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i. ΓΗΛΧΗ 

 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη ε παξνχζα εξγαζία είλαη πξσηφηππε θαη εθπνλήζεθε απνθιεηζηηθά 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

“Οηθνλνκηθήο θαη Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο” ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, ηελ πεξίνδν 2008-2010. 

 

άββαο Αξγπξνχ 
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ii. ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαιπζνχλ νη ηερληθέο ησλ Πνιπαηζζεηηθνχ Μάξθεηηλγθ, 

Νεπξνκάξθεηηλγθ θαη πλαηζζεκαηηθνχ Branding, νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη 

εθαξκνγέο ηνπο, ελψ ζηελ ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ ηα θνηλά ηνπο ζεκεία θαη ην πψο απηά 

κπνξνχλ λα ζπλελσζνχλ ζ‟ έλα λέν κνληέιν κάξθεηηλγθ, ην νπνίν ζα εζηηάδεη ζηελ 

επηθνηλσλία ησλ κελπκάησλ ηνπ brand κέζσ ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  
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iii. ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Καηαξράο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ, θ. Πνιιάιε, πνπ 

δέρζεθε λα ζπλεξγαζηνχκε καδί γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Θα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, Μάξην θαη χλε, θαη ηελ αδεξθή κνπ, Ναζηάδηα,  

γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε βνήζεηά ηνπο φια απηά ηα ρξφληα. Δπραξηζηψ ηε θίιε κνπ, 

Ναηάζα, θαη ηα παηδηά απφ ην ρσξηφ γηα ηελ απεξηφξηζηε ζηήξημε πνπ κνπ παξέρνπλ απφ 

ηελ εθεβηθή κνπ ειηθία. Δπραξηζηψ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο κνπ θνηηεηέο, γηα ηηο εκπεηξίεο 

πνπ έδεζα καδί ηνπο θαη ηε γλψζε πνπ κνηξαζηήθακε, ηδηαίηεξα ηνλ Άξε γηα ηε βνήζεηά 

ηνπ ζηε κνξθνπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηελ Γθξέηα γηα ηνπο 

άπεηξνπο, θηινζνθηθνχο, θαθέδεο ζην γξαθείν ηεο (θαζψο θαη γηα ην φηη δελ κε έδησμε απφ 

ηελ νκάδα, εθείλν ηνλ πξψην θαηξφ ηεο γλσξηκίαο καο). Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηδηαίηεξα ην λνλφ κνπ, θ. Γεκήηξε Μαραίξα γηα ηελ βνήζεηα πνπ κνπ έρεη (θαη ζπλερίδεη 

λα κνπ) παξέρεη, θαη ηε γηαγηά κνπ, Διέλε.  

 

Η εξγαζία απηή είλαη αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ησλ παππνχδσλ κνπ, Βαζίιε θαη άββα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 – ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 – Δηζαγωγή 

χκθσλα κε ην American Marketing Association (AMA), ην κάξθεηηλγθ νξίδεηαη σο “ε 

δξαζηεξηφηεηα, ε νκάδα εθείλε ησλ ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία, 

επηθνηλσλία, παξάδνζε, θαη αληαιιαγή πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ αμία γηα ηνπο πειάηεο, 

ζπλεξγάηεο θαη ηελ θνηλσλία ελ γέλεη
1
”. 

 

Έλαο άιινο νξηζκφο γηα ην κάξθεηηλγθ ζα κπνξνχζε λα δνζεί απφ ην Chartered Institute of 

Marketing, σο “ε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πνπ επζχλεηαη γηα ηελ επηθεξδή αλαγλψξηζε, 

πξφιεςε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ.”
2
 

 

Δλ γέλεη, κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε φηη ην κάξθεηηλγθ είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο 

νπνίαο νη εηαηξείεο θαη νξγαληζκνί θαζνξίδνπλ ην πνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο κπνξεί λα 

απνηεινχλ ελδηαθέξνπζεο επηινγέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ηε ζηξαηεγηθή κε ηελ νπνία 

απηά ζα βγνπλ ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο, κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ ζα γίλεη 

απηφ.  

 

Σν κάξθεηηλγθ έρεη επίθεληξφ ηνπ ηνλ πειάηε: ζηνρεχεη λα ηνλ αλαγλσξίζεη, λα ηνλ θέξεη 

ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ ηεο εηαηξείαο, ή λα ηνλ θξαηήζεη αλ απηφο ππάξρεη ήδε εθεί, θαη λα 

                                                 

1
 http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx 

2
 http://www.cim.co.uk/resources/understandingmarket/definitionmkting.aspx 
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ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Πιένλ, αλ θαη ην κάξθεηηλγθ είρε μεθηλήζεη κε παξαγσγηθφ-

θεληξηθή θηινζνθία, ζήκεξα εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηνλ πειάηε/θαηαλαισηή.  

 

1.2 – H Δμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ Γηαρξνληθά 

Οη δηάθνξνη ηζηνξηθνί ηνπ Μάξθεηηλγθ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηδέα ηνπ Μάξθεηηλγθ 

γελλήζεθε σο μερσξηζηφο θιάδνο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηνί πνπ 

δηαθσλνχλ, ιέγνληαο φηη ππήξμαλ ιφγηνη ζηηο αξραίεο θαη κεζαησληθέο επνρέο, ηα έξγα ησλ 

νπνίσλ θέξνπλ ηδέεο κάξθεηηλγθ. 

 

Ο Robert Bartels ζην The History of Marketing Thought'
3
, αλέπηπμε ηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ κάξθεηηλγθ, θαηεγνξηνπνηψληαο ηελ αλά δεθαεηία, μεθηλψληαο απφ ηελ αξρή 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα, θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 Γεθαεηία ηνπ 1900: Αλαθάιπςε ησλ βαζηθψλ ηδεψλ θαη εκβάζπλζε ζε απηέο. 

 Γεθαεηία ηνπ 1910: Φηινζνθηθή εμεξεχλεζε ησλ ηδεψλ, θαηεγνξηνπνίεζε, θαη 

θαηαγξαθή νξνινγίαο ηνπο. 

 Γεθαεηία ηνπ 1920: Οινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ ηδεψλ ησλ αξρψλ. 

 Γεθαεηία ηνπ 1930: Αλάπηπμε ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ηεο παξαιιαγήο ζηε ζεσξία 

 Γεθαεηία ηνπ 1940: Δπαλεθηίκεζε ησλ ηδεψλ, θάησ απφ ην πξίζκα ησλ λέσλ 

απαηηήζεσλ. Πην επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε επί ηνπ ζέκαηνο.  

                                                 

3
 Bartels, Robert (1988). The History of Marketing Thought (3rd. edition ed.). Columbus: 

Publishing Horizons 
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 Γεθαεηία ηνπ 1950: Δπαλαδηαηχπσζε ησλ θηινζνθηθψλ ζεσξηψλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ παξνπζία ηεο δηνηθεηηθήο πιεπξάο, ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ησλ 

πνζνηηθψλ κεζφδσλ. 

 Γεθαεηία ηνπ 1960: Γηαθνξνπνίεζε βάζε δηαθφξσλ ηδεψλ, φπσο απηή ηνπ νιηζκνχ, 

ηνπ πεξηβαιινληηζκνχ, ησλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ θαη ηεο δηνίθεζεο.  

 Γεθαεηία ηνπ 1970: νζηαιηζκφο. Η πξνζαξκνγή ηνπ Μάξθεηηλγθ ζηηο θνηλσληθέο 

αιιαγέο.  

 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε, ησλ William L. Wilkie θαη Elizabeth S. Moor
4
, πξνηείλνπλ κηα 

ειαθξψο δηαθνξεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηεο εμέιημεο ηνπ Μάξθεηηλγθ, ζε ηέζζεξηο, ζπλ 

κία επνρέο, αθνινχζσο:  

Πίλαθαο 1.1 – Οη Τέζζεξηο ζπλ Μία Επνρέο ηεο Εμέιημεο ηνπ Μάξθεηηλγθ 

Περίοδος Διακριηικά Χαρακηηριζηικά 

“Πξν-Μάξθεηηλγθ” 

(πξηλ απφ ην 1900) 

 Καλέλα μερσξηζηφ πεδίν 
κειέηεο. Σα ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν ησλ νηθνλνκηθψλ. 

Ι.“Η Ίδξπζε ηνπ Πεδίνπ” 

(1900-1920) 

 Αλάπηπμε ησλ πξψησλ 
παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ κε 

ηνλ φξν “Μάξθεηηλγθ” ζηνλ 

ηίηιν. 

 Έκθαζε ζηελ ζεκαζία ηνπ 
νξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ Μάξθεηηλγθ σο νηθνλνκηθνχ 

ζεζκνχ. 

 Δπηθέληξσζε ζην Μάξθεηηλγθ 

                                                 

4
 Wilkie, William L. θαη Moore, Elisabeth S., “Scholarly Research: Exploring the “4 Eras” of Thought 

Development” 
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σο δηαλνκήο. 

ΙΙ. “Η Σππνπνίεζε ηνπ Πεδίνπ” 

(1920-1950) 

 Αλάπηπμε ησλ γεληθψο 
απνδεθηψλ ηδξπηηθψλ ζεκειίσλ 

ή αιιηψο “αξρψλ ηνπ 

Μάξθεηηλγθ”. 

 Καζηέξσζε ηεο γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο ηεο ελδνδνκήο ηνπ 

πεδίνπ: ε επαγγεικαηηθή έλσζε 

(ΑΜΑ), ζπλέδξηα, πεξηνδηθά 

(Journal of Retailing, Journal of 

Marketing). 

ΙΙΙ. “Η Αιιαγή ηνπ Παξαδείγκαηνο – 

Μάξθεηηλγθ, Γηνίθεζε, θαη νη Δπηζηήκεο” 

(1950-1980) 

 Έθξεμε αλάπηπμεο ζηελ καδηθή 
αγνξά ησλ ΗΠΑ θαη ζεκείν 

ζθέςεο. 

 Γπφ πξνζεγγίζεηο ζην ζέκα 

μερσξίδνπλ: ε δηνηθεηηθή νπηηθή 

θαη ε ζπκπεξηθνξηθή θαη 

πνζνηηθή νπηηθή 

 Η δνκή ηνπ γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ επεθηείλεηαη θαη 

εμειιίζεηαη ηδηαίηεξα.  

ΙV. “Η Αιιαγή Δληείλεηαη – Ο 

Καηαθεξκαηηζκόο ηεο Γεζπόδνπζαο Σάζεο ” 

(1980-ζήκεξα) 

 Νέεο πξνθιήζεηο δηαθαίλνληαη 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

 Η δνκή ηνπ γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ επεθηείλεηαη 

πεξαηηέξσ θαη δηαθνξνπνηείηαη 

ζε εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο 

ελδηαθέξνληνο. 

Σν Μάξθεηηλγθ, σο επηζηήκε, επίζεο, γλψξηζε πνιιέο θαηλνηνκηθέο πξνζεγγίζεηο σο ηδέα. 

Παξαθάησ, κπνξείηε λα δείηε ελ ζπληνκία ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο: 

 

 1450: Αλαθάιπςε ηνπ κεηαιιηθνχ θηλεηνχ ηππνγξάθνπ ηνπ Gutenberg, θάηη πνπ 

νδήγεζε ζηε καδηθή παξαγσγή θπιιαδίσλ 

 Γεθαεηία ηνπ 1730: Η εκθάληζε ησλ πξψησλ πεξηνδηθψλ 

 1836: Σν ηχπσκα ηεο πξψηεο δηαθήκηζεο ζε εθεκεξίδα (ζηε Γαιιία)  

 1839: Απαγφξεπζε αθηζνθφιιεζεο ζε ηδησηηθή πεξηνπζία ζην Λνλδίλν  

 1864: Η πξψηε θαηαγεγξακκέλε ρξήζε ηνπ ηειεγξάθνπ γηα δηαθήκηζε 
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 1867: Οη πξψηεο θαηαγεγξακκέλεο ελνηθηάζεηο ηακπειψλ  

 Γεθαεηία ηνπ 1880: Πξψηκα παξαδείγκαηα Σrademark θαη Βranding 

 1905: To Παλεπηζηήκην ηεο Πελζπιβάληα πξνζθέξεη γηα πξψηε θνξά έλα κάζεκα 

ζην “Μάξθεηηλγθ Πξντφλησλ”  

 1908: Έλαξμε ηνπ Harvard Business School  

 1922: Έλαξμε ησλ δηαθεκίζεσλ κέζσ ξαδηνθψλνπ   

 Γεθαεηία ηνπ 1940: Δθεχξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ  

 1941: Πξψηε θαηαγεγξακκέλε ρξήζε ηεο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο  

 Γεθαεηία ηνπ 1950: πζηεκαηνπνίεζε ηνπ ηειεκάξθεηηλγθ  

 Γεθαεηία ηνπ 1970: Δθεχξεζε ηνπ e-commerce  

 Γεθαεηία ηνπ 1980: Αλάπηπμε ηνπ Database Μάξθεηηλγθ σο πξνάγγεινο ηνπ CRM  

 Γεθαεηία ηνπ 1980: Δκθάληζε ηνπ κάξθεηηλγθ ζρέζεσλ  

 Γεθαεηία ηνπ 1980: Δκθάληζε ηνπ spam κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηνπο ππνινγηζηέο  

 1984: Δηζαγσγή ηνπ Guerrilla Μάξθεηηλγθ  

 1991: Οη Δλνπνηεκέλεο Δπηθνηλσλίεο Μάξθεηηλγθ (Integrated Marketing 

Communications) ιακβάλνπλ αθαδεκατθή αλαγλψξηζε 

 Γεθαεηία ηνπ 1990: Σν CRM θαη ην IMC θεξδίδνπλ ηελ θπξηαξρία ζηελ πξνψζεζε 

θαη ηνλ ζρεδηαζκφ κάξθεηηλγθ  

 1995-2001: Η “Φνχζθα ησλ Dot-Com” επαλαπξνζδηνξίδεη πξνζσξηλά ην κέιινλ 

ηνπ Μάξθεηηλγθ  

 1996: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ Viral Μάξθεηηλγθ 

 Γεθαεηία ηνπ 2000: Σν Integrated Μάξθεηηλγθ αλαγλσξίδεηαη θαη ην 2002 έρεη 

πιένλ ην πξψην ηνπ αθαδεκατθφ θέληξν εξεπλψλ  
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Πεξηνδηθνπνίεζε 

Σέινο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην Μάξθεηηλγθ έρεη γλσξίζεη πέληε πεξηφδνπο αλάπηπμεο, 

βάζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ, θαηά ζεηξά ηηο:  

 Πεξίνδνο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ Παξαγσγή. 

 Πεξίνδνο πξνζαλαηνιηζκνχ ζην Πξντφλ. 

 Πεξίνδνο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηηο Πσιήζεηο. 

 Πεξίνδνο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ Αγνξά, θαη,  

 Πεξίνδνο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ Πειάηε, ε νπνία είλαη θαη ε πεξίνδνο πνπ 

δηαλχνπκε ηψξα.  

1.3 – Σν Μείγκα Μάξθεηηλγθ θαη ε Ιζηνξηθή ηνπ Δμέιημε 

1.3.1 – Σν Μείγκα Μάξθεηηλγθ ηωλ 4
ωλ

 P 

Σν Μείγκα κάξθεηηλγθ είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ζηξαηεγηθνχ – 

ηαθηηθνχ – εθηειεζηηθνχ, ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο, πνπ γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

επηρεηξεζηαθήο πξνζπάζεηαο πινπνίεζεο ηεο ηδενινγίαο ηνπ κάξθεηηλγθ. Σα θχξηα 

ζηνηρεία ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη ηα ιεγφκελα 4 P πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο: 

Product, Price, Place, Promotion (δει. Πξντφλ, Σηκή, Σφπνο-Γηαλνκή, Πξνψζεζε). Σα 4 P 

ζρεκαηίδνπλ ην Μείγκα Μάξθεηηλγθ (Marketing Mix) θαη ππάξρεη κεγάιε αιιειεμάξηεζε 

θαη αιιεινζπζρέηεζε κεηαμχ ηνπο, θαζψο, ην κέγεζνο ηνπ ελφο επεξεάδεη δπλακηθά ηα 

κεγέζε ησλ άιισλ θαη αληίζηξνθα. 
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Πξντφλ (Product) 

Με ηνλ φξν πξντφλ αλαθεξφκαζηε ζε έλα ζχζηεκα πιηθψλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ πνπ δηα 

κέζνπ ησλ ρξεζηκνηήησλ ηνπο δεκηνπξγνχλ σθέιεηα. Πξντφλ κπνξεί λα είλαη κηα ηδέα, έλα 

αγαζφ, κηα ππεξεζία ε έλαο νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ηξηψλ. ηαλ θάπνηνο 

αγνξάδεη έλα πξντφλ, νπζηαζηηθά αγνξάδεη ηηο ρξεζηκφηεηεο ηνπ, ηελ σθέιεηα πνπ ηνπ 

παξέρεη ή πην ζσζηά ηελ ειπίδα ηεο σθέιεηαο φπσο απηφο ηελ αληηιακβάλεηαη. Πξντφλ δελ 

είλαη κφλν έλα πιηθφ, ρεηξνπηαζηφ αληηθείκελν κε θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά κηα 

ζπλνιηθή αληίιεςε ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάινγε πξνζδνθία 

ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ. ηε ζχγρξνλε ζεψξεζε ηεο δηνίθεζεο ν παξαγσγφο δε πσιεί 

πξντφλ αιιά σθέιεηεο πνπ πεγάδνπλ απ απηφ.
5
 

 

Αλαιπηηθφηεξα γηα ην πξντφλ, ην ζηέιερνο ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο ηδηφηεηεο ηνπ, ηελ αμία πνπ πξνζθέξεη ζηνλ 

θαηαλαισηή ηφζν ρξεζηηθή (δειαδή κε ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο) φζν θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή (ην ζηπι, θχξνο ηνπ πξντφληνο φπσο π.ρ. έλα γξήγνξν απηνθίλεην). 

 

Σηκή 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ κηαο εηαηξίαο είλαη ε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο 

ησλ πξντφλησλ ηεο. Παξ‟ φιν πνπ παξάγνληεο άιινη πιελ ηεο ηηκήο έρνπλ απνθηήζεη 

κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αγνξαζηή ζηηο πξφζθαηεο δεθαεηίεο, ε 

ηηκή ζπλερίδεη λα παξακέλεη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ην κεξίδην αγνξάο ηεο εηαηξίαο θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο. Δμάιινπ ε ηηκή είλαη ε κφλε, 

                                                 

5
 Πέηξνο Γ. Μαιιηαξεο: Εηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ, γ έθδνζε, εθδ Αζ. ηακνχιεο, 2001. 
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απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ Μείγκαηνο κάξθεηηλγθ, πνπ παξάγεη έζνδα. Δίλαη ινηπφλ θαλεξή ε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο ηηκνιφγεζεο γηα ην εθάζηνηε 

πξντφλ.  

 

ζνλ αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε απηή πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρε ηνπ πξντφληνο, ηεο πνηφηεηαο 

θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηεο αμίαο πνπ πξνζθέξεη ζηνλ θαηαλαισηή (ηφζν ρξεζηηθή αμία φζν 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή). Έηζη κπνξεί έλα απιφ αληηθείκελν κε πνιχ κηθξφ θφζηνο 

θαηαζθεπήο, κεζαίαο πνηφηεηαο θαη ρσξίο κεγάιε ρξεζηκφηεηα (π.ρ. έλα κπξειφθ) λα 

πσιείηαη αθξηβά ιφγσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο πνπ πξνζθέξεη (π.ρ. έλα κπξειφθ κε ην 

ζήκα ηεο Ferrari). 

 

Γηαλνκή (Place) 

Σα θαλάιηα δηαλνκήο (ηφπνο) ζπλίζηαληαη ζηελ εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ ζεκείσλ 

πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ κηαο επηρείξεζεο. Δπίζεο ζπλίζηαληαη ζηε 

γεσγξαθηθή θάιπςε πνπ απηή πξνζθέξεη. Γηα παξάδεηγκα ζα πσιήζεη ηo βηβιίν ηεο ε 

εθδνηηθή εηαηξεία ζε βηβιηνπσιεία, ή/θαη  ζε πεξίπηεξα; Θα επηθεληξσζεί ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα φπνπ ν θφζκνο αγνξάδεη πεξηζζφηεξα βηβιία, ή ζα αλνηρζεί θαη ζηελ 

επαξρία; Απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαλάιηα δηαλνκήο έρνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία 

(ρσξίο λα ππνηηκάηαη ε κεγάιε ζεκαζία ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ ηνπ Μείγκαηνο 

Μάξθεηηλγθ) δηφηη ηα κέξε ζηα νπνία δηαηίζεληαη ή φρη ηα πξντφληα επεξεάδνπλ άκεζα ηηο 

πσιήζεηο. Απφ παιηά κέρξη θαη ζήκεξα ηε δηαλνκή ησλ πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ 

αλαιακβάλνπλ αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο, πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ πσιεηή θαη 

ηνπ ηειηθνχ αγνξαζηή. Οη επηρεηξήζεηο απηέο πνπ θαινχληαη ελδηάκεζνη ή κεζάδνληεο, 

αλαιακβάλνπλ λα εθηεινχλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ 
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πξντφληνο κηαο επηρείξεζεο ζηνλ ηειηθφ αγνξαζηή. Ο ιφγνο ηεο παξεκβνιήο ηνπο έγθεηηαη 

ζην φηη κεηψλνπλ δξαζηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ, θαηαξγνχλ ηηο δηαθνξέο 

πνηφηεηαο θαη θαηαξγνχλ ηηο δηαθνξέο πνηθηιίαο, ηειψληαο πην νηθνλνκηθά ηε δηαλνκή. 

 

Πξνψζεζε 

Σέινο ε Πξνψζεζε ή αιιηψο ην Μείγκα πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο (ή Μείγκα 

επηθνηλσλίαο) ζπλίζηαηαη ζηελ: Γηαθήκηζε, Πξνζσπηθή Πψιεζε, Πξνψζεζε Πσιήζεσλ 

θαη ζηηο Γεκφζηεο ρέζεηο. 

Δηαθήκηζε είλαη δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο θαη επεξεαζκνχ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ 

γηα έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία επί πιεξσκή. Η δηαθήκηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί άιινηε 

ζπγθηλεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά (επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα) πνπ ζπλδένπλ ηνλ ρξήζηε κε 

ηελ αγνξά ή ηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη άιινηε ινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (επίθιεζε ζηε 

ινγηθή) φπσο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηα 

αληαγσληζηηθά. Η δηαθήκηζε κπνξεί λα γίλεη κε πνιιά κέζα π.ρ. ηειεφξαζε, αθίζεο, 

πεξηνδηθά, ξαδηφθσλν θ.α. Κάζε δηαθήκηζε έρεη δηαθνξεηηθφ ζθνπφ σο πξνο ηα 

απνηειέζκαηα πνπ επηζπκεί λα επηηχρεη. Έηζη έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κπνξεί λα έρεη 

ζθνπφ: 

 Να γλσζηνπνηήζεη ηελ χπαξμε ελφο λένπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

 Να ππελζπκίζεη ηελ χπαξμε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο 

 Να δηαθεκίζεη ηελ εηαηξία πνπ ην θαηαζθεπάδεη 

 Να επεξεάζεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ππέξ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

 

Πξνζσπηθέο πσιήζεηο είλαη ε πξνβνιή ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ησλ 

πσιεηψλ. Δίλαη ε πξνζσπηθή πξνζπάζεηα λα παξαθηλήζεη θάπνηνλ λα αγνξάζεη έλα 
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πξντφλ. Τπάξρεη πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία θαη δσληαλή αληηκεηψπηζε ηνπ πειάηε. 

Απηή είλαη θαη ε βαζηθή δηαθνξά ηεο πξνζσπηθήο πψιεζεο απφ ηελ δηαθήκηζε φπνπ νη 

επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ καδηθή πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζσπηθψλ πσιήζεσλ είλαη φηη απηέο ζηεξίδνληαη ζην 

βαζκφ πεηζηηθφηεηαο ησλ πσιεηψλ. Αξλεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ν βαζκφο δπζπηζηίαο πνπ 

κπνξεί λα εκπλένπλ νη πσιεηέο. 

 

 Η πξνώζεζε πσιήζεσλ ζπλίζηαηαη ζε ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ βξαρπρξφληα (θπξίσο) 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Σέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο έρνπλ σο ζθνπφ λα ηνλψζνπλ ηελ δήηεζε 

ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πνιχ γλσζηά 

εξγαιεία πξνψζεζεο πσιήζεσλ απνηεινχλ κεηαμχ άιισλ θαη ηα παξαθάησ: 

 

 Κνππφληα (π.ρ. εθπησηηθά θνππφληα, ζπγθέληξσζε ελφο αξηζκνχ γηα δσξεάλ ρξήζε 

/αγνξά, θ.α.) 

 Δθπηψζεηο 

 Γείγκαηα, δσξεάλ δνθηκή πξντφληνο - ππεξεζίαο 

 Δηδηθέο πξνβνιέο (ζηαλη, θ.α.), παξνπζηάζεηο, θιπ. 

 Πξνσζεηηθφ πιηθφ φπσο δηαθεκηζηηθά θαη ινηπά δψξα (δψξα πνπ πεξηέρνπλ ην 

ινγφηππν ηεο εηαηξίαο, ρξήζηκα ή ζπκπιεξσκαηηθά αληηθείκελα ζρεηηθά κε ην πξντφλ) 

 

Σα παξαπάλσ εξγαιεία πξνψζεζεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε δηάθνξα θαλάιηα 

δηαλνκήο θαη έηζη λα πξνθχςνπλ παξαπάλσ ζπλδπαζκνί (π.ρ. φζνλ αθνξά ηα δείγκαηα 

κπνξνχκε λα έρνπκε ηνπο εμήο ζπλδπαζκνχο: δσξεάλ δείγκαηα ζε πεξηνδηθά αιιά θαη 

κέζσ ρεηξνδηαλνκήο ή ηνπνζέηεζεο ζε θεληξηθά ζεκεία, φζνλ αθνξά ηηο παξνπζηάζεηο 
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κπνξεί απηέο λα είλαη κέζα ζε έλα θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο ή ζε εηδηθφ ζπλεδξηαθφ 

ρψξν κε ηελ ρξήζε πξνζθιήζεσλ πειαηψλ, θ.ν.θ.). 

 

Οη Δεκόζηεο Σρέζεηο αλαθέξνληαη ζηελ πξνζπάζεηα κίαο επηρείξεζεο, ελφο νξγαληζκνχ ή 

ελφο θφκκαηνο, πνιηηηθνχ πξνζψπνπ θ.η.ι. λα πξνβιεζεί επξέσο θαη λα δεκηνπξγήζεη 

ζεηηθή εηθφλα γχξσ απφ ην πξφζσπφ ηνπ/ηεο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δηαηππψζεθε ην 

1994 ζε παγθφζκην ζπλέδξην θαη είλαη γλσζηφ ζαλ “Mexican Statement”: “Γεκφζηεο 

ρέζεηο είλαη ε δηαρείξηζε ηεο θήκεο ζαλ απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ, ησλ κελπκάησλ θαη 

ηεο αληίιεςεο ησλ άιισλ γηα απηά”. 

 

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο δηαθέξνπλ απφ ηελ δηαθήκηζε ζην γεγνλφο φηη νη πξψηεο βαζίδνληαη 

ζηελ δεκνζηφηεηα ε νπνία απνθηάηαη ρσξίο ακνηβή. Βέβαηα ζε κία επηρείξεζε 

αλαιψλνληαη πφξνη ρξεκαηηθνί, θαη κε, γηα ηελ αχμεζε ηεο δεκνζηφηεηαο αιιά ε ελέξγεηα 

απηή δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ δηαθήκηζε. Κχξηα εξγαιεία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

απνηεινχλ: 

 

 Σα Γειηία Σχπνπ φπνπ ν απνζηνιέαο ηνπ κελχκαηνο (δειαδή ε επηρείξεζε ή ν 

νξγαληζκφο θηι.) αλαγγέιιεη ηελ χπαξμε ή έιεπζε ελφο ζεκαληηθνχ γεγνλφηνο ην νπνίν 

αθνξά ή κπνξεί λα αθνξά ην θνηλφ. 

 Οη Σειεθσληθέο Γξακκέο εμππεξέηεζεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ελεκέξσζεο 

ησλ θαηαλαισηψλ (πνιιέο θνξέο είλαη ρσξίο ρξέσζε γηα ηνπο θαηαλαισηέο). 

 Ιζηνζειίδεο θαη άιια δηαδξαζηηθά εξγαιεία (φπσο CD θαη άιιν ςεθηαθφ πιηθφ) φπνπ 

πξνβάιινληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία θαη ηα πξντφληα ηεο. 
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 Δηαηξηθέο Υνξεγίεο θαη ζπλαθείο ελέξγεηεο (φπσο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ 

γηα έλα ζέκα). Αλ θαη ηέηνηεο ελέξγεηεο εληάζζνληαη πνιιέο θνξέο ζηα πιαίζηα 

πξνγξακκάησλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζεσξνχληαη θαη σο έλα εξγαιείν 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

 Lobbying: Σν Lobbying είλαη ε πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ θαη δεκηνπξγίαο ζεηηθά 

πξνζθείκελσλ θνξέσλ. Γηα παξάδεηγκα ην Lobbying κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο ζεηηθά πξνζθείκελνο λένο λφκνο πνπ ζα επλνεί ηελ επηρείξεζε ή γηα 

ηελ άξζε ελφο απαγνξεπηηθνχ κέηξνπ. 

Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη ζην ηκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ είλαη ε δηαρείξηζε θαη 

δηεθπεξαίσζε ησλ παξαπφλσλ θαη παξαηεξήζεσλ ηνπ θνηλνχ θαη ε επηθνηλσληαθή 

ζχλδεζε ηεο επηρείξεζεο κε ηα νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 

Πεξηζζφηεξα P 

ζν ε επηζηήκε ηνπ κάξθεηηλγθ εμειηζζφηαλ, πξνηάζεθαλ θαη άιια P πνπ ζπκπιεξψλνπλ 

ην βαζηθφ Μείγκα Μάξθεηηλγθ (δειαδή ηα πξψηα 4 P). Έηζη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

παξάγνπλ ππεξεζίεο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ηα εμήο: People, Processes, Physical 

Evidence. Δηδηθά, δε, γηα ηνλ θιάδν θηινμελίαο θαη ηαμηδηψλ (δειαδή ηνλ Σνπξηζκφ) 

πξνζηίζεληαη ζηα 4 P ηα εμήο: People, Packaging, Physical Evidence, Partnerships. 

 

1.3.2. Η Δμέιημε ηνπ Μείγκαηνο Μάξθεηηλγθ – Σν Μείγκα Μάξθεηηλγθ ηωλ 4
ωλ

 C 

Με ηνλ θαηξφ, ε κνξθή ηνπ κάξθεηηλγθ άιιαμε, ψζηε απφ επηθεληξσκέλν ζην πξντφλ, 

ζήκεξα λα είλαη πεξηζζφηεξν πειαηνθεληξηθφ. Απηφ, επέθεξε, φπσο είλαη ινγηθφ, κεγάιεο 



 

24 

 

αιιαγέο θαη ζην Μείγκα Μάξθεηηλγθ. ήκεξα, θπξηαξρεί έλα λέν κνληέιν Μείγκαηνο 

Μάξθεηηλγθ, απνηεινχκελν πιένλ, φρη απφ 4 P, αιιά απφ 4 C, ηα Customer (Πειάηεο), 

Cost (Κφζηνο), Convenience (Άλεζε-Δπθνιία) θαη Communication (Δπηθνηλσλία). Πην 

αλαιπηηθά: 

 

Πειάηεο 

Δπηθεληξψλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ζέισ ηνπ πειάηε, θαη φρη απιά θαη κφλν ζηα πξνο 

πψιεζελ πξντφληα. Απηφ θάλεη πην πειαηνθεληξηθή ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ πσιεηή θαη 

αγνξαζηή.  

 

Κφζηνο 

Δπηθεληξψλεηαη ζην θφζηνο ην νπνίν πξέπεη λα πιεξψζεη γηα λα αγνξάζεη ή 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα αγαζφ ή κηα ππεξεζία, αληί λα ελδηαθέξεηαη κφλν ζηελ θαηάιιειε 

ηηκνιφγεζε ηνπ πξντφληνο ψζηε λα ππάξμεη θέξδνο. Με απηή ηε ινγηθή, νη 

νξγαληζκνί/εηαηξείεο ιακβάλνπλ ππφςε ην καθξνρξφλην θφζηνο ελφο αγαζνχ, 

ππνινγίδνληαο θαη θφζηε φπσο ηα θφζηε ζπληήξεζεο.  

 

Δπθνιία 

Η Δπθνιία είλαη ην αληίζηνηρν ηνπ Γηαλνκή ζην παιαηφηεξν κείγκα κάξθεηηλγθ ησλ 4P. 

Δδψ αλαθεξφκαζηε ζην πφζν εχθνιν είλαη γηα ηνλ πειάηε λα απνθηήζεη ην πξντφλ, αληί λα 

επηθεληξσλφκαζηε ζην πφζν εχθνιν είλαη γηα ηηο εηαηξείεο λα ην δηαλείκνπλ. ζν 

κηθξφηεξε είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ θαηαλαισηή γηα λα θαηαθέξεη λα αγνξάζεη έλα πξντφλ, 

ηφζν πην κεγαιχηεξε είλαη ε επηηπρία πνπ ζα έρεη ην πξντφλ. Γηα παξάδεηγκα, ζθεθηείηε 

έλα εχθνια πξνζβάζηκν εκπνξηθφ θέληξν, κε πνιιέο ζέζεηο πάξθηλγθ θαη έλα 
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απνκαθξπζκέλν, κε θαζφινπ ζέζεηο παξθηλγθ. ίγνπξα ην πξψην ζα έρεη πνιχ κεγαιχηεξε 

επηηπρία ζηηο πσιήζεηο ηνπ. 

 

Δπηθνηλσλία 

Σέινο, ζηελ επηθνηλσλία, επηθεληξσλφκαζηε ζηε δηκεξή επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο, 

βάζε ηνπ πξνηχπνπ “Αθνχσ θαη Μαζαίλσ”, αληί γηα ηε κνλνκεξή επηθνηλσλία ηνπ “Μηιάσ 

θαη Πνπιάσ”. Απηή είλαη ε ηειεπηαία θαη πην ζεκαληηθή αιιαγή γηα ηηο ζηξαηεγηθέο 

κάξθεηηλγθ πνπ εθαξκφδνπλ νη ζχγρξνλεο εηαηξείεο/νξγαληζκνί. ε αληίζεζε κε ην 

παξειζφλ, φπνπ ε πξνψζεζε πεξηνξηδφηαλ θπξίσο ζηελ απνζηνιή κελπκάησλ γηα ηε 

θίξκα, ζηα νπνία ν θαηαλαισηήο αλ έλνησζε φηη ζπζρεηηδφηαλ αγφξαδε. Πιένλ, κέζσ ηεο 

δηκεξνχο επηθνηλσλίαο, νη εηαηξείεο απνζθνπνχλ ζην λα ρηίζνπλ πην δπλαηέο ζρέζεηο, θαη 

θαηά ζπλέπεηα πίζηεο, πξνο ην brand.  

 

1.4 – Οη Νέεο Μνξθέο ηνπ Μάξθεηηλγθ 

πσο είδακε παξαπάλσ, ην κάξθεηηλγθ είλαη κηα ζπλερψο εμειηζζφκελε επηζηήκε, θάηη ην 

νπνίν ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαηλνχξγησλ κνξθψλ ηνπ, νη νπνίεο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 

αθαδεκατθέο, επηζηεκνληθέο θαη ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη αλαθαιχςεηο. Παξαθάησ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά κεξηθέο απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο ζχγρξνλεο κνξθέο πνπ 

ιακβάλεη ζήκεξα ην κάξθεηηλγθ.  

 

Guerrilla Μάξθεηηλγθ 

Σν Guerrilla Μάξθεηηλγθ (ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε Αληάξηηθν Μάξθεηηλγθ) 

δεκηνπξγήζεθε σο έλα κε ζπκβαηηθφ ζχζηεκα πξνψζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ρξφλν, ηελ 



 

26 

 

ελέξγεηα θαη ηελ θαληαζία, αληί ζε θάπνην κεγάιν κπάηδεη, ζην κάξθεηηλγθ. Οη θακπάληεο 

απηνχ ηνπ είδνπο είλαη απξφβιεπηεο θαη κε ζπκβαηηθέο, δηαδξαζηηθέο θαη νη θαηαλαισηέο 

πιεζηάδνληαη ζε κε αλακελφκελα κέξε. θνπφο ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν λα δεκηνπξγήζεη 

ζφξπβν γχξσ απφ ην ππφ πξνψζεζε αγαζφ, θαη πξνο απηφ ηνλ ζθνπφ, ρξεζηκνπνηεί 

παξάμελεο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηαλαισηή, φπσο face to face επηθνηλσλία κε 

αγλψζηνπο θαη κηθξά θφιπα δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Ο φξνο Guerrilla Marketing 

πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Jay Conrad Levinson, ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ.  

 

Viral Μάξθεηηλγθ 

Ο φξνο Viral Μάξθεηηλγθ αλαθέξεηαη ζε ηερληθέο κάξθεηηλγθ νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη 

πξν-ππάξρνληα θνηλσληθά δίθηπα γηα λα απμήζνπλ ην “brand awareness” ηνπο ή γηα λα 

επηηχρνπλ ζηφρνπο, φπσο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο πσιήζεσλ, κέζσ ηεο κεηάδνζεο ηνπ brand 

awareness ηνπο απφ θαηαλαισηή ζε θαηαλαισηή. Οη πξνσζήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

βάζε πηνζεζίαο Viral Μάξθεηηλγθ κπνξεί λα πάξνπλ ηε κνξθή βηληενθιίπ, ebook, εηθφλσλ 

θαη θσηνγξαθηψλ, αθφκε θαη κελπκάησλ txt ζηα θηλεηά ηειέθσλα.  

 

Social Μάξθεηηλγθ 

Δδψ ην κάξθεηηλγθ είλαη πην επσθειέο γηα ηελ θνηλσλία. ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ή 

ησλ ππεξεζηψλ, ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

είλαη επηδήκηεο γηα ηελ θνηλσλία είηε ζην πξντφλ, είηε ζηελ παξαγσγή ηνπ, είηε, ηέινο, ζηηο 

κεζφδνπο πψιεζήο ηνπ.  

 

ηα θεθάιαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά νη πεξηπηψζεηο ησλ 

Πνιπαηζζεηηθνχ Μάξθεηηλγθ, Νεπξνκάξθεηηλγθ, θαη Branding.  
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1.5 – Βηβιηνγξαθία 1
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Βηβιηνγξαθία 
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PUB, 1988 

 

Άξζξα 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 – ΣΟ ΠΟΛΤΑΙΘΗΣΙΚΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 

 

“Κάζε πηζηεύσ, θάζε ζέιεζε, θάζε απόδεημε αιήζεηαο, έξρεηαη κόλν από ηηο αηζζήζεηο” 

 – Friedrich Nietzsche 

 

2.1– Ση Δίλαη Σν Πνιπαηζζεηηθό Μάξθεηηλγθ 

χκθσλα κε ηνπο Hulten, Browes θαη Van Dijk, ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ Sensory 

Marketing, ην Πνιπαηζζεηηθφ Μάξθεηηλγθ κπνξεί λα νξηζηεί σο “ζπλδπαζκέλε ρξήζε θαη 

ησλ πέληε αηζζήζεσλ ηνπ αλζξψπνπ ζηελ πξνζπάζεηα δηεπθξίλεζεο ηεο ηαπηφηεηαο κηαο 

εηαηξείαο κε ηνλ καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηνπ λα δεκηνπξγήζεηο ην „brand awareness‟ θαη λα 

θαζηεξψζεηο κηα βηψζηκε εηθφλα γηα ηελ εηαηξεία.” 

 

Η παξνχζα αλάπηπμε ηνπ Πνιπαηζζεηηθνχ Μάξθεηηλγθ ζεκαηνδνηεί κηα λέα επνρή  ζην 

κάξθεηηλγθ γεληθφηεξα, ζηελ νπνία ζα έρνπκε κηα αιιαγή ζηε ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη 

εηαηξείεο ζηηο πέληε αηζζήζεηο σο ζχλνιν, θαζψο κέρξη ζηηγκήο, ε φξαζε ήηαλ απηή ε 

νπνία απνηεινχζε ην θχξην ζεκείν εζηίαζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ δεδνκέλσλ πξαθηηθψλ 

ηνπ κάξθεηηλγθ. Με δεδνκέλν, φκσο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηη ην 75% ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο, παξάγνληαη απφ ηελ αίζζεζε ηεο φζθξεζεο θαη ηηο κλήκεο νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε απηή θαη αλαγελλνχληαη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο, είλαη θαηαλνεηφ φηη 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δνζεί ζεκαζία θαη ζηηο ππφινηπεο αηζζήζεηο. Ήδε, κάιηζηα 
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ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο παγθφζκηαο θιάζεο, φπσο ε Starbucks, ή ε Volvo
6
 πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο πέληε αηζζήζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζειθχζνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο.  Πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα ππάξρνπλ θαζεκεξηλά ηξηγχξσ καο.  

 

2.1.1. – Έλα Μνληέιν Γηα Σν Πνιπαηζζεηηθό Μάξθεηηλγθ 

 

 

    

 

 

Σρήκα 2.1 – Τν Πνιπαηζζεηηθό Μάξθεηηλγθ (Πεγή:B. Hulten, N. Broweus, M.  Van Dijk, 

Sinnersmarknadsforing) 

 

To πνιπαηζζεηηθφ κάξθεηηλγθ επηθεληξψλεηαη ζην πσο κηα εηαηξεία ή έλαο νξγαληζκφο, 

κπνξεί κέζσ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αλακεηγλχνπλ ηηο πέληε αλζξψπηλεο 

αηζζήζεηο, λα δεκηνπξγήζεη ην ιεγφκελν „brand awareness‟ θαζψο θαη κηα εηθφλα πνπ λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαπηφηεηα, θαζεκεξηλφηεηα θαη πξνζσπηθφηεηα ηνπ πειάηε. Απηφ 

επηηπγράλεηαη απιά θαη κφλν κε ηελ επηθέληξσζε ζηηο πέληε αλζξψπηλεο αηζζήζεηο. 

                                                 

6
 Σν θαινθαίξη ηνπ 2006 ε Volvo είρε παξνπζηάζεη κηα δηαθήκηζε κε ηνλ ηίηιν “Η Έθηε Αίζζεζε”, ζέινληαο 

λα πεξάζεη ην κήλπκα φηη ηα απηνθίλεηα ηεο εηαηξείαο δίλνπλ ηελ νδεγηθή εκπεηξία πνπ επηηξέπεη ζηνλ νδεγφ 

λα εθηηκήζεη πιήξσο ηηο ραξέο πνπ κπνξεί λα γλσξίζεη κέζσ ησλ αηζζήζεψλ ηνπ. Αληίζηνηρα, ε Starbucks, 

ρξεζηκνπνηεί ην πνιπαηζζεηηθφ κάξθεηηλγθ ζηξαηεγηθά ζηε δηαξξχζκηζε θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνζθέξνπλ 

ηα θαηαζηήκαηά ηεο ψζηε λα παξέρεη κηα βαζχηεξε θαη πην πξνζσπηθή εκπεηξία ζηνλ πειάηε.  

Πνιπαηζζεηηθέο 

ηξαηεγηθέο θαη 

Αληηκεηψπηζε Πειάηε. 

 

Λνγηθή Δκπεηξίαο θαη Brand 

Πνιπαηζζεηη

θή Δκπεηξία 

Οη Πέληε 

Αλζξψπηλεο 

Αηζζήζεηο 
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Παξάιιεια, ην πνιπαηζζεηηθφ κάξθεηηλγθ, δίλεη επίζεο ζεκαζία ζηε δεκηνπξγία πην 

πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ησλ πειάηε, πεγαίλνληαο έλα βήκα πην πέξα απφ ην Relationsip 

Μάξθεηηλγθ, δίλνληαο θαη κία πεξεηαίξσ έκθαζε ζην ζπλαίζζεκα πνπ γελλάηαη κέζσ ησλ 

αηζζήζεσλ.  

 

Δπίθεληξν ηνπ πνιπαηζζεηηθνχ κάξθεηηλγθ είλαη ην αλζξψπηλν κπαιφ θαη ε εηθφλα πνπ 

ζέιεη ε εηαηξεία λα ζρεκαηίζεη γηα απηή, κέζα ζε απηφ ν θαηαλαισηήο. Η εηθφλα απηή ζα 

είλαη ην απνηέιεζκα ησλ εξεζηζκάησλ, αιιά θαη εκπεηξηψλ πνπ ζα έρεη ιάβεη απφ ηελ 

εηαηξεία ή απφ ην πξντφλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, λα δεκηνπξγεζεί δειαδή κηα ζεηηθή θαη 

ηζρπξή εηθφλα γηα ηε θίξκα, ή ην πξντφλ, ππάξρνπλ νξηζκέλεο πξναπαηηήζεηο.  

 

Αξρηθά, πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζπλερήο παξνπζία ηνπ brand ζηνλ κεκνλσκέλν 

θαηαλαισηή. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ ελεξγνπνηεζνχλ θαη νη πέληε αηζζήζεηο κε 

ηξφπν πνπ λα θέξλνπλ πην θνληά ηε θίξκα, ή ην πξντφλ ζηελ θαξδηά θαη ην κπαιφ ηνπ 

θαηαλαισηή. Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηαπηνπνίεζε κέζα ζην κπαιφ ηνπ 

θαηαλαισηή ηεο θίξκαο, ή ηνπ πξντφληνο κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε, επράξηζηε αίζζεζε πνπ 

απνθνκίδεη απφ απηφ, αξθεηά ηζρπξή ψζηε λα είλαη ζρεδφλ κφληκα παξνχζα. Δλ γέλεη, 

δειαδή, λα δεκηνπξγείηαη ε απνθαινχκελε „αηζζεηηθή εκπεηξία‟ γηα ην brand.  

 

2.1.2. – Η Αηζζεηηθή Δκπεηξία 

Η αηζζεηηθή εκπεηξία είλαη ην άζξνηζκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη θάζε κία απφ 

ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο ζε θάπνηα εκπεηξία. Δίλαη ην απνηέιεζκα ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

αηζζήζεσλ απηψλ, ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ή κεραληζκνχο ηνπ κάξθεηηλγθ.  
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Σρήκα 2.2 – Η Αηζζεηηθή Εκπεηξία (Πεγή:B. Hulten, N. Broweus, M.  Van Dijk, Sinnersmarknadsforing) 

 

Δξεπλεηέο ηνπ Ιαηξηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Howard Hughes ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ έρνπλ 

θαηαιήμεη ζην φηη ε αιιαγή ηξαβά ηελ πξνζνρή ησλ αλζξσπίλσλ αηζζήζεσλ πεξηζζφηεξν 

απφ νηηδήπνηε άιιν. Έηζη, αιιάδνληαο θάηη ζην πξντφλ, ή ηελ παξερφκελή κνπ ππεξεζία, 

εάλ ην θάλσ γλσζηφ κε ηα θαηάιιεια πξνσζεηηθά κέζα, απηφ δχλαηαη λα κνπ απνθέξεη 

απφ κφλν ηνπ, κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο πσιήζεηο κνπ. Φπζηθά, ε εκπεηξία πνπ βηψλεη ν 

θαζέλαο είλαη απνιχησο μερσξηζηή θαη έηζη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη.  

 

2.2 – Σν Τπόδεηγκα Stimulus – Organism – Response (S-O-R) 

To Τπφδεηγκα Stimulus – Organism – Response είλαη έλα ππφδεηγκα ζχκθσλα κε ην νπνίν 

εξκελεχεηαη ε απφθξηζε ελφο αηφκνπ ζε έλα εξέζηζκα, θαη  κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο 

κία ζπκπεξηθνξά πξνζέγγηζεο ή απνθπγήο. Απηή κπνξεί λα εθδεισζεί κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, φπσο: 

1. Μία θπζηθή επηζπκία λα αγνξάζεη, ή φρη, θάπνην πξντφλ. 

Η Δκπεηξία 

ηεο Αθήο 

Η Δκπεηξία 

ηεο 

ζθξεζεο 

Η Δκπεηξία 

ηεο ξαζεο 

Η Δκπεηξία 

ηεο Αθνήο 

Η Δκπεηξία 

ηεο Γεχζεο 

Η 

Αηζζεηηθή 

Δκπεηξία 
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2. Απφ ηελ επηζπκία λα “εμεξεπλήζεη” ην πξντφλ, λα ην απνθχγεη, λα αλακηρζεί κε απηφ ή 

λα κείλεη απαζήο απέλαληη ηνπ. 

 

Πην αλαιπηηθά: 

 

Stimulus (Δξέζηζκα): Δίλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαηάζηαζεο, ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ε παξνπζία αηφκσλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά επεξεάδνπλ, θαη ε 

έσο ηψξα θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πειάηε. Αξθεηέο θνξέο, κέζα ζην stimulus 

ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνληαη θαη πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αηφκνπ.  

 

Organism (Οξγαληζκφο): Δίλαη νη νξγαληθέο θαηαζηάζεηο, νη βηνινγηθέο θαη γελεηηθέο 

θιεξνλνκεκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη ςπρνθπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο.  

 

Response (Αληίδξαζε/Απφθξηζε): Δίλαη ε απφθξηζε ηνπ πειάηε ζηα Stimulus θαη 

Organism ζε θηλεηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, καζεζηαθφ, ζσκαηηθφ, θαη ελ ηέιεη, ζηελ 

πεξίπησζή καο, ζε θαηαλαισηηθφ επίπεδν.  

 

πλνιηθά, ηα ηξία ζηνηρεία αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαηά ζεηξά, φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο πξνζέγγηζεο ή απνθπγήο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο θίξκαο ή πξντφληνο.  
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Σρήκα 2.3 – Τν Υπόδεηγκα S-O-R (Πεγή: Mehrabian A. & Russel J. (1974), Rieunmer S. (2002) 

 

Σν S-O-R είλαη έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν ππφδεηγκα γηα ην Πνιπαηζζεηηθφ Μάξθεηηλγθ. 

Αλαιχνληάο ην, βιέπεη θαλείο φηη είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα επεξεάζεηο ηελ εζσηεξηθή 

θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ, επεξεάδνληαο απιά ηα εξεζίζκαηα πνπ ηνπ πξνζθέξεηο σο 

εηαηξεία ή σο πξντφλ. Καη απηφ, γίλεηαη ηδαληθά, κε ηελ ρξήζε ησλ πέληε αλζξψπηλσλ 

αηζζήζεσλ. Πεγέο εκπεηξηψλ θαη εξεζηζκάησλ, κπνξνχλ λα απνηεινχλ ην θαηάζηεκα ζην 

νπνίν πσιείηαη θάπνην πξντφλ, ή παξέρεηαη κηα ππεξεζία, ην ίδην ην πξντφλ, αθφκε θαη νη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο πξνσζείηαη έλα πξντφλ (δηαθήκηζε, θηι.). Πεξηζζφηεξα γηα ηνπο 

ηξφπνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ νπνίσλ ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηα θεθάιαηα πνπ 

αθνινπζνχλ.  

 

2.3 – Η Αίζζεζε Σεο Οζκήο 

H αίζζεζε ηεο νζκήο είλαη ε πην άκεζε απφ φιεο ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο, θη απηφ γηαηί 

νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη ε παξακηθξή εξκελεία ηνπ ζήκαηνο πνπ ιακβάλεη ην αλζξψπηλν 

ζψκα, θαζψο απηφ θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ εγθέθαιν. Δπνκέλσο, απηφ ζεκαίλεη φηη κηα 

νζκή είλαη δπζθνιφηεξν λα δηαζηξεβισζεί, ή λα παξεξκελεπζεί, θαζψο νπζηαζηηθά δελ 

κεζνιαβνχλ ελδηάκεζνη κεραληζκνί, ή θαλάιηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ην 

Δξέζηζκα 

Πξνέξρεηαη απφ 
κία απφ ηηο πέληε 

αηζζήζεηο 

Δζσηεξηθή Αληίδξαζε 

πλαηζζεκαηηθή 

Γλσζηηθή  

Φπζηνινγηθή 

Απνθξίζεηο 

Πξνζέγγηζε ή 

Απνθπγή 
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ζήκα πνπ ιακβάλεη ν εγθέθαινο. Απηφ θάλεη ηηο νζκέο πνπ ιακβάλνπκε κηα ηδηαίηεξα 

άκεζε, απζεληηθή θαη ραξαθηεξηζηηθή εκπεηξία, θαη άκεζα αλαγλσξίζηκεο απφ εκάο.  

 

Δίλαη γεγνλφο φηη κέρξη πνιχ πξφζθαηα, απ‟ φιεο ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο, ηα ιηγφηεξα 

ήηαλ γλσζηά γηα ηελ νζκή. Απηφ άιιαμε ην 2004 φηαλ θέξδηζαλ ην βξαβείν Νφκπει νη 

Richard Axel θαη Linda Buck ζηελ Φπζηνινγία, νη νπνίνη απέδεημαλ φηη ε αίζζεζε ηεο 

νζκήο κπνξεί λα μερσξίζεη θαη λα ζπκεζεί πεξηζζφηεξεο απφ 10.000 δηαθνξεηηθέο νζκέο.  

Σν γεγνλφο απηφ, φηη, δειαδή, ε επηζηεκνληθή έξεπλα εμειιίζεηαη επάλσ ζηελ αίζζεζε ηεο 

νζκήο είλαη ζεκαληηθφ γηα φιεο εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην ηη ξφιν 

κπνξνχλ λα παίμνπλ νη νζκέο ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πειαηψλ ηνπο. Μάιηζηα, κηα παγθφζκηα κειέηε δείρλεη φηη ην 80% ησλ αλδξψλ θαη ην 90% 

ησλ γπλαηθψλ ζπζρεηίδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε νζκή κε ζπγθεθξηκέλεο αλακλήζεηο θαη 

εκπεηξίεο. Έηζη, νη νζκέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηε δηάζεζε θαη ην κπαιφ καο. 

Παξαθάησ κπνξείηε λα δείηε πσο είλαη νξγαλσκέλε ε αίζζεζε ηεο νζκήο: 

 

Εηθόλα 2.1 – Η Οξγάλσζε ηεο Αίζζεζεο ηεο Οζκήο (Πεγή: Bild&Form Johny Hallberg) 
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2.3.1. – H αίζζεζε ηεο νζκήο ωο κεραληζκόο αθύπληζεο εκπεηξηώλ 

Παξφηη ε επηζηήκε ηνπ κάξθεηηλγθ θπξηαξρείηαη απφ ηα νπηηθά κέζα, έλα κεγάιν κέξνο 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εληππψζεσλ πνπ ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο νη πειάηεο 

βηψλνληαη κέζσ ηεο αίζζεζεο ηεο νζκήο. Απηφ παξέρεη ζηηο εηαηξείεο κηα εμαηξεηηθή 

δπλαηφηεηα λα δψζνπλ ηαπηφηεηα ζηνπο εαπηνχο ηνπο, λα ηελ εθθξάζνπλ θαη λα 

εληζρχζνπλ ην ελ γέλεη πξνθίι ηνπο κε ηε ρξήζε νζκψλ. πσο κπνξείηε λα δείηε ζην 

ρήκα 2.4, δηαθνξεηηθνί ζηφρνη πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ νζκψλ, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί θάζε θνξά κηα κνλαδηθή νζθξεηηθή εκπεηξία: 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 2.4 – Οη Εθθξάζεηο ηεο Οζκήο θαη ε Οζθξεηηθή Εκπεηξία (Πεγή: B. Hulten, N. Broweus, θαη M/van 

Dijk, Sinnersmarknadsforing, 2008) 

 

Σαχηηζε κε ην πξντφλ, έληαζε θαη θχιιν 

H ηαύηηζε κηαο νζκήο κε ην πξντόλ είλαη κηα απφ ηηο θπξίαξρεο εθθάλζεηο ηεο νζθξεηηθήο 

εκπεηξίαο θαη αλαθέξεηαη ζην πσο κηα νζκή ζπλδέεηαη θπζηθά κε έλα πξντφλ, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην πνξηνθάιη έρεη κηα ραξαθηεξηζηηθή νζκή πνξηνθαιηνχ. 

Θεσξεηηθά, ηα πξντφληα ηα νπνία έρνπλ ηζρπξέο ραξαθηεξηζηηθέο νζκέο, πηζηεχεηαη φηη 

εληζρχνπλ ηελ εηθφλα ηνπο ζηνπο πειάηεο, κέζσ απηψλ, θαη φηη απηφ ηνπο σζεί λα 

Η Αίζζεζε ηεο Οζκήο 

Οζθξεηηθή 

Δκπεηξία 

Σαχηηζε κε ην πξντφλ, 

έληαζε θαη θχιιν 

Αηκφζθαηξα, ζέκα 

θαη δηαθήκηζε 

Οζκή θαη ραξαθηεξηζηηθφ 

άξσκα θίξκαο 
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Πιαίζην 2.2 - To Πείξακα 
ηεο Nike 

 

H Nike, ε κεγαιχηεξε εηαηξεία 

αζιεηηθψλ εηδψλ, ζήκεξα, έθαλε 

έλα πείξακα, βάζε ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ δχν ίδηα 

δεπγάξηα παπνχηζηα ζε δχν 

αθξηβψο ίδηα δσκάηηα, κε ηε 

κφλε δηαθνξά, φηη ην έλα 

δσκάηην είρε αξσκαηηζηεί κε 

άξσκα ινπινπδηψλ. Σα 

παπνχηζηα ζηε ζπλέρεηα 

αμηνινγήζεθαλ απφ 

θαηαλαισηέο, θαη απηά ζην 

δσκάηην κε ην άξσκα 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο θαιχηεξα 

ζε πνζνζηφ 84%. 

αλαδεηήζνπλ κεγαιχηεξε πνηθηιία ζηα πξντφληα απηά πξηλ απφ ηε ζηηγκή ηεο αγνξάο. Η 

έληαζε σο νζθξεηηθή εκπεηξία αλαθέξεηαη ζηελ έληαζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο νζκήο, απηήο 

ε νπνία έρεη ηαπηηζηεί κε ην πξντφλ, αλ δειαδή απηή είλαη έληνλε ή φρη, θαη ην πψο κπνξεί 

λα επεξεάζεη ζεηηθά κηα νζθξεηηθή εκπεηξία. Σν θύιιν αλαθέξεηαη ζην πσο ηα δχν θχιια 

θαηαλννχλ θαη εξκελεχνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο δηάθνξεο νζκέο, θαη άξα ε εθάζηνηε 

εηαηξεία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί αξψκαηα πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζηα πξντφληα ηνπ target 

group ηεο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. 

 

Αηκφζθαηξα, ζέκα θαη δηαθήκηζε: 

Βάζε κειεηψλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη δηαπηζησζεί φηη δηαθνξεηηθά είδε κπξσδηψλ κπνξνχλ 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο θαιήο αηκόζθαηξαο, θάηη ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ 

κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πηζηνχ ζηελ εηαηξεία/θίξκα. Δπάλσ ζε 

απηφ, κεγάιε ζεκαζία έρεη θαη ην ζέκα ηεο κπξσδηάο ή νζκήο θαζψο θαη ν ηξφπνο 

δηαθήκηζήο ηνπ. Απηφ έρεη κεγάιε εθαξκνγή ζην launch θαηλνχξγησλ πξντφλησλ, φηαλ 

είλαη ζεκαληηθφ γηα ην θνηλφ λα ππάξμεη κηα ηαχηηζε ηνπ πξντφληνο κε θάηη νηθείν θαη 

ζειθηηθφ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε θνξεαηηθή εηαηξεία 

ειεθηξηθψλ εηδψλ LG θπθινθφξεζε ην θηλεηφ ηειέθσλν 

Chocolate, κηα απφ ηηο εηαηξείεο πνπ πξνσζνχζε ηε 

ζπζθεπή, ε Verizon Wireless, ρξεζηκνπνίεζε σο ζέκα ηεο 

ηε ζνθνιάηα, πνπ ζπζρεηηδφηαλ ζαθέζηαηα κε ην φλνκα 

ηεο ζπζθεπήο, θαη αξσκάηηζε θάζε ζεκείν επίδεημεο φπνπ 

βξηζθφηαλ ην ηειέθσλν. Λέγεηαη κάιηζηα φηη έλαο 

πειάηεο ν νπνίνο ήηαλ αλαπνθάζηζηνο κεηαμχ ηνπ 
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Chocolate θαη θάπνηαο άιιεο ζπζθεπήο απνθάζηζε ηειηθά λα πάξεη ην ηειέθσλν ηεο LG 

φηαλ έλαο πσιεηήο ςέθαζε άξσκα ζνθνιάηαο θνληά ζηελ πεξηνρή φπνπ θαζφηαλ. Σν 

launch ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην επηηπρεκέλα γηα 

νπνηνδήπνηε πξντφλ πνπ έθαλε πνηέ ε Verizon Wireless. Παξφηη εδψ ε ρξήζε κηαο 

ζεκαηνινγίαο ρξεζηκνπνηείηαη κάιινλ βξαρππξφζεζκα, ε θίξκα κπνξεί λα επσθειεζεί θαη 

καθξνπξφζεζκα, αλαιχνληαο ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη πειάηεο ηνπο έξρνληαη ζε 

επαθή θαη κε πνηεο νζκέο, θαη λα θαηαζηξψζνπλ κηα θαηάιιειε θαη ζπλαθή ζηξαηεγηθή.  

 

Οζκή θαη ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα θίξκαο: 

Μηα νζκή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο registered trademark, σο θάηη κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα κία θίξκα. Απηφ εμαζθαιίδεη λνκηθή θάιπςε γηα ην φηη θακία άιιε 

θίξκα δελ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην ίδην άξσκα ζηα πξντφληα ηεο φπσο αθξηβψο 

γίλεηαη θαη κε ηα νπηηθά ινγφηππα. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, κπνξεί θαη λα ζεκαίλεη φηη κηα 

εηαηξεία πνπ ζα έπξαηηε έηζη, δελ ζα ρξεηαδφηαλ πηα έλα νπηηθφ ινγφηππν. Παξφηη θάηη 

ηέηνην δελ είλαη ην ίδην εχθνιν κε ην registering ελφο νπηηθνχ ινγφηππνπ, ήδε ππάξρνπλ 

εηαηξείεο πνπ ην έρνπλ θάλεη, φπσο ε Senta Aromatic Marketing, ε νπνία έθαλε registering 

γηα ην άξσκα ηνπ “θξεζθνθνκκέλνπ γξαζηδηνχ” πνπ είραλ ηα κπαιάθηα ηέληο πνπ 

παξήγαγε. Χζηφζν, ην ζεκαληηθφ εδψ, δελ είλαη ε ζπγθεθξηκέλε κπξσδηά πνπ έδσζε ζηα 

κπαιάθηα. Αληίζεηα ην ζεκαληηθφ είλαη φηη ε ίδηα ε νζκή. ιεηηνπξγεί σο αλαγλσξηζηηθφ γηα 

ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο κε ηα κπαιάθηα ηνπ ηέληο. Αλ θάπνηα άιιε εηαηξεία 

ρξεζηκνπνηνχζε αξσκαηηζκέλα κπαιάθηα, ηφηε νη θαηαλαισηέο ζα ηελ ζπλέδεαλ απηφκαηα 

κε ηελ Senta, θέξλνληαο ζην κπαιφ ηνπο ην δηθφ ηεο brand.  
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2.4 – Η Αίζζεζε Σεο Αθνήο 

Η αίζζεζε ηεο αθνήο είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο, απφ ηελ νπηηθή 

γσλία ηνπ marketing, αηζζήζεηο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο ιφγσ ηεο ακεζφηεηαο θαη ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επηδξά θαη επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία, αιιά θαη ιφγσ ηεο 

εχθνιεο πξφζβαζεο θαη ζχλδεζεο ηφζν κε ηνλ αλζξψπηλν λνπ φζν θαη κε ην ππνζπλείδεην. 

Ο ήρνο ρξεζηκνπνηείηαη ζην marketing γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα πεξάζεη κελχκαηα θαη λα δεκηνπξγήζεη awareness γχξσ απφ ηελ εθάζηνηε εηαηξεία 

θαη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηεο απφ ηελ αξρή ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, θπξίσο κέζσ ηεο 

ηειεφξαζεο θαη ηνπ ξαδηνθψλνπ, φπνπ ε κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα 

πξνζδψζεη έληαζε ζε θάπνην κήλπκα. Δπηπιένλ, νη άλζξσπνη έρνπλ κηα ηδηαίηεξα 

απμεκέλε ηθαλφηεηα αλάθιεζεο ήρσλ απφ ηηο λεφηεξεο ειηθίεο ηεο δσήο ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα ηξαγνχδη πνπ άθνπγε θάπνηνο έθεβνο, κπνξεί λα ζνπ δσληαλέςεη ηζρπξά 

αηζζήκαηα ζρεηηθά κε ην κέξνο πνπ ην άθνπγεο, ή ηνλ ιφγν πνπ ηνλ άθνπγεο παιηά.  

 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, φιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ ζεκαζία 

πνπ παίδεη ν ήρνο  ζηελ ηνπνζέηεζε επηρεηξεκάησλ, γλσκψλ θαη θπζηθά ζηνλ επεξεαζκφ 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ. ην πνιπαηζζεηηθφ κάξθεηηλγθ απηφ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ κέζα 

απφ κνπζηθά ινγφηππα, jingle, θσλέο ή απιά κνπζηθή. Η ελζσκάησζε απηψλ ησλ 

ερεηηθψλ εθθξάζεσλ ζε κηα θακπάληα κάξθεηηλγθ νλνκάδεηαη “muzak”, θαη παίξλεη ην 

φλνκά ηεο απφ ηελ νκψλπκε εηαηξεία ε νπνία παηεληάξηζε πξψηε έλα ζχζηεκα γηα λα 

αθνχγεηαη κνπζηθή ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  
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Η αίζζεζε ηνπ ήρνπ είλαη ζπλερψο ελεξγή θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα “θιείζεη” ή λα 

απνκνλσζεί. ην ζρήκα 2.6 κπνξεί θαλείο λα δεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή δνπιεχεη. 

Αληηιακβαλφκαζηε ηνλ ήρν φηαλ ηα ερεηηθά θχκαηα ζηνλ αέξα θάλνπλ ηα ηχκπαλά καο λα 

δνλνχληαη. Η έληαζε ηνπ ήρνπ κεηξηέηαη ζε ληεζηκπέι (dΒ), κε ην ρακειφηεξν επίπεδν πνπ 

κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα αληηιεθζεί λα είλαη ην 0 dB θαη ην πην ζπλεζηζκέλν απψηεξν 

φξην λα είλαη ηα 120 dB. Ο ζπλεζηζκέλνο δηάινγνο δηεμάγεηαη ζηα 60 dB, ν ςίζπξνο ζηα 20 

dB, θαη κηα ξνθ ζπλαπιία πεξίπνπ ζηα 100 dB. Σα ηξία νζηά ηνπ κεζαίνπ απηηνχ, ηα νπνία 

ζπλδένληαη κε ην ηχκπαλν, κεηαηξέπνπλ ηα ερεηηθά θχκαηα ζε κεραληθά θχκαηα, ηα νπνία 

κεηαδίδνληαη ζε έλα πγξφ κέζν ζην εζψηεξν απηί. Ο θνριίαο ηνπ απηηνχ έρεη 24.000 

κηθξνζθνπηθά θχηηαξα ηξίραο πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπ πγξνχ ζην εζψηεξν απηί, 

θαη ην ζήκα πνπ ιακβάλνπλ απφ απηφ κεηαδίδεηαη ζηνλ εγθέθαιν κέζσ ηνπ αθνπζηηθνχ 

λεχξνπ.  

 

Εηθόλα 2.2 – Η Λεηηνπξγία ηεο Αίζζεζεο ηεο Αθνήο - Πεγε: Bild&Form Jonny Hallberg 
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2.4.1. – H αίζζεζε ηνπ ήρνπ ωο κεραληζκόο αθύπληζεο εκπεηξηώλ 

O νινέλα θαη πην έληνλνο αληαγσληζκφο ησλ δηαθφξσλ brands ζηε δηαθήκηζε απαηηεί λέεο 

θαη πξσηνπνξηαθέο κνξθέο δηαθνξνπνίεζεο. Έηζη, κηα θίξκα κπνξεί λα δηαιέμεη λα θάλεη 

πην έληνλε ηελ ηαπηφηεηά ηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ήρν σο κέξνο κηαο ζπλεηδεηήο 

“πνιπαηζζεηηθήο” ζηξαηεγηθήο, ψζηε λα πεξάζεη ηα κελχκαηά ηεο κέζσ απηνχ θαη λα 

δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνλ αληαγσληζκφ απνθηψληαο κηα λέα, “ερεηηθή” ραξαθηεξηζηηθή 

ηαπηφηεηα. χκθσλα κε ηνλ βξεηαλφ εξεπλεηή Daniel M. Jackson
7
, ην πην ζεκαληηθφ 

πξάγκα πνπ πξέπεη λα ζθεθηεί ε εηαηξεία θαηά ηε δεκηνπξγία/επηινγή ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο ήρνπ είλαη ην πψο θαη κέζσ πνηψλ κελπκάησλ απηφο ζπλδέεηαη κε 

ηελ ηαπηφηεηα πνπ έρεη, ή πνπ ζέιεη λα απνθηήζεη ε θίξκα. χκθσλα, δε, κε ηνλ Jackson, ν 

ήρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερψο παξφλ ζην πνιπαηζζεηηθφ κάξθεηηλγθ ηεο θίξκαο ψζηε λα 

θαηαιήμνπκε ζε έλαλ ήρν πνπ λα είλαη ραξαθηεξηζηηθφο, επθνινκλεκφλεπηνο θαη 

επέιηθηνο.  

 

Τα Jingles, ε Φσλή θαη ε Μνπζηθή 

Jingle είλαη κηα ερεηηθή έθθξαζε πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζην πσο αληηιακβαλφκαζηε 

ερεηηθά κηα θίξκα. Σα Jingles είραλ πξσηνεκθαληζηεί ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 σο έλαο λένο ηξφπνο γηα λα ηνπνζεηήζεηο ζηξαηεγηθά ηα 

πξντφληα ζνπ ζηελ αγνξά, θαη ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο έγηλαλ φιν θαη πην ζεκαληηθά ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ κάξθεηηλγθ. Σα Jingles ραξαθηεξίδνληαη παξαδνζηαθά απφ ζχληνκα 

ζηηράθηα θαη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Δίλαη εχθνιν λα ηα ζπκεζεί θαλείο θαη ζπλδένληαη 

άξξεθηα κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο εηαηξείαο.  

                                                 

7
 πγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Sonic Branding, ζε ειεχζεξε απφδνζε, Ηρεηηθό Branding 
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Γελ είλαη ιίγεο θαη νη θνξέο φπνπ νη θίξκεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε θσλή σο έθθαλζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηεο εηαηξείαο ηνπο, ε νπνία πνιιέο θνξέο κπνξεί λα γίλεη θαη ε 

ηαπηφηεηα/πξνζσπηθφηεηα ηεο εηαηξείαο. Μεγάιν παξάδεηγκα ε BMW, ε παζίγλσζηε 

εηαηξεία παξαγσγήο πνιπηειψλ απηνθηλήησλ, ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία. Οη ηζχλνληεο εθεί 

πηζηεχνπλ φηη κηα πξνζεθηηθά επηιεγκέλε θσλή έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην 

πνιπαηζζεηηθφ-ερεηηθφ κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο ηνπο. Γη‟ απηφ θαη είλαη ζπλεπείο ζηελ 

επηινγή ησλ θσλεηηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπο επηιέγνληαο γηα πεξηζζφηεξν απφ δέθα ρξφληα 

ηνλ ίδην εζνπνηφ γηα ηηο δηαθεκηζηηθέο ηνπο θακπάληεο, ελψ ζχκθσλα κε κειέηεο πνπ 

δηεμήγαγε ε ίδηα ε εηαηξεία, ην θνηλφ ζεσξνχζε φηη ε BMW είρε δεκηνπξγήζεη κηα πην 

δπλαηή ηαπηφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ηνπ ελ ιφγσ εζνπνηνχ.  

 

Σέινο, κηα αθφκε έθθαλζε ηνπ ερεηηθνχ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα είλαη ε κνπζηθή σο κέξνο 

ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. χκθσλα κε νξηζκέλνπο αλαιπηέο
8
 ε κνπζηθή είλαη ην 

απφιπην εξγαιείν γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζεκαληηθέο θαη κε δηάξθεηα εληππψζεηο ζηνπο 

θαηαλαισηέο γχξσ απφ ηε θίξκα. Η κνπζηθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηφζν ζπλεηδεηά φζν θαη 

αζπλείδεηα ηηο θαηαλαισηηθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ, ελψ επηπιένλ 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνδεγεί ηνπο αλζξψπνπο θαη λα δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε φηη 

αλήθνπλ φινη καδί ζηελ ίδηα νκάδα. χκθσλα κε κειέηεο, ε κνπζηθή δχλαηαη λα 

κεηαδψζεη ζπλαηζζήκαηα κε έλαλ ηξφπν πνπ ε θσλή θαη ηα Jingles δελ κπνξνχλ, ελψ 

κπνξεί θαη λα θεξδίζεη κε πνιχ πην άκεζν θαη εχθνιν ηξφπν ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Δπίζεο, ν ξπζκφο ηεο κνπζηθήο, ην πφζν γξήγνξε ή αξγή είλαη 

επεξεάδεη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δξα κέζα ζε έλα θαηάζηεκα ν θαηαλαισηήο. Γηα 

                                                 

8
 Reda, “Targeted Store Music Programs” 
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παξάδεηγκα, κηα κειέηε πνπ έγηλε ζε έλα εζηηαηφξην
9
 θαηέιεμε φηη κνπζηθή κε γξήγνξν 

ηέκπν θάλεη ηνπο πειάηεο λα ηξψλε πην γξήγνξα θαη έηζη λα θεχγνπλ θαη πην γξήγνξα απφ 

ην θαηάζηεκα αθήλνληαο ρψξν γηα άιινπο.  

 

Η ρξήζε ηεο κνπζηθήο σο πξνσζεηηθφ εξγαιείν, φκσο, δελ ζηακαηάεη εδψ. Μπνξεί αθφκε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν δεκηνπξγίαο κηαο αηκφζθαηξαο ή ελφο ζέκαηνο πνπ λα 

πξνζειθχεη δηαθνξεηηθά target groups, γη‟ απηφ θαη ε επηινγή ηεο είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθή, ψζηε λα ππάξρεη ζπλνρή κεηαμχ ηνπ κνπζηθνχ ζέκαηνο θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ζέιεη ε θίξκα λα πξνζειθχζεη.  

 

Χο θαηάιεμε, ν ήρνο δελ έρεη παίμεη κέρξη ζηηγκήο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζηξαηεγηθφ 

κάξθεηηλγθ ησλ εηαηξεηψλ, θαη ιφγσ απηνχ έρεη αθφκε πνιιέο αλεθκεηάιιεπηεο ηδηφηεηεο, 

νη νπνίεο κφιηο ηψξα αξρίδνπλ ζηγά ζηγά λα εμεξεπλνχληαη. Δίλαη βέβαην, φπσο φια 

δείρλνπλ, φηη ν ήρνο, θαη θαη‟ επέθηαζε φιεο νη εθθάλζεηο ηνπ, ε κνπζηθή, ηα jingles, θηι. 

ζα έρνπλ φιν θαη πην κεγάιν ξφιν ζηηο πξνσζεηηθέο θακπάληεο ησλ εηαηξεηψλ.  

2.5 – Η Αίζζεζε Σεο Όξαζεο 

Η φξαζε είλαη κε δηαθνξά ε πην ζεκαληηθή αίζζεζε ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. Δίλαη ε πην 

άκεζε αίζζεζε θαη απηή πνπ κεηαθέξεη ζηνλ εγθέθαιν ηηο πξψηεο εηθφλεο θαη εληππψζεηο 

γηα ην νηηδήπνηε εξρφκαζηε ζε επαθή καδί ηνπ. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη βαζίδνληαη 

απφιπηα ζηελ φξαζή ηνπο γηα λα θξίλνπλ, αθνχ ε φξαζε καο βνεζά λα δηαθξίλνπκε ηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ, γηα παξάδεηγκα, ηνπ κηθξνχ θαη ηνπ κεγάινπ, ή ηνπ θσηεηλνχ θαη ηνπ 
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ζθνηεηλνχ. Έηζη, ε αίζζεζε ηεο φξαζεο βνεζνχλ ηνλ άλζξσπν λα θαηαλνήζεη ηηο αιιαγέο 

θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα λέν ζρέδην, κία θαηλνηφκα ζπζθεπαζία ή ην πφζν 

πξαθηηθή είλαη ε δηαξξχζκηζε ελφο θαηαζηήκαηνο.  

 

Η ηθαλφηεηα λα βιέπεηο ζεσξείηαη ε πην “ηζρπξή” απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο ηνπ αλζξσπίλνπ 

ζψκαηνο, θαζψο είλαη απηφ πνπ βιέπνπκε πνπ έρεη ηνλ κεγαιχηεξν αληίθηππν ζε εκάο. 

Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαζεκεξηλέο καο απνθάζεηο λα βαζίδνληαη 

ζε ζηνηρεία πνπ απνθνκίζακε κέζσ ηεο φξαζεο. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη, επνκέλσο, θαη γηα 

κηα εηαηξεία ε νπηηθνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηεο ψζηε λα απνθηήζεη κηα μεθάζαξε θαη 

μερσξηζηή, κνλαδηθή θαη άκεζα αλαγλσξίζηκε ηαπηφηεηα. Η φξαζε, κέζσ ηεο 

νπηηθνπνίεζεο ησλ κελπκάησλ ηεο εηαηξείαο ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ δεκηνπξγία brand 

awareness θαη ζην ρηίζηκν ηεο εηθφλαο κηαο εηαηξείαο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ κηαο 

ζεηξάο “νπηηθψλ εθθξάζεσλ”, φπσο είλαη ην ζρέδην, ε ζπζθεπαζία, θαη ζην ζηπι, φηαλ 

κηιάκε γηα πιηθά αγαζά, θαη ην ρξψκα, ην θσο, θαη ε ζεκαηνινγία φηαλ κηιάκε γηα 

εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο.  

2.5.1. - ρέδην θαη πζθεπαζία 

Σν ζρέδην είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα φζνλ αθνξά ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο, 

αθνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο ε απφιπηε έθθξαζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο 

ζε ζρέζε κε ηα άιια, νκνεηδή ηνπ, αγαζά. Γη‟ απηφ θαη νη εηαηξείεο δίλνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζε απηφ, γηα λα ην θάλνπλ λα θαίλεηαη ειθπζηηθφ, ψζηε λα θαιχπηεη 

ηηο αηζζεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ θαζελφο, αθήλνληαο 

ελδερνκέλσο θαη ζε δεχηεξε κνίξα, πιένλ, ηελ πξαθηηθφηεηα.  
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Σν ζρέδην ηνπ πξντφληνο πξνζθέξεη ζε κηα εηαηξεία ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα 

νπηηθφ ζέακα πνπ λα εθθξάδεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ ηαπηφηεηά ηεο. Έηζη, αλ έλα 

πξντφλ ζέιεη λα γίλεη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ θαηαλαισηή, εθηφο απφ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ πξαθηηθφηεηα θαη, βεβαίσο, ηεο αλάγθεο πνπ εμππεξεηεί, νθείιεη λα 

είλαη φκνξθα ζρεδηαζκέλν θαη λα ηαηξηάδεη αηζζεηηθά ζην πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν 

πξννξίδεηαη. Έλα αηζζεηηθά ζρεδηαζκέλν πξντφλ, έρεη ζαθέζηαηα κεγαιχηεξν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, απφ πξντφληα ίδηαο, ή θαη κεγαιχηεξεο, πνιιέο θνξέο 

ιεηηνπξγηθήο αμίαο.  

 

Η ζπζθεπαζία ελφο πξντφληνο παίδεη επίζεο πνιχ κεγάιν ξφιν ζηελ πξνψζεζή ηνπ, φζνλ 

αθνξά ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο ζπζθεπαζίαο είλαη λα κπνξεί λα 

επηδείμεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο θαηά 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηνπο ππνςήθηνπο 

αγνξαζηέο, ελψ ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ, φινη καο 

αθηεξψλνπκε ειάρηζην ρξφλν γηα λα 

παξαηεξήζνπκε ην αγαζφ. Μηα ζπζθεπαζία ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα επηθνηλσληαθφ 

εξγαιείν γηα ηελ εηαηξεία, αθνχ εθηφο απφ 

πεξηέθηεο ηνπ αγαζνχ απηνχ θαζαπηνχ, είλαη θαη 

απφ κφλε ηεο έλα επηθνηλσληαθφ κήλπκα πξνο 

ηνλ ππνςήθην αγνξαζηή. Οη πεξηζζφηεξεο 

ζπζθεπαζίεο είλαη νη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ 

ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ, θαη γηα λα 

Πιαίζην 2.2. - Τν 

Παξάδεηγκα ηεο Nokia 
 

H Nokia, κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο 

θαηαζθεπήο θηλεηψλ ηειεθψλσλ, 

επηιέγεη ζρέδηα γηα ηηο ζπζθεπέο 

ηεο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε απηά 

λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζθηιή 

ζηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο, ελ 

πξνθεηκέλσ ζηελ φξαζε, 

πξσηεχνληνο, θαη ζηελ αθή 

δεπηεξεπφλησο. Δηδηθφηεξα, ηα 

θηλεηά ηειέθσλα ηεο εηαηξείαο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο κεγάιεο 

νζφλεο θαη ηα καιαθά θνπκπηά 

πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα 

λα θάλνπλ ην ηειέθσλν πην 

θηιηθφ θαη ζειθηηθφ πξνο ην 

ρξήζηε, ελψ ε ηθαλφηεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ πνιιά ηειέθσλά 

ηεο γηα αιιαγή ρξψκαηνο 

θαιχκκαηνο πξνζθέξεη απμεκέλε 

εμαηνκίθεπζε γηα θάζε ρξήζηε.  
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επηηχρνπλ, πξέπεη λα πεξηέρνπλ μεθάζαξα κελχκαηα πνπ λα εθθξάδνπλ ηελ αηζζεηηθή (θαη 

φρη κφλν) ηαπηφηεηα ηεο εηαηξείαο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, ε ζπζθεπαζία παίδεη ηφζν 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κηα απιή αιιαγή ηεο κπνξεί λα αιιάμεη θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ίδηνπ 

ηεο ηνπ πξντφληνο, απιά αιιάδνληάο ηεο ην ζρήκα, ην ρξψκα ή ηελ πθή.  

 

2.5.2. - Υξώκαηα, Υξώκα θαη Θεκαηνινγία 

Σν ρξώκα παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νπηηθή εκπεηξία ηνπ θαηαλαισηή ηεο εηαηξείαο. 

Θεσξείηαη γεληθά φηη ην ρξψκα δηεπθνιχλεη ηελ δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ, ελψ είλαη 

επίζεο γλσζηφ φηη επεξεάδεη  ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

ρξψκαηα ελεξγνπνηνχλ ηηο αλακλήζεηο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο καο. Δπηπιένλ, ην 

ζσζηφ ρξψκα, κπνξεί λα πξνζδψζεη ζηελ αλαγλσξηζεκφηεηα κηαο εηαηξείαο.  

 

Γηαθνξεηηθά ρξψκαηα έρνπλ δηαθνξεηηθνχο, θαη ζεκαληηθνχο, ςπρνινγηθνχο αληίθηππνπο 

ζηνλ θαηαλαισηή πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο ζην 

αλζξψπηλν ζψκα. Δπίζεο, ηα ρξψκαηα έρνπλ πνιηηηζηηθή, θαη θνηλσληθή ζεκαζία κέζσ 

ησλ δηάθνξσλ ζπζρεηηζκψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζεσξείηαη γεληθά φηη ην θφθθηλν ηξαβά 

πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ζηα ινγφηππα, ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηηο πξνζθνξέο ζηα 

θαηαζηήκαηα, αθνχ ηξαβά ηελ πξνζνρή ηνπ καηηνχ πην γξήγνξα απφ θάζε άιιν ρξψκα, 

ελψ επίζεο ζε άιιεο εθθξάζεηο ηνπ (θφθθηλν θξαγηφλ γηα παξάδεηγκα) ζπλδέεηαη θαη κε ην, 

πάληα δεκνθηιέο σο πξνσζεηηθφ κέζν, ζεμ. Αληίζηνηρα, ην πξάζηλν ζπλδέεηαη πνιχ 

εχθνια κε ηε γε, θαη ηα γεσξγηθά πξντφληα.  
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Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο, ε επηινγή ηνπ ρξψκαηνο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαη λα 

ζπκβνιίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο θαη ηηο αμίεο πνπ αληηπξνζσπεχεη. Πξέπεη λα δεκηνπξγεί κηα 

ζεηηθή πξνδηάζεζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο απηή θαη ηα πξντφληα ηεο θαη λα αμηνπνηεί 

πιήξσο ηηο πξνσζεηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο αίζζεζεο ηεο φξαζεο κέζσ π.ρ. ινγνηχπσλ, 

ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ, ζπζθεπαζίαο, θαη ηζηνζειίδσλ.  

 

Σν θσο θαη ν θσηηζκόο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή φζνλ 

αθνξά ηπρφλ αιιαγέο ζην πξντφλ ή ην κέξνο ζην νπνίν παξέρεηαη ε ππεξεζία. Γηαθνξεηηθά 

επίπεδε θσηηζκνχ κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ ζπγθεθξηκκέλα κέξε ηνπ πξντφληνο θαη λα 

ηνλίζνπλ ηπρφλ αιιαγέο, ή κελχκαηα πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ε εηαηξεία γηα ην 

πξντφλ/ππεξεζία ηεο, θαζψο επίζεο λα δεκηνπξγήζεη θαη awareness γηα απηή, εηδηθά ζε 

εθδειψζεηο φπσο εθζέζεηο, θηι. Ο ζπλδπαζκφο, δε, ρξψκαηνο θαη θσηηζκνχ κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηελ εηαηξεία ν θαηαλαισηήο.  

 

Η ζεκαηνινγία σο αηζζεηηθή έθθξαζε αθνξά ηα κελχκαηα πνπ ζέιεη ε εηαηξεία λα θέξλεη 

ζην κπαιφ ηνπ ν θαηαλαισηήο φηαλ ζθέθηεηαη απηή θαη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηεο. Η 

ζεκαηνινγία πξνζθέξεη επθαηξίεο ζχλδεζεο ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ εηαηξεία, ελψ πνιιέο 

θνξέο ελεξγεί θαη σο ζεκείν αλαθνξάο γηα απηφλ. Απηά ηα κελχκαηα ζπλήζσο 

εληνπίδνληαη ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο (ζην ινγφηππφ ηεο πην ζπρλά) ή κέζσ νπηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα νπηηθά κέζα δηαθήκηζεο (ηειενπηηθέο θαη 

έληππεο δηαθεκίζεηο).  

 

Η ζεκαηνινγία κπνξεί λα πνηθίιεη ζε κεγάιν βαζκφ. Γελ είλαη απαξαίηεην φηη κηα ζαθήο 

θαη μερσξηζηή ζεκαηνινγία ζπλεπάγεηαη έληνλα ρξψκαηα θαη νπηηθά κελχκαηα ζηα 
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πξνσζεηηθά ηεο κέζα. Η απιφηεηα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επίζεο θαιά, θαη κάιηζηα λα 

είλαη ε ελδεδεηγκέλε θαηεχζπλζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηδηαίηεξα ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ε 

εηαηξεία αληηπξνζσπεχεη ηελ πνηφηεηα θαη/ή ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη αίζζεκα αζθάιεηαο. 

Δπηπιένλ, κηα εηαηξεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθή ζεκαηνινγία γηα λα εθθξάζεη 

δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο ηεο θνπιηνχξαο ηεο. 

2.6 – Η Αίζζεζε Σεο Γεύζεο 

Καηά παξάδνζε, ε ρξήζε ηεο αίζζεζεο ηεο γεχζεο ζην κάξθεηηλγθ ησλ εηαηξεηψλ είλαη 

πεξηνξηζκέλε ζε επηδείμεηο θαη γεπζηηθέο δνθηκέο/γεπζηγλσζίεο, αξθεηά παξακειεκέλε, 

αθήλνληαο έηζη ζηελ άθξε έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη πνιχ ζηε 

δεκηνπξγία awareness γχξσ απφ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο. Δίλαη 

ειάρηζηεο νη θίξκεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε γεχζε σο κέζν ελίζρπζεο ηεο εηαηξηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο, φπσο ειάρηζηεο είλαη θαη νη θίξκεο πνπ έρνπλ ζπλδέζεη ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο κε ηε γεχζε, πιελ, πξνθαλψο, εθείλσλ πνπ ελαζρνινχληαη κε ηελ 

παξαγσγή ηξνθίκσλ.  

 

ε ηη ρξεζηκεχεη, φκσο, ε αίζζεζε ηεο γεχζεο ζην κάξθεηηλγθ θαη γηαηί απηή ζα έπξεπε λα 

αμηνπνηείηαη πεξηζζφηεξν. Γηα ηνλ εμήο απινχζηαην ιφγν: ε γεχζε ζπκβάιεη ηα κέγηζηα 

ζηε δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ, θαη άξα δχλαηαη λα επεξεάζεη επκελψο ηελ πξνδηάζεζε 

ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη ζε έλα πξντφλ ή ππεξεζία. Αθφκε, κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο 

κεραληζκφο αθχπληζεο αλακλήζεσλ, ψζηε λα ζπλδεζεί ην πξντφλ ή ππεξεζία κε θάηη 

επράξηζην γηα ηνλ θαηαλαισηή. Έλα απιφ θαη θαζεκεξηλφ παξάδεηγκα είλαη απηφ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο εηαηξείεο ηξνθίκσλ, φηαλ ραξαθηεξίδνπλ θάπνην λέν ηνπο πξντφλ σο 
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Πιαίζην 2.3 - ΙΚΕΑ 
 

Σα εζηηαηφξηα κέζα ζηα θαηαζηήκαηα 

ησλ ΙΚΔΑ είλαη ηνπνζεηεκέλα θαηά 

ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε δελ είλαη δπλαηφλ 

λα ηα απνθχγεηο. Απηή ε 

πξνζβαζηκφηεηα απηή, ζε ζπλδπαζκφ 

κε άιινπο παξάγνληεο φπσο είλαη ε 

ρακειή ηηκή, πξνζειθχεη ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο λα 

μνδέςνπλ ιίγν απφ ηνλ ρξφλν ηνπο γηα 

λα θάλε. Δπίζεο, κπνξεί θαλείο λα 

αγνξάζεη hot dogs θαη άιια είδε fast 

food ζε ζεκεία θιεηδηά θνληά ζηηο 

ηακεηαθέο κεραλέο, θάηη πνπ 

ζπκβνιίδεη ηηο ρακειέο ηηκέο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ε εηαηξεία, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ ακεζφηεηα, ηελ 

απιφηεηα θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα.  

“ζπηηηθφ” ή “ηεο γηαγηάο”, ζε κηα ζαθή πξνζπάζεηα λα κεηαδψζνπλ κηα αίζζεζε νηθεία, 

πνηνηηθή θαη φηη ην πξντφλ είλαη θηηαγκέλν κε κεξάθη θαη αγάπε ζηνλ θαηαλαισηή.   

 

Απφ ηηο 1000 πξψηεο εηαηξείεο ηνπ Fortune 1000 κφλν ην 16% απηψλ εθαξκφδεη 

κάξθεηηλγθ επηθεληξσκέλν ζηε γεχζε
10

. Έηζη, θάζε εηαηξεία πνπ θάλεη θάηη ηέηνην έρεη κηα 

επθαηξία λα ηζρπξνπνηήζεη ην brand ηεο θαη λα ηνπ δψζεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ ηεο. Δηδηθά φηαλ κηιάκε γηα ηελ βηνκεραλία 

ηνπ θαγεηνχ θαη ηνπ πνηνχ, ν πεξηζζφηεξνο θφζκνο βαζίδεηαη ζην πφζν γλσζηή είλαη ε 

εηαηξεία γηα λα απνθαζίζεη γηα ηηο αγνξέο ηνπ. Οη “δπλαηέο” εηαηξείεο, απηέο κε θαιφ 

awareness δειαδή, έρνπλ ηελ εηθφλα ηεο πην 

πνηνηηθήο θαη πην αμηφπηζηεο θίξκαο, ελ αληηζέζε κε 

ηα πξντφληα κηαο ιηγφηεξν γλσζηήο κάξθαο. Έηζη, ηα 

δπλαηά νλφκαηα ηνπ ρψξνπ είλαη πην εχθνιν λα 

σζήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή ζηελ αγνξά. Άξα, ε αγνξά 

ελφο ηξνθίκνπ ή πνηνχ δελ βαζίδεηαη πάληα ζηελ 

πξαγκαηηθή αμία ηνπ πξντφληνο, αιιά αληίζεηα 

πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο εηθφλαο πνπ έρεη 

ζρεκαηηζηεί γηα ηελ εηαηξεία θαη ην πξντφλ απφ ηνλ 

εθάζηνηε θαηαλαισηή.  

 

 

                                                 

10
 Lindstorm, Brand Sence 
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2.6.1. - Γηαθνξνπνίεζε κέζω ηεο γεύζεο 

Η γεχζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, φπσο είπακε θαη πην πάλσ, γηα λα δνζεί γηα πην 

πνιχπιεπξε ηαπηφηεηα ζε κηα θίξκα θαη λα ηζρπξνπνηεζεί ε εηαηξηθή ηεο ηαπηφηεηα. Γηα 

λα γίλεη θάηη ηέηνην, ε θίξκα ζα πξέπεη λα ζθεθηεί θαηλνηφκα θαη δεκηνπξγηθά θαη λα έρεη 

σο απψηεξν ζθνπφ ζηελ “ζηξαηεγηθή γεχζεο” ηεο πσο ζα θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη έλα 

θνηλφ ηνπ νπνίνπ νη γεπζηηθέο πξνηηκήζεηο δηαθέξνπλ. Έλα πεηπρεκέλν παξάδεηγκα είλαη 

απηφ ηεο IKEA, κηαο εηαηξείαο πνπ παξαδνζηαθά δελ έρεη θάπνηα ζρέζε κε ην ρψξν ησλ 

ηξνθίκσλ θαη κπνξείηε λα δηαβάζεηε ζην δηπιαλφ πιαίζην. 

 

2.7 – Η Αίζζεζε Σεο Αθήο 

Η αίζζεζε ηεο αθήο είλαη ε ηειεπηαία απφ ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο πνπ ζα κειεηήζνπκε 

ζ‟ απηφ ην θεθάιαην. Δίλαη κηα ηδηαίηεξε αίζζεζε, απφ πιεπξάο κάξθεηηλγθ, αθνχ ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη σο πξσηεχνπζα επηινγή γηα λα ζηεζεί 

κηα πνιηηηθή κάξθεηηλγθ επάλσ ηεο, παξά πεξηζζφηεξν ρξεζηκεχεη ζαλ κηα “βνεζεηηθή” 

αίζζεζε ε νπνία εληζρχεη ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη άιιεο 

αηζζήζεηο δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο.  

 

Η αίζζεζε ηεο αθήο καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνχκε έλα αίζζεκα γλσξηκίαο κε ηα 

αληηθείκελα, θη έηζη κπνξνχκε λα αλαθαιέζνπκε ζηε κλήκε καο ην αίζζεκα ηεο ζσκαηηθήο 

επαθήο κε θάπνην αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα, ην πψο λνηψζεη έλα θνθηεξφ καραίξη 

επάλσ ζην δάρηπιφ καο, ή κηα καιαθή κάιιηλε θνπβέξηα. Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αθή σο εξγαιείν κάξθεηηλγθ γηα λα ρηίζνπλ επάλσ ζε ηέηνηα 

αηζζήκαηα αθήο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο βνεζνχλ επάλσ ζην ρηίζηκν ηεο εηαηξηθήο 
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Πιαίζην 2.4 - “Είλαη δπλαηό λ’ 

αγγίμεηο έλα ζπλαίζζεκα;” 
 

Απηφ είλαη ην εξψηεκα πνπ έζεηε κηα 

ηειενπηηθή δηαθήκηζε ηεο Panasonic ζηε 
νπεδία ην 2007. Η δηαθήκηζε ήηαλ 

ηδηαίηεξα αηζζαληηθή, απνζθνπψληαο ζηε 

δεκηνπξγία έληνλνπ ζπλαηζζεκαηηζκνχ, κε 

κηα γπλαηθεία θσλή λα ξσηά: “Γηαηί 
θάπνηεο εκπεηξίεο είλαη πην ζεκαληηθέο από 

άιιεο; Είλαη δπλαηό λ’ αγγίμεηο έλα 

ζπλαίζζεκα; Πσο κπνξεί λα είλαη εθεί ελώ 

δελ είλαη; Αλνίμηε ηηο αηζζήζεηο ζαο. 
Γλσξίζηε ην full HD κε ηελ Viera από ηελ 

Panasonic”. 

 

Η δηαθήκηζε πξνσζνχζε ηελ ηειεφξαζε 
Viera, κε full HD αλάιπζε, θαη 

πεξηγξαθφηαλ ζαλ κηα ηειεφξαζε κε 

ηέιεηα εηθφλα θαη ήρν ή νπνία έθαλε ηνπο 

ζεαηέο ηεο λα λνηψζνπλ πσο βξίζθνληαη 
ηφζν θνληά ζε απηφ πνπ έβιεπαλ ζηελ 

νζφλε, ψζηε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο 

δεκηνπξγνχληαλ κπνξνχζαλ ζρεδφλ λ‟ 

αγγηρζνχλ. 

ηαπηφηεηαο. Έηζη, άξα, ε αίζζεζε ηεο αθήο είλαη ζεκαληηθή γηα ην πψο ν πειάηεο 

αληηιακβάλεηαη ην πξντφλ κηαο εηαηξείαο θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ. Απηφ γίλεηαη θαιχηεξα 

αληηιεπηφ φηαλ αλαινγηζηνχκε ηα απηνθίλεηα ή ηα ξνχρα, ζηα νπνία πνιιέο θνξέο ε 

επηινγή ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ζσκαηηθή αίζζεζε πνπ καο αθήλνπλ ηα 

πξντφληα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε ηελ ρεηξαςία, φηαλ πνιιέο απφ ηηο πξψηεο 

καο εληππψζεηο ζηε γλσξηκία καο κε θάπνην άηνκν, ζηεξίδνληαη ζηελ αίζζεζε πνπ ζα καο 

πεξάζεη κέζα απφ ην απιφ ζθίμηκν ηνπ ρεξηνχ.  

 

εκαληηθφ ξφιν ζηνλ επεξεαζκφ ηεο αίζζεζεο ηεο αθήο παίδνπλ ην πιηθφ απφ ην νπνίν 

είλαη θηηαγκέλν ην πξντφλ, θαη ε εμσηεξηθή επηθάλεηα απηνχ. Γηα παξάδεηγκα, θπζηθά 

πιηθά, φπσο ην δέξκα ή ην μχιν ζεσξνχληαη γεληθά σο δεζηά θαη απαιά, θαη ε ρξήζε ηνπο 

ελδείθλπηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθάζηνηε εηαηξεία ζέιεη λα θάλεη ηνπο πειάηεο λα 

λνηψζνπλ ραιάξσζε θαη ζε επαθή κε ηε θχζε. 

Αληίζεηα, ηα κε θπζηθά πιηθά, φπσο ηα κέηαιια 

ή ην γπαιί ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ην δεηνχκελν είλαη λα ηνληζηεί ε 

ζπκκεηξία θαη ε εξγνλνκία. αθέζηαηα, ην 

πιηθφ παίδεη κεγάιε ζεκαζία θαη ζηελ 

ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ, φπνπ θαη πνιχ 

ζπρλά δίλνπλ θαη ηαπηφηεηα ζε απηφ. Γηα 

παξάδεηγκα, δελ ζα δείηε πνηέ κηα αθξηβή ζεηξά 

πνηψλ ζπζθεπαζκέλε ζε πιαζηηθφ, θαζψο ην 

πιαζηηθφ δίλεη ηελ εηθφλα ηνπ απινχ, θαη ηνπ 

ζπλεζηζκέλνπ.  
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2.7.1. – Ο Φπρνινγηθόο Αληίθηππνο ηεο Αθήο 

πσο είπακε θαη πην πάλσ, ε αθή ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ θαη 

αλακλήζεσλ. Μηιάκε γηα κία βαζηά αίζζεζε, ε νπνία αμηνπνηείηαη πιήξσο φηαλ αγγίδνπκε 

ζσκαηηθά έλα αληηθείκελν.  Οη αληηδξάζεηο καο φηαλ αγγίδνπκε θάηη, φκσο, δελ είλαη κφλν 

ζσκαηηθέο (γηα παξάδεηγκα, ε αληίδξαζή καο φηαλ αγγίμνπκε έλα θαπηφ θάξβνπλν είλαη λα 

απνηξαβερηνχκε ακέζσο) αιιά θαη ςπρνινγηθέο, θάηη πνπ πξνζζέηεη ζηηο εκπεηξίεο θαη ηα 

αηζζήκαηά καο. Δπνκέλσο, ην λα αγγίδεηο θάηη, έρεη θαη έλα βαζχηεξν λφεκα, θάηη πνπ 

ζεκαίλεη φηη αλά πάζα ζηηγκή κπνξνχκε λα αλαθαιέζνπκε ηελ αίζζεζε ζην κπαιφ καο. 

Απηφ, είλαη εχθνιν λα εθκεηαιιεπηεί απφ ηηο εηαηξείεο, ψζηε λα ρηηζηεί ε εηθφλα ηνπο 

βαζηδφκελεο επάλσ ζε ζπλαηζζήκαηα πνπ ζέινπλ λα πεξάζνπλ κέζσ ηεο αθήο. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα εηαηξεία απηνθηλήησλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

καιαθψλ πιαζηηθψλ ζηα ηακπιφ ησλ κνληέισλ ηεο, κε ηδηαίηεξε, ραξαθηεξηζηηθή πθή, 

ψζηε λα δεκηνπξγεί κηα κνλαδηθή εκπεηξία γηα ηνπο επηβάηεο, πέξα απφ ηελ θαζαξά 

νδεγηθή επραξίζηεζε πνπ κπνξεί λα απνθνκίδνπλ.  

 

2.8 – Η Φίξκα ωο Πνιύαηζζεηηθή Δκπεηξία/Case Study: Whole Foods 

Market 

Παξαθάησ κπνξείηε λα δηαβάζεηε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Whole Foods Market, κηαο 

θίξκαο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην πνιπαηζζεηηθφ κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Η Whole Foods Marketing κπνξεί λα ζηαζεί ζαλ έλα εμέρσλ παξάδεηγκα 

εηαηξείαο πνπ έρεη αμηνπνηήζεη πιήξσο, αηνκηθά, θαη ζπλνιηθά καδί, ηηο αλζξψπηλεο 
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αηζζήζεηο ψζηε λα πάξεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαη λα πξνζθέξεη κηα 

νινθιεξσκέλε πνιπαηζζεηηθή εκπεηξία ζηνλ θαηαλαισηή/πειάηε ηεο.  

 

Whole Foods Market 

H Whole Foods Market, ηδξχζεθε ην 1978, θαη εδξεχεη 

ζην Ώζηηλ ηνπ Σέμαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, θαη 

εμεηδηθεχεηαη ζην εκπφξην “θπζηθψλ” θαη νξγαληθψλ 

πξντφλησλ. Μέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009, ε εηαηξεία 

αξηζκνχζε 284 θαηαζηήκαηα, έμη εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηνλ Καλαδά θαη πέληε ζην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην.  Η εηαηξεία έρεη θεξδίζεη πνιπάξηζκα βξαβεία, κεηαμχ θαη ησλ νπνίσλ 

ην “World‟s Best Food Retailer” απφ ην Βξεηαληθφ πεξηνδηθφ The Grocer, ην 2006
11

. 

 

 Η Αίζζεζε ηεο Οζκήο 

Η κπξσδηά ηνπ θξεζθνςεκέλνπ ςσκηνχ είλαη ην πξψην πξάγκα κε ην νπνίν έξρνληαη ζε 

επαθή νη πειάηεο, αθνχ ε δηαξξχζκηζε ησλ θαηαζηεκάησλ είλαη ηέηνηα ψζηε ν θνχξλνο 

ηνπ, λα ππάξρεη πάληα θνληά ζηελ είζνδφ ηνπ. Αθφκε, ηα πεξηζζφηεξα ηξφθηκα δελ 

βξίζθνληαη ζε πιαζηηθά θαιχκκαηα, θαη απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δνθηκέο γεπζηγλσζίαο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θαηάζηεκα, ζεκαίλεη φηη νη κπξσδηέο, ηα αξψκαηα ησλ 

ηξνθίκσλ θηλνχληαη ειεχζεξα ζην ρψξν, δεκηνπξγψληαο έηζη νζκεηηθέο εκπεηξίεο. 

Παξάιιεια, ζε απηφ ζπκβάιεη θαη ην φηη ε εηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ ηερλεηά 

αξψκαηα, ελψ ηνπνζεηεί θαη αιεζηλά ινπινχδηα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηεο ψζηε λα ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αλάδεημε ησλ κπξσδηψλ ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

                                                 

11
 http://www.booths-supermarkets.co.uk/assets/news/20061204_PR_Award.html 
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Το Σοκολατένιο Σιντριβάνι, στο 
μεγαλύτερο κατάστημα της Whole 
Foods, στο Τέξας. 

 Η Αίζζεζε ηνπ Ήρνπ 

Η κνπζηθή ζπιινγή ηεο εηαηξείαο πεξηέρεη πεξηζζφηεξα απφ 3.000 ηξαγνχδηα, ηα νπνία 

έρνπλ επηιερζεί εηδηθά γηα λα παξέρνπλ κηα επράξηζηε αηκφζθαηξα ζηνπο πειάηεο ελψ 

ςσλίδνπλ. Η κνπζηθή θηλείηαη αλάκεζα ζε πνιιά είδε, αιιά ζπλήζσο θηλείηαη ζε απαινχο 

θαη ήξεκνπο ξπζκνχο. Η επηινγή ησλ ήρσλ είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη κε ζπλνρή κεηαμχ ηνπο, 

ψζηε ε εηαηξεία λα δεκηνπξγεί κηα ερεηηθή εηαηξηθή ηαπηφηεηα.  

 

 Η Αίζζεζε ηεο ξαζεο 

Σν εζσηεξηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ είλαη ζρεδηαζκέλν 

ψζηε λα είλαη επράξηζην, θαη λα πεξλάεη κελχκαηα 

νηθνινγίαο (ε εηαηξεία είλαη απφ ηηο πιένλ 

πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλεο). Σν πάησκα 

είλαη θηηαγκέλν απφ θπζηθά πιηθά ζε αλνηρηά 

ρξψκαηα. Ο θσηηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ είλαη 

ηέηνηνο ψζηε λα παξέρεη άλεην, αιιά φρη εθηπθισηηθφ 

θσηηζκφ, ελψ ζε δηάθνξα πξντφληα ππάξρνπλ 

ζηνρεπκέλνη πξνβνιείο επάλσ ηνπο. Η εηαηξεία 

ρξεζηκνπνηεί ηέηνηα ρξψκαηα πνπ λα δεκηνπξγνχλ 

έλα αίζζεκα ζχλδεζεο κε ηε θχζε, ελψ παξάιιεια, νη 

ηηκέο ζηα ξάθηα είλαη πνιχ ζπρλά γξακκέλεο κε ην ρέξη ψζηε λα πξνζδίδνπλ έλαλ πην 

πξνζσπηθφ ηφλν. Σέινο, αλάινγα κε ην θαηάζηεκα, πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα εθζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ηξφθηκα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Whole Foods, φπσο 

ην εηθνληδφκελν.  

 



 

54 

 

Η Αίζζεζε ηεο Γεχζεο 

Η αίζζεζε ηεο γεχζεο αμηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ ηεο δηάδξαζεο ησλ άιισλ αηζζήζεσλ πνπ 

εληζρχνπλ ηελ εκπεηξία πνπ έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο αηζζήζεσο ηεο γεχζεο. ε πνιινχο 

ηνκείο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γεπζηγλσζίαο θάπνησλ πξντφλησλ, ελψ ηα 

δείγκαηα πνπ πξνζθέξνληαη δηαρσξίδνληαη βάζε ηεο επνρηθφηεηαο θαη ηεο ζεκαηνινγίαο. 

Δπηπιένλ, ην θαηάζηεκα ηνπ Λνλδίλνπ έρεη θαη έλα κηθξφ εζηηαηφξην ζην ηζφγεην, ζην 

νπνίν είλαη δπλαηφ λα παξαγγείιεηο θαγεηφ θαη πνηφ γηα άκεζε θαηαλάισζε. Αθφκε, 

πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζεηο γεχζεηο άκα ηελ είζνδφ ζνπ ζην θαηάζηεκα, γηα 

παξάδεηγκα, θξέζθν ςσκί  κε καξκειάδα, αθνχ ν θνχξλνο είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ 

ζπλαληά ν πειάηεο, θάηη πνπ βάδεη ηνπο πειάηεο ζε δηαδηθαζία ζθέςεο ηνπ θαγεηνχ, ην 

νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε απμεκέλε θαηαλάισζε. Οη πειάηεο, δειαδή, είλαη, ζε 

φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Whole Foods, εππξφζδεθηνη λα θνηηάμνπλ, λα 

θάλε θαη λα πηνχλε ζηελ πξάμε ηελ γεπζηηθή εκπεηξία πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη ε 

εηαηξεία.  

 

Η Αίζζεζε ηεο Αθήο  

Οη δηάδξνκνη ζηνπο νπνίνπο εθζέηνληαη ηα πξντφληα είλαη ζρεδηαζκέλνη έηζη ψζηε λα 

δίλεηαη ζηνπο πειάηεο ε επθαηξία λα αγγίδνπλ ηα πξντφληα, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο απηψλ. 

Η θηινζνθία ηεο εηαηξείαο είλαη λα δίλεη ηελ επθαηξία άκεζεο επαθήο ησλ πειαηψλ κε ηα 

πξντφληα, επηηξέπνληάο ηνπο λα ηα αγγίδνπλ κε βάδνληάο ηα ζε ζαθνχιεο, θαη πιαζηηθέο 

ζήθεο, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ψζηε λα εληζρχεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πειάηε ζηελ αγνξά. 

χκθσλα κε ηελ εηαηξεία, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πειαηψλ θαη πξντφλησλ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, αθνχ ε ζσκαηηθή αιιειεπίδξαζε κέζσ ηεο αθήο νδεγεί ζε πεξηζζφηεξεο 

αγνξέο. 
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2.9 – Γξήγνξεο Πξνηάζεηο Αμηνπνίεζεο ηνπ Πνιπαηζζεηηθνύ Μάξθεηηλγθ 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ κεξηθέο γξήγνξα θαη εχθνια πινπνηήζηκεο πξνηάζεηο γηα ηελ 

ρξήζε ηνπ πνιπαηζζεηηθνχ κάξθεηηλγθ ζε κηα επηρείξεζε, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη 

ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο: 

 

Ελζσκάησζε ηνπ γεπζηηθνύ ζηνηρείνπ ζηελ επόκελε πξνσζεηηθή θακπάληα πξντόληνο  Σν 

γεπζηηθφ ζηνηρείν είλαη ζίγνπξν φηη ζα ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ. 

Θα πξέπεη λα δνζεί ζεκαζία ην πξνζθεξφκελν αληηθείκελν λα είλαη ζρεηηθφ κε ηελ θίξκα 

ζαο θαη ηελ εηαηξηθή ηεο ηαπηφηεηα θαη, σο ηδέα, ζρεηηθφ κε ην ππφ πξνψζεζε πξντφλ.    

 

Επηιέμηε ηελ ρξήζε μερσξηζηνύ είδνπο ραξηηνύ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ζαο  Δίηε 

κηιάκε γηα ηελ ζπζθεχαζε ησλ πξντφλησλ, είηε γηα ηηο επηζηνιέο πνπ ζηέιλεη κηα εηαηξεία, 

ε ρξήζε ελφο μερσξηζηνχ, αληηπξνζσπεπηηθνχ είδνπο ραξηηνχ ζα εληζρχζεη ηελ εηαηξηθή 

ηαπηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ζα ηξαβήμεη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ. 

 

Δώζηε ζην θαηάζηεκά/επηρείξεζή ζαο έλα ραξαθηεξηζηηθό άξσκα  Κάηη ηέηνην ζα εληζρχζεη 

ηελ εηαηξηθή ζαο ηαπηφηεηα, θαη ζα θάλεη πνιχ πην επράξηζηε ηελ παξακνλή ησλ πειαηψλ 

ζαο ζηνλ ρψξν απηφ.  

 

Κάληε ηνπο πειάηεο ζαο λα πάξνπλ ην εηαηξηθό ζαο άξσκα ζην ζπίηη ηνπο  Κάληε θηλεηφ ην 

αληηπξνζσπεπηηθφ άξσκα ηεο εηαηξείαο ζαο, ψζηε νη θαηαλαισηέο ζαο λα κπνξνχλ λα ην 

παίξλνπλ καδί ηνπο ζηηο θαηνηθίεο ηνπο, θαη λα ηνπο γίλεηαη βίσκα. Μηα θαιή ηδέα είλαη νη 
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αξσκαηηζκέλεο ζαθνχιεο, ή ραξηηά πεξηηπιίγκαηνο, είηε ε ρξήζε πξνσζεηηθψλ εξγαιείσλ, 

φπσο ε πξνζθνξά κνιπβηψλ κε ην ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα ηεο θίξκαο ζαο.  

 

Δεκηνπξγήζηε έλαλ ραξαθηεξηζηηθό ήρν   Σαπηνπνηήζηε ηελ εηαηξεία ζαο κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ήρν, ηνλ νπνίν φπνηε αθνχεη θαλείο λα ζπλδέεη άκεζα κε ηελ εηαηξεία ζαο. 

Έλα απφ ηα πην πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα, θαη κάιηζηα εγρψξην, είλαη απηφ ηεο θακπάληαο 

ηεο εηαηξείαο αιιαληηθψλ Υθαληήο, γηα ην παξηδάθη ηεο, ελ έηε 2009 θαη έπεηηα. 

 

 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηε κειέηε ηνπ Πνιπαηζζεηηθνχ Μάξθεηηλγθ, ελ ζπλερεία, ζην 

Κεθάιαην 3, ζα πεξάζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ πλαηζζεκαηηθνχ Branding.  
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2.10 – Βηβιηνγξαθία 2
νπ

 Κεθαιαίνπ 

 

Βηβιηνγξαθία 

 Bertil Hutlen, Niklas Broweus and Marcus Van Dijk, Sensory Marketing. 

PALGRAVE MACMILLAN, 2009 

 Martin Lindstorm, Brand Sense. FREE PRESS, 2005 

 Διέλε θνχκα, Τν Πνιπαηζζεηηθό Μάξθεηηλγθ: Η Επίδξαζε ηεο Αθήο θαη ηεο 

Όζθξεζεο ζηνλ Καηαλαισηή, δηπισκαηηθή εξγαζία, 12/2008 

 

Άξζξα 

 Jeff Stephens, Fundamentals and Tips for Multi-Sensory Marketing & Experiental 

Brand Development 

 Jeff Stephens, Non-Traditional Marketing Rules (!) 

 Κσλζηαληίλνο Παληίδνο, Τν Απόιπην Εξγαιείν Μάξθεηηλγθ, 

www.scentmarketing.gr, 25/11/2008  

 Φψηεο Φηιηππφπνπινο, Άξσκα Επηηπρίαο ζηελ Πξνώζεζε Πξντόλησλ, Η 

Ναπηεκπνξηθή, 1/10/2007 

 The Way the Brain Buys, The Economist, 18/12/2008 

 Amanda Fernante, Retailers, CPG Partners Making Sense Out Of Sensory 

Marketing, 20/8/2004 

 Φψηεο Φηιηππφπνπινο, Η αίζζεζε ηνπ Brand…Τν Μέιινλ ζην Πνιπαηζζεηηθό 

Μάξθεηηλγθ, www.managementtips.gr, 29/9/2009 

 

http://www.scentmarketing.gr/
http://www.managementtips.gr/
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Ιζηνζειίδεο 

 www.wholefoodsmarket.com 

 www.scentmarketing.gr  

 www.managementtips.gr 

http://www.wholefoodsmarket.com/
http://www.scentmarketing.gr/
http://www.managementtips.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 – ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΟ BRANDING 

 

“Μπνξεί λα μεράζνπλ ηη ηνπο είπεο, αιιά δελ ζα μεράζνπλ πνηέ πσο ηνπο έθαλεο λα 

λνηώζνπλ” - Carl W. Buechner 

 

3.1– Branding θαη πλαηζζεκαηηθό Branding 

Σν Branding είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ κάξθεηηλγθ ζχκθσλα κε ηελ νπνία δεκηνπξγείο έλα 

φλνκα, ζχκβνιν, ή αθφκε θαη ζρέδην πνπ ιεηηνπξγεί σο αλαγλσξηζηηθφ ελφο πξντφληνο θαη 

ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα άιια ζπγγεληθά-αληαγσληζηηθά ηνπ πξντφληα
12

. Οπζηαζηηθά, 

πξφθεηηαη γηα έλα ηξφπν ψζηε λα πξνζδίδεηο μεθάζαξε ηαπηφηεηα ζηα πξντφληα ζνπ, θαη λα 

επηζεκαίλεηο ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ην θάλνπλ δηαθνξεηηθφ θαη πην ζειθηηθφ απφ ηα 

πξντφληα ησλ αληαγσληζηψλ ζνπ.  

 

Σν Branding είλαη θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθφ ζηελ θχζε ηνπ, ελψ ζηεξίδεηαη θπξίσο επάλσ 

ζην φλνκα πνπ έρεη θαηαθέξεη λα ρηίζεη ε εηαηξεία γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Η έλλνηα ηεο πίζηεο 

απφ κεξηάο θαηαλαισηψλ/πειαηψλ απέλαληη ζηελ εηαηξεία είλαη ζεκαληηθφηαηε, θαη εθεί 

ζηεξίδεηαη ζρεδφλ εμ‟ νινθιήξνπ ην Branding. Απψηεξνο ζηφρνο κηαο ζσζηήο 

ζηξαηεγηθήο Branding, επνκέλσο, είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ αηζζήκαηνο πίζηεο 

απέλαληη ζην φλνκα θαη ηα πξντφληα ηεο, κέζσ πειαηνθεληξηθήο ηνπνζέηεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο ζηελ αγνξά. 

 

                                                 

12
 http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/term/82248.html  

http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/term/82248.html
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Πιαίζην 3.1 - “Μπύξα ή Kaiser;” 

Με απηφ ηνλ ηίηιν πξνκνηάξεη ηελ κπχξα ηεο ε 

δπζνπνηεία Kaiser γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2010. 

Βαζηδφκελε ζαθψο επάλσ ζην branding, θαη κε ην 

ζαθέο κήλπκα “drink different” (πηεο δηαθνξεηηθά), 

θαιεί ηνπο θαηαλαισηέο λα δηαθνξνπνηεζνχλ 

επηιέγνληαο Kaiser (θαη φρη απιά κπχξα, 

δηαθνξνπνηψληαο έηζη ην πξντφλ ηεο απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη δίλνληάο ηνπ premium ραξαθηήξα) 

ελψ παξάιιεια, ε αηζζεηηθή ηεο δηαθήκηζεο είλαη 

ηέηνηα πνπ δίλεη έλαλ αέξα πνιπηέιεηαο ζην πξντφλ, 

αθνινπζψληαο, θπζηθά, θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ 

πνιπαηζζεηηθνχ κάξθεηηλγθ, γηα ην νπνίν κηιήζακε 

πην πάλσ. 

 
 

 

Σν επηηπρεκέλν Branding ζηεξίδεηαη επίζεο ζηελ πξνψζεζε ησλ ηζρπξψλ ζεκείσλ ζνπ, 

είηε κηιάκε γηα ηελ εηαηξεία, είηε γηα ην εθάζηνηε πξντφλ ηεο εηαηξείαο. Πξέπεη λα είλαη 

ζίγνπξν φηη ην πξντφλ κπνξεί πάληα λα απνθέξεη ηα πξάγκαηα πνπ ππφζρεηαη θαη ζηνλ 

βαζκφ πνπ ηα ππφζρεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα ζηα νπνία 

ζα αλαθεξφκαζηε σο “brand values”. 

 

Σν πλαηζζεκαηηθφ Branding, απφ ηε 

κεξηά ηνπ, κπνξεί λα νξηζηεί σο ην 

κέζν κε ην νπνίν νη θαηαλαισηέο 

ζπλδένληαη ππνζπλείδεηα κε ηηο 

εηαηξείεο θαη ηα πξντφληα ηνπο κε έλαλ 

ζπλαηζζεκαηηθά έληνλν θαη 

θαηλνχξγην ηξφπν
13

. Η ζηξαηεγηθή 

απηή είλαη απνηειεζκαηηθή, θαζψο 

φινη αληαπνθξηλφκαζηε 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηηο εκπεηξίεο καο 

θαη πξνβάινπκε ζπλαηζζεκαηηθέο 

αμίεο ζηα δηάθνξα πξντφληα (θαη 

ππεξεζίεο) πνπ καο πεξηβάιινπλ. 

 

Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ πλαηζζεκαηηθνχ Branding (θαη ηνπ Branding) είλαη ε ζχλδεζε ελφο 

πξντφληνο κε ηελ εηαηξεία, ην Brand, ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κελ γίλεηαη δηαρσξηζκφο 

                                                 

13
 Marc Gobe, Emotional Branding, ALLWORTH PRESS, 2001 
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κεηαμχ ησλ δχν. Μεξηθέο απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο ηέηνηνπ branding έρνπλ 

απνδψζεη ηέηνηα απνηειέζκαηα κε κεγάιε επηηπρία. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Διιάδα 

αλαθεξφκαζηε πνιχ ζπρλά ζηηο πάλεο κσξψλ σο Babylino, ελψ ε Babylino είλαη απιά κία 

απφ ηηο εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ πάλεο γηα κσξά, φρη ην απηνχζην πξντφλ. Γίπια 

κπνξείηε λα δείηε άιιν έλα παξάδεηγκα ζηελ θακπάληα ηεο εηαηξείαο δπζνπνηείαο Kaiser 

γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2010. 

3.2– Οη Γέθα Δληνιέο ηνπ πλαηζζεκαηηθνύ Branding 

Η κεηάβαζε απφ ηελ παιαηφηεξε ηδέα ηνπ brand awareness, ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 

ηαπηφηεηαο γηα ηελ εηαηξεία ζνπ, δειαδή, ζηε λέα ηδέα ηνπ πλαηζζεκαηηθνχ Branding δελ 

είλαη εχθνιε, αθνχ, νπζηαζηηθά αιιάδεη νιφθιεξε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ δηαδηθαζία 

ζθέςεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ, θαη θέξλεη κηα δηάζηαζε 

εμαηνκηθεπκέλεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ εθάζηνηε πειάηε θαη ηελ εηαηξεία, ην Brand. Με 

ηηο παξαθάησ “Γέθα Δληνιέο ηνπ πλαηζζεκαηηθνχ Branding” είλαη εχθνιν λα δηαπηζησζεί 

ε αιιαγή κεηαμχ ησλ παξαδνζηαθψλ ηαθηηθψλ δεκηνπξγίαο brand awareness θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο πιεπξάο πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμεη έλα brand ψζηε λα πξνηηκεζεί απφ 

έλα άιιν. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα δέθα πνηνηηθέο αλαβαζκίζεηο κεξηθψλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ νθείιεη λα δηαζέηεη θάζε ζεκαληηθή εηαηξεία, πνπ ζηεξίδεηαη, ή θαη 

φρη ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Branding:  

 

1. Από ηνπο θαηαλαισηέο, ζην ιαό 

Ο πξψηνο θαλφλαο αθνξά ηελ πηνζέηεζε κηαο πην πειαηνθεληξηθήο ηαθηηθήο, ψζηε ε 

εηαηξεία λα είλαη πην θνληά ζηνλ πειάηε, λα αληιεί κεγαιχηεξε πιεξνθφξεζε απφ απηφλ, 
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θαη επνκέλσο λα αθνπγθξάδεηαη θαη λα θαηαλνεί επθνιφηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ην πψο 

ζα ηηο εθπιεξψζεη.  

 

2. Από ην πξντόλ, ζηελ εκπεηξία 

θνπφο, πηα, δελ είλαη λα απνθηνχλ έλα πξντφλ γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, αιιά 

λα απνθηήζνπλ, κέζσ ηνπ πξντφληνο κηα εκπεηξία, ε νπνία ζα ηνπο πξνζθέξεη πνιιαπιά 

επηπιένλ νθέιε. Δμάιινπ, έλα πξντφλ θαιχπηεη αλάγθεο, κηα εκπεηξία θαιχπηεη επηζπκίεο.  

 

3. Από ηελ εηιηθξίλεηα, ζηελ εκπηζηνζύλε 

Δλψ ε εηιηθξίλεηα είλαη θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη αλακελφκελν θαη δεδνκέλν εθ κέξνπο ηεο 

εηαηξείαο, ε εκπηζηνζχλε είλαη θάηη ην νπνίν θεξδίδεηαη κέζα απφ κηα ζπλερή δηαδηθαζία, 

θαη είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο αμίεο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα εηαηξεία.  

 

4. Από ηελ πνηόηεηα, ζηελ πξνηίκεζε 

Δλ γέλεη ζήκεξα ε πνηφηεηα είλαη θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη ηα πάληα ζήκεξα γχξσ καο, 

κηιψληαο γηα πξντφληα. Δίλαη θάηη πνπ ζεσξείηαη παληνχ δεδνκέλν. Ση είλαη, φκσο, απηφ 

πνπ κεηνπζηψλεη ηελ πνηφηεηα ζε πσιήζεηο; Η απάληεζε είλαη ε πξνηίκεζε έλαληη θάπνηνπ 

άιινπ νκνεηδνχο αληαγσληζηηθνχ πξντφληνο. Καη απηή έξρεηαη κέζσ ηνπ ρηηζίκαηνο κηαο 

ηζρπξήο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο, κε μεθάζαξα κελχκαηα θαη θαιή ζρέζε κε ηνπο πειάηεο.  

 

5. Από ηε δηαζεκόηεηα, ζηνλ ζαπκαζκό 

Αλ θαη ην φλνκα ηεο θίξκαο, ζαθψο θαη κεηξάεη ζηηο πσιήζεηο, έλα γλσζηφ brand δελ 

ζεκαίλεη θαη απαξαίηεηα φηη ζε αγαπάλε. Γηα παξάδεηγκα ε εηαηξεία παξαγσγήο εηδψλ 

ξνπρηζκνχ Levi‟s, παξφηη παζίγλσζηε, ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ ηα πεγαίλεη θαιά ζηηο 
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πσιήζεηο ηεο. Η εηαηξεία ζα πξέπεη λα ζηνρεχζεη ζην φρη κφλν λα είλαη γλσζηή, αιιά θαη 

αξεζηή, θαη αγαπεηή, θαη λα ζαπκάδεηαη γηα ηηο αμίεο πνπ αληηπξνζσπεχεη απφ ηνλ 

αγνξαζηή ηεο. 

 

6. Από ηελ ηαπηόηεηα, ζηελ πξνζσπηθόηεηα 

πσο θαη παξαπάλσ, ην λα έρεη ηαπηφηεηα κηα εηαηξεία, φζν ζεκαληηθφ θη αλ είλαη απηφ, 

δελ είλαη αξθεηφ. Έλα επηηπρεκέλν brand νθείιεη λα έρεη ραξαθηήξα θαη μερσξηζηή 

πξνζσπηθφηεηα πνπ λα ην δηαθνξνπνηεί ζαθψο θαη κε επηθέληξσζε ζηα ζεηηθά ηνπ 

ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα άιια αληαγσληζηηθά ηνπ brands.  

 

7. Από ηε ιεηηνπξγηθόηεηα, ζηελ αίζζεζε 

Aλ θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο αγαζνχ είλαη ζαθψο θάηη ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

άλνδν ζηηο πσιήζεηο ηνπ, είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ αίζζεζε πνπ απνθνκίδεη ν 

θαηαλαισηήο απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά ηνπ πξντφληα. Γηα 

παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηελ δηαθήκηζε ηεο Ιαπσληθήο εηαηξείαο παξαγσγήο απηνθηλήησλ 

Nissan, πνπ “έηξεμε” ην 2007 ζηελ Ακεξηθή, έλα νπνηνδήπνηε απηνθίλεην ζα ζε πάεη ζηνλ 

πξννξηζκφ ζνπ, αιιά ην Nissan Sentra ηνπ 2007 ζα ζε πάεη κε κεγαιχηεξε άλεζε, αθνχ 

δηαζέηεη κεγαιχηεξν εζσηεξηθφ ρψξν απφ ηα ακέζσο αληαγσληζηηθά ηνπ κνληέια, ην Civic 

ηεο Honda θαη ην Corolla ηεο Toyota, θαη επνκέλσο νη ηαμηδηψηεο ζα απνθνκίζνπλ κηα 

αλαβαζκηζκέλε αίζζεζε άλεζεο κε απηφ ην κνληέιν
14

. 

 

                                                 

14
 χκθσλα κε ηελ δηαθήκηζε ηεο Nissan, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ακεξηθαληθφ πεξηνδηθφ Thor #3, 

MARVEL, Ννέκβξηνο 2007 



 

64 

 

 

 

8. Από ηελ παξνπζία, ζηελ αηζζεηή παξνπζία.  

Γελ είλαη αξθεηφ σο brand λα έρεηο παξνπζία, αιιά ρξεηάδεηαη απηή θαη λα γίλεηαη 

αληηιεπηή. Απηφ γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ αληίθηππνπ πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ θαηαλαισηή. 

Βεβαίσο, αλ θαη ηα πξνσζεηηθά κέζα γηα ηελ παξνπζία ηνπ Brand είλαη  αλεμάληιεηα, ην 

θαιχηεξν είλαη λα πξνηηκάηαη θάηη ην θαηλνηφκν, πνπ λα δηαθνξνπνηεί ηελ εηαηξεία απφ 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα εζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα ηεο παξνπζίαο θαη φρη ζηελ πνζφηεηα 

απηήο. Δλ νιίγνηο δελ ρξεηάδεηαη κηα εηαηξεία, έλα brand λα βξίζθεηαη παληνχ, αιιά εθεί 

φπνπ βξίζθεηαη λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ. Έλα επηηπρεκέλν παξάδεηγκα είλαη νη 

κεραλέο απηφκαησλ πσιεηψλ εζσξνχρσλ ηεο εηαηξείαο Joe Boxer, ηα νπνία κηιάλε θαη 

θσλάδνπλ ζηνπο πεξαζηηθνχο “Δεε, κήπσο ρξεηάδεζαη θαηλνχξγηα εζψξνπρα;”. 

Καηλνηνκία, αηζζεηή παξνπζία, θαη ζχλδεζε κε ηνπο πειάηεο κέζσ ηνπ ρηνχκνξ κε κηα 

απιή θαη επθφισο πξαγκαηνπνηήζηκε ηδέα.  

 

9. Από ηελ επηθνηλσλία, ζηνλ δηάινγν 

Μέρξη ζηηγκήο, ε επηθνηλσλία κεηαμχ εηαηξεηψλ θαη πειαηψλ, ζπλίζηαην ζην λα ιέεη 

πξάγκαηα ε εηαηξεία ζηνλ θαηαλαισηή, λα παξαρσξεί πιεξνθνξίεο. Μέζσ ηνπ δηαιφγνπ, ν 

θαηαλαισηήο/πειάηεο εκπιέθεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ brand, απνθηά ιφγν 

ζηελ χπαξμε θαη δηακφξθσζή ηνπ, κέζσ ησλ δηαθφξσλ πξνσζεηηθψλ εξγαιείσλ, φπσο, 

ιφγνπ ράξηλ, ηα δηάθνξα events, θαη ελ ηέιεη, ζπκκεηέρεη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα.  
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10. Από ηελ παξνρή ππεξεζίαο θαη ηελ θάιπςε αλαγθώλ, ζηελ πξαγκαηηθή ζρέζε 

Η παξνρή ππεξεζίαο, ε αγνξά ελφο πξντφληνο είλαη, νπζηαζηηθά, κηα πψιεζε. Μηα ζρέζε 

κεηαμχ πειάηε θαη brand πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη αλαγλψξηζε ηνπ brand απφ 

κεξηάο ηνπ πειάηε. Με ηνλ φξν αλαγλψξηζε ελλννχκε ηελ αλαγλψξηζε ησλ brand values 

ηεο εηαηξείαο θαη ην ηη απηά αληηπξνζσπεχνπλ. Η ζρέζε ζπλεπάγεηαη κηα πην βαζεία 

επηθνηλσλία κεηαμχ εηαηξείαο θαη πειάηε, κε ηελ εηαηξεία λα πξνζπαζεί πξαγκαηηθά λα 

θαιχςεη ηελ αλάγθε θαη ην ζέισ ηνπ ππνςήθηνπ αγνξαζηή ηεο θαη φρη απιά λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα πψιεζε. χκθσλα κε ηνλ Howard Shultz, CEO ησλ Starbucks, ε 

ζρέζε κε ηνλ πειάηε πξέπεη λα είλαη κηα εξσηηθή ζρέζε: “Αλ ραηξεηήζνπκε ηνπο πειάηεο, 

αλ αληαιιάμνπκε ιίγα ιφγηα παξαπάλσ καδί ηνπο θαη κεηά ηνπο θηηάμνπκε έλα ξφθεκα 

θνκκέλν ζηα κέηξα ηνπο, αθξηβψο φπσο ην ζέινπλ, δελ ζα βιέπνπλ ηελ ψξα λα 

μαλαέξζνπλ.” 

 

3.3 – To κνληέιν Value Star ηεο Hallmark Cards 

Σν ζεκαληηθφηεξν, ίζσο, γηα ηελ επίηεπμε θέξδνπο πνπ ζα επηηξέςεη ζε κηα εηαηξεία λα 

επηβηψζεη, είλαη ην λα θεξδίζεη ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ/θαηαλαισηψλ. Γηα λα θαηαθέξεη 

θάηη ηέηνην, φζν απιφ θη αλ αθνχγεηαη, αξθεί απιά  λα πξνζζέζεη αμία ζηελ εκπεηξία 

αγνξάο ηνπ θαηαλαισηή. Απηφ γίλεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο, ρακειψλνληαο ηηο ηηκέο, 

πξνζζέηνληαο νθέιε, εμειίζζνληαο ηα πξντφληα, θαη ινηπά. Μέρξη ηψξα, γηα ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε θαη ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηνχηαλ ε αλάιπζε 

Cost-Benefit (Κφζηνπο-Χθέιεηαο), δειαδή νη έλλνηεο ησλ Product (πξντφλ), Equity 

(θαζαξή αμία) θαη Experience (εκπεηξία) πνπ ζπληζηνχλ ην Benefit, θαη ησλ Money 

(ρξήκαηα) θαη Energy (ελέξγεηα) πνπ ζπληζηνχλ ην Cost, ηνπνζεηνχληαλ ζε έλα θιάζκα, κε 
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Πιαίζην 3.2 - Hallmark Cards 

H Hallmark Cards ηδξχζεθε ην 1910 απφ ηνλ Joyce C. Hall, ζην Κάλζαο, θαη είλαη ζήκεξα ε 

κεγαιχηεξε εηαηξεία θαηαζθεπήο επρεηήξησλ θαξηψλ ζηηο ΗΠΑ, κε ην πεξίπνπ 50% ησλ θαξηψλ πνπ 

ζηέιλνληαη θάζε ρξφλν ζηηο ΗΠΑ λα είλαη δηθέο ηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα εηαηξεία κε ζπλερή αλάπηπμε, 

ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη ε ηδηαίηεξα πειαηνθεληξηθή πνιηηηθή ηεο.  

ηε κνξθή: Cost/Benefit. ζν κηθξφηεξν ήηαλ απηφ ην θιάζκα ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε 

αμία ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν φκσο 

αγλννχζε θαη κία αθφκε παξάκεηξν, ηελ έλλνηα ηεο κε ρξεκαηηθήο αμίαο, φπσο ηελ 

αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο φηαλ πξνβαίλεη ζε κία αγνξά.  

 

Κηλνχκελε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηεο επέθηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο εμίζσζεο cost 

benefit ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη άιιεο, κε κεηξίζηκεο παξακέηξνπο ζεκαληηθέο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο, ε εηαηξεία Hallmark Cards, εμέιημε ην κνληέιν Value Star, ψζηε απηφ λα 

κπνξεί λα αλαιχεη ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαη πξνηηκήζεηο. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ πξαθηηθφ, επθφισο εθαξκφζηκν νδεγφ γηα ηελ θαηαλφεζε, βειηίσζε 

θαη πξνζζήθε κηαο έλλνηαο αμίαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ ζην  πςειφηεξν επίπεδν, θαη εμαηνκηθεπκέλα.  

 

Πιένλ, νη έλλνηεο ησλ Benefit θαη Cost, ζηελ cost-benefit analysis, ζπλδπαζκέλεο ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ Value Star (βιέπε ρήκα 3.1) ππνλννχζαλ θαη έλα ηέηαξην, θαζνιηθφ, e, ηελ 

έλλνηα ηνπ emotion (ζπλαηζζήκαηνο).   
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                   Καζαξή Αμία 

                                                   Πξντφλ                     Δκπεηξία 

  

 

                                                      Υξήκαηα          Δλέξγεηα 

Σρήκα 3.1 - Hallmark’s Value Star Model 

 

πσο κπνξνχκε λα δνχκε, κε ηελ δηάηαμε απηή, ππάξρεη έλαο λένο δηαρσξηζκφο, ν νπνίνο 

ππεξβαίλεη ηνλ πξνεγνχκελν, απηφλ δειαδή ηεο cost-benefit analysis, ζε έλλνηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηδέα ηνπ θφζηνπο θαη ζε έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηδέα ηνπ θέξδνπο. Πιένλ, 

κπνξνχκε λα θάλνπκε έλα δηαρσξηζκφ ζηελ αξηζηεξή θαη δεμηά πιεπξά ηνπ ζρήκαηνο, 

ζηελ αξηζηεξή Λνγηθή (πξντφλ, ρξήκαηα) Πιεπξά θαη ηελ δεμηά πλαηζζεκαηηθή (Καζαξή 

Αμία, Δκπεηξία, Δλέξγεηα) Πιεπξά.  Έηζη, παξφηη ηα πέληε ζηνηρεία ηνπ Value Star ηεο 

Hallmark πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο παξαδνζηαθήο αλάιπζεο, εηζάγεη θαη έλαλ 

ζεκαληηθφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ ινγηθψλ εθθάλζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθάλζεσλ, αλαδεηθλχνληαο ην πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ζηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα, εηδηθά φζνλ αθνξά ζην πσο απηνί (νη θαηαλαισηέο) 

αληηιακβάλνληαη ηελ αμία θαη ηελ καθξνρξφληα πίζηε πξνο ηελ εηαηξεία.  

 

3.3.1. – Η Λνγηθή Πιεπξά ηνπ Value Star 

Σα ρξήκαηα θαη ην πξντφλ, είλαη ίζσο ηα πην εχθνια ζηελ θαηαλφεζε. Δίλαη θαη ηα δχν 

έλλνηεο ινγηθέο, αθνχ είλαη πξνηεξαηφηεηεο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

ΑΞΙΑ 
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ινγηθή. Μπνξψ λα αγνξάζσ απηφ ην πξντφλ; Δίλαη αθξηβφ; Θα κνπ θαιχςεη θάπνηα 

αλάγθε; Κάλεη ηα πξάγκαηα πνπ ζέισ;  

 

Παξφηη φκσο είλαη ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ εμεηάδεη ν θαηαλαισηήο, δελ είλαη ηα κφλα πνπ 

παίδνπλ ζεκαληηθφ, ίζσο νχηε θαλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν, ξφιν ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Αλ 

ήηαλ έηζη, θακία εηαηξεία δελ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ βέβαηε γηα ηελ βησζηκφηεηά ηεο, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη παξαπιήζηα πξντφληα, κε κηα ιεηηνπξγία ή έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ επηπιένλ, ή κε ειαθξά κεησκέλε ηηκή. Δάλ νη θαηαλαισηέο απνθάζηδαλ κε 

θξηηήξην κφλν ηελ ηηκή θαη ην πξντφλ, ζα επέιεγαλ ζπλέρεηα ην λέν, θζελφηεξν ή κε κηα 

ιεηηνπξγία επηπιένλ, πξντφλ, θαη φια ηα πξνυπάξρνληα πξντφληα ζα ραλφληνπζαλ, 

εκπνξηθά, ζηε ιήζε. Ξέξνπκε φκσο φηη ζηελ πξάμε θάηη ηέηνην δελ γίλεηαη. Έλα 

απηνθίλεην κπνξεί (θαη ην θάλεη) λα πνπιήζεη αθφκε θαη κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ 

κνληέινπ πνπ ην αληηθαζηζηά, ή ηελ παξνπζία ελφο θζελφηεξνπ αληαγσληζηηθνχ κνληέινπ. 

Παξφια απηά φκσο, ε ηηκή θαη ην πξντφλ έπαηδαλ θαη πάληα ζα παίδνπλ έλα ζεκαληηθφηαην 

ξφιν ζηελ επηινγή ηεο αγνξάο, εηδηθά ζε πξντφληα πνπ δελ πξνζθέξνπλ θάπνην 

δηαθνξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, θαη δελ ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε βελδίλε, ην hardware ελφο ππνινγηζηή, θηι.  

 

3.3.2. – Η πλαηζζεκαηηθή Πιεπξά ηνπ Value Star 

To έηεξνλ ήκηζπ ηνπ Value Star έξρεηαη ζε κεγάιε αληίζεζε κε ην πξψην. Δδψ βξίζθνπκε 

ηα Καζαξή Αμία (Equity), Δκπεηξία (Experience) θαη Δλέξγεηα (Energy), ηα νπνία ε 

Hallmark απνθαιεί θαη πλαηζζεκαηηθά E, θαη φρη κφλν δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα πςειήο 

δηαθνξνπνίεζεο κέζσ απηψλ, απφ ηνλ αληαγσληζκφ, αιιά θαη ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο 



 

69 

 

Hallmark, απνδεηθλχεηαη θαη φηη νπζηαζηηθά απηά είλαη πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο αγνξάο ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ.  

 

 Η Καζαξή Αμία αλαθέξεηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ θεξδίδεη κηα εηαηξεία 

θαη ηεο ηαπηφηεηαο πνπ επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα λνηψζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά 

δεκέλνη καδί ηεο. Μηα εηαηξεία δεζκεχεηαη γηα θάηη, φζνλ αθνξά ηα πξντφληα ηεο, θάλεη 

κηα ππφζρεζε, ηελ εθπιεξψλεη ζπλερψο ζηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ, θαη κε ηνλ θαηξφ, νη 

θαηαλαισηέο ηελ εκπηζηεχνληαη ηπθιά – απιά κε ην λα δνπλ ην ινγφηππν ή ην λα 

αθνχζνπλ ην φλνκα ηεο εηαηξείαο, γλσξίδνπλ φηη ην πξντφλ αμίδεη ην ηίκεκα. 

 

Η Δκπεηξία αλαθέξεηαη ζηε δηάδξαζε κηαο εηαηξείαο κε ηνπο πειάηεο ηεο. Η επαθή πνπ 

έρεη κηα εηαηξεία κε ηνπο πειάηεο ηεο (κέζσ πνιπάξηζκσλ πεξηπηψζεσλ, φπσο είλαη ε 

επίζθεςε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ε ρξήζε ελφο πξντφληνο ηεο, θάπνην event, θαη 

άιια) επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη ζηελ θίξκα. Με θάζε επαθή, 

δίλεηαη ε επθαηξία λα γλσξίζεηο θαιχηεξα ηνλ πειάηε ζνπ, λα αθνπγθξαζηείο ηηο αλάγθεο 

ηνπ θαη λα πξάμεηο θαηαιιήισο γηα λα ηηο εθπιεξψζεηο – θαη ζηελ πνξεία λα ζπλδεζείο 

ζπλαηζζεκαηηθά καδί ηνπ.  

 

Σν ηξίην πλαηζζεκαηηθφ Δ, ε Δλέξγεηα, είλαη ε επέλδπζε πνπ θάλεη ζε ρξφλν θαη θφπν γηα 

λα θηάζεη/αγνξάζεη/ρξεζηκνπνηήζεη έλα πξντφλ. Δίλαη εχθνιν ζηε ρξήζε; Τπάξρεη έλα 

θαηάζηεκα θνληά κνπ; Αμίδεη λα νδεγήζσ κία ψξα γηα λα αγνξάζσ θάηη; Η Δλέξγεηα 

ζπλίζηαηαη ζην λα πξνζθέξεηο επθνιία θαη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζηνλ πειάηε ζνπ. Έλα 

εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα γηα θάηη ηέηνην είλαη νη πνιπάξηζκεο εηαηξείεο online shopping, 

πξνεμάξρνληνο ηεο Amazon.com, ε νπνία εγείηαη ζηνλ θιάδν.  
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Δλ νιίγνηο, ηα ηξία πλαηζζεκαηηθά Δ νδεγνχλ ζηελ αγνξαζηηθή δξάζε, γεθπξψλνληαο ην 

θελφ κεηαμχ ησλ αζπλαίζζεησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο ζηάζεο πνπ πξέπεη λα 

πηνζεηεζεί γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ απηέο. Δπηπιένλ, ην ζπλαίζζεκα ιεηηνπξγεί θαη ζε 

ζπλδπαζκφ (αλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θεξδίδεη) ηελ ινγηθή ζηελ πξαγκαηνπνίεζε  

αγνξψλ. Γελ είλαη δχζθνιν, ινηπφλ, λα θαηαλνήζνπκε φηη αλ θαηαθέξεηο, σο εηαηξεία, λα 

επεξεάζεηο ηελ δεμηά, ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηνπ Value Star, έρεηο, θαηά θαλφλα, 

θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεηο έλαλ πηζηφ ππξήλα αγνξαζηψλ, νη νπνίνη αλαγλσξίδνπλ κηα 

πξνζηηζέκελε αμία, φρη απαξαίηεηα απηή, ζηα πξντφληα ζνπ, ελ ζπγθξίζεη κε ηα αληίζηνηρα 

πξντφληα ησλ αληαγσληζηψλ.  

 

3.4 – Case Study: Absolut Vodka 

Η Absolut, ε παζίγλσζηε νπεδηθή εηαηξεία παξαγσγήο αιθννινχρσλ πνηψλ, έρεη ζήκεξα 

ζηε γξακκή παξαγσγήο ηεο, ίζσο ηελ πην γλσζηή βφηθα δηεζλψο. Δίλαη έλα απφ ηα πην 

επηηπρεκέλα νηλνπλεπκαηψδε αλά ηνλ θφζκν, θαη έλα απφ ηα πην αλαγλσξίζηκα ζχκβνια 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ράξε ζηελ θαηλνηφκα θαη πξσηνπνξηαθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζε ε 

εηαηξεία. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πψο ε Absolut Vodka θαηάθεξε λα θεξδίζεη 

ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο: 

 

Σε δεθαεηία ηνπ 70‟, νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαηαλάισλαλ ην 60% ηεο βφηθαο πνπ 

αγνξαδφηαλ δηεζλψο. Χζηφζν, ην 99% απηήο, πνπ θαηαλάισλαλ εθεί, παξαγφηαλ απφ 

Ακεξηθαλνχο παξαγσγνχο, πξνκνηάξνληαο ηελ ηδέα φηη φιεο νη βφηθεο είλαη ίδηεο, θαη φζν 

θζελφηεξε ε βφηθα, ηφζν θαιχηεξε. Παξάιιεια, ε Absolut δελ ηα πήγαηλε θαη ηφζν θαιά 
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ζηελ Δπξψπε. Μνλαδηθή δηέμνδνο γηα ηα πξνβιήκαηά ηεο θαηλφηαλ λα είλαη ε εμαγσγή 

ζηηο ΗΠΑ. Αιιά απηφ δελ ζα ήηαλ ηφζν εχθνιν. Γηα λα θαηαθέξεη λα πάεη κε επηηπρία ζηηο 

ΗΠΑ, θαη λα θαηαθηήζεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ζα έπξεπε λα δεκηνπξγήζεη κηα εηθφλα 

πνπ ζα ηελ δηαθνξνπνηνχζε απφ ηηο θζελφηεξεο ακεξηθάληθεο βφηθεο, θαη ζα 

δηθαηνινγνχζε ηελ πςειφηεξε ηηκή ηεο. Οπζηαζηηθά, έπξεπε λα δεκηνπξγήζεη κηα αγνξά 

πνιπηειείαο γηα έλα πξντφλ ην νπνίν κέρξη ζηηγκήο ζηελ Ακεξηθή, ην έβιεπαλ σο 

νηθνλνκηθφ αγαζφ.  

 

Έρνληαο θαηαιάβεη φηη ην Ακεξηθαληθφ θνηλφ βνκβαξδηδφηαλ ζπλερψο κε κελχκαηα 

αλσηεξφηεηαο απφ ηα δηάθνξα brands, ηα νπνία είραλ 

ράζεη πηα ηελ πεηζψ ηνπο, απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη 

κηα δηαθνξεηηθή, πην έκκεζε ζηξαηεγηθή. Έπξεπε λα 

βξεη έλαλ ηξφπν λα ηνπο πεη φηη ε Absolut Vodka ήηαλ 

ε θαιχηεξε, ρσξίο λα ηνπο κεηαδψζεη ην κήλπκα απηφ 

κε ιφγηα. Έηζη επηθεληξψζεθε ζην πξντφλ ηεο. Έθαλε 

κηα ραξαθηεξηζηηθή ζπζθεπαζία, έλα ρνληξφ 

κπνπθάιη κε θνληφ ιαηκφ θαη ηακπέια πνπ ηππσλφηαλ 

θαηεπζείαλ επάλσ ζην γπαιί, θαη ην                               

Εηθόλα 3.1 –“Absolut Perfection”          1981, ε εηαηξεία μεθίλεζε ηελ πξψηε ηεο δηαθεκηζηηθή 

θακπάληα θαη απνηφικεζε ην κεγάιν εγρείξεκα, ηελ είζνδν ζηηο ΗΠΑ. Η δηαθήκηζε ήηαλ 
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εμαηξεηηθά απιή. Μηα θσηνγξαθία ηνπ κπνπθαιηνχ, κε έλα θσηνζηέθαλν επάλσ ηεο θαη ηα 

ιφγηα: “Absolut Perfection”
15

 (βιέπε Δηθφλα 3.1).  

 

Απηέο νη δχν ιέμεηο, έγηλαλ έλα απφ ηα πην επηηπρεκέλα ινγνπαίγληα ζηελ ηζηνξία ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ θακπαληψλ, θαη ήηαλ ε απαξρή κηαο εθ ησλ πην επηηπρεκέλσλ θακπαληψλ 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Με ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα, ε εηαηξεία είρε ζηείιεη κελχκαηα 

δηαβεβαίσζεο γηα ηελ αλσηεξφηεηά ηεο, αιιά παξάιιεια, είρε απνθχγεη θάζε έλλνηα 

αιαδνλείαο κε ηελ ρξήζε ηνπ ρηνχκνξ. Απφ ηφηε, κεηά ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ηεο 

θακπάληαο, γελλήζεθε κηα νιφθιεξε ζεηξά απφ ηέηνηεο δηαθεκίζεηο. ε θάζε κία 

εκθαληδφηαλ κηα απιή, θαη φκσο “εθζακβσηηθή” εηθφλα ηνπ κπνπθαιηνχ ηεο Absolut, ζε 

κνλαδηθή πφδα, ή πεξηηξηγπξηζκέλν απφ κία ζεκαηηθή ηδέα 

(αμεζνπάξ), κε έλα θεληξηθφ κήλπκα ζηα πξφηππα ηνπ 

“Absolut Perfection”, αλάινγα κε ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο 

εθάζηνηε δηαθήκηζεο. Η επηηπρία ηεο θακπάληαο απηήο είλαη 

εμαηξεηηθά δηαρξνληθή, αθνχ νπζηαζηηθά παξακέλεη ε ίδηα, 

ζρεδφλ 30 ρξφληα κεηά ηελ πξψηε ηεο δνθηκή, θαη έρεη θηάζεη 

ζε ζεκείν λα απνηειεί έλα απφ ηα πην θαιη θαηλφκελα ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο (θάηη ην νπνίν έρνπλ επηηχρεη         Εηθόλα 3.2 – Absolut Citron   

ειάρηζηεο άιιεο θακπάληεο, κε απηή ησλ ηζηγάξσλ Silk Cut λα μερσξίδεη επίζεο). Μέρξη 

θαη θαιιηηέρλεο φπσο ν Andy Warhol θαη ν Al Hirschfeld έρνπλ ζρεδηάζεη δηαθεκίζεηο γηα 

ην πιένλ δηάζεκν κπνπθάιη, ελψ κηα αξηζκεκέλε θαη ππνγεγξακκέλε ιηζνγξαθία ηνπ 

                                                 

15
 Απφιπηε Σειεηφηεηα. Δδψ νη δεκηνπξγνί ηεο δηαθήκηζεο έπαημαλ κε ηνλ ηίηιν ηεο εηαηξείαο, ηε ιέμε 

Absolut, ε νπνία αθνχγεηαη ην ίδην κε ηελ αγγιηθή ιέμε absolute, ε νπνία ζεκαίλεη απφιπηνο.  
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θαιιηηέρλε Yjro Edelmann γηα ηελ θακπάληα ηνπ “Absolut Citron” (βιέπε Eηθφλα 3.2) 

ηηκάηαη πιένλ ζηα 500 δνιάξηα. ηαλ ε θακπάληα μεθίλεζε ην 1981, ε Absolut πνπινχζε 

πεξίπνπ 20.000 ηεκάρηα εηεζίσο ζηηο ΗΠΑ. Σν 1995, νη πσιήζεηο είραλ πεξάζεη ηα 3 

εθαηνκκχξηα, κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 14.900%... 

 

Εηθόλεο 3.3 – 3.10  -  Εδώ κπνξείηε λα δείηε κεξηθέο από ηηο εθθάλζεηο ησλ 

δηαθεκίζεσλ ηεο Absolut Vodka αλά ηα ρξόληα. 
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Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ Branding, ζην θεθάιαην πνπ 

αθνινπζεί ζα αλαιχζνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ Νεπξνκάξθεηηλγθ. 
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3.5 – Βηβιηνγξαθία 3νπ Κεθαιαίνπ 

 

Βηβιηνγξαθία 

 Barry Feig, Hot Button Marketing: Push the Emotional Buttons That Get People to 

Buy, ADAMS MEDIA, 2006 

 Dan Hill, Emotioneconomics: Leveraging Emotions for Business Success, KOGAN 

PAGE, 2007 

 Scott Robinette & Claire Brand with Vicki Lenz, Emotion Marketing: The 

Hallmark Way of Winning Customers for Life, Mc GRAW HILL, 2001 

 Marc Gobe, Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brands to 

People, ALLWORTH PRESS, 2001 

 

Άξζξα 

 Branding: The Basics 

 Absolut Vodka: A Branding Case Study, SYNERGY NETWORK, 2004 

 John Williams, Emotional Branding: What‟s Love Got to Do With It? Plenty!, 2008 

 William J. McEwen, Getting Emotional About Brands, THE GALLUP 

ORGANIZATION, 2004 

 

Ιζηνζειίδεο 

 www.enterpreneur.com 

http://www.enterpreneur.com/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 – ΝΔΤΡΟΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 

 

“Οη άλζξσπνη πξέπεη λα μέξνπλ όηη από ην κπαιό, θαη κόλν από ην κπαιό πξνέξρνληαη νη 

ραξέο, ε επραξίζηεζε, ην γέιην θαη ηα αζηεία, όπσο θαη νη ιύπεο, νη πόλνη, νη ζιίςεηο θαη ηα 

δάθξπά καο” – Ιππνθξάηεο, 400 π.Φ. 

 

4.1– Νεπξνκάξθεηηλγθ 

Σν Νεπξνκάξθεηηλγθ κπνξεί λα νξηζηεί σο ε εθαξκνγή ηερλνινγίαο γηα λα κεηξεζεί ε 

εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο ψζηε λα ππάξμεη πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαη‟ νπζία, δειαδή, ψζηε λα ππάξρεη ελεκέξσζε ησλ 

4P πνπ λα αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν άκεζα ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Η βάζε γηα 

ην Νεπξνκάξθεηηλγθ είλαη φηη νη αγνξαζηηθέο απνθάζεηο παίξλνληαη ζε θιάζκαηα ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ απφ ην ππνζπλείδεην, ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη ηνπ εγθεθάινπ θαη φηη κε 

ην λα θαηαιάβνπκε ηη αξέζεη, δελ 

αξέζεη, ζέιεη, θνβάηαη, ειπίδεη, 

πνζεί, βαξηέηαη, θηι. ν 

θαηαλαισηήο, απφ ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπ εγθεθάινπ ηνπ ζηα εξεζίζκαηα 

πνπ ιακβάλεη απφ ην εθάζηνηε 

brand, νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ψζηε λα εθπιεξψζνπλ 

θαιχηεξα κέρξη ηψξα αλεθπιήξσηεο αλάγθεο ηεο αγνξάο, θαη παξάιιεια λα έξζνπλ πην 

θνληά κε ηνλ θαηαλαισηή.  
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Πιαίζην 4.1 - Daimler &fMRI 

 
H DaimlerChrysler έδεημε θσηνγξαθίεο 

ησλ απηνθηλήησλ ηεο ζε έλαλ 

ηνκνγξάθν fMRI γηα λα κειεηήζεη ηελ 

εηθφλα πνπ είραλ γηα ηα κνληέια ηεο νη 

θαηαλαισηέο. Αλαθάιπςαλ φηη ηα ζπνξ 

κνληέια εξέζηδαλ ην κέξνο εθείλνπ ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ είλαη γλσζηφ σο Παιαηφο 

Δγθέθαινο (βιέπε θεθ. 4.2), ην νπνίν 

εξεζίδεηαη επίζεο θαη απφ ην αιθνφι θαη 

ην ζεμ. Η εκπξφζζηα φςε απηψλ ησλ 

απηνθηλήησλ θψηηζε ην κέξνο εθείλν ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξνζψπνπ. 

 

Σν Νεπξνκάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηεί ηαηξηθέο ηερλνινγίεο ψζηε λα κειεηήζεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν αληηδξά ν εγθέθαινο θαη, ελ ηέιεη, λα γίλεη γλσζηφ γηαηί νη θαηαλαισηέο 

αληηδξνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξνχλ, ή δηαθνξεηηθά, ηη ζθέθηεηαη θαη αηζζάλεηαη ν 

θαηαλαισηήο φηαλ θνηηά κηα δηαθήκηζε, φηαλ ςσλίδεη, ή φηαλ ιακβάλεη έλα κήλπκα απφ 

κηα εηαηξεία. Παξάιιεια, είλαη, γεληθά, απνδεθηφ φηη ε παξαδνζηαθή έξεπλα ηεο αγνξάο 

έρεη ειαηηψκαηα γηαηί ν θαηαλαισηήο δελ γλσξίδεη ή δελ κπνξεί λα εθθξάζεη ηα θίλεηξα 

πνπ ηνλ θάλνπλ λα αγνξάζεη.  

 

Αλ θαη ην Νεπξνκάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο 

ηαηξηθέο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο φπσο ε SST 

(Steady-state Topography), EEG 

(Electroengephalograph) θαη MEG (Magneto-

encefalography), ε πην δηαδεδνκέλε είλαη ε 

Funtional Resonance Imaging, ή πην ζχληνκα 

fMRI (ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία). Η 

fMRI ιεηηνπξγεί ζαλ αθηίλεο Υ ζηνλ εγθέθαιν, 

θαη ιακβάλεηαη κέζα απφ έλαλ ηεξάζηην 

καγλήηε, κέζα ζηνλ νπνίν εηζέξρεηαη ην 

ππνθείκελν ηεο κειέηεο. Μέζα απφ απηφ ηνλ 

καγλήηε ν εξεπλεηήο ιακβάλεη θσηνγξαθίεο γηα 

ην πνηα κέξε ηνπ εγθεθάινπ είλαη ελεξγά θαη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχλ, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη θαη ν φξνο „ιεηηνπξγηθή‟ ζηνλ ηίηιν ηεο ηερληθήο.  
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Η έξεπλα κέζσ Νεπξνκάξθεηηλγθ αθαηξεί ηελ ππνθεηκεληθφηεηα θαη ηελ ακθηβνιία 

κειεηψληαο θαηεπζείαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγθεθάινπ. Η πξψηε έξεπλα κέζσ 

Νεπξνκάξθεηηλγθ έγηλε ην 1991 ζηηο ΗΠΑ, ζχληνκα αθνινχζεζε θαη ε Δπξψπε, ελψ 

ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη απφ εηαηξείεο θνινζζνχο παγθνζκίσο, φπσο ε Microsoft, ε 

Google θαη ε Daimler
16

. ην Πιαίζην 4.1 κπνξείηε λα δείηε πσο ε ηειεπηαία, 

ρξεζηκνπνίεζε ζηελ πξάμε ηελ ηερλνινγία fMRI θαη ζε ηη απνηειέζκαηα θαηέιεμε.  

 

4.2 – Ο Παιαηόο Δγθέθαινο 

Πνιιέο εηαηξείεο πηζηεχνπλ φηη ην λα έρεηο ηελ θαιχηεξε ηερλνινγία ή ηελ πην αθξηβή 

δηαθεκηζηηθή θακπάληα απνηειεί εγγχεζε φηη ην πξντφλ ζνπ ζα έρεη κηα θαιή εκπνξηθή 

πνξεία. κσο λέα επξήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο εγθεθαιηθήο έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ φηη ηα 

πξάγκαηα δελ είλαη έηζη, αιιά αληίζεηα ηελ επηηπρεκέλε εκπνξηθή πνξεία ζνπ εγγπάηαη ην 

θαηά πφζνλ θαηαθέξλεηο κέζσ ησλ κελπκάησλ ζνπ λα κηιήζεηο ζηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν, ην 

κέξνο ηνπ εγθεθάινπ πνπ παίξλεη ηηο αγνξαζηηθέο απνθάζεηο.  

 

Μέρξη ηψξα ήηαλ γλσζηφο ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ αξηζηεξνχ θαη ηνπ δεμηνχ κέξνπο ηνπ 

εγθεθάινπ. Σν αξηζηεξφ εκηζθαίξην είλαη ην θέληξν ηεο γξακκηθήο, πξσηνβάζκηαο ζθέςεο 

γηα ελέξγεηεο φπσο ε νκηιία ή ηα καζεκαηηθά. Σν δεμηφ εκηζθαίξην είλαη ν θέληξν ηεο 

θηινζνθηθήο ζθέςεο γηα ζέκαηα φπσο νη ηέρλεο, ε κνπζηθή, ή ε δεκηνπξγηθφηεηα. κσο, 

πιένλ ππάξρεη θαη κία λέα θαηεγνξηνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν εγθέθαινο κπνξεί 

λα δηαρσξηζηεί ζε ηξία κέξε ηα νπνία επηθνηλσλνχλ κε δηαθνξεηηθέο δνκέο θαη εθηεινχλ 

                                                 

16
 Kevin Randall, Neuromarketing Hope and Hype: 5 Brands Conducting Brain Research, 2009 
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δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Αλ θαη, πξνθαλψο, ηα ηξία απηά κέξε επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο 

θαη αιιεινεπεξεάδνληαη ζπλερψο, θαζέλα ηνπο εθηειεί κηα δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία.  Έηζη, 

έρνπκε ηνλ Νέν Δγθέθαιν, ν νπνίνο παξάγεη απνηειέζκαηα ινγηθήο ζθέςεο, ηνλ Μεζαίν 

Δγθέθαιν, ν νπνίνο παξάγεη αηζζήκαηα θαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε „έλζηηθην‟, θαη ηνλ 

Παιαηφ Δγθέθαιν, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο απνθάζεηο. Φπζηθά ν Παιαηφο 

Δγθέθαινο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα άιια δχν κέξε ηνπ εγθεθάινπ, 

αιιά ε απφθαζε είλαη δηθή ηνπ.  

 

Ο Παιαηφο Δγθέθαινο είλαη ην πην παιηφ θνκκάηη ηνπ εγθεθάινπ, κε ηελ έλλνηα φηη 

εμειίρζεθε πνιχ πξηλ ηα άιια δχν κέξε ηνπ, θαη κπνξεί λα αληρλεπζεί πίζσ έσο θαη 450 

εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ. Απηφ εμεγείηαη απφ ην φηη ν Παιαηφο Δγθέθαιφο καο είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ επηβίσζή καο, θαη άξα ήηαλ ην πξψην θνκκάηη ηνπ πνπ 

εμειίρζεθε. Ο Νένο Δγθέθαινο, αληίζεηα, πνπ είλαη θαη ην πην λέν θνκκάηη ηνπ εγθεθάινπ 

καο, εμειίζζεηαη αθφκε, θαη κάιηζηα κειέηεο απνθάιπςαλ θαη φηη θαη ζε εκάο ηνπο ίδηνπο 

ζήκεξα, δελ νινθιεξψλεηαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ είθνζη-ηεζζάξσλ εηψλ.  

 

Δπνκέλσο, κε ηφζεο απνδείμεηο γηα ηελ χπαξμε ελφο Παιαηνχ Δγθεθάινπ, εγείξεηαη ην 

εμήο εξψηεκα: Πσο επηθνηλσλείο κε έλαλ εγθέθαιν ζαλ θη απηφλ, απφ πιεπξάο κάξθεηηλγθ; 

ινη γλσξίδνπκε πφζν δχζθνιν είλαη λα πείζεηο θάπνηνλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ιφγνπ θαη 

κφλν. Άιισζηε ν ιφγνο δελ ππάξρεη γηα πεξηζζφηεξν απφ 40.000 ρξφληα, φηαλ ν Παιαηφο 

Δγθέθαινο ππάξρεη γηα 450 εθαηνκκχξηα ρξφληα. Άξα ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα πεξάζνπκε 

ηα κελχκαηά καο ζηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν, ην θέληξν ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζηνλ άλζξσπν. 

Η απάληεζε είλαη φηη ζα πξέπεη λα κάζνπκε λα κηιάκε κηα θαηλνχξγηα γιψζζα, ε νπνία λα 
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κηιάεη θαηεπζείαλ ζε απηφλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηα έμη κφλα εξεζίζκαηα πνπ κηιάλε ζηνλ 

Παιαηφ Δγθέθαιν.  

 

4.2.1. – Σα Έμη Δξεζίζκαηα πνπ Μηινύλ ζηνλ Παιαηό Δγθέθαιν 

Τπάξρνπλ κφλν έμη εξεζίζκαηα πνπ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ θαη λα επεξεάζνπλ ηνλ Παιαηφ 

Δγθέθαιν: 

1. Επηθέληξσζε ζηνλ Εγσθεληξηζκό 

Ο Παιαηφο εγθέθαινο αληηδξά ζεηηθά ζε νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηνλ εαπηφ ηνπ 

αηφκνπ. Δίλαη εμαηξεηηθά εγσθεληξηθφο, θαη δελ ελδηαθέξεηαη γηα νηηδήπνηε δελ 

έρεη λα θάλεη κε ηελ επδσία ή ηελ επηβίσζή ηνπ. Έηζη, απφ ηελ κεξηά ηεο εηαηξείαο, 

ή ηνπ πσιεηή, ην κήλπκα πνπ ζέιεη λα πεξαζηεί ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη 

πιήξσο ζην θνηλφ ηνπο, θαη ζε θακία πεξίπησζε ζηελ ίδηα ηελ εηαηξεία ή ηνλ 

πσιεηή. Οη πειάηεο πξέπεη λα κάζνπλ πξψηα ηη κπνξεί λα θάλεη ε 

εηαηξεία/πσιεηήο γη‟ απηνχο πξνηνχ δψζνπλ πξαγκαηηθή ζεκαζία ζηελ ίδηα ηελ 

εηαηξεία/πσιεηή.  

 

2. Εθαξκνγή Αληίζεζεο 

Ο Παιαηφο Δγθέθαινο είλαη επαίζζεηνο ζηε ρξήζε ζεκαηνινγίαο θαζαξήο 

αληίζεζεο, φπσο ηα πξηλ/κεηά, αζθαιέο/επηθίλδπλν, κε/ρσξίο. Η αληίζεζε επηηξέπεη 

ζηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν λα παίξλεη γξήγνξεο θαη αζθαιείο απνθάζεηο. Έηζη, ε 

ρξήζε κνηίβσλ πνπ λα δεκηνπξγνχλ αληίζεζε  θάζε είδνπο ζε ζρέζε κε ηα 

ππάξρνληα δεδνκέλα είλαη ηθαλή λα σζήζεη ηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν λα πάξεη κηα 

απφθαζε ππέξ ζνπ.  
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3. Απηή Πιεξνθόξεζε 

Μηα θαη ν Παιαηφο Δγθέθαινο δελ είλαη θηηαγκέλνο γηα λα επεμεξγάδεηαη κε 

επθνιία ηνλ γξαπηφ ιφγν, ε ρξήζε ιέμεσλ απιά ζα θάλεη ηελ απνθσδηθνπνίεζε 

ηνπ κελχκαηνο πνπ ζέιεηο λα πεξάζεηο πην αξγή. Σν αγνξαζηηθφ θνηλφ ζα πξέπεη λα 

ζθεθηεί θαη φρη λα δξάζεη απεπζείαο, λα πξνβεί ζηελ αγνξά, δειαδή. Γη‟ απηφ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απηέο πιεξνθνξίεο: θάηη πνπ ζα είλαη γλσζηφ, θηιηθφ 

θαη αλαγλσξίζηκν. ζν πην απιά ηα κελχκαηα, ηφζν ην θαιχηεξν, ελψ, φπσο ζα 

δείηε θαη παξαθάησ, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπλνδεία ηνπ κελχκαηνο κε 

νπηηθή παξνπζίαζε.  

 

4. Αξρή θαη Τέινο 

Ο Παιαηφο εγθέθαινο είλαη ζρεδηαζκέλνο έηζη, ψζηε λα παξαιείπεη απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. 

Έηζη, πνιιέο θνξέο, ηείλεη λα κελ δίλεη ζεκαζία ζην κέζνλ ελφο κελχκαηνο, αιιά 

ζην άλνηγκα θαη ην θιείζηκφ ηνπ. Δίλαη απαξαίηεην, επνκέλσο, λα ηνπνζεηνχκε ην 

πην ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ κελχκαηφο καο ζηελ αξρή, φπσο θαη λα ην 

επαλαιακβάλνπκε ζην ηέινο. Παξάιιεια, νη Νεπξνεπηζηήκνλεο, έρνπλ 

αλαθαιχςεη πξφζθαηα φηη ίζσο λα ππάξρεη θαη θάηη άιιν πνπ λα επεξεάδεη ην 

πνζνζηφ ηεο πξνζνρήο πνπ δείρλνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, θαη απηφ δελ 

είλαη παξά ε πξνζκνλή. ζν πεξηζζφηεξν πξνζκέλνπκε γηα θάηη, ηφζν 

πεξηζζφηεξε πνζφηεηα ληνπακίλεο εθθξίλεηαη ζηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν, θάηη πνπ 

απμάλεη ηελ πξνζνρή καο. Έηζη, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην αίζζεκα ηεο πξνζνρήο 
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πνπ δεκηνπξγνχκε κε ηελ ελαξθηήξηα δήισζή καο φηαλ ζέινπκε λα πεξάζνπκε έλα 

κήλπκα, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα θαηαθέξνπκε λα πεξάζνπκε κε επηηπρία ην 

κήλπκά καο.  

 

5. Οπηηθά εξεζίζκαηα 

Σα νπηηθά εξεζίζκαηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν, θάηη ην 

νπνίν κπνξεί λα εμεγείηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην νπηηθφ λεχξν, πνπ κεηαθέξεη 

ηηο εηθφλεο πνπ βιέπνπκε ζηνλ εγθέθαιν, ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνλ ίδην ηνλ 

Παιαηφ Δγθέθαιν. Η Νεπξνεπηζηήκε ππνδεηθλχεη φηη φηαλ βιέπεηο θάηη πνπ 

κνηάδεη, γηα παξάδεηγκα, κε θίδη ν Παιαηφο ζνπ Δγθέθαινο ζε πξνεηδνπνηεί 

απεπζείαο γηα θίλδπλν, θάηη πνπ ζε σζεί δξάζε πξνηνχ θαλ ν Νένο Δγθέθαινο 

αλαγλσξίζεη ην αληηθείκελν σο θίδη. Ση πξαθηηθή εθαξκνγή έρεη απηφ φζνλ αθνξά 

ηνλ επεξεαζκφ ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο; Δίλαη απιφ. Αλ πεξάζνπκε 

νπηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ θαηαλαισηή, νη νπνίεο ζα είλαη ηφζν ζεκαίλνπζεο ψζηε 

λα πεξάζνπλ θαηεπζείαλ ζηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν (θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζην 

ππνζπλείδεηφ ηνπ) ηφηε ζεκαίλεη φηη ζα έρνπκε θαηαθέξεη λα πεξάζνπκε ην 

κήλπκά καο κε επηηπρία.  

 

6. Σπλαίζζεκα 

Σίπνηα δελ επεξεάδεη ηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν φζν ηα ζπλαηζζήκαηα. Η εμέιημε ηεο 

Νεπξνεπηζηήκεο θαη Νεπξνβηνινγίαο έρεη ξίμεη πεξηζζφηεξν θσο ζην πσο 

επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά καο ηνλ εγθέθαιφ καο: Γεκηνπξγνχλ ειεθηξνρεκηθέο 

αληηδξάζεηο ζε απηφλ, νη νπνίεο έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

επεμεξγαδφκαζηε θαη απνζεθεχνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε. Απηφ, 
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πξαθηηθά, ζεκαίλεη φηη φηαλ βηψλνπκε κηα έληνλα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, 

ζπκφκαζηε κε πνιχ κεγαιχηεξε επθνιία ηελ θαηάζηαζε πνπ ηα πξνθάιεζε. Έηζη, 

ζηφρνο πξέπεη λα είλαη, κέζσ ησλ κελπκάησλ, ησλ δηαθεκηζηηθψλ θακπαληψλ, ηεο 

παξνπζίαο ηεο εηαηξείαο, θηι. λα πξνθιεζνχλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ εγθέθαιν 

ψζηε νη πειάηεο/θαηαλαισηέο λα κπνξνχλ λα ζπκεζνχλ επθνιφηεξα απηφ πνπ 

πξνζπαζνχκε λα ηνπο πνχκε, θαη λα γίλεη πξαγκαηηθά θηήκα ηνπο.  

 

4.3 – Σέζζεξα Βήκαηα γηα ηελ Δπηηπρία 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην είδακε ηα κφλα έμη εξεζίζκαηα πνπ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ ζηνλ 

Παιαηφ Δγθέθαιν. Πσο φκσο κπνξνχκε λα κεηνπζηψζνπκε ζε πξάμε ηα εξεζίζκαηα απηά 

θαη λα ηα ελζσκαηψζνπκε ζηελ ζηξαηεγηθή καο ψζηε λα επηηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο 

(δειαδή ηελ πψιεζε); Απηφ γίλεηαη κε ηελ “κεηάθξαζή” ζε ηέζζεξα ζεκειηψδε βήκαηα: 

1. Αλαγλψξηζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 

2. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ Μελχκαηνο 

3. Δπίδεημε ηνπ Κέξδνπο, θαη 

4. Δπηθνηλσλία κε ηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν 

Αο ηα δνχκε, φκσο, πην αλαιπηηθά: 

 

Αλαγλώξηζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 

Σν πξψην βήκα ζπλίζηαηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο, ζην λα 

ηνλ ξσηνχλ ηηο ζσζηέο εξσηήζεηο θαη λα αθνχο ην ηη έρνπλ λα πνπλ νη θαηαλαισηέο ζνπ. 

Με δεδνκέλν φηη ν Παιαηφο Δγθέθαινο είλαη ηδηαίηεξα εγσθεληξηθφο, ελδηαθέξεηαη 

ηδηαίηεξα γηα ιχζεηο πνπ ζα ηνλ γιπηψζνπλ απφ θφπν, ρξφλν, θηι. Δίλαη ζεκηηφ λα 
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επηθεληξσζνχκε ζην ηη ζα γιπηψζεη ν θαηαλαισηήο εκπηζηεπφκελνο ην πξντφλ καο, θαη, 

ελδερνκέλσο, φρη ηφζν ζην ηη ραξαθηεξηζηηθά έρεη ην πξντφλ ή ππεξεζία καο. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ πνπιάο ειεθηξηθά καραίξηα γηα λα θφβεηο ην θξέαο, απηφ πνπ ελδηαθέξεη 

ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ην λα θνπεί ην θξέαο. ρη ην αλ ην καραίξη ζνπ είλαη ειεθηξηθφ ή 

απιφ. Γη‟ απηφ, σο εηαηξεία ζα πξέπεη λα εζηηάζεηο ζηελ θνπή ηνπ θξέαηνο, κε ην κήλπκα 

φηη κε ην δηθφ ζνπ πξντφλ, απηή γίλεηαη πην γξήγνξα θαη εχθνια, θαη κε ιηγφηεξν θφπν. 

 

Δηαθνξνπνίεζε ηνπ Μελύκαηνο 

Αλ ξίμεηε κηα καηηά ζηηο δηάθνξεο δηαθεκίζεηο ζα δείηε φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο  

θηλνχληαη ζην ίδην, θνηλφηππν κνηίβν θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ νπδέηεξεο δειψζεηο, φπσο 

“ζπλεξγαδφκαζηε κε κεγάινπο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ”. Γηα λα πεξάζνπκε πην 

απνηειεζκαηηθά ηα κελχκαηα καο ζηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν ε νπδεηεξφηεηα ζηα κελχκαηά 

καο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, θαη αληίζεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη κηα πξφηαζε πνπ λα 

δείρλεη θαζαξή αληίζεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζή καο, “πλεξγαδφκαζηε κε ηνλ 

κεγαιχηεξν νίθν ηεο Ιηαιίαο, Γαιιίαο, θηι.” Δλ γέλεη, απηφ πνπ ζα πξέπεη λα έρνπκε πάληα 

ζην κπαιφ καο είλαη ην “πσο ην πξντφλ/ππεξεζία κνπ κπνξεί λα γιπηψζεη θφπν απφ ηνπο 

πηζαλνχο πειάηεο κνπ;” 

 

Επίδεημε ηνπ Κέξδνπο 

Αλ θαη ην λα επηθεληξψλεζαη ζηα κνλαδηθά νθέιε ηνπ πξντφληνο ζνπ είλαη βαζηθφ, απφ 

κφλν ηνπ δελ αξθεί, γηαηί νπζηαζηηθά δελ πξνζθέξεη απηή πιεξνθφξεζε ζηνλ Παιαηφ 

Δγθέθαιν. Ο Παιαηφο Δγθέθαινο ρξεηάδεηαη απηέο απνδείμεηο γηα ην πψο ε ιχζε καο ζα 

ηνπ πξνζθέξεη επηπιένλ φθεινο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. Γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα 

επηδείμνπκε μεθάζαξα, φρη λα απιά πεξηγξάςνπκε ην θέξδνο πνπ ζα έρεη ν ππνςήθηνο 
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πειάηεο καο επηιέγνληαο εκάο, θαη ην δηθφ καο πξντφλ. ην ηέινο, ε αμία ηνπ πξντφληνο δελ 

έρεη θακία ζεκαζία. Σν κφλν πνπ κεηξάεη είλαη ε απνδεδεηγκέλε αμία.  

 

Επηθνηλσλία κε ηνλ Παιαηό Εγθέθαιν 

Πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε ηειηθή απφθαζε γηα νηηδήπνηε πεξλά πάληα απφ 

ηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν. Έηζη φηαλ πξνζπαζνχκε λα πεξάζνπκε έλα κήλπκα, ε δπλαηφηεηα 

πψιεζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε απηφλ. Μέζα απφ ηα έμη εξεζίζκαηα είλαη εθηθηφ λα 

ηξαβήμεηο ηνλ ελδηαθέξνλ ηνπ Παιαηνχ Δγθεθάινπ, κηα θαη απηή είλαη ε κφλε γιψζζα πνπ 

απηφο θαηαιαβαίλεη, θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην θαηά πφζνλ ζα θαηαθέξεηο λα 

επηθνηλσλήζεηο κε ηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ηα ηξία πξψηα 

βήκαηα. Ίζσο απηφ λα γίλεηαη πην αληηιεπηφ κε ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

 

Η Ιθαλόηεηα Πώιεζεο ζαο = Πξόβιεκα x Μήλπκα x Κέξδνο x (Παιαηόο Δγθέθαινο)
3 

 

Δλ νιίγνηο, βιέπνπκε φηη ηα ηξία πξψηα βήκαηα, φζν ζεκαληηθά θη αλ είλαη, ελ ηέιεη δελ 

έρνπλ θακία ζεκαζία αλ δελ θαηαθέξνπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα πξαγκαηηθή 

επηθνηλσλία κε ηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν.  

 

4.4 – Νεπξνκάξθεηηλγθ θαη Ηζηθέο Πξνθιήζεηο 

ζν πεξηζζφηεξν δηαδίδεηαη ε επηζηήκε ηνπ Νεπξνκάξθεηηλγθ, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα είλαη 

ζε ζέζε νη εηαηξείεο λα πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή θαη λα 

κηιάλε ζηελ γιψζζα εθείλε πνπ ζα ηνλ θάλεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα κελχκαηα πνπ ηνπ 

πεξλάλε θαη, ηέινο, λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πψιεζε. Απηφ έρεη αξρίζεη λα εγείξεη 
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νξηζκέλα ζεκαληηθά εξσηήκαηα γηα ην θαηά πφζνλ είλαη εζηθά ζσζηφ θάηη ηέηνην, κηα θαη 

νη εηαηξείεο απνθηνχλ κηα ηεξάζηηα δχλακε ζηα ρέξηα ηνπο. 

 

Βιέπεηε, ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο έξεπλαο, ν θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα 

πεη ςέκαηα ζε κηα έξεπλα λεπξνκάξθεηηλγθ. Δπίζεο, εμαιείθεηαη ην ελδερφκελν ηνπ λα κελ 

έρεη κηα ζαθψο δηακνξθσκέλε γλψκε ζην κπαιφ ηνπ θαη έηζη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζε έλα 

ζέκα λα κελ είλαη 100% αμηφπηζηε. Με ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχεη ην λεπξνκάξθεηηλγθ, φιεο 

απηέο νη πεξηπηψζεηο εμαιείθνληαη, θαη απηφο πνπ δηεμάγεη ηελ έξεπλα εμάγεη αιεζηλή (θαη 

ζεκαληηθφηαηε) πιεξνθφξεζε πνπ ηνπ δίλεη ηε κέγηζηε γλψζε γηα ην πψο δξα, ζθέθηεηαη 

θαη βηψλεη πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο ν θαηαλαισηήο. Έηζη, ε πψιεζε πξνο απηφλ γίλεηαη 

πνιχ πην εχθνιε, κε απνηέιεζκα νξηζκέλνη λα εγείξνπλ αληηδξάζεηο φηη νη εηαηξείεο πνπ 

δηεμάγνπλ έξεπλεο ηέηνηνπ είδνπο απνθηνχλ πνιχ δχλακε ζηα ρέξηα ηνπο.  

 

Η αιήζεηα είλαη φηη θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. αθψο θαη κπνξείο λα 

επεξεάζεηο έλαλ θαηαλαισηή πεξηζζφηεξν κηιψληαο ζηελ γιψζζα ηνπ, αιιά πάληα ζηα 

πιαίζηα πνπ ην αγαζφ ή ε ππεξεζία πνπ ηνπ πξνζθέξεηο θαιχπηεη θάπνηα αλάγθε ηνπ. ε 

έλα αθξαίν αιιά θαηαηνπηζηηθφηαην παξάδεηγκα, δελ ζα κπνξνχζεο πνηέ, φληαο 

θαηαζθεπαζηήο ςπγείσλ, λα θαηαθέξεηο λα πνπιήζεηο ην πξντφλ ζνπ ζε έλαλ Δζθηκψν. Σν 

φηη ε ρξήζε ηνπ λεπξνκάξθεηηλγθ ζνπ θάλεη ην έξγν πην εχθνιν, δελ ζεκαίλεη φηη ζνπ 

εμαιείθεη θάζε δπζθνιία, ή φηη μαθληθά κεηαηξέπεη ηελ εηαηξεία ζνπ ζε κηα κεραλή πνπ 

πνπιάεη αζηακάηεηα. Δμάιινπ, είλαη άιιν ην λα βξεηο ηη ζέιεη ν θαηαλαισηήο θαη ζε ηη 

γιψζζα ζέιεη λα ηνπ ην κηιήζεηο απηφ, θαη άιιν λα θαηαθέξεηο λα κηιήζεηο ζηε ζσζηή 

γιψζζα, κε ηα ζσζηά κελχκαηα. Έηζη, παξφηη νη φπνηεο ελζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 
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λεπξνκάξθεηηλγθ, έρνπλ θάπνηεο ζαθείο βάζεηο, σο ζχλνιν θξίλνληαη σο κάιινλ 

ππεξβνιηθέο.  

4.5 – Case Study: Sony Bravia
17

 

Αλ θαη ηα case study πνπ έρνπλ γίλεη είλαη άπεηξα, θαη 

ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ θαη άιια πνπ λα έρνπλ 

ζπγθεληξψζεη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ (βιέπε 

Pepsi vs. Coca Cola, McClure, 2004), επέιεμα λα παξνπζηάζσ 

ηελ κειέηε πνπ έγηλε επάλσ ζην δηαθεκηζηηθφ θιηπ ηεο SONY 

ην 2005 γηα ηελ, ηφηε, θαηλνχξγηα ηεο LCD ηειεφξαζε, ηελ Bravia, κε ηίηιν “The Balls” 

(Οη Μπάιεο), θαη ην νπνίν εζηηάδεη ζηε δηαδξνκή πνπ θάλνπλ 250 πνιχρξσκα κπαιάθηα 

πνπ αλαπεδνχλ κέζα ζηα δξνκάθηα ηνπ αλ Φξαλζίζθν. Σν ελ ιφγσ θιηπ (πνπ κπνξείηε λα 

παξαθνινπζήζεηε εδψ, καδί κε ζθελέο απφ ηα γπξίζκαηά ηνπ: 

http://www.youtube.com/watch?v=9NymcQJjPCs) είρε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα  δπφκηζη νιφθιεξα ιεπηά, 

ρξεζηκνπνίεζε έλα ζεκαληηθφ κπάηδεη, ελψ ηα γπξίζκαηά 

ηνπ θξάηεζαλ ηξείο εκέξεο. Οη δεκηνπξγνί ηνπ θέξδηζαλ 

βξαβεία αλά ηνλ θφζκν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην Υξπζφ 

Ληνληάξη ζηηο Κάλλεο, ηνλ Ινχλην ηνπ 2006. 

Εηθόλεο 4.2 & 4.3 – Σθελέο από ηα  

γπξίζκαηα ηεο δηαθήκηζεο ηεο SONY 

             Bravia, “The Balls”  

                                                 

17
 Dorota Reykowska and Anna Choromanska, SONY Bravia “The Balls” 2005, An ad like no other, LAD 

neurocase 

http://www.youtube.com/watch?v=9NymcQJjPCs
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ε κηα πξνζπάζεηα λα απνθαιπθζεί ην κπζηηθφ ηεο δηαθήκηζεο, ε Πνισληθή εηαηξεία 

εξεπλψλ Laboratory&Co απνθάζηζε λα θάλεη κηα έξεπλα λεπξνκάξθεηηλγθ ψζηε λα 

αλαιχζεη ηηο ππνζπλείδεηεο αληηδξάζεηο πνπ πξνμελνχζε ην θιηπ ζηνπο αλζξψπνπο – 

ππνςήθηνπο αγνξαζηέο ηεο Bravia. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 45 άηνκα (νη κηζνί άληξεο, νη 

κηζνί γπλαίθεο) νη νπνίνη ήηαλ έλα αληηπξνζσπεπηηθφ θνηλφ γηα ηελ αγνξά ησλ 

ηειενξάζεσλ κε επίπεδε νζφλε. Καζέλαο ηνπο είδε ηελ δηαθήκηζε θαη θαηαγξάθεθαλ ηα 

εγθεθαιηθά ηνπο θχκαηα (κέζσ ηερληθήο EEG – Ηιεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο) θαη ε 

αγσγηκφηεηα ηνπ δέξκαηφο ηνπο. Η πξψηε κέηξεζε έδσζε πιεξνθνξίεο γηα ηα επίπεδα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο πξνζνρήο ησλ ζεαηψλ ζε θάζε ζθελή ζηελ δηαθήκηζε, θαη ε 

δεχηεξε πιεξνθνξνχζε γηα ην επίπεδν ηεο εμέγεξζεο θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ θαζελφο. 

Απηφ πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ήηαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

απνθξίζεηο νη νπνίεο ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο.  

 

εκαληηθφ ξφιν ζην θιηπ παίδνπλ ην θαιά δνκεκέλν ζελάξην, αιιά θαη ην ζηνηρείν ηεο 

έθπιεμεο. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ ζεαηψλ ζην ζεκείν φπνπ έλαο βάηξαρνο 

εκθαλίδεηαη κέζα απφ κηα πδξνξξνή ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο. Κάηη εμίζνπ ελδηαθέξνλ είλαη 

φηη ε κεγαιχηεξε απφθξηζε απφ ηνπο ζεαηέο ήξζε απφ έλα animation ειαρίζησλ 

δεπηεξνιέπησλ ζε κήθνο, κφιηο πξηλ “πέζεη” ην 

ινγφηππν ηεο SONY. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα είραλ 

επίζεο ε κνπζηθή πνπ έληπλε ηελ δηαθήκηζε, 

αιιά θαη ηα πξνζεθηηθά δηαιεγκέλα δξνκάθηα 

ζηα νπνία απηή γπξίζηεθε.    

       Εηθόλα 4.4 – SONY Bravia, “The       Balls” 
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Μέζσ ησλ δηαθφξσλ αλαιχζεσλ πνπ έθαλε ε Laboratory&Co απνδείρζεθε φηη 

πεξηζζφηεξν φισλ, απηφ πνπ επεξέαζε πεξηζζφηεξν ζεηηθά ηνπο ζεαηέο ήηαλ ν 

ζπλδπαζκφο κνπζηθήο θαη εηθφλαο, δεκέλα καδί ζε έλα ηειηθφ, φκνξθν, πνιπαηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα. Άιισζηε, φπσο είπακε, θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, έλαο απφ ηνπο 

θαιχηεξνπο ηξφπνπο λα θάλεηο ηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν λα απνθξηζεί είλαη κε ην λα 

μππλήζεηο ζπλαηζζήκαηα. Καη πνηνο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ παξά κε ηε ρξήζε 

ησλ αηζζήζεσλ… 

 

ην επφκελν θεθάιαην ζα δνχκε ην ξφιν πνπ παίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ πψιεζε, 

θαζψο, θαη ην πψο εκπιέθνληαη ζε έλα εληαίν κνληέιν ηα ηξία κνληέια κάξθεηηλγθ πνπ 

ζπδεηήζακε κέρξη ηψξα. 
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4.6 – Βηβιηνγξαθία 4νπ Κεθαιαίνπ 

 

Βηβιηνγξαθία 

 Martin Lindstorm, Buy·Ology: Truth and Lies About Why We Buy, DOUBLEDAY, 

2008 

 Patrick Renvoise & Christine Morin, Neuromarketing: Understanding the “Buy 

Buttons” in Your Consumer’s Brain 

 

Άξζξα 

 Dorota Reykowska and Anna Choromanska, SONY Bravia “The Balls” 2005, An 

ad like no other, LAD NEUROCASE 

 Nick Lee, Carl Senior, Michael Butler, Ricardo Fuchs, The Feasibility of 

Neuroimaging Methods in Marketing Research, ORGANISATIONAL 

COGNITIVE NEUROSCIENCE CENTRE AND ASTON UNIVERSITY, 

BIRMINGHAM UK, Ιαλνπάξηνο 2009 

 Ro O‟Regan, How Much Value Can Neuromarketing Add to Your Consumer 

Research, WWW.MARKETINGNPV.COM, Φεβξνπάξηνο 2007 

 Ella Rivers and MickaelWiley, Neuromarketing: Getting to Know You, INNER 

CIRCLE, 2002-2004 

 Dr Davis Lewis BSc, D. Phil. FISMA, FINSTD, C. Psychol, Everything you 

Wanted to Know About Neuromarketing But Didn‟t Know Who to Ask!, 

NEUROCO LTD 

http://www.marketingnpv.com/
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  Neil Levy, Neuromarketing: Ethical and Political Challenges, FLOREY 

NEUROSCIENCE INSTITUTES, 2009 

 Kevin Randall, Neuromarketing Hope and Hype: 5 Brands Conducting Brain 

Research, FAST COMPANY, επηέκβξηνο 2009 

 Veronica Boricean, Brief History of Neuromarketing, INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON ADMINISTRATION AND BUSINESS, Ννέκβξηνο 2009 

 Max Sutherland, Neuromarketing: What’s it All About?, AUSTRALIAN 

NEUROMARKETING SYMPOSIUM at the SWINBURNE UNIVERSITY, 

Φεβξνπάξηνο 2007 

 Graham Page, Neuro-Marketing: Beyond the Buzz, MILLWARD BROWN‟S POV, 

Απξίιηνο 2006 

 Jolanta Chylkiewicz, What Does Our Brain Buy?, NEWSWEEK, Ινχληνο 2007 

 William R. (Bill) Uttal, Brain Imaging and the Mind: Science or Pseudoscience?, 

ARIZONA STATE UNIVERSITY 

 Μπφηζαξεο Μηραήι, Η Σηάζε ησλ Ειιήλσλ Καηαλαισηώλ γηα ην Νεπξνκάξθεηηλγθ: 

Μηα Αλάιπζε Τκεκαηνπνίεζεο, ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ, ΑΟΔΔ, Γεθέκβξηνο 

2008 

 Tyler K. Perrachione and John R. Perrachione, Brains and Brands: Developing 

Mutually Informative Research In Neuroscience and Marketing, JOURNAL OF 

CONSUMER BEHAVIOUR, Ινχιηνο – Οθηψβξηνο 2008 
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Ιζηνζειίδεο 

 www.marketingNPV.com 

 www.sutherlandsurvey.com 

http://www.marketingnpv.com/
http://www.sutherlandsurvey.com/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:  

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ: ΣΟ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΟ 

ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 

 

“Η ινγηθή νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα· ηα ζπλαηζζήκαηα ζε δξάζε” – Saatchi & Saatchi 

 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα είδακε πσο ιεηηνπξγνχλ ην Πνιπαηζζεηηθφ Μάξθεηηλγθ, ην 

Νεπξνκάξθεηηλγθ, θαη ην πλαηζζεκαηηθφ Branding, κε πνηεο ηερληθέο αλαπηχζζνληαη, θαη 

πνηα εξεζίζκαηα θαη γιψζζα ρξεζηκνπνηνχλ ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα επηηχρνπλ κηα 

ζχλδεζε κε ηνλ θαηαλαισηή, θαη ζην ηέινο, λα επηηχρνπλ ηελ πψιεζε.  To κελ 

Πνιπαηζζεηηθφ Μάξθεηηλγθ πξνζπαζεί κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αηζζήζεσλ λα 

πεξάζεη ηα κελχκαηα ηνπ, ην δε Νεπξνκάξθεηηλγθ κηιψληαο απεπζείαο ζηνλ Παιαηφ 

Δγθέθαιν θαη έηζη ζην ππνζπλείδεην, νπζηαζηηθά, ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε, ελψ ηέινο, ην 

πλαηζζεκαηηθφ Branding εζηηάδεη ζην πσο κπνξεί λα πξνζζέζεη κηα κε απηή ππεξαμία 

ζην πξντφλ, κε ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ γελληνχληαη ζην 

θαηαλαισηή φηαλ εθηίζεηαη ζην εθάζηνηε πξντφλ. Τπάξρεη, φκσο, θάπνηα θνηλή 

ζπληζηακέλε ζε απηέο ηηο ηξεηο κνξθέο Μάξθεηηλγθ; 

 

5.1 – Σα πλαηζζήκαηα θαη ν Ρόινο Σνπο 

Η απάληεζε είλαη ζαθέζηαηα λαη, θαη απηή είλαη: ηα ζπλαηζζήκαηα. Καη νη ηξεηο, απηέο, 

ζχγρξνλεο κνξθέο κάξθεηηλγθ βαζίδνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηα γηα λα επηηχρνπλ ην ζθνπφ 

ηνπο. Σν Πνιπαηζζεηηθφ Μάξθεηηλγθ κε ηε ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ δελ θάλεη θάηη άιιν 
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παξά λα γελλά ή λα αλαπαξάγεη ζπλαηζζήκαηα ζηνλ θαηαλαισηή πνπ ζα ηνλ θάλνπλ 

ζεηηθά δηαθείκελν απέλαληη ζην εθάζηνηε πξντφλ. Σν Νεπξνκάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηεί ηα 

ζπλαηζζήκαηα γηα λα κηιήζεη ζηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν (βιέπε θεθ. 4.2.1), πνιιέο θνξέο 

κάιηζηα θαη ζπλδπαζηηθά κε ηελ ρξήζε πνιπαηζζεηηθψλ ηαθηηθψλ. Σν πλαηζζεκαηηθφ 

Branding, ηέινο, είλαη ζαθψο ε πην θαηαλνεηή πεξίπησζε απφ φια, αθνχ ην πξνδίδεη ν 

ίδηνο ν ηίηινο ηνπ. Με ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηε γέλλεζε ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ θαηαλαισηή 

πξνζδίδεη κηα κε απηή ππεξαμία ζηα πξντφληα πνπ πξνσζεί, θάλνληάο ηα έηζη πην αξεζηά, 

αλ φρη αληαγσληζηηθά απφ ηα άιια φκνηα πξντφληα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. Μπνξνχλ, 

επνκέλσο ηα ηξία απηά κνληέια κάξθεηηλγθ λα ελσζνχλ, ζε έλα εληαίν, αλ ζέιεηε, κνληέιν 

πνπ λα εζηηάδεη ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ελ γέλεη, κε απψηεξν ζθνπφ, θπζηθά, 

ηελ επίηεπμε ηεο πψιεζεο, φπσο θαη ηα ηξία κνληέια μερσξηζηά;  

 

Καη εδψ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή. Η αιήζεηα είλαη φηη ηα ηξία απηά κνληέια κάξθεηηλγθ 

κνηάδνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα πνχκε φηη κεηαμχ ηνπο, είλαη 

δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο. χκθσλα, άιισζηε κε ηνλ Φψηε 

Φηιιηπφπνπιν, δηεπζπληή ηεο Delphi (Δθαξκνγέο Νεπξνκάξθεηηλγθ θαη Πνιπαηζζεηηθνχ 

Branding), “ην Πνιπαηζζεηηθφ Μάξθεηηλγθ είλαη ε δεκηνπξγηθή, θαιιηηερληθή θαη 

εθηειεζηηθή πιεπξά ηνπ επξχηεξνπ πεδίνπ ηνπ Νεπξνκάξθεηηλγθ.” Σν ίδην κπνξεί 

θάιιηζηα λα εηπσζεί θαη γηα ην πλαηζζεκαηηθφ Branding.  

 

Ση είλαη, φκσο, έλα ζπλαίζζεκα; Σα ζπλαηζζήκαηα αληηπξνζσπεχνπλ κηα γιψζζα ε νπνία 

νκηιείηαη θαη είλαη θαηαλνεηή παγθνζκίσο.  Έλα ζπλαίζζεκα είλαη κηα λνεηηθή θαη 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε πνιιά θαη δηάθνξα αηζζήκαηα, 

βηψκαηα, εκπεηξίεο θαη ζθέςεηο.  Οπζηαζηηθά απνηειεί κηα ςπρνινγηθή δηέγεξζε πνπ 
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εμαξηάηαη απφ πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο, ζπλήζσο. Έλα ζπλαίζζεκα, επνκέλσο, δελ είλαη 

κηα θαηάζηαζε, παξά κάιινλ κηα δηαδηθαζία, ε νπνία ελεξγνπνηείηαη απφ πξφζσπα, 

ζθέςεηο, βηψκαηα, θαηαζηάζεηο, εκπεηξίεο, πξάγκαηα, θηι. θαη καο νδεγεί ζην λα 

λνηψζνπκε θάπσο: ραξνχκελνη, ιππεκέλνη, άλεηα, νηθεία, θηι. Αληίζεηα φκσο κε ηελ 

ζθέςε, ε δηαδηθαζία απηή, είλαη απηνκαηνπνηεκέλε ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν. Έλα 

ζπλαίζζεκα εξεζίδεη ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν πεξηζζφηεξν απφ 3000 θνξέο πην γξήγνξα 

απφ φηη κηα ζθέςε. Θα ήηαλ αξθεηφ, ινηπφλ, λα πνχκε φηη κηιψληαο ηε γιψζζα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ην κήλπκά καο, πνπ ζέινπκε λα πεξάζνπκε σο εηαηξεία, είλαη πνιχ πην 

πηζαλφ θαη εχθνιν λα θηάζεη ζηνλ απνδέθηε ηνπ, παξά κηιψληαο απεπζείαο ζην ζπλεηδεηφ, 

δειαδή ζηνλ εγθέθαιν. 

 

 5.1.1 – Σα πλαηζζήκαηα ηωλ Πειαηώλ 

Αο αλαιχζνπκε ιίγν πσο είλαη ε θαηάζηαζε ζε κηα κέζε αγνξά, ε νπνία λα κελ απνηειεί 

θάπνηα εηδηθή θαηεγνξία (φπσο ε αγνξά ησλ θαξκάθσλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ). Έλα θαιφ 

παξάδεηγκα είλαη ε αγνξά ξνχρσλ. πγθεθξηκκέλα, αο κηιήζνπκε γηα ηηο θνληνκάληθεο 

κπινχδεο ηχπνπ “polo”. Τπάξρνπλ άπεηξνη θαηαζθεπαζηέο πνπ ηηο θηηάρλνπλ, νπφηε αο 

δνχκε δχν premium θαηαζθεπαζηέο ηνπ ρψξνπ, κε αληίζηνηρεο ηηκέο θαη πνηφηεηεο, γηα 

παξάδεηγκα ηηο εηαηξείεο Camel Active θαη Nautica. Σα πξντφληα είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκα 

ζε ζρέδην θαη πνηφηεηα, ην ίδην θαη ζε ηηκή, επνκέλσο δελ ππάξρεη θάπνηα νπζηαζηηθή 

δηαθνξά πνπ λα σζήζεη ηνλ θαηαλαισηή πξνο ηε κία ή ηελ άιιε επηινγή. Ή κήπσο 

ππάξρεη;  
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Η αιήζεηα είλαη φηη ππάξρεη. Γελ είλαη ην ξνχρν, ην πξντφλ, απηφ θαζ‟ απηφ πνπ σζεί ηνλ 

θαηαλαισηή λα αγνξάζεη, αιιά ην ζπλαίζζεκα πνπ θεξδίδεη απφ απηή ηελ αγνξά, ε κε 

απηή πξνζηηζέκελε αμία πνπ θεξδίδεη απφ ηελ αγνξά θαη νπζηαζηηθά, βξίζθεηαη κέζα ζην 

θεθάιη ηνπ θαη κφλν, απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ θάλεη λα αηζζάλεηαη ε αγνξά απηή. ε 

πεπεξαζκέλεο αγνξέο, φπσο είλαη ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο, κε εμαίξεζε, ίζσο αγνξέο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηερλνινγία ε νπνία ηξέρεη κε ξαγδαίεο εμειίμεηο θαη έρεη ζπλέρεηα 

θάηη θαηλνχξγην λα πξνζθέξεη, νη επηζπκίεο είλαη πνιχ πην ζεκαληηθέο απφ ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο, θαη άξα απφ ηε ινγηθή ζθέςε. ην παξάδεηγκά καο, ελδερνκέλσο, ε ινγηθή 

ζθέςε λα σζνχζε ηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη κηα κπινχδα ίδηαο πνηφηεηαο απφ κηα 

θαηψηεξε θίξκα ε νπνία λα ηνπ ζηνίρηδε θζελφηεξα. Γίλεηαη απηφ ζηελ πξάμε; ρη. Καη ε 

Camel θαη ε Nautica έρνπλ πςειά λνχκεξα πσιήζεσλ θάζε ρξφλν. Πέξα απφ ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ ηηκή, ν θαηαλαισηήο αλαδεηά ηελ αγάπε, ηα φλεηξα θαη ηελ ππεξαμία, πξάγκαηα 

θαη έλλνηεο κε απηέο ζε έλα πιηθφ πξντφλ ή ππεξεζία.  

 

Πιένλ, ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα κηαο θαηεγνξίαο είλαη, νπζηαζηηθά, αληάμηα. Οη 

εηαηξείεο πιένλ, δελ εζηηάδνπλ ζηελ πιήξε πξνβνιή ελφο πξντφληνο, αιιά ζα εζηηάζεη ζε 

έλα, ην πην δπλαηφ, ίζσο, θνκκάηη ηνπ. ηαλ πξνσζείηαη έλα λέν άξσκα, ε εηαηξεία 

θαιιπληηθψλ πνπ ην βγάδεη ζηελ αγνξά δελ εζηηάδεη ζην ηη κπνξεί λα θάλεη ην λέν άξσκα 

γηα ηνλ ππνςήθην αγνξαζηή, αιιά ζην ηη επηπιένλ κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζπζηαηηθφ απηνχ ηνπ αξψκαηνο. Έηζη νη εηαηξείεο κηινχλ θαηεπζείαλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή γιψζζα, πξνζπαζψληαο λα εξεζίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, θαη λα πεξάζνπλ 

πνιχ πην απνηειεζκαηηθά ην κήλπκά ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ζεκαζία θαη ζηα κε 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο, ινηπφλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ην design 
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ελφο ππνινγηζηή λα κελ ηνλ θάλεη θαιχηεξν ιεηηνπξγηθά, αιιά ζίγνπξα ηνλ θάλεη πην 

ζειθηηθφ.  

5.2 – πλαηζζεκαηηθό Μάξθεηηλγθ 

Αο επηζηξέςνπκε ιίγν ζηελ εξψηεζε πνπ ζέζακε πην πάλσ: “ Μπνξνχλ, επνκέλσο ηα ηξία 

απηά κνληέια κάξθεηηλγθ (Πνιπαηζζεηηθφ Μάξθεηηγλθ, Νεπξνκάξθεηηλγθ, 

πλαηζζεκαηηθφ Branding) λα ελσζνχλ ζε έλα εληαίν κνληέιν πνπ λα εζηηάδεη ζηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ”.  πσο αλαιχζακε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, ηα ηξία 

απηά κνληέια είλαη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο, επνκέλσο, 

θπζηθά θαη κπνξνχλ.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Σρήκα 5.1 – Τν Σπλαηζζεκαηηθό Μάξθεηηλγθ 

 

Η λέα απηή κνξθή ηνπ κάξθεηηλγθ νλνκάδεηαη πλαηζζεκαηηθφ Μάξθεηηλγθ, θαη αθνξά 

ηερληθέο κάξθεηηλγθ νη νπνίεο ζηεξίδνληαη εμ‟ νινθιήξνπ ζηνλ επεξεαζκφ, κέζσ ησλ 

Πνιπαηζζεηηθό 

Μάξθεηηλγθ 

Νεπξν-

Mάξθεηηλγθ 

Σπλαηζζεκα-

ηηθό Branding 

Σσναιζθημαηικό 

Μάρκεηινγκ 
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θακπαληψλ θαη ησλ δηαθεκηζηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο, ζηνλ επεξεαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ. ήκεξα, άιισζηε, δελ είλαη ην πξντφλ πνπ πσιείηαη (ιφγσ ησλ επξέσλ 

επηινγψλ, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ), αιιά ε εηθφλα πνπ έρεη γηα ην brand ν πειάηεο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ επηθνηλσλεί καδί ηνπ ην πξντφλ, παξά ην ίδην ην πξντφλ, θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Fabre, “ν θαηαλαισηήο έρεη αιιάμεη ηηο ζπλήζεηέο 

ηνπ ή ηηο αιιάδεη, αλαδεηψληαο ηηο εκπεηξίεο παξά ηα ίδηα ηα πξντφληα, θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα απνθνκίζεη, παξά ηελ ρξεζηηθή ηνπο αμία.”
18

    

 

Οη εηαηξείεο γίλνληαη νη πξνκεζεπηέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηνλ θαηαλαισηή, θαη είλαη 

απηέο πνπ δεκηνπξγνχλ λένπο πειάηεο, αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα 

δεκηνπξγνχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ιέλε ζπλαξπαζηηθέο ηζηνξίεο (ζπλαηζζεκαηηθά 

brands), ελψ παξάιιεια ελζσκαηψλνπλ ηελ επηθνηλσλία, ηελ αμία, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

ηαπηφηεηα, (παξαδνζηαθέο αμίεο ηνπ brand). Δλ, νιίγνηο, ην πλαηζζεκαηηθφ Μάξθεηηλγθ, 

κηιάεη πάληα ζηελ γιψζζα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Έηζη επηηπγράλεη κηα βαζχηεξε ζχλδεζε 

κε ηνλ θαηαλαισηή θαη έξρεηαη πην θνληά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ, ηεο πψιεζεο.  

5.3 – Σερληθέο Δθαξκνγήο ηνπ πλαηζζεκαηηθνύ Μάξθεηηλγθ 

Η αιήζεηα είλαη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε ην πλαηζζεκαηηθφ 

Μάξθεηηλγθ, δελ απνηειεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ ππνκειψλ ηνπ. Με πην 

απιά ιφγηα, δειαδή, εθαξκφδεηαη εθκεηαιιεπφκελν ηηο ίδηεο ηηο πξαθηηθέο πνπ νδεγνχλ 

ζηελ επηηπρία θαη ην Πνιπαηζζεηηθφ Μάξθεηηλγθ (νη πέληε αλζξψπηλεο αηζζήζεηο), ην 

πλαηζζεκαηηθφ Branding (νη Γέθα Δληνιέο ηνπ πλαηζζεκαηηθνχ Branding) θαη ην 

                                                 

18
 Fabris G., Il Nuovo Consumatore: Verso Il Postmoderno, FRANCO ANGELI EDITOR, 2009 
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Νεπξνκάξθεηηλγθ (ηα κφλα Έμη Δξεζίζκαηα πνπ κηινχλ ζηνλ παιαηφ εγθέθαιν), πξάγκαηα 

πνπ αλαπηχμακε ήδε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Παξ‟ φια απηά, ππάξρνπλ κεξηθά αθφκε 

ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη ε εηαηξεία, ην brand, λα δψζεη ζεκαζία θαη λα εθκεηαιιεπηεί, 

ψζηε λα θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη κηα αθφκε πην νινθιεξσκέλε εκπεηξία γηα ηνλ 

θαηαλαισηή θαη λα πεηχρεη πην απνηειεζκαηηθά ηνπο ζηφρνπο ηεο: 

 

1. Πειαηεηαθέο Σρέζεηο 

ηελ Δηζαγσγή απηήο ηεο εξγαζίαο αλαθεξζήθακε ζην πσο ην κάξθεηηλγθ έρεη 

εμειηρζεί θαη κεηαηξαπεί ζε κηα πνιχ πην πειαηνθεληξηθή δηαδηθαζία. Δθεί ζα 

πξέπεη λα εζηηάδεη θάζε εηαηξεία πνπ ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηεο ζήκεξα. Με ηα νκνεηδή 

πξντφληα, λα παξνπζηάδνπλ, πιένλ, κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, είλαη κηα 

εμαηξεηηθή επθαηξία λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηεο, λα “ζηήζεη” πην 

απνηειεζκαηηθά ηελ εηθφλα ηεο θαη λα πεξάζεη ηα κελχκαηά ηεο, αιιά θαη λα 

“κηιήζεη” ζε βαζχηεξν επίπεδν κε ηνλ θαηαλαισηή, επεξεάδνληαο επάλσ ηνπ απηφ 

αθξηβψο πνπ έρεη ηελ κεγαιχηεξε ζεκαζία κηιψληαο γηα κηα αγνξαζηηθή απφθαζε: 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Σνλ ηξφπν, δειαδή, κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηελ 

εηαηξεία θαη ην πψο δηαηίζεηαη απέλαληί ηεο.  

 

2. Word of Mouth 

Σν Word of Mouth είλαη, νπζηαζηηθά ε κεηαθνξά γλψζεο/πιεξνθφξεζεο απφ ηνλ 

έλα θαηαλαισηή ζηνλ άιιν. Γηα πνιινχο απηή είλαη ε θαιχηεξε κνξθή δηαθήκηζεο, 

αθνχ έλαο θαηαλαισηήο ηείλεη λα δίλεη ηδηαίηεξα κεγάιεο ζεκαζία ζε θάπνηνλ ν 

νπνίνο έρεη δήζεη, έρεη βηψζεη ην πξντφλ θαη γλσξίδεη απφ πξψην ρέξη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Άιισζηε, ην πλαηζζεκαηηθφ Μάξθεηηλγθ ζηεξίδεηαη 
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ζηελ εκπεηξία. Έρνληαο έλα θαιφ πξντφλ, δνθηκαζκέλν απφ έλα, θάπνην, θνηλφ, ην 

νπνίν έρεη κείλεη επραξηζηεκέλν απφ απηφ, είλαη δεδνκέλν, φηη απηή ε γλψζε 

ηθαλνπνίεζεο ζα επεθηαζεί θαη ζε άιινπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο ελφο νκνίνπ 

πξντφληνο, κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην brand ζνπ. ην Word of Mouth, 

κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηα Forum, ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο 

ελεκέξσζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαδεηεί πιεξνθφξεζε πάξα 

πνιχο θφζκνο ζήκεξα.  

 

3.  Δνθηκέο 

Δάλ ην πξντφλ ζαο είλαη ηέηνην ην νπνίν λα επηηξέπεη ηελ δνθηκή θαη ηε δεκνζίεπζε 

απνηειεζκάησλ απηήο (π.ρ. θάπνην θαηλνχξγην θάξκαθν, ή θάπνην ιεπθαληηθφ 

ξνχρσλ, αιιά φρη έλα brand θαγεηνχ), ηφηε έρεη παξαηεξεζεί φηη ε δεκνζίεπζε 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ θέξλεη πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ 

πψιεζε ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο. Οη άλζξσπνη πνπ ελεκεξψλνληαη ηηο κειέηεο απηέο, 

ηείλνπλ λα ζπληάζζνληαη κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δνθηκάζεη ην πξντφλ θαη 

είλαη  επραξηζηεκέλνη, γηαηί κέζσ απηψλ βηψλνπλ, λνηώζνπλ, ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο.  

 

4. Καηλνηνκία/Αιιαγή 

Έλα απφ ηα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή είλαη 

ε θαηλνηνκία. Σν θαηλνχξγην πάληα πξνθαιεί αίζζεζε, θαη κπνξεί λα θάλεη ηνλ 

θαηαλαισηή λα ελδηαθεξζεί γηα απηφ, επελδχνληαο ρξήκαηα επάλσ ηνπ, εηδηθά αλ ε 

θαηλνηνκία ζπλδπάδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πξαθηηθφηεηα. Η αιιαγή 

ζε θάηη ήδε ππάξρνλ, πξντφλ ή ππεξεζία, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ ίδην 
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ηξφπν, εθ‟ φζνλ κηιάκε γηα κηα αιιαγή πξνο ην ζεηηθφ. Μηα αλαθαίληζε ζε κηα 

θαθεηέξηα, γηα παξάδεηγκα, είλαη δεδνκέλν φηη ζα αλεβάζεη ην πειαηνιφγηφ ηεο 

άκεζα.   

5.4 – Case Study: Diesel – “Be Stupid” Campaign 

Έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα ησλ θαλφλσλ 

εθαξκνγήο ηνπ πλαηζζεκαηηθνχ Μάξθεηηλγθ 

είλαη ε λέα θακπάληα πνπ μεθίλεζε ε Ιηαιηθή 

εηαηξεία παξαγσγήο εηδψλ ξνπρηζκνχ Diesel, γηα 

ην έηνο 2010. Η θακπάληα θέξεη ηνλ γεληθφ ηίηιν 

“Be Stupid” (Να Δίζαη Ηιίζηνο) θαη ζπλνδεχεηαη 

απφ κελχκαηα φπσο: “Ο έμππλνο αθνχεη ην 

θεθάιη, ν ειίζηνο ηελ θαξδηά. Να είζαη ειίζηνο”, 

“Ο έμππλνο έρεη ηα ζρέδηα, ν ειίζηνο ηηο ηζηνξίεο. 

Να είζαη ειίζηνο”, ή “Ο ειίζηνο κπνξεί λα απνηχρεη, ν έμππλνο δελ ζα δνθηκάζεη θαλ. Να 

είζαη ειίζηνο”. Φπζηθά, κέζα απφ ηα κελχκαηά απηά ε εηαηξεία δελ θαιεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο ηεο λα γίλνπλ πξαγκαηηθά ειίζηνη ή λα 

κεηψζνπλ ην I.Q. ηνπο, αιιά αληίζεηα, απηφ πνπ θάλεη είλαη λα ηνπο θαιεί λα ξηζθάξνπλ 

ζηε δσή ηνπο, θαη λα θηλεζνχλ πέξα απφ ηηο επηβαιιφκελεο, θνηλσληθά, λφξκεο ηνπ ζσζηνχ 

θαη ηνπ ινγηθνχ.  

 

Με ηελ θακπάληα απηή, ε Diesel θαηαθέξλεη λα κηιάεη θαηεπζείαλ ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

θαηαλαισηή, αθνχ νπζηαζηηθά ηνλ θαιεί λα επηδηψμεη κία θαιχηεξε θαη πην αληηζπκβαηηθή 

δσή. Παξάιιεια, θαηαθέξλεη λα πεξάζεη ηα κελχκαηά ηεο, αθνχ ε λέα ηεο θακπάληα θαη 
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αληηζπκβαηηθή είλαη (ζπκεζείηε απηφ πνπ ιέγακε γηα ηελ δηαθνξεηηθφηεηα/ αιιαγή: Κάηη 

ην δηαθνξεηηθφ πάληα ηξαβάεη ηελ πξνζνρή πνιχ πην εχθνια θαη είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα 

κηιήζεη ζηα ζπλαηζζήκαηα, ζηνλ Παιαηφ Δγθέθαιν, θαη ελ ηέιεη ζην ππνζπλείδεην ηνπ 

θαηαλαισηή θαη επνκέλσο λα θαηαθέξεη λα πεξάζεη ηα κελχκαηα ηνπ brand πνιχ πην 

εχθνια – θαη ηη πην αληηζπκβαηηθφ θαη δηαθνξεηηθφ απφ ην λα ζνπ ιέεη θάπνηνο “Να είζαη 

ειίζηνο”).  

 

Ήδε ε θακπάληα έρεη ιάβεη εμαηξεηηθέο θξηηηθέο θαη έρεη ηεξάζηηα απήρεζε εηδηθά ζην 

λεαληθφ θνηλφ, αθνχ έρεη δεκηνπξγήζεη εθηφο ησλ άιισλ θαη ηδηαίηεξν ζφξπβν ζηα 

δηάθνξα online bloqs κε απινχο ππνςήθηνπο πειάηεο ηεο θίξκαο λα ζπδεηνχλ θαη λα 

αλαιχνπλ ηηο ηδέεο ηεο θακπάληαο.   

 

Δίλαη βέβαην πσο έλα brand πνπ θαηαθέξλεη λα δηαθνξνπνηείηαη θαη λα δηαθέξεη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη ην θνηλφ ηνπ, κηιψληαο ζηε γιψζζα ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπ είλαη ζίγνπξν πσο κφλν λα ράζεη δελ έρεη. Η θακπάληα “Be Stupid” απιά επηβεβαηψλεη 

ηνλ θαλφλα απηφ, θαη απνδεηθλχεη φηη ε Diesel κφλν “ειίζηα” δελ είλαη.   

 

Παξαθάησ κπνξείηε λα δείηε κεξηθέο απφ ηηο αθίζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ 

θακπάληα απηή απφ ηελ Diesel. Δθηφο απφ ηηο αθίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε πξνσζεηηθφ πιηθφ 

κέζσ ίληεξλεη θαζψο θαη βίληεν: 
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Εηθόλεο 5.2 – 5.7: Αθίζεο ηεο Κακπάληαο “Be Stupid”, ηεο Diesel
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Πλαίζιο 5.1 - Η Φιλοζοθία ηης Καμπάνιας “Be Stupid” 

πσο θαη ηα κπαιφληα, είκαζηε γεκάηνη απφ ειπίδεο θαη φλεηξα. Αιιά, κε 

ηνλ θαηξφ, κία θαη κφλε πξφηαζε εηζβάιεη ζηε δσή καο. Μελ γίλεζηε 

ειίζηνη. Δίλαη ν θαηαζηξνθέαο ησλ δπλαηνηήησλ. Δίλαη ην κεγαιχηεξν 

αληηθίλεηξν ηνπ θφζκνπ. Ο θφζκνο είλαη γεκάηνο απφ έμππλνπο 

αλζξψπνπο. Πνπ θάλνπλ θάζε ινγήο έμππλα πξάγκαηα…Απηφ είλαη 

έμππλν. 

 

Λνηπφλ, εκείο είκαζηε κε ηνπο ειίζηνπο.  Ηιίζην ζεκαίλεη λα θπλεγάο 

αλειέεηα κηα δσή δίρσο λα κεηαληψλεηο. Οη έμππλνη κπνξεί λα έρνπλ ην 

κπαιφ…αιιά νη ειίζηνη έρνπλ ηα θφηζηα. Οη έμππλνη κπνξεί λα βιέπνπλ ηα 

πξάγκαηα γηα απηφ πνπ είλαη. Οη ειίζηνη βιέπνπλ ηα πξάγκαηα φπσο ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη. 

 

Οη έμππλνη θξηηηθάξνπλ. Οη ειίζηνη δεκηνπξγνχλ. Η αιήζεηα είλαη φηη αλ 

δελ ζθεθηφκαζηαλ ειίζηα ζθέςεηο, δελ ζα ζθεθηφκαζηαλ ηίπνηα ην 

ελδηαθέξνλ. Οη έμππλνη κπνξεί λα έρνπλ ηα ζρέδηα…αιιά νη ειίζηνη έρνπλ 

ηηο ηζηνξίεο. 

 

Οη έμππλνη κπνξεί λα έρνπλ ηελ εμνπζία, αιιά νη ειίζηνη ζπλέξρνληαη απφ 

ηξνκεξά κεζχζηα. Γελ είλαη έμππλν ην λα παίξλεηο ξίζθα…Δίλαη ειίζην. 

 

Να είζαη ειίζηνο ζεκαίλεη λα είζαη γελλαίνο. Ο ειίζηνο δε θνβάηαη λα 

απνηχρεη. Ο ειίζηνο μέξεη φηη ππάξρνπλ ρεηξφηεξα πξάγκαηα απφ ηελ 

απνηπρία…φπσο ην λα κελ πξνζπαζείο θαλ. 

 

Οη έμππλνη έρνπλ κία θαιή ηδέα, θη απηή ε ηδέα είλαη ειίζηα. Γελ κπνξείο 

λα είζαη πην έμππλνο απφ έλαλ ειίζηνο. Γη‟ απηφ κελ πξνζπαζείο θαλ. Να 

ζπκάζαη, κφλν ν ειίζηνο κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθά ηδηνθπήο. 

 

Γη‟ απηφ…ΝΑ ΔΙΑΙ ΗΛΙΘΙΟ 
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5.5 – Η Δθαξκνγή ηνπ πλαηζζεκαηηθνύ Μάξθεηηλγθ 

ίγνπξα ηα φζα αλαθέξακε πην πάλσ αθνχγνληαη σξαία, αιιά είλαη ζηελ πξάμε εχθνιε ε 

εθαξκνγή ηνπ πλαηζζεκαηηθνχ Μάξθεηηλγθ; Γηα λα ην θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα, αο 

εμεηάζνπκε έλα παξάδεηγκα:  

 

ινη γλσξίδνπκε ηηο αγγειίεο πνπ κπαίλνπλ ζηηο πίζσ ζειίδεο ησλ εθεκεξίδσλ. Μηθξά, 

παλνκνηφηππα πιαίζηα, ηα νπνία, κέζα ζε ιίγεο ζεηξέο ελεκεξψλνπλ γηα ην πξντφλ ην νπνίν 

πνπιάεη ν πσιεηήο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηελ ηηκή ηνπ, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ 

πσιεηή, θηι. Αο ζθεθηνχκε, γηα παξάδεηγκα, φηη θάπνηνο πνπιάεη θνπηάβηα ζθχισλ 

ξάηζαο Μπίγθι. ην πιαίζηφ ηνπ ζα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε πην πάλσ, θαη ζα 

ζπγθεληξψζεη έλα κηθξφ, ζπγθεθξηκέλν αγνξαζηηθφ θνηλφ. Πφζν θαιχηεξα ζα κπνξνχζε 

λα ηα πάεη αλ κε 

θάπνην ηξφπν 

εθήξκνδε απιά 

ηνπο Καλφλεο ηνπ 

Πνιπαηζζεηηθνχ 

Μάξθεηηλγθ;  

 

Εηθόλα 5.8 – Αγγειία 

Πώιεζεο Κνπηαβηώλ 
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χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρεη θάλεη ε ακεξηθαληθή ηζηνζειίδα adshow.tv
19

 ε απάληεζε 

είλαη απιά: πνιχ. Γείηε ηελ Δηθφλα 5.8: Ο πσιεηήο, πέξα απφ ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, έβαιε θαη κία θσηνγξαθία απφ έλα απφ ηα πξνο πψιεζε θνπηάβηα ηνπ. 

Κάλνληαο θάηη ηέηνην, εθήξκνζε βαζηθνχο θαλφλεο ηνπ πλαηζζεκαηηθνχ Μάξθεηηλγθ, 

αθνχ: 

 

1. Οπηηθνπνίεζε ην πξντφλ ηνπ, θάλνληαο έηζη πνιχ πην εχθνιε ηε ζχλδεζε ησλ 

ππνςήθησλ αγνξαζηψλ ηνπ κε απηφ. 

2. Καηλνηόκεζε, βάδνληαο ηε θσηνγξαθία, θαη ηαπηφρξνλα, δηαθνξνπνηήζεθε απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ, ηξαβψληαο πεξηζζφηεξε πξνζνρή επάλσ ζην πξντφλ ηνπ, 

θαη ηέινο,  

3. Φξεζηκνπνίεζε ηα Σπλαηζζήκαηα, εθκεηαιιεπφκελνο ην πψο έλα κηθξφ, γιπθφ 

θνπηαβάθη ζα θάλεη ηνπο αγνξαζηέο λα λνηψζνπλ θαη ηνπο δεκηνχξγεζε ακέζσο ηελ 

επηζπκία, ηελ αλάγθε αθφκε, λα ην απνθηήζνπλ. 

 

πσο θαηαιαβαίλεηε ε ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ πλαηζζεκαηηθνχ Μάξθεηηλγθ είλαη 

εμαηξεηηθά απιέο, θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε κε θαζφινπ, ή 

ειάρηζην θφζηνο. Σν πλαηζζεκαηηθφ Μάξθεηηλγθ είλαη ην κέιινλ γηα ηηο ηερληθέο 

κάξθεηηλγθ, θαη ε ρξήζε ηνπ εγγπάηαη θαιχηεξα, πην άκεζα θαη πην εχθνια απνηειέζκαηα 

θαη κηα δηαθνξνπνηεκέλε θαη πην μεθάζαξε εηαηξηθή εηθφλα γηα φζνπο επηιέμνπλ λα 

                                                 

19
 http://adshow.tv/- Ακεξηθαληθή ηζηνζειίδα πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο 

πξντφλησλ ζηα ΜΜΔ. 
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βαζηζηνχλ επάλσ ηνπ. Γελ είλαη ιίγεο, ή κηθξνχ κεγέζνπο, άιισζηε, νη εηαηξείεο πνπ ήδε 

ην εθαξκφδνπλ, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηηο δηθαηψλνπλ, θαη κε ην παξαπάλσ.  
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“Οη άλζξσπνη δελ δεηάλε δεδνκέλα όηαλ παίξλνπλ κηα απόθαζε. Πξνηηκνύλ λα έρνπλ έλα 

θαιό ζπλαίζζεκα πνπ λα ηνπο ηθαλνπνηεί ηελ ςπρή, παξά κηα ληνπδίλα ζηνηρεία.” 

 – Robert Keith Leavitt 
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5.6 – Βηβιηνγξαθία 5νπ Κεθαιαίνπ 

 

Βηβιηνγξαθία 

 

 

Άξζξα 

 Janice Jenkins, Emotional Marketing Techniques and Tips, 

EZINEARTICLES.COM, Αχγνπζηνο 2010 

 Domenico Consoli, A New Concept of Marketing: The Emotional Marketing, 

BRAND, 2010  

 Vadim Kotelnikov, 22 Laws of Marketing: The Law of Heart (Emotion), 

WWW.1000VENTURES.COM 

 Φψηεο Φηιιηπφπνπινο, Σν Νεπξνκάξθεηηλγθ είλαη έλαο λένο Κιάδνο ηνπ 

Μάξθεηηλγθ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί Ιαηξηθέο Σερλνινγίεο, ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ 

MARKETING MANAGEMENT, Μάξηηνο 2008 
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 William J. McEwen, Getting Emotional About Brands, THE GALLUP 

ORGANIZATION, 2004 

 

 

 

http://www.1000ventures.com/
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Ιζηνζειίδεο 

 www.ezinearticles.com 

 www.1000ventures.com 

 http://www.diesel.com/be-stupid/ 

 

http://www.ezinearticles.com/
http://www.1000ventures.com/
http://www.diesel.com/be-stupid/
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ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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 Μπφηζαξεο Μηραήι, Η Σηάζε ησλ Ειιήλσλ Καηαλαισηώλ γηα ην Νεπξνκάξθεηηλγθ: 
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2008 
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 Martin Lindstorm, Buy·Ology: Truth and Lies About Why We Buy, DOUBLEDAY, 

2008 

 Scott Robinette & Claire Brand with Vicki Lenz, Emotion Marketing: The 

Hallmark Way of Winning Customers for Life, Mc GRAW HILL, 2001 

 Marc Gobe, Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brands to 

People, ALLWORTH PRESS, 2001 

 Dan Hill, Emotioneconomics: Leveraging Emotions for Business Success, KOGAN 

PAGE, 2007 

 Barry Feig, Hot Button Marketing: Push the Emotional Buttons That Get People to 

Buy, ADAMS MEDIA, 2006 

 Patrick Renvoise & Christine Morin, Neuromarketing: Understanding the “Buy 
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 Bertil Hutlen, Niklas Broweus and Marcus Van Dijk, Sensory Marketing. 
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 Levinson, Jay Conrad and Goodin, Seth, The Guerrilla Marketing Handbook. 

BOSTON: HOUGHTON MIFFLIN COMPANY, 1994. 

 Robert Bartels, The History of Marketing Thought, GORSUCH SCARISBRICK 

PUB, 1988 

 

Άξζξα 
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ARIZONA STATE UNIVERSITY 
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CONFERENCE ON ADMINISTRATION AND BUSINESS, Ννέκβξηνο 2009 
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