 ,604 ,005  ,336 ,153 

N 30 30 30 30 30 31 31 31 31 30 31 31 31 30 31 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΤΠΑΗΘΡΗΑ 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

Pearson     
Cor. 

-,201 ,150 ,200 ,209 ,523(**) ,375(*) ,117 ,303 ,201 ,434(*) ,208 ,376(*) ,182 1 ,468(**) 

Sig.               
(2-tailed) 

,296 ,438 ,299 ,276 ,004 ,041 ,537 ,103 ,288 ,019 ,270 ,040 ,336  ,009 

N 29 29 29 29 29 30 30 30 30 29 30 30 30 30 30 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ 

Pearson     
Cor. 

-,323 -,147 -,059 -,283 ,036 ,358(*) ,017 ,080 ,212 ,323 ,249 ,295 ,263 ,468(**) 1 
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ΒΗΟΜΖΥΑΝ
. ΠΡΟΗΟΝ 

ΣΟΥΟ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ 
ΖΘΗΚΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΟΚΗΜ. 
ΠΔΗΡΑΜΑ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΓΝΧΔΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜ. 
ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ 

ΓΔΚΣΧΝ 

ΟΥΗ ΑΜΔΑ 
ΜΔΣΡΖΗΜΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΑΝΔΠΑΡΚΖ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
ΣΔΛΔΥΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΥΑΜΖΛΟ 
BUDGET 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΡΑΓΗΟΦ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΤΠΑΗΘΡΗΑ 
ΓΗΑΦΖΜ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
ΠΔΡΗΟΓΗΚ. 

Sig.               
(2-tailed) 

,082 ,437 ,756 ,129 ,852 ,048 ,926 ,671 ,253 ,082 ,178 ,107 ,153 ,009  

N 30 30 30 30 30 31 31 31 31 30 31 31 31 30 31 

** Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

*  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-4: ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ  (SPEARMAN) 

 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 
ΑΠΟ ΣΟΜΑ Δ 

ΣΟΜΑ 

ΑΤΞΖΖ 
ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟΣΖΣΑ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΓΗΔΤΡΤΝΖ 
ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ 

ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ 
ΣΟΥΟ Ζ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΦΑΝΣΑΗΑ-ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Correlation 
Coefficient 

,484(**) ,335 ,197 -,184 ,295 ,248 -,053 

Sig. (2-tailed) ,006 ,066 ,296 ,329 ,114 ,186 ,780 

N 31 31 30 30 30 30 30 

ΤΦΖΛΟ ΚΟΣΟ 

Correlation 
Coefficient 

-,213 ,100 ,157 ,090 -,135 ,011 ,128 

Sig. (2-tailed) ,251 ,593 ,409 ,636 ,477 ,953 ,499 

N 31 31 30 30 30 30 30 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 
Correlation 
Coefficient 

-,265 ,356(*) ,664(**) -,395(*) ,523(**) ,217 -,196 
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Sig. (2-tailed) ,150 ,050 ,000 ,031 ,003 ,249 ,298 

N 31 31 30 30 30 30 30 

ΜΖ ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ ΚΟΗΝΟ 

Correlation 
Coefficient 

-,279 -,253 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 
Sig. (2-tailed) ,135 ,177 

N 30 30 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΣΟΠΟΘΔΗΔ 

Correlation 
Coefficient 

,152 ,155 ,099 ,051 ,057 -,095 ,141 

Sig. (2-tailed) ,433 ,422 ,609 ,792 ,771 ,623 ,475 

N 29 29 29 29 29 29 28 

ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

Correlation 
Coefficient 

-,104 ,569(**) ,138 ,069 ,124 ,170 ,003 

Sig. (2-tailed) ,585 ,001 ,465 ,716 ,513 ,370 ,988 

N 30 30 30 30 30 30 29 

ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Correlation 
Coefficient 

,158 ,585(**) ,451(*) -,239 ,597(**) ,562(**) ,028 

Sig. (2-tailed) ,395 ,001 ,012 ,204 ,000 ,001 ,882 

N 31 31 30 30 30 30 30 

ΣΟΠΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

Correlation 
Coefficient 

,126 ,230 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 
Sig. (2-tailed) ,509 ,222 

N 30 30 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝΣΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΖΘΗΚΖ ΦΤΖ Correlation 
Coefficient 

-,304 -,100 PEARSON PEARSON PEARSON PEARSON PEARSON 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 
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Sig. (2-tailed) ,103 ,600 CORRELAT. CORRELAT. CORRELAT. CORRELAT. CORRELAT. 

N 30 30 

ΓΔΝ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ «ΥΡΖΔΗ» 

Correlation 
Coefficient 

,072 -,078 ,129 ,221 -,145 -,010 ,281 

Sig. (2-tailed) ,710 ,686 ,504 ,250 ,452 ,958 ,140 

N 29 29 29 29 29 29 29 

Ο ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΓΔΝ «ΔΜΠΛΔΚΔΣΑΗ» ΜΔ ΣΟ ΜΖΝΤΜΑ ΣΖ 
ΚΑΜΠΑΝΗΑ  

Correlation 
Coefficient 

-,329 -,139 ,191 -,184 -,107 -,079 ,015 

Sig. (2-tailed) ,076 ,464 ,321 ,339 ,579 ,683 ,938 

N 30 30 29 29 29 29 30 

ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΤΝΓΤΑΜΟΤ ΜΔ ΚΑΠΟΗΟ ΑΛΛΟ 
ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ ΜΔΟ 

Correlation 
Coefficient 

-,275 -,214 -,185 ,229 -,272 -,110 ,281 

Sig. (2-tailed) ,149 ,264 ,345 ,240 ,162 ,578 ,139 

N 29 29 28 28 28 28 29 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΟΦΔΛΟ ΓΗΑ ΜΗΑ ΜΗΚΡΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΑ 
ΓΗΑ ΜΗΑ ΜΔΓΑΛΖ ΚΑΗ ΓΝΧΣΖ ΜΑΡΚΑ  

Correlation 
Coefficient 

-,244 -,262 ,098 -,339 -,157 -,069 ,142 

Sig. (2-tailed) ,186 ,154 ,606 ,066 ,407 ,719 ,455 

N 31 31 30 30 30 30 30 

ΓΤΚΟΛΗΑ ΑΝΠΣΤΞΖ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΑΝΣΗΣΑΖ ΑΠΟ 
ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ  

Correlation 
Coefficient 

-,023 -,029 -,094 ,077 ,100 -,262 ,260 

Sig. (2-tailed) ,902 ,877 ,622 ,686 ,597 ,161 ,166 

N 31 31 30 30 30 30 30 

ΣΟ ΜΔΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΠΟΚΗΑΔΗ ΣΟ ΜΖΝΤΜΑ Correlation 
Coefficient 

,012 -,175 -,034 ,103 ,139 ,149 ,123 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 
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** Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). *  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο).  

εκεέσζε: ηε ζπζρΫηηζε κεηαμχ θαλνληθψλ κεηαβιεηψλ δελ παξαηέζεηαη ν ζπληειεζηάο Spearman θαη ν αλαγλψζηεο πξνηξΫπεηαη λα αλαηξΫμεη ζην ζπληειεζηά Pearson. 

ΡIΝΑΚΑΣ Ρ-5: ΣΤΟΧΟΙ AMBIENT ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ (SPEARMAN) 

  

  

ΑΤΞΖΖ 
ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟΣΖΣΑ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΓΗΔΤΡΤΝΖ 
ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΊΟΤ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ 

ΠΔΛΑΣΏΝ 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 
ΣΟΜΑ Δ ΣΟΜΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΥΟ Ζ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΜΗΚΡΔ ΣΟΠΗΚΔ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Correlation 
Coefficient 

,198 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

-,049 

PEARSON 

CORRELAT. 
Sig. (2-tailed) ,295 ,796 

N 30 30 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΠΡΧΣΟΔΜΦΑΝΗΕΟΜΔΝΔ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ  

Correlation 
Coefficient 

,199 ,214 ,195 ,133 -,096 ,025 ,306 

Sig. (2-tailed) ,291 ,255 ,303 ,485 ,615 ,896 ,107 

N 30 30 30 30 30 30 29 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΔ ΚΑΗ ΔΤΡΔΧ 
Correlation 
Coefficient 

,289 ,383(*) -,065 ,455(*) ,553(**) ,389(*) -,124 

Sig. (2-tailed) ,950 ,345 ,856 ,589 ,465 ,432 ,516 

N 31 31 30 30 30 30 30 

ΓΔΝ ΠΡΟΦΔΡΔΗ ΓΗΔΞΟΓΟ ΣΟΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΟ 
ΚΟΡΔΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ                                                

Correlation 
Coefficient 

-,220 -,206 -,214 -,135 -,337 -,033 -,177 

Sig. (2-tailed) ,235 ,267 ,256 ,475 ,069 ,864 ,351 

N 31 31 30 30 30 30 30 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 
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ΑΤΞΖΖ 
ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟΣΖΣΑ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΓΗΔΤΡΤΝΖ 
ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΊΟΤ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ 

ΠΔΛΑΣΏΝ 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 
ΣΟΜΑ Δ ΣΟΜΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΥΟ Ζ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΓΝΧΣΔ ΜΑΡΚΔ  

Sig. (2-tailed) ,114 ,037 ,731 ,012 ,002 ,030 ,515 

N 31 30 30 30 30 31 30 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Correlation 
Coefficient 

,237 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

,286 

PEARSON 

CORRELAT. 
Sig. (2-tailed) ,200 ,118 

N 31 31 

** Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

*  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

εκεέσζε: ηε ζπζρΫηηζε κεηαμχ θαλνληθψλ κεηαβιεηψλ δελ παξαηέζεηαη ν ζπληειεζηάο Spearman θαη ν αλαγλψζηεο πξνηξΫπεηαη λα αλαηξΫμεη ζην ζπληειεζηά Pearson. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-6: ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ AMBIENT ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ (SPEARMAN) 

  
  

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΜΗΚΡΔ 
ΣΟΠΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ 
ΠΡΧΣΟΔΜΦΑΝΗΕΟΜΔΝΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΔ ΚΑΗ 
ΔΤΡΔΧ ΓΝΧΣΔ ΜΑΡΚΔ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΦΑΝΣΑΗΑ-ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Correlation Coefficient 
-,349 -,042 

,375(*) 
,289 

Sig. (2-tailed) ,059 ,826 ,038 ,115 

N 30 30 31 31 

ΤΦΖΛΟ ΚΟΣΟ 

Correlation Coefficient -,166 -,261 -,247 -,242 

Sig. (2-tailed) ,382 ,163 ,180 ,190 

N 30 30 31 31 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 
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ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΜΗΚΡΔ 
ΣΟΠΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ 
ΠΡΧΣΟΔΜΦΑΝΗΕΟΜΔΝΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΔ ΚΑΗ 
ΔΤΡΔΧ ΓΝΧΣΔ ΜΑΡΚΔ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

Correlation Coefficient 
-,085 -,108 ,260 

,501(**) 

Sig. (2-tailed) ,654 ,570 ,157 ,004 

N 30 30 31 31 

ΜΖ ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ ΚΟΗΝΟ 

Correlation Coefficient 

PEARSON 

CORRELAT. 

-,228 -,255 

PEARSON 

CORRELAT. 

Sig. (2-tailed) ,234 ,174 

N 29 30 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΣΟΠΟΘΔΗΔ 

Correlation Coefficient ,118 ,326 ,237 ,019 

Sig. (2-tailed) ,543 ,085 ,217 ,923 

N 29 29 29 29 

ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

Correlation Coefficient ,334 ,226 ,297 ,162 

Sig. (2-tailed) ,071 ,231 ,111 ,392 

N 30 30 30 30 

ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Correlation Coefficient 
-,024 ,098 

,527(**) ,570(**) 

Sig. (2-tailed) ,899 ,607 ,002 ,001 

N 30 30 31 31 

ΣΟΠΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

Correlation Coefficient 

PEARSON 

CORRELAT. 

-,035 ,128 

PEARSON 

CORRELAT. 

Sig. (2-tailed) ,856 ,501 

N 30 30 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝΣΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΖΘΗΚΖ ΦΤΖ 

Correlation Coefficient 

PEARSON 

CORRELAT. 

,131 
-,408(*) 

PEARSON 

CORRELAT. 

Sig. (2-tailed) ,500 ,025 

N 29 30 

ΓΔΝ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ «ΥΡΖΔΗ» 

Correlation Coefficient -,149 ,037 ,073 ,019 

Sig. (2-tailed) ,439 ,849 ,705 ,923 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 
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ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΜΗΚΡΔ 
ΣΟΠΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ 
ΠΡΧΣΟΔΜΦΑΝΗΕΟΜΔΝΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΔ ΚΑΗ 
ΔΤΡΔΧ ΓΝΧΣΔ ΜΑΡΚΔ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

N 29 29 29 29 

Ο ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΓΔΝ «ΔΜΠΛΔΚΔΣΑΗ» ΜΔ ΣΟ ΜΖΝΤΜΑ 
ΣΖ ΚΑΜΠΑΝΗΑ  

Correlation Coefficient -,059 -,120 -,283 -,363(*) 

Sig. (2-tailed) ,761 ,537 ,130 ,049 

N 29 29 30 30 

ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΤΝΓΤΑΜΟΤ ΜΔ ΚΑΠΟΗΟ ΑΛΛΟ 
ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ ΜΔΟ 

Correlation Coefficient 
-,185 -,229 

-,466(*) -,394(*) 

Sig. (2-tailed) ,347 ,241 ,011 ,035 

N 28 28 29 29 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΟΦΔΛΟ ΓΗΑ ΜΗΑ ΜΗΚΡΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΠΑΡΑ ΓΗΑ ΜΗΑ ΜΔΓΑΛΖ ΚΑΗ ΓΝΧΣΖ ΜΑΡΚΑ  

Correlation Coefficient -,127 ,004 -,250 -,305 

Sig. (2-tailed) ,502 ,984 ,176 ,096 

N 30 30 31 31 

ΓΤΚΟΛΗΑ ΑΝΠΣΤΞΖ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΑΝΣΗΣΑΖ ΑΠΟ 
ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ  

Correlation Coefficient ,105 ,135 -,055 -,072 

Sig. (2-tailed) ,580 ,478 ,771 ,699 

N 30 30 31 31 

ΣΟ ΜΔΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΠΟΚΗΑΔΗ ΣΟ ΜΖΝΤΜΑ 

Correlation Coefficient 

-,374(*) 
-,136 -,192 -,227 

Sig. (2-tailed) ,042 ,474 ,301 ,220 

N 30 30 31 31 

** Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 
*  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

εκεέσζε: ηε ζπζρΫηηζε κεηαμχ θαλνληθψλ κεηαβιεηψλ δελ παξαηέζεηαη ν ζπληειεζηάο Spearman θαη ν αλαγλψζηεο πξνηξΫπεηαη λα αλαηξΫμεη ζην ζπληειεζηά Pearson. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-7: ΣΤΟΧΟΙ AMBIENT ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (SPEARMAN) 

  

ΑΤΞΖΖ 
ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟΣΖΣΑ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΓΗΔΤΡΤΝΖ 
ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΊΟΤ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ 

ΠΔΛΑΣΏΝ 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 
ΑΠΟ ΣΟΜΑ Δ 

ΣΟΜΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ 
ΣΟΥΟ Ζ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΣΑΓΗΟ ΔΗΑΓΧΓΖ 

Correlation Coefficient ,345 ,307 ,191 ,268 ,224 ,295 ,364 

Sig. (2-tailed) ,062 ,099 ,311 ,152 ,234 ,113 ,053 

N 30 30 30 30 30 30 29 

ΣΑΓΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Correlation Coefficient ,283 ,220 -,333 ,167 ,306 ,336 ,082 

Sig. (2-tailed) ,122 ,242 ,072 ,377 ,100 ,064 ,668 

N 31 30 30 30 30 31 30 

ΣΑΓΗΟ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ  

Correlation Coefficient ,265 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

,164 

PEARSON 

CORRELAT. 

Sig. (2-tailed) ,149 ,378 

N 31 31 

ΣΑΓΗΟ ΠΑΡΑΚΜΖ 

Correlation Coefficient -,062 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

,097 

PEARSON 

CORRELAT. 

Sig. (2-tailed) ,748 ,615 

N 29 29 

ΠΡΟΨΟΝ ΔΤΚΟΛΗΑ  

Correlation Coefficient ,386(*) ,159 -,014 ,152 ,243 ,367(*) -,176 

Sig. (2-tailed) ,032 ,401 ,940 ,422 ,196 ,042 ,353 

N 31 30 30 30 30 31 30 

ΠΡΟΨΟΝ ΔΠΗΛΟΓΖ  
Correlation Coefficient ,278 ,175 ,186 ,003 ,289 ,267 -,112 

Sig. (2-tailed) ,129 ,354 ,325 ,986 ,122 ,146 ,557 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 2010 

225 

 

  

ΑΤΞΖΖ 
ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟΣΖΣΑ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΓΗΔΤΡΤΝΖ 
ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΊΟΤ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ 

ΠΔΛΑΣΏΝ 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 
ΑΠΟ ΣΟΜΑ Δ 

ΣΟΜΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ 
ΣΟΥΟ Ζ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

N 31 30 30 30 30 31 30 

ΔΗΓΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ  

Correlation Coefficient ,213 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

,097 

PEARSON 

CORRELAT. 

Sig. (2-tailed) ,258 ,611 

N 30 30 

ΤΠΖΡΔΗΔ  

Correlation Coefficient ,279 ,277 -,137 ,176 ,529(**) ,341 -,183 

Sig. (2-tailed) ,128 ,139 ,469 ,352 ,003 ,060 ,333 

N 31 30 30 30 30 31 30 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ  

Correlation Coefficient -,122 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

-,102 

PEARSON 

CORRELAT. 

Sig. (2-tailed) ,521 ,591 

N 30 30 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΜΖΝΤΜΑΣΑ  

Correlation Coefficient ,222 ,125 -,059 ,283 ,095 ,242 ,032 

Sig. (2-tailed) ,238 ,510 ,755 ,130 ,619 ,198 ,869 

N 30 30 30 30 30 30 29 

(**) Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν  ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο).   

(*) Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

εκεέσζε: ηε ζπζρΫηηζε κεηαμχ θαλνληθψλ κεηαβιεηψλ δελ παξαηέζεηαη ν ζπληειεζηάο Spearman θαη ν αλαγλψζηεο πξνηξΫπεηαη λα αλαηξΫμεη ζην ζπληειεζηά Pearson. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-8: ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ AMBIENT ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (SPEARMAN) 

  

ΣΑΓΗΟ 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΣΑΓΗΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΑΓΗΟ 
ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

ΣΑΓΗΟ 
ΠΑΡΑΚΜΖ 

ΠΡΟΨΟΝ 
ΔΤΚΟΛΗΑ 

ΠΡΟΨΟΝ 
ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΠΡΟΨΟΝ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΠΡΟΨΟΝ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 
ΜΖΝΤΜΑΣΑ 

ΦΑΝΣΑΗΑ-
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Correlation Coefficient ,152 ,324 ,068 -,021 ,402(*) ,249 ,093 ,205 -,082 ,116 

Sig. (2-tailed) ,423 ,076 ,716 ,913 ,025 ,177 ,625 ,268 ,665 ,541 

N 30 31 31 29 31 31 30 31 30 30 

ΤΦΖΛΟ ΚΟΣΟ 

Correlation Coefficient -,162 -,098 ,012 -,128 -,313 -,036 ,026 -,168 ,007 -,022 

Sig. (2-tailed) ,392 ,600 ,950 ,509 ,087 ,846 ,892 ,368 ,969 ,910 

N 30 31 31 29 31 31 30 31 30 30 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

Correlation Coefficient -,127 ,004 ,049 -,009 ,077 -,008 ,197 ,151 ,038 ,168 

Sig. (2-tailed) ,503 ,982 ,794 ,962 ,679 ,965 ,297 ,417 ,841 ,376 

N 30 31 31 29 31 31 30 31 30 30 

ΜΖ ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ ΚΟΗΝΟ 

Correlation Coefficient -,177 -,019 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

-,143 -,105 

PEARSON 

CORRELAT. 

-,153 

PEARSON 

CORRELAT. 

,073 

Sig. (2-tailed) ,357 ,920 ,452 ,582 ,419 ,705 

N 29 30 30 30 30 29 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ 
ΣΟΠΟΘΔΗΔ 

Correlation Coefficient ,338 -,144 ,055 ,118 ,210 ,089 ,072 -,194 ,072 ,135 

Sig. (2-tailed) ,073 ,455 ,779 ,551 ,274 ,647 ,712 ,314 ,711 ,487 

N 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 

ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

Correlation Coefficient ,063 -,019 ,478(**) ,288 ,346 ,300 ,039 ,176 ,164 ,126 

Sig. (2-tailed) ,740 ,919 ,008 ,129 ,061 ,107 ,837 ,353 ,385 ,507 

N 30 30 30 29 30 30 30 30 30 30 

ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ Correlation Coefficient ,227 ,434(*) ,152 -,052 ,342 ,385(*) ,154 ,512(**) ,144 ,364(*) 
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ΣΑΓΗΟ 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΣΑΓΗΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΑΓΗΟ 
ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

ΣΑΓΗΟ 
ΠΑΡΑΚΜΖ 

ΠΡΟΨΟΝ 
ΔΤΚΟΛΗΑ 

ΠΡΟΨΟΝ 
ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΠΡΟΨΟΝ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΠΡΟΨΟΝ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 
ΜΖΝΤΜΑΣΑ 

Sig. (2-tailed) ,227 ,015 ,413 ,790 ,060 ,033 ,417 ,003 ,447 ,048 

N 30 31 31 29 31 31 30 31 30 30 

ΣΟΠΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

Correlation Coefficient ,257 -,083 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

,352 ,155 

PEARSON 

CORRELAT. 

,055 

PEARSON 

CORRELAT. 

,272 

Sig. (2-tailed) ,170 ,665 ,057 ,412 ,773 ,146 

N 30 30 30 30 30 30 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝΣΑΗ 
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΖΘΗΚΖ 
ΦΤΖ 

Correlation Coefficient -,121 -,261 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

-,370(*) -,342 ,134 

,487 

29 

-,278 

PEARSON 

CORRELAT. 

-,138 

Sig. (2-tailed) ,531 ,163 ,044 ,065 ,137 ,474 

N 
29 30 30 30 30 29 

ΓΔΝ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ ΓΗΑ 
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ 
«ΥΡΖΔΗ» 

Correlation Coefficient ,437(*) ,284 -,356 -,488(**) ,029 ,076 -,216 ,236 -,114 ,057 

Sig. (2-tailed) ,018 ,135 ,058 ,008 ,881 ,695 ,260 ,218 ,555 ,768 

N 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 

Ο ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΓΔΝ 
«ΔΜΠΛΔΚΔΣΑΗ» ΜΔ ΣΟ 
ΜΖΝΤΜΑ ΣΖ ΚΑΜΠΑΝΗΑ  

Correlation Coefficient -,209 -,076 -,243 -,097 -,425(*) -,287 ,163 -,222 ,069 ,066 

Sig. (2-tailed) ,278 ,689 ,195 ,624 ,019 ,125 ,398 ,239 ,721 ,734 

N 29 30 30 28 30 30 29 30 29 29 

ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ 
ΤΝΓΤΑΜΟΤ ΜΔ ΚΑΠΟΗΟ 
ΑΛΛΟ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ 
ΜΔΟ 

Correlation Coefficient -,016 -,157 -,063 -,226 -,035 -,290 -,448(*) -,297 -,206 -,057 

Sig. (2-tailed) ,936 ,417 ,746 ,258 ,858 ,127 ,017 ,117 ,294 ,775 

N 28 29 29 27 29 29 28 29 28 28 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΟΦΔΛΟ Correlation Coefficient -,433(*) -,018 -,125 -,013 -,559(**) -,423(*) -,003 -,176 ,067 -,073 
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ΣΑΓΗΟ 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΣΑΓΗΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΑΓΗΟ 
ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

ΣΑΓΗΟ 
ΠΑΡΑΚΜΖ 

ΠΡΟΨΟΝ 
ΔΤΚΟΛΗΑ 

ΠΡΟΨΟΝ 
ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΠΡΟΨΟΝ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΠΡΟΨΟΝ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 
ΜΖΝΤΜΑΣΑ 

ΓΗΑ ΜΗΑ ΜΗΚΡΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΑ ΓΗΑ ΜΗΑ 
ΜΔΓΑΛΖ ΚΑΗ ΓΝΧΣΖ 
ΜΑΡΚΑ  

Sig. (2-tailed) ,017 ,925 ,502 ,948 ,001 ,018 ,987 ,345 ,727 ,701 

N 30 31 31 29 31 31 30 31 30 30 

ΓΤΚΟΛΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ 
ΑΝΣΗΣΑΖ ΑΠΟ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ  

Correlation Coefficient ,238 ,001 -,312 -,244 -,074 -,104 ,007 -,118 -,116 ,051 

Sig. (2-tailed) ,205 ,996 ,088 ,202 ,692 ,577 ,972 ,527 ,542 ,790 

N 30 31 31 29 31 31 30 31 30 30 

ΣΟ ΜΔΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ 
ΤΠΟΚΗΑΔΗ ΣΟ ΜΖΝΤΜΑ 

Correlation Coefficient ,001 -,282 -,200 ,184 -,153 -,443(*) -,180 -,425(*) -,199 -,176 

Sig. (2-tailed) ,996 ,125 ,280 ,339 ,410 ,012 ,341 ,017 ,292 ,352 

N 30 31 31 29 31 31 30 31 30 30 

ΓΔΝ ΠΡΟΦΔΡΔΗ 
ΓΗΔΞΟΓΟ ΣΟΝ 
ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΟ 
ΚΟΡΔΜΔΝΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ                                                

Correlation Coefficient -,227 ,053 -,001 -,188 -,207 ,088 -,031 ,088 ,003 -,146 

Sig. (2-tailed) ,227 ,777 ,996 ,329 ,264 ,640 ,870 ,638 ,988 ,443 

N 30 31 31 29 31 31 30 31 30 30 

 

** Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

*  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο)

εκεέσζε: ηε ζπζρΫηηζε κεηαμχ θαλνληθψλ κεηαβιεηψλ δελ παξαηέζεηαη ν ζπληειεζηάο Spearman θαη ν αλαγλψζηεο πξνηξΫπεηαη λα αλαηξΫμεη ζην ζπληειεζηά Pearson. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-9: ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ AMBIENT ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΟΥ-ΣΤΟΧΟΥ  (PEARSON) 

    ΖΛΗΚΗΑ 10-20 ΖΛΗΚΗΑ 21-30 ΖΛΗΚΗΑ 41-50 ΖΛΗΚΗΑ 51-60 ΖΛΗΚΗΑ 61-70 

ΜΖ ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ ΚΟΗΝΟ 

Pearson Correlation 
,070 -,044 

-,438(*) 
-,189 ,044 

Sig. (2-tailed) ,712 ,818 ,015 ,318 ,818 

N 30 30 30 30 30 

ΣΟΠΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Pearson Correlation ,085 ,014 ,224 ,135 -,222 

Sig. (2-tailed) ,653 ,942 ,234 ,475 ,238 

N 30 30 30 30 30 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝΣΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΖΘΗΚΖ 
ΦΤΖ 

Pearson Correlation -,123 ,043 -,229 -,127 -,043 

Sig. (2-tailed) ,516 ,823 ,223 ,505 ,823 

N 30 30 30 30 30 

** Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

*  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-10: ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ AMBIENT ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΟΥ-ΣΤΟΧΟΥ  (SPEARMAN) 

  

  

ΖΛΗΚΗΑ 10-20 ΖΛΗΚΗΑ 21-30 ΖΛΗΚΗΑ 41-50 ΖΛΗΚΗΑ 51-60 ΖΛΗΚΗΑ 61-70 

ΦΑΝΣΑΗΑ-ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Correlation Coefficient -,037 -,070 ,373(*) ,208 ,070 

Sig. (2-tailed) ,842 ,707 ,039 ,262 ,707 

N 31 31 31 31 31 
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ΖΛΗΚΗΑ 10-20 ΖΛΗΚΗΑ 21-30 ΖΛΗΚΗΑ 41-50 ΖΛΗΚΗΑ 51-60 ΖΛΗΚΗΑ 61-70 

ΤΦΖΛΟ ΚΟΣΟ 

Correlation Coefficient ,271 ,254 ,035 ,196 ,100 

Sig. (2-tailed) ,140 ,167 ,851 ,290 ,594 

N 31 31 31 31 31 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Correlation Coefficient ,072 -,126 ,116 -,122 ,126 

Sig. (2-tailed) ,702 ,499 ,535 ,512 ,499 

N 31 31 31 31 31 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΣΟΠΟΘΔΗΔ 

Correlation Coefficient -,152 ,050 ,226 ,106 -,050 

Sig. (2-tailed) ,433 ,798 ,238 ,585 ,798 

N 29 29 29 29 29 

ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

Correlation Coefficient ,386(*) ,227 ,228 ,149 ,227 

Sig. (2-tailed) ,035 ,228 ,226 ,432 ,228 

N 30 30 30 30 30 

ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Correlation Coefficient ,100 ,189 ,421(*) ,214 ,177 

Sig. (2-tailed) ,591 ,310 ,018 ,247 ,341 

N 31 31 31 31 31 

ΓΔΝ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ «ΥΡΖΔΗ» Correlation Coefficient -,089 ,120 ,013 -,036 -,120 

Sig. (2-tailed) ,647 ,536 ,946 ,854 ,536 

N 29 29 29 29 29 

Ο ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΓΔΝ «ΔΜΠΛΔΚΔΣΑΗ» ΜΔ ΣΟ ΜΖΝΤΜΑ ΣΖ ΚΑΜΠΑΝΗΑ  Correlation Coefficient -,183 ,000 -,397(*) -,230 ,000 
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ΖΛΗΚΗΑ 10-20 ΖΛΗΚΗΑ 21-30 ΖΛΗΚΗΑ 41-50 ΖΛΗΚΗΑ 51-60 ΖΛΗΚΗΑ 61-70 

Sig. (2-tailed) ,332 1,000 ,030 ,222 1,000 

N 30 30 30 30 30 

ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΤΝΓΤΑΜΟΤ ΜΔ ΚΑΠΟΗΟ ΑΛΛΟ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ ΜΔΟ 

Correlation Coefficient ,252 ,310 -,285 -,311 -,050 

Sig. (2-tailed) ,187 ,102 ,134 ,100 ,799 

N 29 29 29 29 29 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΟΦΔΛΟ ΓΗΑ ΜΗΑ ΜΗΚΡΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΑ ΓΗΑ ΜΗΑ 
ΜΔΓΑΛΖ ΚΑΗ ΓΝΧΣΖ ΜΑΡΚΑ  

Correlation Coefficient -,184 ,044 -,293 -,131 -,044 

Sig. (2-tailed) ,322 ,814 ,110 ,484 ,814 

N 31 31 31 31 31 

ΓΤΚΟΛΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΑΝΣΗΣΑΖ ΑΠΟ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ  

Correlation Coefficient -,332 -,074 -,083 -,130 -,117 

Sig. (2-tailed) ,068 ,691 ,658 ,485 ,531 

N 31 31 31 31 31 

ΣΟ ΜΔΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΠΟΚΗΑΔΗ ΣΟ ΜΖΝΤΜΑ 

Correlation Coefficient ,000 ,087 -,115 -,201 -,087 

Sig. (2-tailed) 1,000 ,644 ,539 ,278 ,644 

N 31 31 31 31 31 

Ζ ΔΛΛΑΓΑ  ΛΟΓΧ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΕΧΖ ΠΡΟΦΔΡΔΗ ΔΤΝΟΨΚΟΣΔΡΔ 
ΤΝΘΖΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Correlation Coefficient ,026 -,036 -,179 -,443(*) -,289 

Sig. (2-tailed) ,891 ,847 ,336 ,013 ,115 

N 31 31 31 31 31 

** Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

*  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-11: ΣΤΟΧΟΙ AMBIENT ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΟΥ-ΣΤΟΧΟΥ  (PEARSON) 

  
  ΖΛΗΚΗΑ 10-20 ΖΛΗΚΗΑ 21-30 ΖΛΗΚΗΑ 41-50 ΖΛΗΚΗΑ 51-60 ΖΛΗΚΗΑ 61-70 

ΑΤΞΖΖ ΠΧΛΖΔΧΝ 

Pearson Correlation ,185 ,043 ,000 -,127 -,043 

Sig. (2-tailed) ,327 ,823 1,000 ,505 ,823 

N 30 30 30 30 30 

ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ 

Pearson Correlation 
,174 

,374(*) 
,096 ,325 -,018 

Sig. (2-tailed) ,358 ,042 ,615 ,080 ,926 

N 30 30 30 30 30 

ΓΗΔΤΡΤΝΖ ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

Pearson Correlation ,159 ,037 ,197 ,047 -,037 

Sig. (2-tailed) ,400 ,848 ,296 ,807 ,848 

N 30 30 30 30 30 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ 

ΠΔΛΑΣΧΝ 

Pearson Correlation 

,379(*) 
,018 ,297 ,101 -,018 

Sig. (2-tailed) ,039 ,923 ,112 ,594 ,923 

N 30 30 30 30 30 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΥΟ Ζ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

Pearson Correlation ,086 ,165 -,231 -,101 ,018 

Sig. (2-tailed) ,650 ,383 ,220 ,594 ,923 

N 30 30 30 30 30 

** Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

*  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-12: ΣΤΟΧΟΙ AMBIENT ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΟΥ-ΣΤΟΧΟΥ  (SPEARMAN) 

  
ΖΛΗΚΗΑ 10-20 ΖΛΗΚΗΑ 21-30 ΖΛΗΚΗΑ 41-50 ΖΛΗΚΗΑ 51-60 ΖΛΗΚΗΑ 61-70 

ΑΤΞΖΖ 
ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟΣΖΣΑ  

Correlation Coefficient 

,358(*) 
,136 ,224 ,038 ,159 

Sig. (2-tailed) 
,048 ,466 ,225 ,838 ,394 



AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η ΟΠΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΩΝ 

Χατηθμποντόηθ Κωνςταντίνα 
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N 
31 31 31 31 31 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 
ΣΟΜΑ Δ ΣΟΜΑ  

Correlation Coefficient 
,056 -,145 ,239 ,112 -,230 

Sig. (2-tailed) 
,766 ,436 ,195 ,547 ,214 

N 
31 31 31 31 31 

** Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

*  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-13: ΣΤΟΧΟΙ AMBIENT ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΘΣΘΣ ΔΙΑΦΘΜΙΣΤΙΚΘΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑΣ (SPEARMAN) 

  
  

ΑΤΞΖΖ 
ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟΣΖΣΑ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΓΗΔΤΡΤΝΖ 
ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΊΟΤ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ 

ΠΔΛΑΣΏΝ 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 
ΣΟΜΑ Δ ΣΟΜΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΥΟ Ζ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ 
ΤΝΘΖΚΔ (ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ 
ΚΑΜΠΑΝΗΑ) 

Correlation Coefficient 
,171 ,177 -,076 

,362(*) 
,300 ,200 -,155 

Sig. (2-tailed) ,359 ,350 ,689 ,050 ,107 ,281 ,414 

N 31 30 30 30 30 31 30 

ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΠΧΛΖΔΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΚΑΜΠΑΝΗΑ 

Correlation Coefficient ,180 
PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

-,330 
PEARSON 

CORRELAT. 

Sig. (2-tailed) ,341 ,075 

N 
30 30 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ ΜΔ ΣΟ ΚΟΗΝΟ ΚΑΣΑ ΣΖ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΚΑΜΠΑΝΗΑ  

Correlation Coefficient ,097 ,249 -,121 -,016 ,061 -,182 -,175 

Sig. (2-tailed) ,605 ,184 ,525 ,935 ,747 ,327 ,356 

N 31 30 30 30 30 31 30 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ ΜΔ ΣΟ ΚΟΗΝΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 
ΚΑΜΠΑΝΗΑ  

Correlation Coefficient -,137 ,388(*) -,108 ,167 ,208 ,079 -,209 

Sig. (2-tailed) ,469 ,034 ,569 ,377 ,270 ,679 ,276 

N 30 30 30 30 30 30 29 

ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΟ ΠΔΗΡΑΜΑ Δ ΓΔΗΓΜΑ 

Correlation Coefficient ,199 
PEARSON PEARSON PEARSON PEARSON 

-,118 
PEARSON 
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ΑΤΞΖΖ 
ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟΣΖΣΑ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΓΗΔΤΡΤΝΖ 
ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΊΟΤ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ 

ΠΔΛΑΣΏΝ 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 
ΣΟΜΑ Δ ΣΟΜΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΥΟ Ζ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΚΑΜΠΑΝΗΑ Sig. (2-tailed) ,291 
CORRELAT. CORRELAT. CORRELAT. CORRELAT. 

,533 
CORRELAT. 

N 
30 30 

ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 
ΠΟΤ ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΔΗ Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Δ 
ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Correlation Coefficient -,014 ,198 ,373(*) -,004 ,028 -,153 -,041 

Sig. (2-tailed) ,940 ,295 ,043 ,982 ,883 ,411 ,829 

N 

31 30 30 30 30 31 30 

** Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο).     *  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

εκεέσζε: ηε ζπζρΫηηζε κεηαμχ θαλνληθψλ κεηαβιεηψλ δελ παξαηέζεηαη ν ζπληειεζηάο Spearman θαη ν αλαγλψζηεο πξνηξΫπεηαη λα αλαηξΫμεη ζην ζπληειεζηά Pearson. 

ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-14: ΣΤΟΧΟΙ AMBIENT ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΡΙΘΑΝΑ ΕΜΡΟΔΙΑ (SPEARMAN) 

  

ΑΤΞΖΖ 
ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟΣΖΣΑ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΓΗΔΤΡΤΝΖ 
ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΊΟΤ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ 

ΠΔΛΑΣΏΝ 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 
ΣΟΜΑ Δ ΣΟΜΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΥΟ Ζ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΝΟΜΗΚΖ ΦΤΖ  

Correlation Coefficient ,060 ,324 ,066 ,203 ,057 -,143 ,325 

Sig. (2-tailed) ,748 ,081 ,729 ,281 ,763 ,442 ,080 

N 31 30 30 30 30 31 30 

ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΊΑ 

Correlation Coefficient -,097 ,192 ,217 -,034 ,052 -,008 -,166 

Sig. (2-tailed) ,604 ,310 ,249 ,859 ,784 ,965 ,382 

N 31 30 30 30 30 31 30 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΠΗΘΤΜΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΕΟΜΔΝΧΝ Correlation Coefficient ,117 -,004 -,057 -,091 -,238 -,108 ,452(*) 
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ΑΤΞΖΖ 
ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟΣΖΣΑ 

ΑΤΞΖΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΥΔΔΗ 

ΓΗΔΤΡΤΝΖ 
ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΊΟΤ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ 

ΠΔΛΑΣΏΝ 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 
ΣΟΜΑ Δ ΣΟΜΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΥΟ Ζ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

Sig. (2-tailed) ,531 ,983 ,763 ,634 ,205 ,563 ,012 

N 31 30 30 30 30 31 30 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΓΝΧΔΧΝ ΓΗΑΦΖΜΗΕΟΜΔΝΧΝ 

Correlation Coefficient ,166 ,047 ,070 -,239 -,310 ,078 ,213 

Sig. (2-tailed) ,373 ,806 ,714 ,203 ,095 ,677 ,258 

N 31 30 30 30 30 31 30 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΠΗΘΤΜΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

Correlation Coefficient ,255 -,132 -,089 ,050 -,059 ,177 -,131 

Sig. (2-tailed) ,166 ,486 ,640 ,794 ,758 ,342 ,490 

N 31 30 30 30 30 31 30 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΓΝΧΔΧΝ ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

Correlation Coefficient ,255 
PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

,227 
PEARSON 

CORRELAT. 

Sig. (2-tailed) ,166 ,219 

N 
31 31 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ «ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ» 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΏΝ-ΓΔΚΣΏΝ 

Correlation Coefficient ,216 
PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

,226 
PEARSON 

CORRELAT. 

Sig. (2-tailed) ,244 ,222 

N 
31 31 

ΠΡΟΚΟΛΛΖΖ ΣΖΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ  

Correlation Coefficient ,064 -,131 -,062 -,111 -,172 ,057 ,132 

Sig. (2-tailed) ,732 ,489 ,746 ,560 ,363 ,762 ,488 

N 31 30 30 30 30 31 30 

ΟΥΗ ΑΜΔΑ ΜΔΣΡΖΗΜΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

Correlation Coefficient ,245 
PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

,137 
PEARSON 

CORRELAT. 

Sig. (2-tailed) ,183 ,464 

N 
31 31 

*  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

εκεέσζε: ηε ζπζρΫηηζε κεηαμχ θαλνληθψλ κεηαβιεηψλ δελ παξαηέζεηαη ν ζπληειεζηάο Spearman θαη ν αλαγλψζηεο πξνηξΫπεηαη λα αλαηξΫμεη ζην ζπληειεζηά Pearson. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-15: ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ AMBIENT ΔΙΑΦΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΡΙΘΑΝΑ ΕΜΡΟΔΙΑ (SPEARMAN) 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 
ΝΟΜΗΚΖ ΦΤΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ 
ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΠΗΘΤΜΗΑ 
ΓΗΑΦΖΜΗΕΟΜΔΝΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΓΝΧΔΧΝ 
ΓΗΑΦΖΜΗΕΟΜΔΝΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΔΠΗΘΤΜΗΑ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΓΝΧΔΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΌ 
ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΏΝ-

ΓΔΚΣΏΝ 

ΠΡΟΚΟΛΛΖΖ 
ΣΖΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 

ΟΥΗ ΑΜΔΑ 
ΜΔΣΡΖΗΜΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΦΑΝΣΑΗΑ-
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Correlation 
Coefficient 

-,266 -,350 -,030 ,143 ,045 ,078 ,078 ,025 ,374(*) 

Sig. (2-
tailed) 

,148 ,053 ,872 ,444 ,812 ,675 ,678 ,893 ,038 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

ΤΦΖΛΟ ΚΟΣΟ 

Correlation 
Coefficient 

-,050 ,006 -,170 -,222 -,333 -,312 -,246 -,288 -,267 

Sig. (2-
tailed) 

,790 ,976 ,362 ,230 ,067 ,088 ,182 ,116 ,146 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

Correlation 
Coefficient 

,079 -,087 -,043 -,102 ,088 -,020 -,295 -,186 -,155 

Sig. (2-
tailed) 

,674 ,643 ,817 ,584 ,638 ,915 ,107 ,317 ,405 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

ΜΖ ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ 
ΚΟΗΝΟ 

Correlation 
Coefficient 

,067 ,067 -,125 -,476(**) -,308 
PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

-,194 
PEARSON 

CORRELAT. 

Sig. (2-
tailed) 

,725 ,725 ,511 ,008 ,097 ,305 

N 30 30 30 30 30 30 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ 
ΣΟΠΟΘΔΗΔ 

Correlation 
Coefficient 

,026 -,058 ,253 ,172 -,218 -,095 ,261 ,236 ,504(**) 

Sig. (2-
tailed) 

,892 ,764 ,186 ,374 ,256 ,622 ,171 ,219 ,005 

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΖ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

Correlation 
Coefficient 

-,031 ,099 ,025 ,080 ,199 ,126 ,104 ,075 ,284 

Sig. (2-
tailed) 

,870 ,602 ,894 ,673 ,292 ,509 ,583 ,693 ,128 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Correlation 
Coefficient 

,062 ,020 -,004 -,120 ,157 ,015 ,000 -,042 -,039 

Sig. (2-
tailed) 

,740 ,914 ,983 ,521 ,398 ,936 1,000 ,821 ,834 
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ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 
ΝΟΜΗΚΖ ΦΤΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ 
ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΠΗΘΤΜΗΑ 
ΓΗΑΦΖΜΗΕΟΜΔΝΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΓΝΧΔΧΝ 
ΓΗΑΦΖΜΗΕΟΜΔΝΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΔΠΗΘΤΜΗΑ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΓΝΧΔΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΌ 
ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΏΝ-

ΓΔΚΣΏΝ 

ΠΡΟΚΟΛΛΖΖ 
ΣΖΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 

ΟΥΗ ΑΜΔΑ 
ΜΔΣΡΖΗΜΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

ΣΟΠΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

Correlation 
Coefficient 

,046 ,096 -,081 -,248 -,126 
PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

,080 
PEARSON 

CORRELAT. 

Sig. (2-
tailed) 

,808 ,613 ,671 ,187 ,506 ,673 

N 30 30 30 30 30 30 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝΣΑΗ 
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΖΘΗΚΖ 
ΦΤΖ 

Correlation 
Coefficient 

-,159 -,082 ,156 -,017 -,013 
PEARSON 

CORRELAT. 

PEARSON 

CORRELAT. 

,157 
PEARSON 

CORRELAT. 

Sig. (2-
tailed) 

,403 ,666 ,411 ,928 ,944 ,407 

N 30 30 30 30 30 30 

ΓΔΝ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ 

ΓΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ 
«ΥΡΖΔΗ» 

Correlation 
Coefficient 

,072 ,109 ,047 ,046 -,172 -,036 ,239 -,001 -,126 

Sig. (2-
tailed) 

,710 ,573 ,808 ,812 ,373 ,854 ,212 ,994 ,516 

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Ο ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΓΔΝ 
«ΔΜΠΛΔΚΔΣΑΗ» ΜΔ ΣΟ 
ΜΖΝΤΜΑ ΣΖ 
ΚΑΜΠΑΝΗΑ  

Correlation 
Coefficient 

,175 ,141 -,043 -,010 -,139 -,025 -,303 -,070 -,305 

Sig. (2-
tailed) 

,355 ,457 ,821 ,959 ,463 ,896 ,104 ,715 ,102 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ 
ΤΝΓΤΑΜΟΤ ΜΔ 
ΚΑΠΟΗΟ ΑΛΛΟ 
ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ ΜΔΟ 

Correlation 
Coefficient 

,307 ,247 -,210 -,182 -,181 -,104 -,154 -,377(*) ,176 

Sig. (2-
tailed) 

,105 ,196 ,273 ,346 ,347 ,592 ,425 ,044 ,362 

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΟΦΔΛΟ 
ΓΗΑ ΜΗΑ ΜΗΚΡΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΑ ΓΗΑ 
ΜΗΑ ΜΔΓΑΛΖ ΚΑΗ 
ΓΝΧΣΖ ΜΑΡΚΑ  

Correlation 
Coefficient 

-,102 -,200 ,066 ,039 -,306 -,202 -,152 -,087 -,328 

Sig. (2-

tailed) 
,585 ,281 ,722 ,834 ,094 ,276 ,415 ,640 ,071 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

ΓΤΚΟΛΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Correlation 
Coefficient 

,172 -,192 ,405(*) ,335 ,209 ,198 ,193 ,411(*) -,029 
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ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 
ΝΟΜΗΚΖ ΦΤΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ 
ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΠΗΘΤΜΗΑ 
ΓΗΑΦΖΜΗΕΟΜΔΝΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΓΝΧΔΧΝ 
ΓΗΑΦΖΜΗΕΟΜΔΝΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΔΠΗΘΤΜΗΑ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ 
ΓΝΧΔΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΌ 
ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΏΝ-

ΓΔΚΣΏΝ 

ΠΡΟΚΟΛΛΖΖ 
ΣΖΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 

ΟΥΗ ΑΜΔΑ 
ΜΔΣΡΖΗΜΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ 
ΑΝΣΗΣΑΖ ΑΠΟ 
ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ  

Sig. (2-
tailed) 

,355 ,301 ,024 ,066 ,260 ,286 ,297 ,022 ,878 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

ΣΟ ΜΔΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ 
ΤΠΟΚΗΑΔΗ ΣΟ 
ΜΖΝΤΜΑ 

Correlation 
Coefficient 

,084 -,065 -,229 -,023 -,162 -,092 -,042 -,236 ,324 

Sig. (2-
tailed) 

,654 ,729 ,216 ,900 ,385 ,621 ,822 ,201 ,076 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

** Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

*  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο)  

εκεέσζε: ηε ζπζρΫηηζε κεηαμχ θαλνληθψλ κεηαβιεηψλ δελ παξαηέζεηαη ν ζπληειεζηάο Spearman θαη ν αλαγλψζηεο πξνηξΫπεηαη λα αλαηξΫμεη ζην ζπληειεζηά Pearson. 

 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-16: ΒΑΘΜΟΣ ΧΘΣΘΣ AMBIENT MEDIA ΚΑΙ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ  

  
  

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
AMBIENT ΜΔΧΝ 

% ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 
Δ ΑΜΒΗΔΝΣ ΜΔΑ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΜΗΚΡΔ ΣΟΠΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Correlation Coefficient ,003 ,081 

Sig. (2-tailed) ,985 ,708 

N 30 24 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ 

ΠΡΧΣΟΔΜΦΑΝΗΕΟΜΔΝΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Correlation Coefficient ,016 ,171 

Sig. (2-tailed) ,935 ,425 

N 
30 24 
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** Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

*  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο). 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ Ρ-17: ΒΑΘΜΟΣ ΧΘΣΘΣ AMBIENT MEDIA ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΜΕΣΩΝ 

  

ΠΡΟΘΤΜΗΑ 
ΥΡΖΖ ΑΠΟ 
ΔΛΛΖΝΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
AMBIENT 
ΜΔΧΝ 

% ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ Δ 
ΑΜΒΗΔΝΣ ΜΔΑ 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΡΑΓΗΟΦΧΝΟΤ  

Correlation Coefficient -,130 ,331 -,129 

Sig. (2-tailed) ,485 ,074 ,548 

N 31 30 24 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ  

Correlation Coefficient ,144 -,020 ,145 

Sig. (2-tailed) ,438 ,918 ,499 

N 31 30 24 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΧΝ  
Correlation Coefficient ,043 ,040 ,063 

Sig. (2-tailed) ,819 ,834 ,770 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΔ ΚΑΗ 

ΔΤΡΔΧ ΓΝΧΣΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Correlation Coefficient -,373(*) ,366 

Sig. (2-tailed) ,043 ,079 

N 30 24 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ 

Correlation Coefficient -,212 ,321 

Sig. (2-tailed) ,261 ,127 

N 30 24 
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ΠΡΟΘΤΜΗΑ 
ΥΡΖΖ ΑΠΟ 
ΔΛΛΖΝΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
AMBIENT 
ΜΔΧΝ 

% ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ Δ 
ΑΜΒΗΔΝΣ ΜΔΑ 

N 31 30 24 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ  

  

Correlation Coefficient ,003 -,020 ,144 

Sig. (2-tailed) ,988 ,917 ,503 

N 31 30 24 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ  

Correlation Coefficient ,237 
,381(*) 

,234 

Sig. (2-tailed) ,198 ,038 ,270 

N 31 30 24 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΜΔΧΝ  

Correlation Coefficient -,035 ,261 ,046 

Sig. (2-tailed) ,853 ,171 ,837 

N 30 29 23 

** Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο).     

  *  Ζ ζπζρΫηηζε εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά ζε επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (Γέπιεπξνο Ϋιεγρνο)
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