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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ ρνξεγία απνηειεί ηζρπξφ επηθνηλσληαθφ φρεκα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

επηρείξεζεο. Μέζσ ηεο ρνξεγίαο, ππνζηεξίδνληαη θαη πινπνηνχληαη γεγνλφηα 

θαη επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε ηεο εηθφλαο ηεο, πξνζζέηνληαο ηεο θχξνο 

ζρεηηθά κε ην πξνθίι θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Σν ζεζκφ ηεο ρνξεγίαο ηνλ 

ζπλαληάκε γηα πξψηε θνξά ζηελ Αξραηφηεηα, νπφηε θαη ε ρνξεγία ήηαλ 

«ιεηηνπξγία», δειαδή εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο. Σφηε, 

ρνξεγφο ζήκαηλε απηφ πνπ ιέεη θαη ε ίδηα ε ιέμε, δειαδή αξρεγφο ρνξνχ 

(ρνξφο+ άγσ). 

Σν ζέκα ησλ ρνξεγηψλ θαηά θαηξνχο έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο 

θαζφηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ.  

Πνιινί είλαη απηνί νη νπνίνη ζπγρένπλ ηελ δηαθήκηζε θαη ηελ πξνψζεζε 

πσιήζεσλ κε ηελ ρνξεγία. Άιινη πάιη ζπγρένπλ ηελ ρνξεγία κε ηελ δσξεά.  

Χζηφζν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ρνξεγία δελ είλαη ηίπνηα απφ φια απηά. Ζ 

ρνξεγία είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή θαη ζαλ ζηφρν δελ έρεη ηελ πξνβνιή, αιιά 

αληίζεηα ηελ ζηήξημε επηρεηξήζεσλ κε αληάιιαγκα ηελ πίζησζε ησλ ρνξεγψλ 

κε θνηλσληθή εππνξία.  

Ζ ρνξεγία σο κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλάπηπμεο, ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, απνηειεί πξνυπφζεζε θαη 

φρη επηινγή γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

ρψξν ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. ηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 

γλψζεο, ε αλαδήηεζε κεζφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο δεκηνπξγεί ζπλερείο 

«πνλνθεθάινπο» ζηνπο πνιηηηζηηθνχο δηαρεηξηζηέο θαη ζηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζηφρν λα αζρνιεζεί κε ην ζεζκφ ηεο εκπνξηθήο 

ρνξεγίαο θαη λα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή επεξεάδεη ηνλ πνιίηε-

θαηαλαισηή ν νπνίνο ηελ αληηιακβάλεηαη. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε 

απήρεζε απηή, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα, ε 

νπνία ζα κειεηήζεη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη ρνξεγίεο ζηηο επηρεηξήζεηο 

ρνξεγνχο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο βιέπνπλ ζηελ πξάμε ηελ 

ρνξεγία θαη ην θαηά πφζν επεξεάδνληαη απφ απηή ζηηο αγνξέο ηνπο. 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

 

ΥΟΡΗΓΙΑ 

 

Ζ ρνξεγία, απαιιαγκέλε ζηηο κέξεο απφ πνηθίιεο πξνγελέζηεξεο ζπγρχζεηο 

θαη παξεξκελείεο, έρεη νξηνζεηεζεί σο ζεζκφο, απνηειψληαο νπζηαζηηθά έλαλ 

απηφλνκν θαη εμαηξεηηθά αλαγθαίν θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ ζεζκφ, ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο κνξθέο επηθνηλσλίαο. 

Δπηρεηξψληαο ηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ «Υνξεγία» ζχκθσλα 

κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, δηαπηζηψλνπκε φηη «Υνξεγία (θνηλσληθή) 

είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηήξημε κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ ή/θαη 

δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ, απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κε 

απνθιεηζηηθφ αληηζηάζκηζκα ηελ πίζησζε ησλ ρνξεγψλ κε θνηλσληθή εππνηία, 

εκπεξηέρνπζα κεηαθνξά πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ζην δεκφζην – θνηλσληθφ 

ηνκέα»1. Απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα νξηζκφ πξνθχπηνπλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηεο ρνξεγίαο, πνπ είλαη2: 

 

Σα ακνηβαία αληηζηαζκίζκαηα κεηαμχ ρνξεγνχ-ρνξεγνπκέλνπ. χκθσλα κε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ Θαιή Κνπηνχπε «ε ακνηβαία αληαπνδνηηθόηεηα κεηαμύ   

ρνξεγνύ–ρνξεγνύκελνπ, ηόζν ωο πξνο ην δνύλαη όζν θαη ωο πξνο ην ιαβείλ, 

έρεη κόλν θνηλωληθή ρξνηά, γηα παξάδεηγκα θνηλωληθή εππνηία γηα ην ρνξεγό. 

Με βάζε απηήλ ηελ παξαδνρή, ν ελ ιόγω ζπγγξαθέαο δηαρωξίδεη ην ρνξεγηθό 

ζεζκό ζε θνηλωληθή ρνξεγία πνπ νξίδεηαη ωο άλωζη θαη ζε αληίζηνηρα 

εκπνξηθή3». Ζ ηειεπηαία ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο εκπνξηθφηεηαο θαζψο νη 

ρνξεγηθέο ελέξγεηεο απνζθνπνχλ θαηά βάζε ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

πξνβνιήο ηνπ γεγνλφηνο απφ ην ζχλνιν ησλ Μ.Μ.Δ., ψζηε λα επηηεπρζεί 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο – ρνξεγνχ. Χζηφζν, ε κειέηε ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαηαδεηθλχεη φηη δελ ππάξρεη εθηελήο βηβιηνγξαθηθή 

αλαθνξά γηα ην ζρεηηθφ ελλνηνινγηθφ δηαρσξηζκφ. Καζψο νη φξνη Sponsoring 

                                                
1 
Bates Don, (2002), To Inform and Persuade: Public Relations from the down of civilization

 

2 
Bates Don, (2002), To Inform and Persuade: Public Relations from the down of civilization

 

3 
Κνπηνχπεο Θαιήο, (2001) «Πξαθηηθφο νδεγφο Γεµνζίσλ ρέζεσλ, αθθνπιαο 
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(εκπνξηθή ρνξεγία) – Sponsorship ή Chorigia (θνηλσληθή ρνξεγία) 

αλαθέξνληαη θαηά πεξίπησζε απφ πιήζνο ζπγγξαθέσλ ρσξίο λα ππάξρεη 

μεθάζαξνο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ4.  

 

Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλεηαη φηη ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή πξαθηηθή ζε θάζε 

ρνξεγηθή πξάμε αλαπφθεπθηα πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ, αθελφο νηθνλνκηθά (θαηαβνιή πνζνχ ή παξνρή ππεξεζηψλ ή 

πξνψζεζε πσιήζεσλ), αθεηέξνπ επξχηεξα επηθνηλσληαθά (πξνβνιή 

νλφκαηνο ή ζήκαηνο ή πξντφληνο ή ππεξεζίαο) νθέιε γηα ηα εκπιεθφκελα 

κέξε. χκθσλα άιισζηε κε ηνλ Frank Jefkins «αλ θαη κπνξεί λα ππάξρνπλ 

ρνξεγνί πνπ απιψο επηζπκνχλ λα θάλνπλ κηα θηιαλζξσπία, ζηηο κέξεο καο 

ζπάληα ηζρχεη απηφ», θαζψο πιένλ ηα αληηθείκελν ηεο ρνξεγίαο λα απνθηά 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εκπνξηθφ ραξαθηήξα, γεγνλφο πνπ ακβιχλεη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο εκπνξηθήο απφ ηελ θνηλσληθή ρνξεγία.  

Με άιια ιφγηα ν ρνξεγηθφο ζεζκφο δελ είλαη απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηηο 

ινηπέο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Αληηζέησο ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηελ επίηεπμε 

ησλ θαηά πεξίπησζε ζηφρσλ. Με κηα αλαγθαία πξνυπφζεζε ηελ νπζηαζηηθή 

θαη φρη θαη‟ επίθαζε χπαξμε ζε φηη αθνξά ζηε ρνξεγηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζηνηρείνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο παξάιιεια κε ην νηθνλνκηθφ θαη 

βεβαίσο επηθνηλσληαθφ φθεινο. πγρξφλσο αλαθέξνληαη ζ‟ απηφ5: 

1. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ λα δεκηνπξγεί, κεγηζηνπνηεί ηελ πξνβνιή ή θαη λα 

απνθαζηζηά ηελ εηαηξηθή πξνζσπηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαζψο 

επίζεο λα εληζρχεη ηε δηαθεκηζηηθή ή ηελ πξνσζεηηθή εθζηξαηεία ηεο 

ηειεπηαίαο. 

2. Ζ δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα απεπζπλζεί κηα εηαηξεία 

ζε έλα λέν θνηλφ ζηφρν, γεγνλφο πνπ ζα επηθέξεη αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ. 

3. Ζ δηαρείξηζε θαη πξνβνιή κηαο επηηπρνχο θαη πγηνχο εηαηξηθήο 

ηαπηφηεηαο.  

                                                
4 
Wilcox D et al (1998) «Γεκφζηεο ρέζεηο: ηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο», Έιιελ.

 

5 
Bates Don, (2002), To Inform and Persuade: Public Relations from the down of civilization
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1.1.ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

 

ηελ Αξραία Διιάδα θαη εηδηθά ζηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία, θπξίαξρε 

ηδενινγία απνηεινχζε ε δξαζηεξηνπνίεζε θαη πξνζθνξά θάζε πνιίηε ζηνλ 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνκέα, εμίζνπ. Δπηπιένλ θαη φπσο 

επηζεκαίλεη ν φισλ "ν πνιίηεο δελ έπξεπε λα είλαη νχηε ππεξβνιηθά 

πινχζηνο, νχηε ππεξβνιηθά θησρφο. Αληίζεηα είρε ηελ ππνρξέσζε λα 

εξγάδεηαη θαη λα πξνζθέξεη ην πεξίζζεπκα ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε επελδχζεηο 

πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο". Απηή ήηαλ ε γεληθφηεξε αξραηνειιεληθή 

αληίιεςε πνπ αλήγαγε ην ζεζκφ ηεο ρνξεγίαο ζε εζληθφ θαη ζπλάκα 

απηνλφεην ρξένο.                          

Κάπσο έηζη νη ηέρλεο, ε ινγνηερλία, ε θηινζνθία, νη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζεσξίεο, ε λνκνζεζία, ν αζιεηηζκφο άλζηζαλ ζηελ Αξραία Διιάδα θαη 

θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηε ιακπξφηεηα θαη ηελ δηαρξνληθφηεηά ηνπο κέζα 

ζηνπο αηψλεο6.  

Γισζζνινγηθά νη ξίδεο ηεο ρνξεγίαο εληνπίδνληαη ζην αξραίν ξήκα ρνξεγέσ, 

πνπ ε αξρηθή ηνπ ζεκαζία ήηαλ πξνζθέξσ / θαιχπησ ηα έμνδα ηνπ ζεαηξηθνχ 

ρνξνχ. Ζ ρνξεγία ζεζκνζεηήζεθε απφ ηνλ Κιεηζζέλε ηνλ 6ν αη. π.ρ.  σο κία 

απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ζηελ Αξραία Αζελατθή πνιηηεία, θαηά ηελ νπνία νη 

πινπζηφηεξνη πνιίηεο αλαιάκβαλαλ ηα έμνδα ηνπ ρνξνχ ζε δξακαηηθέο 

παξαζηάζεηο. Κάζε θπιή δηάιεγε θάπνηνλ απφ ηνπο πινχζηνπο πνιίηεο ηεο, ν 

νπνίνο αλαιάκβαλε λα ρξεκαηνδνηήζεη ην ρνξφ ζην ζέαηξν θαη ην κφλν πνπ 

έπαηξλε σο αληάιιαγκα ήηαλ έλα βξαβείν αλ ληθνχζε ζην δξακαηηθφ αγψλα. 

Δπίζεο ν ρνξεγφο επηβαξπλφηαλ γηα ηηο δαπάλεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θπιήο 

ζηελ πνκπή ησλ Παλαζελαίσλ ή άιισλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ (Αλζεζηήξηα, 

Μηθξά ή θαη‟ αγξνχο Γηνλχζηα, Μνπλίρηα θιπ.). Δπεηδή νη δαπάλεο ήηαλ 

κεγάιεο, πνιιέο θνξέο ηε ρνξεγία αλαιάκβαλαλ δχν ή πεξηζζφηεξα 

πξφζσπα ζπγρξφλσο (ζπγρνξεγνί). Βέβαηα κε ηνλ θαηξφ ν φξνο ρνξεγία 

απέθηεζε επξχηεξε ζεκαζία, απηή ηεο παξνρήο ησλ ρξεκάησλ (θαηαβνιήο 

                                                
6 .  "Σhe History of Greece to the death of Alexander", The great Penguin. 
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δαπάλεο) πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ θνηλσθεινχο 

δεκφζηνπ έξγνπ, ην νπνίν κπνξεί λα ήηαλ πνιηηηζηηθφ, αζιεηηθφ ή ακπληηθνχ 

ραξαθηήξα  

ηελ Αξραία Διιάδα θαη εηδηθά ζηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία θαη νη νηθνλνκηθνί 

θαλφλεο είραλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα. Πξφνδνο δελ ζήκαηλε επίηεπμε 

πξνζσπηθψλ ζηφρσλ αιιά ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηεο δσήο ηεο θνηλσλίαο θαη 

ηεο νηθνλνκίαο. Ζ θπξίαξρε αληίιεςε, δειαδή, ησλ αξραίσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

γεληθφηεξα ήηαλ ε δξαζηεξηνπνίεζε θάζε αηφκνπ κέζα ζηελ θνηλσλία, ε 

πιήξεο απνθπγή ηεο απφιπηεο θηψρηαο αιιά θαη ηνπ ππέξκεηξνπ 

πινπηηζκνχ θαη θπζηθά ε επέλδπζε ηνπ πιενλάζκαηνο ζε "αγαζά θχξνπο". 

Αγαζά ηα νπνία απηφο πνπ ζα ηα ρξεκαηνδνηνχζε ζα ηνλ βνεζνχζαλ λα 

εληζρχζεη ην θχξνο ηνπ. Γεληθφηεξα νη ρνξεγνί δειαδή ήηαλ πεξήθαλνη γηα ηελ 

πξνζθνξά ηνπο δηφηη έραηξαλ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο.  

Οη ρνξεγίεο ζηελ Αξραία Διιάδα, δειαδή απνηεινχζαλ γα ηνπο πινχζηνπο 

πνιίηεο ηεο κηα δεκφζηα ππνρξέσζε, γηα ηελ νπνία ζπαλίσο 

δπζαλαζρεηνχζαλ. Βέβαηα φηαλ δελ βξίζθνληαλ νηθεηνζειψο ρνξεγνί, 

νξίδνληαλ απφ ηνλ Γήκν κε θξηηήξην ηνλ πινχην ηνπ θάζε πνιίηε. Οη ρνξεγίεο 

πνπ αθνξνχζαλ ηνλ πνιηηηζκφ νλνκάδνληαλ "Λεηηνπξγίεο" θαη φζεο είραλ 

ζρέζε κε ηελ άκπλα ηεο πφιεο "Σξηεξαξρίεο". Οη ρνξεγίεο γηα πνιηηηζηηθέο ή 

αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα βαξηέο, σζηφζν δελ έπεθηαλ 

πνιιέο θνξέο ζηα ίδηα άηνκα. Βέβαηα θαη σο αλαθνξά ηηο "Σξηεξαξρίεο" θαη 

γεληθφηεξα ηηο ρνξεγίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επάλδξσζε ζηξαηνχ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο Αζήλαο ή ηελ επηβνιή ηεο ζέιεζεο ηεο έμσ απφ ηα φξηα ηεο 

ήηαλ πνιχ βαξηέο εηζθνξέο (ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο). Γηα ην ιφγν απηφ αλ 

θάπνηνο αξλνχληαλ λα ρνξεγήζεη "πνιηηηζκφ" είρε ην θφβν επηβνιήο 

ηξηεξαξρίαο, πνπ ην θφζηνο ηεο κπνξνχζε λα θηάζεη κέρξη θαη ην έλα ηάιαλην. 

Μάιηζηα αλ θάπνηνο είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε ρνξεγίεο, 

αιιά δελ ην έθαλε, ζε πεξίπησζε δηθαζηεξίνπ ζεσξνχληαλ θάηη ηδηαίηεξα 

κεκπηφ, ιεηηνπξγνχζε ελαληίνλ ηνπ θαη αλαθέξνληαλ σο επηβαξπληηθφ 

ζηνηρεηφ. Δίρε λνκνζεηεζεί αθφκε θαη ν ζεζκφο ηνπ "πιεξνθνξηνδφηε", πνπ 
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κεηαμχ άιισλ απνζθνπνχζε θαη ζην λα θαηαγγέιινληαη φζνη δελ θαηέβαιαλ 

ηελ πξέπνπζα εηζθνξά ζηηο ρνξεγίεο7.  

Οη ρνξεγίεο, δειαδή, ήηαλ κηα ηδηαίηεξα ζνβαξή ππφζεζε, πνπ ζθνπφ θαη 

ζηφρν είραλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε πνιίηε ζε πξνζδηνξηζκέλεο ππεξεζίεο 

ζηελ πφιε. Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ νη ρνξεγνί αλαιακβάλνληαο κηα 

ιεηηνπξγία θαινχληαλ λα θαιχςνπλ θαη ηα ιεγφκελα "ζεσξηθά ρξήκαηα", 

δειαδή ηα θνλδχιηα πνπ δηαλέκνληαλ ζηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο ψζηε λα 

κπνξνχλ -αλ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα- λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο - πνπ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζεσξνχληαλ ην θαιχηεξν 

"ζρνιείν"-, αιιά θαη γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δεκφζηεο ενξηέο, γηα ηηο νπνίεο 

κάιηζηα νη ζπκκεηέρνληεο απείραλ αθφκε θαη απφ ηηο εξγαζίεο ηνπο. Μάιηζηα 

είρε ζεζπηζηεί γηα φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμαηξέησο ην πνζφ ησλ 2 νβνιψλ σο 

ειάρηζηε θαηαβνιή γηα ηα ζεσξηθά.  

Σν ηζρπξφηεξν θίλεηξν ησλ ρνξεγψλ ηεο αξραηφηεηαο ήηαλ ε θαηαμίσζε 

κεηαμχ ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο θαη θπζηθά ε πζηεξνθεκία. Γη‟ απηφ γεληθφηεξα 

ζηελ Αξραία Διιάδα δελ απνδίδνληαλ ηηκέο κφλν ζηνπο πλεπκαηηθνχο 

δεκηνπξγνχο ή αζιεηέο αιιά θαη ζηνπο ρνξεγνχο. Δηδηθά θαηά ηελ Μπθελατθή 

επνρή, φπσο καο ελεκεξψλεη ν κεξνο, αιιά θαη κεηά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

θιαζζηθήο Διιάδαο, φπσο καζαίλνπκε απφ ηνλ Λαηίλν ζπγγξαθέα Βηηξνχβην 

ηνπ 1νπ πρ αηψλα "νη πξφγνλνη ησλ Διιήλσλ απέδηδαλ κεγάιεο ηηκέο ζηνπο 

αζιεηέο πνπ λίθεζαλ ζηα Οιχκπηα, ηα Πχζηα, ηα Ίζζκηα θαη ηα Νεκέα (απηνί 

ήηαλ νη πην θεκηζκέλνη αγψλεο). Ήηαλ παζίγλσζηνη αλάκεζα ζε φινπο ηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπο θαη απνιάκβαλαλ ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. Σηκή πνπ 

απνιάκβαλαλ θαη νη ρνξεγνί ησλ δηαθφξσλ αγψλσλ".  

Θα πξέπεη θπζηθά λα επηζεκάλνπκε φηη θαη ζηελ Αξραία Διιάδα φζνη 

ρνξεγνχζαλ είηε πνιηηηζκφ (ιεηηνπξγίεο) είηε ηελ άκπλα ηεο πφιεο 

(ηξηεξαξρίεο) απνιάκβαλαλ ην πξνλφκην ηεο θνξναπαιιαγήο. Σν γεγνλφο 

απηφ απνδεηθλχεη θαη κηα καξηπξία ηεο επνρήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ήηαλ 

ζχλεζεο ην θαηλφκελν φπνηε αλέθππηαλ δεκνζηνλνκηθέο δπζρέξεηεο έλα απφ 

                                                
7  "H ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο", Υέξκαλ Μπέλγθζηνλ, εθδφζεηο Μέιηζζα. 
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ηα πξψηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαλ ήηαλ ε θαηάξγεζε ησλ θνξναπαιιαγψλ 

γηα ρνξεγίεο, γπκλαζηαξρίεο, εζηηάζεηο θιπ.  

Δπηπιένλ θαη πέξα απφ ην θίλεηξν ηεο θνηλσληθήο θαηαμίσζεο νη ρνξεγνί 

είραλ θαη απηφ ηεο θαηάιεςεο εμερνπζψλ ζέζεσλ ζηα ζέαηξα, θάηη πνπ 

απνηεινχζε θαη κηα πνιχ θαιή δηαθήκηζε γηα ηα πξντφληα ησλ εκπφξσλ 

ρνξεγψλ. Σέινο, εηθάδεηαη θαη φηη νη ρνξεγνί θαηάθεξλαλ κέζσ ησλ ρνξεγηψλ 

ηνπο λα αλαπηχζζνπλ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπο. Ο Ξελνθψλ γξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά ζηα "Απνκλεκνλεχκαηα" θαη αλαθεξφκελνο ζηνλ Αληηζζέλε, 

φηη κε ηηο ρνξεγίεο ηνπ θαηφξζσζε φηαλ ήηαλ ρνξεγφο λα ληθά ζε φινπο ηνπο 

ρνξνχο. 

 

1.1.1. Οι σοπηγίερ ζήμεπα 

Ζ αληαπνδνηηθή ρνξεγία, σο ζπζηεκαηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αξρίδεη 

απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60 λα εκθαλίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ ζηηο ΖΠΑ, Αγγιία, Γαιιία θαη Γεξκαλία.  

ηελ Γεξκαλία ε εκθάληζε ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο γίλεηαη αηζζεηή ζε 

ξαδηνηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, ζε αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη γεληθά ζηελ 

πεξηνρή ηεο επηθνηλσληαθήο αγνξάο, ηνπ ζεάκαηνο, ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ 

γηα πξψηε θνξά λα πξνβιεζνχλ ζε ξαδηνηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, ελψ ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟70 ρξεζηκνπνηνχλ γηα πξψηε θνξά αζιεηηθέο εθδειψζεηο γηα 

δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. Σελ επφκελε δεθαεηία ,απηή ηνπ ‟80 ε εκπνξηθή 

ρνξεγία ζηηο αζιεηηθέο εθδειψζεηο εδξαηψλεηαη θαη επεθηείλεηαη ζηνπο ηνκείο 

ηεο ηέρλεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζε άιινπο θνηλσληθνχο 

ηνκείο8. 

εκαληηθά αλαπηχζζεηαη θαη ν ζεζκφο ζηηο ΖΠΑ φπνπ ε εκπνξηθή ρνξεγία 

παίξλεη ηελ κνξθή αλεχξεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ «fundraising»,θπξίσο ιφγσ 

                                                
8  "H ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο", Υέξκαλ Μπέλγθζηνλ, εθδφζεηο Μέιηζζα. 
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ηεο αλχπαξθηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο θαη επηρνξήγεζεο πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

ηελ Διιάδα θαηά ηνλ 19ν αηψλα, ε ρνξεγία παχεη λα ππάξρεη ζαλ ζεζκφο θαη 

ηνλ ξφιν ησλ ρνξεγψλ αλαιακβάλνπλ κεγάινη επεξγέηεο θαη δσξεηέο. 

Δχπνξνη Έιιελεο φπσο ν πγγξφο, ν Αβέξσθ, ν νχηζνο θαη πνιινί άιινη, 

ρξεκαηνδφηεζαλ έξγα κεγάιεο εζληθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηφπν ηνπο. Έηζη 

ρηίζηεθαλ λνζνθνκεία, κνπζεία, βηβιηνζήθεο, ζρνιεία, θηιαλζξσπηθά 

ηδξχκαηα θ.α. 

Σεξάζηηεο ζπιινγέο έξγσλ Σέρλεο, Δθδφζεηο, Ηζηνξηθά αξρεία, δηνξγάλσζε 

ζπλεδξηψλ ή αζιεηηθψλ γεγνλφησλ, αξρηηεθηνληθέο παξεκβάζεηο, δεκηνπξγία 

κνπζείσλ, ρξεκαηνδφηεζε εξεπλψλ, θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ρνξεγία ζεαηξηθψλ ή θηλεκαηνγξαθηθψλ παξαγσγψλ είλαη αλάκεζα ζηηο 

ρνξεγίεο - "επελδχζεηο" πνπ επηιέγνπλ λα θάλνπλ ζήκεξα κεγάινη 

επηρεηξεκαηηθνί θαη θπξίσο ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί. Υσξίο θαλείο λα ηνπο 

ππνρξεψλεη αιιά απνθνκίδνληαο πνιιά θαη άκεζα εμαξγπξψζηκα νθέιε 

πνιπεζληθνί αιιά θαη εγρψξηνη νηθνλνκηθνί θνινζζνί γίλνληαη ρνξεγνί 

πνιηηηζκνχ φιν πην ζπρλά θαη φιν πην δπλακηθά.  

Σν θαηλφκελν ησλ ζχγρξνλσλ ρνξεγηψλ απηή ηε θνξά γελλήζεθε εθηφο 

Διιάδνο θαη θπζηθά ε ινγηθή θαη ηα θίλεηξα ηνπ είλαη θαηά πνιχ δηαθνξεηηθά 

απφ απηά ησλ αξραηνειιεληθψλ ρνξεγηψλ. Ζ επνρή πνπ νη δηεζλείο 

νηθνλνκηθνί παξάγνληεο θαηάζηξσλαλ ηελ πνιηηηθή ηνπο κφλν βάζεη, ησλ 

πξννπηηθψλ θεξδνθνξίαο θαη κφλν, αλήθνπλ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα νξηζηηθά 

ζην παξειζφλ. Έηζη φρη θαη ηφζν δηαθξηηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα κεγάιεο ή 

κηθξφηεξεο δηνξγαλψζεηο θαη έξγα πνιηηηζκνχ, θέξνπλ ηελ ππνγξαθή 

πνιπεζληθψλ θνινζζψλ ή ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ. Οη ζχγρξνλνη ρνξεγνί 

απνβιέπνπλ θαη απνιακβάλνπλ άκεζα αιιά θαη καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά 

νθέιε, αθνχ ν θφζκνο κέζσ ηεο πξνβνιήο ησλ έξγσλ ηνπ εθάζηνηε ρνξεγνχ 

ζπλεζίδεη ζηελ ηδέα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο σο κηαο πνιπεζληθήο, πνπ 
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δξα κε θνηλσληθή επαηζζεζία θαη ππεπζπλφηεηα, γεγνλφο ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

ειθπζηηθά γηα θάπνηα κειινληηθή πειαηεηαθή ζπλεξγαζία9.  

Οη ζχγρξνλεο ρνξεγίεο, πξνυπνζέηνπλ βνχιεζε, αλαπηπμηαθφ φξακα θαη 

ηφικε, ελψ ε πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη κηα ηδηαίηεξα θαη αμηνζεκείσηα 

δαπαλεξή ππφζεζε θαη γη‟ απηφ νη ρνξεγνί ζα πξέπεη λα είλαη ηζρπξνί 

παξάγνληεο. Δπηπιένλ απνηειεί γηα φζεο επηρεηξήζεηο εκπιέθνληαη ζε 

ρνξεγίεο θαη κηα πνιχ θαιή πξφθιεζε θαη επθαηξία λα απνδείμνπλ φηη 

ελδηαθέξνληαη γηα ηα θνηλά. Ζ φπνηα ρνξεγία ζήκεξα, ζεκαίλεη δηαηπκπάληζε 

θαη πεξηζζφηεξν απφ ηε δηνξγάλσζε ή ην πνιηηηζηηθφ πξντφλ απηφ πνπ 

πξέπεη λα θαλεί, λα δηεπθξηληζζεί θαη λα αθνπζηεί είλαη ν ρνξεγφο. . Υξπζφο 

Υνξεγφο, Αξγπξφο Υνξεγφο ή Υνξεγφο Δπηθνηλσλίαο είλαη κεξηθνί απφ ηνπο 

ηίηινπο πνπ απνδίδνληαη ζηνπο ζχγρξνλνπο ρνξεγνχο, αλάινγα κε ην "πνζφ" 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο. πσο αλαθέξζεθε, νη ζχγρξνλεο ρνξεγίεο απνηεινχλ 

ελαιιαθηηθή κνξθή δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. Αληί δειαδή νη ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο λα "επελδχζνπλ" ρξήκαηα ζε κηα ζηείξα ηειενπηηθή δηαθήκηζε 

ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ, επηιέγνπλ λα μνδέςνπλ ην πνζφ απηφ γηα κία ρνξεγία. 

Φπζηθά νη ζχγρξνλνη ρνξεγνί ηζρπξίδνληαη φηη ζπλεηδεηνπνίεζαλ θαη 

πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ πξάμε ην πξφθξηκα "δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ρσξίο πνιηηηζκφ". Ο πνιηηηζκφο άιισζηε ζεσξείηαη ε βάζε γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

είλαη νη πεξηπηψζεηο πεξηνρψλ φπνπ επηρεηξήζεθαλ επελδχζεηο κεγάισλ 

θεθαιαίσλ ρσξίο φκσο λα επηηεπρζνχλ αμηφινγα απνηειέζκαηα. Κάηη πνπ 

νθείινληαλ ζην γεγνλφο φηη ειιείςεη πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο ν πιεζπζκφο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ είρε παξακείλεη αλεθπαίδεπηνο θαη ππνβαζκηζκέλνο 

θαη θαηά ζπλέπεηα αδχλακνο λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ.  

πσο θαη λα έρεη θαη φπνηα θαη αλ είλαη ηα θίλεηξα ησλ ζχγρξνλσλ ρνξεγψλ, 

ε παξαγσγή έξγνπ είλαη γεγνλφο. Πνιηηηζηηθφ θαη πλεπκαηηθφ, ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο πνιχ αμηφινγν, ην νπνίν απνιακβάλνπκε φινη. 

                                                
9  "H ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο", Υέξκαλ Μπέλγθζηνλ, εθδφζεηο Μέιηζζα. 
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 Κάλνληαο κία αλαδξνκή ζε ζχγρξνλεο ρνξεγίεο πνιηηηζκνχ, νξηζκέλσλ 

επξσπατθψλ αιιά θαη ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ παξαηεξνχκε φηη 

νηη νη ρνξεγίεο ζπλερίδνπλ αθφκε θαη ζήκεξα λα απνηεινχλ θηλεηήξην δχλακε 

γηα ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ Banca Commercialle Italiana ρνξήγεζε ηε δεκηνπξγία 

ηζηνξηθνχ αξρείνπ θαη ελφο ηεξάζηηνπ εθδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε Bank of 

England θηινμελεί κνπζείν κε ηελ ηζηνξία ηεο ηξάπεδαο απφ ην 1694, ε 

National Bank of Belgium δηαζέηεη ηζηνξηθφ θαη λνκηζκαηηθφ κνπζείν, ελψ ε 

δηθή καο ε Δζληθή Σξάπεδα ραξάζζεη ην δηθφ ηεο πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα. Έλα 

πξφγξακκα πνπ ην 1966 είρε σο απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε ηνπ Μνξθσηηθνχ 

Ηδξχκαηνο Δζληθήο Σξαπέδεο (πνπ παξνπζηάδεη αμηφινγε θαη ζεκαληηθή 

εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα), πηλαθνζήθεο πνπ καδί κε ην Η. Δ. Σ. δηαζέηνπλ πάλσ 

απφ 2000 έξγα, πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ, Μνπζείνπ Οηθνλνκηθήο Ηζηνξίαο. 

Αγφξαζε θαη αλαζηήισζε δηάθνξα δηαηεξεηέα θηίξηα ζε φιε ηελ Διιάδα, 

θάιπςε δαπάλεο γηα εζληθνχο πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο, φπσο ηε κεηάθξαζε 

ζηα αιβαληθά ησλ απάλησλ ηνπ νθνθιή θαη δεκηνχξγεζε ην Δζληθφ χζηεκα 

Υνξεγηψλ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε ζπκκεηνρή 

ζην Γ.. φισλ ησλ δηνηθεηψλ ησλ κεγάισλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ. Σξίηε ρηιηεηία 

ινηπφλ θαη νη ρνξεγίεο θαιά θξαηνχλ θαη σο θαίλεηαη ζα ζπλερίζνπλ, κηα θαη ν 

θαηάινγνο ησλ έξγσλ αιιά θαη ησλ επηζπκηψλ είλαη καθξχο10. 

 

1.1.2. Ομοιόηηηερ και διαθοπέρ 

Βαζηθέο νκνηφηεηεο ηεο ρνξεγίαο ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη είλαη νη εμήο: 

 Σν πεξηερφκελν ηεο είλαη θαη ζήκεξα θνηλσληθφ 

 Σν κφλν αληάιιαγκα γηα ηνλ ρνξεγφ ήηαλ θαη είλαη «ηηκεηηθή» πίζησζε 

ηνπ κε θνηλσληθή εππνηία 

 Δμαθνινπζεί λα ζπκπιεξψλεη αιιά θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα 

ππνθαζηζηά ηελ θξαηηθή κέξηκλα 

                                                
10 "Οηθνλνκηθφο Βίνο ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ", Α. Αλδξεάδε. 
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 Καη ηφηε φπσο θαη ζήκεξα απνηειεί ηξφπν κεηαθνξάο πφξσλ απν ηνλ 

ηδησηηθφ ζηνλ δεκφζην-θνηλσληθφ ηνκέα 

Οη δηαθνξέο απφ ηελ άιιε ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Ζ ρνξεγία ηφηε ήηαλ ππνρξεσηηθή δηα λφκνπ θαη ιεηηνπξγνχζε ζαλ 

θνξνινγία ησλ εχπνξσλ πνιηηψλ, ελψ ζήκεξα είλαη πξναηξεηηθή 

 Ο ρνξεγφο είρε πάληα ελεξγή θαη ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηελ 

αληίζηνηρε εθδήισζε, ελψ πιένλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο 

νηθνλνκηθήο είζδπζεο. 

 ηελ αξραηφηεηα ζε αληίζεζε κε ζήκεξα, αθνξνχζε κφλν εθδειψζεηο 

ηέρλεο. 

 Οη ρνξεγνί ηφηε ήηαλ πνιίηεο, ελψ ζήκεξα εηαηξίεο11. 

 

1.2. ΚΙΝΗΣΡΑ ΔΣΑΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΦΗ ΥΟΡΗΓΙΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ 

Σα θίλεηξα ηα νπνία νδεγνχλ κηα εηαηξία λα επελδχζεη ζε ρνξεγηθέο ελέξγεηαο 

είλαη πνηθίιεο. Οη θπξηφηεξεο κνξθέο ησλ θηλήηξσλ απηψλ είλαη νη 

αθφινπζεο12:  

1. Γηεχξπλζε ηεο δηαθεκηζηηθήο ηνπο εθζηξαηείεο, κεγηζηνπνηψληαο ηα 

επηθνηλσληαθά απνηειέζκαηα, δίλνληαο δεκνζηφηεηα επξχηεξε δπλαηή 

εηαηξηθή ή πξνηνληηθή δεκνζηφηεηα κε ηελ αξσγή ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο.  

2. Δληζρχζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπ κάξθεηηλγθ. Γηα παξάδεηγκα ν ρνξεγφο 

ππνζηεξίδεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα πειαηψλ θαη ε εηαηξεία ε ην 

πξντφλ ζπλδέεηαη κε δεηήκαηα φπσο ε λεφηεηα, ε πγεία, ν ειεχζεξνο 

ρξφλνο ή ε νκνξθηά. 

3. Παξνπζίαζε κηαο αληίιεςεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, φπσο γίλεηαη 

φηαλ νη εηαηξείεο ρνξεγνχλ βξαβεία, ηαηξηθέο έξεπλεο, βηβιηνζήθεο, 

                                                
11 "Οηθνλνκηθφο Βίνο ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ", Α. Αλδξεάδε. 

12 
Gutlip Scott, Center A.H. and Broom Glen M.,(2001) “Effective Public Relations‟‟ Prentice 

Hall 
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ζέαηξα, θεζηηβάι θαη νξρήζηξεο.  

Μηα ρνξεγία έρεη κεγάιε αμία εθηφο ησλ άιισλ, γηαηί θάλεη γλσζηή ηελ 

χπαξμε κηαο εηαηξίαο ή ησλ πξντφλησλ ηεο, κε κηα δηαδηθαζία εμνηθείσζεο γηα 

ηνλ θαηαλαισηή, ε νπνία απνξξέεη απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε θάιπςε απφ 

ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη παξνπζηάδεη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ζεβαζκφ θαη ππεξαμία, απεπζχλνληαο έλα πξντφλ ζην 

ζσζηφ θνηλφ ζηφρν ηεο επηρείξεζεο. . Έηζη πξηλ ν ρνξεγφο απνθαζίζεη λα 

πξνζθέξεη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζα πξέπεη13: 

1. Να είλαη βέβαηνο γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

2. Να δηαιέμεη κηα θαηεγνξία ρνξεγίαο ε νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη θαηά 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζε απηνχο ηνπο ζηφρνπο.  

3. Να είλαη ελήκεξνο  γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο, ην νπνίν κπνξεί λα κελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζην έπαζιν.  

 

1.3. ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΥΟΡΗΓΙΚΑ ΗΜΑΓΙΑ 

Έρνληαο αλαθεξζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο ζε ζρέζε κε ηε 

ρνξεγία αιιά θαη πξνζεγγίδνληαο  ηηο ζπρλά δπζαλάγλσζηεο δηαθνξεηηθέο 

ρξνηέο ζε ζρέζε κ‟ απηήλ, ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε θαη ζε κεξηθά πξαθηηθά 

ζεκάδηα, ηα νπνία βνεζνχλ θάπνηνλ λα θξίλεη, ην αλ ζα πξνβεί ή φρη ζε κηα 

θίλεζε ρνξεγίαο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη14: 

1. Πξσηαξρηθφ θαη θχξην ζηφρν λα έρεη ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά θαη ηελ 

πίζησζε ηνπ ρνξεγνχ κε ηελ θνηλσληθή εππνηία ηνπ. 

2.  Να αλαθέξεηαη ζηε ζηήξημε κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ ή θαη 

δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ ρνξεγία σο ζπλέρεηα ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ, έρεη θαη πξέπεη λα έρεη θνηλσληθφ ππφβαζξν. 

3. Να έρεη απαξαίηεηα κεηαθνξά πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηνλ 

δεκφζην-θνηλσληθφ ηνκέα. 

4. Ζ πξνβνιή ηνπ ρνξεγνχ είλαη δηαθξηηηθή. 

                                                
13 

Seitel, Fraser P., (1995) The Practice of Public Relations, Prentice Hall
 

14 
Frank J(2000),Public Relation, Prentice Hall 
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5. Ζ θνηλσληθή ρνξεγηθή δξαζηεξηφηεηα λ‟ απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνλ 

θνηλσληθφ άλζξσπν.     

6.  Να κελ πεξηγξάθνληαη ηα πξντφληα θαη θαηά θαλφλα νχηε θαλ 

αλαθέξνληαη. 

 

ηηο κέξεο καο ν ζεζκφο ηεο ρνξεγίαο παξνπζηάδεη ξαγδαία αλάπηπμε. 

χκθσλα κε ηελ επξσπατθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν CEREC, ην 69% 

ησλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε απαληνχλ φηη έρνπλ 

δεκνζηεχζεη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν εθηελή άξζξα γα ηε ρνξεγία απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο15. Πάληα ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα ην 1990 κφλν ην 34% ησλ 

άξζξσλ γηα επηρνξεγνχκελεο εθδειψζεηο αλέθεξε ην φλνκα ηνπ ρνξεγνχ ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία, ελψ ην 1993 ην πνζνζηφ αλέβεθε ζην 69%. ηε δεθαεηία 

1983-1993, νη ρνξεγίεο απμήζεθαλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαηά 12% θαη νη 

δαπάλεο γηα ρνξεγίεο αλέξρνληαη ζε 230 εθαηνκκχξηα ιίξεο. Οη αληίζηνηρεο 

δαπάλεο (ζε δνιάξηα) αλά ηνλ θφζκν είλαη: 

- ηε Βφξεηα Ακεξηθή 3,2 δηο 

- ηηο Ζ.Π.Α., 8,5 δηο 

- ηελ Ηαπσλία 1,5 δηο 

- ηελ Δπξψπε 2,8 δηο 

Παξφιν πνπ νη κεγαιχηεξεο, νη πην δαπαλεξέο, θαη, ελδερνκέλσο νη 

πην απνδνηηθέο απφ πιεπξάο θφζηνπο εκπνξηθέο ρνξεγίεο είλαη απηέο πνπ 

απνηεινχλ «είδεζε» θαη θαηά θχξην ιφγν αθνξνχλ ηνλ αζιεηηθφ ρψξν, 

ππάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο ρνξεγηψλ. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηαηξηάδνπλ ζε 

έλα ρνξεγφ πεξηζζφηεξν απφ φηη θάπνηεο άιιεο16. 

 

Ζ ππνζηήξημε κηαο ηνπηθήο εθδήισζεο ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη ηα 

θεληξηθά γξαθεία ηνπ ρνξεγνχ κπνξεί λα έρεη ειάρηζην θφζηνο αιιά πνιχ 

ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ην πξνζσπηθφ ή ζηηο 

                                                
15

 Κνπηνχπεο Θ(2004),Πξαθηηθφο Οδεγφο Γεκνζίσλ ρέζεσλ, άθθνπιαο 

16
 Frank J(2000),Public Relation, Prentice Hall 
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κειινληηθέο πξνζιήςεηο ηεο εηαηξείαο. ηνπο παξαδνζηαθά 

επηρνξεγνχκελνπο ζεζκνχο, φπσο ν αζιεηηζκφο θαη νη ηέρλεο, πξνζηέζεθαλ 

θαηλνχξγηεο κνξθέο ρνξεγηθήο επέλδπζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ «πξνζθνξά» 

πξνγξακκάησλ ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ πνπ εθπέκπνπλ ζε 

εζληθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. Ζ κνξθή απηήο ηεο ρνξεγίαο πνπ μεθίλεζε απφ ηε 

Μεγάιε Βξεηαλία παξνπζηάδεη ξαγδαία αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζηελ 

Διιάδα. 

Άιιεο κνξθέο ρνξεγηθήο παξνπζίαο ζηελ Διιάδα ζπλαληάκε κε ηε Heineken 

λα δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν «Μειίλα Μεξθνχξε» κία 

έθζεζε λέσλ θαιιηηερλψλ. Οη θαπλνβηνκεραλίεο «JTI» θαη «ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ» 

είλαη επίζεο ρνξεγνί κνπζηθψλ θεζηηβάι θαη ζπλαπιηψλ, θιείλνληαο ζπρλά 

εηδηθέο ζπκθσλίεο γηα ηε ρνξεγία ελφο αξηζκνχ ζπλαπιηψλ κεγάιεο εκβέιεηαο 

ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ, ζην νπνίν εκθαλίδνληαη πνιιέο θνξέο 

ρνξεγνί θαη δηάθνξεο ηξάπεδεο (Δζληθή, Δκπνξηθή, Ηνληθή θ.α.). Ζ ειιεληθή 

θαπλνβηνκεραλία ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ αλέιαβε πξψηε ηε ρνξεγία κηα αιπζίδαο 

θηλεκαηνγξάθσλ. Πνιινί απφ απηνχο ήηαλ παιηνί γλσζηνί θηλεκαηνγξάθνη 

ηεο Αζήλαο πνπ αλαθαηλίζηεθαλ κε δαπάλε ηνπ ρνξεγνχ κε αληίηηκν ηελ 

αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηνπ ρνξεγνχ ζαλ δεχηεξν ζπλζεηηθφ ζηελ νλνκαζία 

ηνπο (Assos Odeon). Σν παξάδεηγκα ηνπ ΠΑΠΑΣΡΑΣΟΤ αθνινχζεζαλ 

αξγφηεξα θαη άιινη ρνξεγνί (Cine Refrech)17. 

 

1.4. ΜΟΡΦΔ ΚΑΙ ΔΙΓΗ ΥΟΡΗΓΙΑ  

Παξφιν πνπ νη κεγαιχηεξεο, νη πην δαπαλεξέο, θαi, ελδερνκέλσο νη πην 

απνδνηηθέο απφ πιεπξάο θφζηνπο ρνξεγίεο είλαη απηέο πνπ απνηεινχλ 

“είδεζε“ θαη θαηά θχξην ιφγν αθνξνχλ ηνλ αζιεηηθφ ρψξν, ππάξρνπλ πνιιέο 

θαηεγνξίεο ρνξεγηψλ. Γελ είλαη απαξαίηεην λα δαπαλήζεη θαλείο κηα 

πεξηνπζία. Ζ ππνζηήξημε κηαο ηνπηθήο εθδήισζεο ζηελ πεξηνρή πνπ 

βξίζθνληαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ρνξεγνχ κπνξεί λα έρεη ειάρηζην θφζηνο 

αιιά κέγηζην απνηέιεζκα. Σν ζεκαληηθφ ζηε ρνξεγία είλαη ν ρνξεγνχκελνο 

λα πιεξνί θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ψζηε ε νπνηαδήπνηε επηηπρία ηνπ 

                                                
17 

Κσλζηαληίλνο Ν(2000),Ο Θεζκφο ηεο Υνξεγίαο ζην Υζεο θαη ην ήκεξα, Partners Γεκφζηεο 

ρέζεηο Α.Δ 
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λα πξνζζέηεη αίγιε θαη ζηνλ ρνξεγφ. Πξνζπαζψληαο  λα κειεηήζνπκε ηηο 

κνξθέο ηεο ζχγρξνλεο ρνξεγίαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηεο εμήο 

θαηεγνξίεο 18,19: 

1. Βηβιία θαη άιιεο εθδφζεηο (π.ρ. ράξηεο) 

2. Δθζέζεηο κε ρνξεγνχο δηάθνξεο εκπνξηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο 

ή εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ή ηδησηηθέο εθζέζεηο κε ρνξεγνχο δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο, 

3.  Δθπαίδεπζε κε ηε κνξθή ζπνπδαζηηθψλ επηδνκάησλ, ππνηξνθηψλ θαη 

επηδφηεζεο ζπνπδαζηηθψλ εξεπλψλ 

4. Απνζηνιέο, εμεξεπλήζεηο, νξεηβαζίεο θαη άιιεο πεξηπέηεηεο  

5.      Αζιήκαηα, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αζιεηέο 

6. Σέρλεο φπσο κνπζηθή, δσγξαθηθή, ινγνηερλία θαη ζέαηξν 

7. Αγψλεο γηα έλα θνηλσθειή ζθνπφ θαη θηιαλζξσπίεο 

8. Σνπηθέο εθδειψζεηο κε ηε ρνξεγία βξαβείσλ, φπσο επηδείμεηο κε άινγα, 

αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο θαη εθζέζεηο ινπινπδηψλ 

9. Βξαβεχζεηο επαγγεικαηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε ηνπ 

ρνξεγνχ φπσο νη δεκνζηνγξάθνη, νη αξρηηέθηνλεο, θ.α.. Γηα παξάδεηγκα ε Fuji 

Film International είλαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ρνξεγφο ελφο επξσπατθνχ 

δηαγσληζκνχ Φψην-ξεπνξηάδ. 

10. Απνζηνιέο, εμεξεπλήζεηο, νξεηβαζίεο, γχξνπο ηνπ θφζκνπ, θαη άιιεο 

πεξηπέηεηεο, 

11. Βξαβεχζεηο επαγγεικαηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε ηνπ 

ρνξεγνχ. 

 

 

                                                
18 Jhally, Sut. 1987. Codes of Advertising: Fetishism and the Political Economy of Meaning in 

the Consumer Society. New York: Saint Martin's 

19 
Frank J(2000),Public Relation, Prentice Hall
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Ζ ρνξεγία ζαλ δξαζηεξηφηεηα εκθαλίδεηαη  ζηνπο πην θάησ ηνκείο20: 

α. Σέρλε 

Απφ απηήλ ηελ θαηεγνξία ην απνηέιεζκα ηεο ρνξεγίαο είλαη ην έξγν πνπ κέλεη 

θαη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα αθφινπζα21:  

 Κνξπθαία πνιηηηζηηθά γεγνλφηα, πνπ αθνξνχλ ζηε δηνξγάλσζε αλάινγσλ 

Δθδειψζεσλ φπσο "Σν Διιεληθφ Θαχκα" (ΡΖΗLΗΡ MORRIS) "Ζ Γφμα ηνπ 

Βπδαληίνπ" (ΑLΡΖΑ Σξάπεδα).  

 Μνξθέο εηθαζηηθψλ ηερλψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά έξγσλ κεγάιεο 

αμίαο ("Κξπθφ ρνιεηφ" - Γθχδε απφ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Α.Δ.) θαη πξνζθνξά ζηελ 

Δζληθή Πηλαθνζήθε, θ.α. Οξγάλσζε Δθζέζεσλ Εσγξαθηθήο θαη 

ππνζηήξημε θαιιηηέρλε (π.ρ. κε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε).  

 Δθδφζεηο – Αθηεξψκαηα , πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνπνίεζε, δηαηήξεζε ή 

αλάδεημε ηεο πινχζηαο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο καο 

(Λεχθσκα Αγίνπ ξνπο, Πάηκνο θ.α.).  

 

β. Μνπζηθή 

ην Μνπζηθφ Σνκέα πεξηιακβάλνληαη:  

 Μνπζηθέο παξαζηάζεηο φπσο ζπλαπιίεο, θεζηηβάι θαη αθηεξψκαηα.  

 Πεξηνδείεο θαιιηηερλψλ ζε Δζληθφ ή Γηεζλέο επίπεδν.  

 Παξαγσγή CD.  

 Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπλαληνχκε ζηηο δηεζλείο πεξηνδείεο 

θνξπθαίσλ ηξαγνπδηζηψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ κε πξντφληα (Michael Jackson - 

PEPSI, Tina Turner - ΣDΚ, Rolling Stones - BUDWEISER) θαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο. Μέζα απφ ην Μνπζηθφ 

Σνκέα, θαίλεηαη έληνλα ε ζχλδεζε ηνπ Υνξεγνχ κε ην ρνξεγνχκελν γεγνλφο 

κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία εληππψζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ (Target Group).  

 

                                                
20

 Simkins, J, 1986, "The state of the sponsorship business in Britain", Sponsorship, 

Economic Intelligence Unit Special Report No. 1064. 

21
 Κνπηνχπεο Θ(2004),Πξαθηηθφο Οδεγφο Γεκνζίσλ ρέζεσλ, άθθνπιαο 
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γ. Αζιεηηζκφο   

ηνλ ηνκέα απηφ, πεξηιακβάλνληαη:  

 Αζιεηηθά γεγνλφηα φπσο είλαη νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο, ηα Παγθφζκηα 

Πξσηαζιήκαηα ηίβνπ, ηα πξσηαζιήκαηα Καιαζνζθαίξηζεο θαη 

Πνδνζθαίξνπ, Δηδηθά Σνπξλνπά θ.α.  

 Τπνζηήξημε Αζιεηή ή Οκάδαο φπσο είλαη νη Οιπκπηνλίθεο, ε Δζληθή 

Οκάδα, Οκάδεο Καιαζνζθαίξηζεο θαη Πνδνζθαίξνπ. 

 Τπνζηήξημε Αζιήκαηνο, φπνπ γίλεηαη ε ζπλεξγαζία κέζσ ηεο 

Οκνζπνλδίαο Αγψλσλ ελφο Αζιήκαηνο φπσο ην Πξσηάζιεκα Πεηνζθαίξηζεο 

(V6), Beach Volley (ΔΒΓΑ) , Αληηζθαίξηζε (COMPAQ) θ.α.  

 

 

ην ρψξν απηφ δηαθξίλνπκε ηε ηαχηηζε ησλ θηιάζισλ κε ην πξντφλ ηεο 

νκάδαο ηνπο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, ελψ ζηα κεγάια γεγνλφηα ε ζηαζεξή 

παξνπζία δίπια απφ ην αγψληζκα ηνλψλεη ην θχξνο ηεο επσλπκίαο. Παξά ηε 

κεγάιε αλάπηπμε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηεο 

ρνξεγίαο, ε κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα δελ έρεη αθφκε 

πεηχρεη ηελ αλακελφκελε εθαξκνγή κε εμαίξεζε ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο. 

Σν κεγάιν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ άγλνηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ, θπξίσο, 

ρψξνπ ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ε ρνξεγία θαη ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ην 

αγθάιηαζκά ηεο. Σα πξάγκαηα είλαη αθφκε ρεηξφηεξα, ζην επξχηεξν θνηλφ 

φπνπ ππάξρεη ζρεδφλ πιήξεο άγλνηα. 
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1.5. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΥΟΡΗΓΧΝ. 

Οη παξαθάησ θαηεγνξίεο ρνξεγψλ έρνπλ νξηζηεί  έηζη ψζηε νξηζκέλνη ρνξεγνί 

λα έρνπλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ άιινπο, απηφ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη 

φινη νη ρνξεγνί ην ίδην, αιιά ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάινγα ζε πνηα θαηεγνξία 

βξίζθνληαη. εκεηψλεηαη φηη απηέο νη θαηεγνξίεο δελ έρνπλ θακηά λνκηθή 

έλλνηα, εθηφο απφ απηήλ πνπ ζπκθσλείηαη φηαλ ππνγξάθεηαη ην παθέην 

ρνξεγίαο. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ρνξεγίαο22: 

Α. απνθιεηζηηθφο ρνξεγφο: 

Ζ απνθιεηζηηθή ρνξεγία έρεη ηελ έλλνηα ηεο κνλαδηθήο ρνξεγίαο, πνπ ζεκαίλεη 

φηη δελ ππάξρνπλ άιινη ρνξεγνί κε απνηέιεζκα λα έρεη φιε ηελ επζχλε απηφο 

ν κνλαδηθφο ρνξεγφο. ηελ παξνχζα δηάθξηζε, ν ρνξεγφο είλαη ε κνλαδηθή 

πεγή εηζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ έθηαθηα έμνδα παξνπζηαζηνχλ, ν 

(απνθιεηζηηθφο) ρνξεγφο ίζσο ζα πξέπεη λα απμήζεη ηελ εηζθνξά ηνπ.  

Β. επίζεκνο ρνξεγφο: 

εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ επίζεκνπ ρνξεγνχ είλαη φηη έρεη φια ηα νθέιε 

πνπ έρεη θαη ν απνθιεηζηηθφο, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θαη άιινη 

ρνξεγνί. Χζηφζν, ε ζχγρπζε πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ πνιινχο 

κηθξνχο ρνξεγνχο ίζσο αιινηψζεη ηε ζχκπλνηα κεηαμχ ησλ επίζεκσλ 

ρνξεγψλ.  

Γ. επίθνπξνο ρνξεγφο: 

Ζ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ επίθνπξσλ ρνξεγψλ θπκαίλεηαη ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα θαη κπνξεί λα είλαη ππφ κνξθή ρξεκαηηθνχ πνζνχ, πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ. Σα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο ησλ επίθνπξσλ ρνξεγψλ κπνξνχλ 

λα δνζνχλ κε ζεκαληηθή έθπησζε ή θαη δσξεάλ. Γηα ηνπο επίθνπξνπο ν 

νηθνλνκηθφο θίλδπλνο είλαη ειάρηζηνο θαη κία εηαηξεία ρσξίο πείξα ζηηο 

ρνξεγίεο κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ απηήλ ηελ θαηεγνξία πξηλ επεθηαζεί θαη 

 

 

                                                
22 

Παλεγπξάθεο Γ., Βεληνχξα Ε, (2001) «χγρξνλε δηνηθεηηθή ησλ Γεµνζίσλ ρέζεσλ», 

Μπέλνπ. 
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Γ. επίζεκνο πξνκεζεπηήο: 

πσο θαη νη επίθνπξνη ρνξεγνί πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πξντφληα, έηζη 

θαη νη επίζεκνη πξνκεζεπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απηή, θαζψο θαη ηελ 

απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ θαηεγνξία ηνπο. εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ επίζεκνπ 

πξνκεζεπηή είλαη φηη ηαπηίδεηαη ην φλνκα ηνπ κε γεγνλφηα κεγάιεο αμίαο ιφγσ 

ηεο κνλαδηθφηεηάο ηνπο. Οπζηαζηηθά απηφ πνπ πεηπραίλεη ν επίζεκνο 

πξνκεζεπηήο είλαη λα ηαπηηζηεί ε κάξθα ηνπ κε ην θνηλφ, αθνχ ην ηειεπηαίν 

ηαπηίδεηαη κε ην ζεκαίλνλ γεγνλφο ην νπνίν παξαθνινπζεί. Παξάδεηγκα 

απνηεινχλ  νη Οιπκπηαθνί αγψλεο, έλα γεγνλφο ην νπνίν ζπγθεληξψλεη 

δηζεθαηνκκχξηα βιέκκαηα αλά ηνλ θφζκν, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηεμαγσγήο ηνπο. Οη ρνξεγνί ησλ αγψλσλ θαξπψλνληαη ηελ αληίζηνηρε 

ηαχηηζε κε ηνπο ζεαηέο γηα φζν δηαξθνχλ νη αγψλεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 

 ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΟΦΔΛΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ.  

Ζ ρνξεγία πξέπεη λα θέξεη ηελ έλλνηα ηεο έγθξηζεο. πγθεθξηκέλα ε έγθξηζε 

πξέπεη λα δίλεηαη απφ ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ην θνηλφ. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο 

πξνβαίλνπλ ζε ρνξεγηθέο πξάμεηο ρσξίο λα πεξηκέλνπλ αληαπφδνζε ησλ 

ρξεκάησλ ηνπο. Απηφ νπζηαζηηθά είλαη θαη ην πεξηερφκελν ηεο ρνξεγίαο, ε κε 

αληαπφδνζε ε νπζηαζηηθή θνηλσθειήο κε θεξδνζθνπηθή πξάμε. Με ηελ 

έλλνηα απηή ε ρνξεγία κπνξεί καθξνπξφζεζκα λα απνθέξεη θαξπνχο γηα κηα 

εηαηξία. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ε Cadbury ιεηηνχξγεζε σο ρνξεγφο ζε ζρέζε κε 

ηελ θαιχηεξε αζθάιεηα ησλ νδεγψλ ζε αγψλεο απηνθηλήηνπ, πξνζθέξνληαο 

ρξήκαηα ηα νπνία δηαηέζεθαλ ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ νρεκάησλ ζε ζρέζε 

κε ηα ειαζηηθά, ηα θξέλα θαη ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφο, δελ είρε σο απψηεξν 

ζηφρν ηεο λα πξνβιεζεί αιιά λα παξάζρεη θνηλσληθφ έξγν. Σν 

καθξνπξφζεζκν θέξδνο ηεο, ήηαλ λα απνθηήζεη ηελ εχλνηα θαη ηε ζπκπάζεηα 

ηνπ θνηλνχ. Σα νθέιε πνπ απνιακβάλεη έλαο ρνξεγφο είλαη θαλεξά θαη 

πνιιέο θνξέο αλαγλσξίζηκα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη. Σα νθέιε 

ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα23:  

Άκεζα Οθέιε 

Άκεζα νθέιε είλαη απηά πνπ εχθνια μερσξίδνπλ θαη κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ 

κε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο. Σέηνηα είλαη ε πξνζέιεπζε ηνπ Κνηλνχ, ε 

Γεκνζηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη παξνρέο ηνπ Υνξεγνχ (εηζηηήξηα, ζέζεηο 

θιπ.)  

Έκκεζα Οθέιε  

Σα έκκεζα νθέιε είλαη ηα θπξίαξρα ζεκεία επίηεπμεο ζηφρσλ. Μπνξνχκε λα 

πνχκε φηη είλαη ην ζεκείν πνπ επηβεβαηψλεη ηελ επηινγή θαη ηελ παξνπζία ηνπ 

ρνξεγνχ ζην γεγνλφο. Κπξίαξρν φθεινο είλαη ην ρηίζηκν ηεο εηθφλαο ηνπ 

ρνξεγνχ θαη ε δεκηνπξγία ησλ ζεηηθψλ εληππψζεσλ ("αλ ππάξρεη επηηπρία"). 

Ζ ηαχηηζε ηνπ ρνξεγνχ κε ην γεγνλφο, ζηα κάηηα ηνπ θνηλνχ θαη ηέινο ε 

αλάπηπμε θαη ε θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ, πνπ κπνξεί λα θέξεη πνιιαπιάζηεο 

                                                
23 Slack, T, Bentz, L, (1996), "The involvement of small business in sport sponsorship", 

Managing Leisure, 1, 175-84. 
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επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ζην κέιινλ.   

 

2.1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΙΑ. 

Σα πξνβιήκαηα κε αλάπηπμεο ηεο ρνξεγίαο εληνπίδνληαη ζήκεξα ζηα εμήο 

ζνβαξά ζεκεία24:  

 Άγλνηα αληηθεηκέλνπ θαη έιιεηςε ελεκέξσζεο: Οη εηαηξίεο δε θαηαλννχλ 

θαιά ην ζηφρν θαη ην πεξηερφκελν ησλ ρνξεγηψλ, κε απνηέιεζκα λα 

απνθεχγνπλ λα πξνβνχλ ζε ρνξεγηθέο δξάζεηο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ζεσξνχλ ηε ρνξεγία σο δηαθήκηζε νπφηε θαη αξθνχληαη ζηηο πξνσζεηηθέο 

θηλήζεηο πνπ θάλνπλ κέζσ ησλ Μέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο αιιά θαη ησλ 

άιισλ εηδψλ πξνβνιήο, φπσο είλαη ηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, νη αθίζεο 

θ.ι.π. 

 Αβεβαηφηεηα γηα ηελ αληαπφδνζε ηεο επέλδπζεο: ηαλ νη επηρεηξήζεηο δελ 

κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ πξηλ ηελ ρνξεγία γηα ηα αθξηβή θέξδε ηα νπνία κπνξεί 

λα επηθέξεη ε ρνξεγία ζηελ εηαηξεία, δπζθνιεχνληαη λα πάξνπλ κηα ηέηνηα 

απφθαζε γηαηί ην ζεσξνχλ ζαλ έλα κεγάιν θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε.  

 Καθή λννηξνπία θαη έιιεηςε επαγγεικαηηζκνχ ησλ Φνξέσλ νξγάλσζεο 

ησλ πξντφλησλ Υνξεγίαο: ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ππάξρεη έιιεηςε 

επαγγεικαηηψλ αιιά θαη βαζηά ζθεπηφκελσλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη ζα 

νδεγήζνπλ απνηειεζκαηηθά κηα επηρείξεζε, ψζηε λ‟ αλαπηχμεη έλα 

αμηνπξεπέο θαη ζσζηφ πξφγξακκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

 Τπεξεθηίκεζε πξντφληνο (ππέξνγθα πνζά πνπ δεηνχληαη): Πνιινί θνξείο 

θπξίσο ζηνλ αζιεηηζκφ, ππεξεθηηκνχλ ην ρψξνο δξάζεηο ηνπο θαη απαηηνχλ 

ππέξνγθα πνζά, σο ρνξεγηθφ αληίηηκν ηεο πξνβνιήο πνπ ζα πξνζθέξνπλ 

ζην ρνξεγφ ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη λ‟ απνθεχγνπλ λα 

κπνπλ ζηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνζψλ ζηνπο θνξείο 

απηνχο.  

 Καθή Οξγάλσζε Δθδειψζεσλ: Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο  

γλψζεηο γηα κηα ρνξεγία απφ πνιιά άηνκα, ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο θαθήο 

                                                
24

 Gilbert, D (1988), "Sponsorship strategy is adrift", The Quarterly Review of Marketing, 14, 

6-9. 
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νξγάλσζεο ην νπνίν επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα. 

 Έιιεηςε ηξφπσλ κέηξεζεο απνηειεζκάησλ: Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο 

πξνβαίλνπλ ζε ρνξεγηθέο δξάζεηο έρνληαο ζαλ ζηφρν ην θέξδνο. Ζ κε 

δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρνξεγίαο, ηηο απνζαξξχλεη λα 

πξνβνχλ ζ‟ απηέο. 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε Ξηλάξε Σ.  ε κε ιήςε απφθαζεο 

ρνξεγίαο απφ κηα εηαηξία επεξεάδεηαη απφ ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο νη 

νπνίνη είλαη νη αθφινπζνη25: 

1. Γελ ππάξρεη θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ εηαηξηψλ γηα ην ζηφρν θαη 

ην απνηέιεζκα ησλ ρνξεγηψλ. 

2. Τπάξρεη πξνζσπηθή πξνηίκεζε ρνξεγηψλ ε νπνία δελ 

ζπκβαδίδεη απαξαίηεηα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο γηα ηε 

ρνξεγία. 

3. Τπάξρεη πιεζψξα πξνζθνξψλ γηα ρνξεγίεο νη νπνίεο πνιιέο 

θνξέο παξνπζηάδνληαη πην αμηφινγεο απφ φηη είλαη άιιά θαη ην 

αληίζεην (ρνξεγίεο πνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ αιιά απηφ δελ 

είλαη θαλεξφ απφ ηελ αξρή). 

Πξνθεηκέλνπ κηα εηαηξία λα μεπεξάζεη ηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο ηεο 

θαη λα κπνξέζεη λα πεηχρεη ε ρνξεγία λα απνδψζεη κε βάζε ηεο πξνζδνθίεο 

ηεο, ζα πξέπεη λα κειεηήζεη ηα αθφινπζα ψζηε ε επηθείκελε ρνξεγηθή πξάμε 

ζηελ νπνία πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζα πξέπεη26:  

1. Να ηαπηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

2. Να ζπκβαδίδεη κε ηε πξνζσπηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. 

3. Να κπνξεί λ‟ αληεπεμέιζεη ζην πνζφ ηεο ρνξεγίαο. 

4. Να πξνζθέξεη κε ηε πξάμε ηεο θάηη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

5. Να ζπλεξγαζηεί κε επαγγεικαηίεο. 
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6. Να έρεη ηελ απαηηνχκελε δεκνζηφηεηα. 

7. Να αλνίγεη λένπο δξφκνπο ζηελ εηαηξία θαη λα ηηο δίλεη λέεο επθαηξίεο 

ζηελ αγνξά. 

8. Να απμάλεη ηε ζπλείδεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

9. Να κελ έρεη ζα ζηφρν ηεο ην ζπκθέξνλ θαη κφλν ηεο επηρείξεζεο. 

10. Να είλαη απνδεθηή απφ ην ζχλνιν ηεο εηαηξίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα μεθχγεη κηα επηρείξεζε απφ ην θφβν ηεο απνηπρίαο, ν νπνίνο 

ηελ εκπνδίδεη λα πξνβεί ζε κηα ρνξεγηθή ελέξγεηα, ζα πξέπεη λα ζθεθηεί ιίγν 

επξχηεξα ηελ έλλνηα ηεο ρνξεγίαο, εθηφο ηεο επηδησθφκελεο πξνβνιήο θαη ηνπ 

θέξδνπο, έηζη ψζηε ην φθεινο λα θαιχπηεη θάζε ηνκέα ιεηηνπξγίαο ηεο θαη λα 

ηεο απνθέξεη έλα πην νιηζηηθφ απνηέιεζκα ζην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ηεο.  

 

Σέινο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεδνκέλα ηεο ρνξεγίαο, ην νπνίν ρξεηάδεηαη 

κειέηε θαη εζηηαζκέλν ζρεδηαζκφ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο. Αλεμάξηεηα απφ ην 

πεδίν δξάζεο ηεο, είηε είλαη αζιεηηζκφο, ηέρλεο, κνπζηθή ή νηηδήπνηε άιιν, 

εάλ ε επηρείξεζε ηελ αληηκεησπίδεη ζαλ έλα επηθνηλσληαθφ εξγαιείν, φπσο 

γίλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο θαη ην 

ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ εκπινθή πνπ είραλ απηνί θαη κεηά ην 

πέξαο ηεο ρνξεγηθήο δξάζεο. Ζ επηρείξεζε κεηά ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο, ζα 

πξέπεη πάληα λα κειεηά ηνλ αληίθηππν ηεο, αιιά θαη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ηεο ζεκεία, ψζηε ζην κέιινλ λα ιεηηνπξγήζεη πην απνηειεζκαηηθά. 

 

2.2. NΟΜΟΥΔΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ.  

χκθσλα κε ην πιαίζην ηνπ Νφκνπ 3525 /2007 γηα ηελ ρνξεγία ην νπνίν 

εγθξίζεθε απφ ηελ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή θαη ηε λνκνπαξαζθεπαζηηθή 

Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο, ηα βαζηθά ζεκεία ηα νπνία ζα πιαηζηψλνπλ απφ εθείλν 

ην ρξνληθφ ζεκείν θαη κεηά είλαη ηα αθφινπζα27: 

1. Οη ρνξεγίεο ζπλερίδνπλ λα είλαη ειεχζεξεο, κε βαζηθή φκσο 

πξνυπφζεζε  φηη γηα λα ππάξρεη θαη θνξνινγηθή ειάθξπλζε, ζα πξέπεη 
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λα εγθξηζεί θαη απν ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. 

2. Ζ ρνξεγία ρξεκαηηθή ή άιιεο κνξθήο νξίζζεθε απφ ην λφκν σο ε 

νηθνλνκηθή παξνρή ζε είδνο, ζε άπια αγαζά ή ππεξεζίεο, απφ θπζηθά 

ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, γηα ηελ ελίζρπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ζθνπψλ ηνπ απνδέθηε 

ηεο ρνξεγίαο, κε αληηζηάζκηζκα ηελ πξνβνιή ηνπ θνηλσληθνχ 

πξνζψπνπ ηνπ ρνξεγνχ. Απηφο αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ (πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ζχγρξνλνο 

πνιηηηζκφο θαη αζιεηηθά ηκήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ). 

3. Ο Υνξεγφο νξίδεηαη σο έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ ή 

αιινδαπφ, ηνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ πξνβαίλεη ζε πνιηηηζηηθή 

ρνξεγία. Απφ ην λφκν νη ρνξεγνί θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε Μέγα 

Υνξεγνί, Υνξεγνί, Τπνζηεξηθηέο θαη Φίινη. 

4. Χο απνδέθηεο ρνξεγίαο νξίζζεθε ην δεκφζην, ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ δειαδή, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α‟ θαη Β‟ 

βαζκνχ, εθ‟ φζνλ ην αληηθείκελφ ηνπο είλαη πνιηηηζηηθφ, ηα Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ επηδηψθνπλ πνιηηηζηηθνχο 

θαη άιινπο ζθνπνχο 

5. Ζ δηαδηθαζία νξηνζεηήζεθε βάζε λφκνπ σο εμήο: 

  Καηάζεζε θαθέινπ ρνξεγίαο απφ ηνλ ρνξεγφ ζην Γξαθείν 

Υνξεγηψλ. Σν λέν απηφ ηκήκα πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ 

Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ έρεη θαζήθνληα φπσο ελεκέξσζε 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα λνκηθφ πιαίζην ρνξεγίαο, ζχληαμε, κεηά 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Υνξεγηψλ, εηήζηνπ 

ελδεηθηηθνχ θαηαιφγνπ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ, πξφηαζε ζην πκβνχιην Υξεζηψλ γηα 

ηε βξάβεπζε θαη απνλνκή ηίηισλ ζηηο δηαθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο ρνξεγψλ (Υνξεγηθά Βξαβεία).  

  Δμέηαζε θαθέινπ απφ ην πκβνχιην Υνξεγηψλ (σο πξνο ηελ 
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πιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ)-ην πκβνχιην είλαη 

9κειέο θαη ζπγθξνηείηαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ 

  Δπηζηξνθή ζην Γξαθείν Υνξεγηψλ θαη θαηάξηηζε-ππνγξαθή 

χκβαζεο Υνξεγίαο  (φηαλ απνδέθηεο είλαη ην δεκφζην). ε 

άιιε πεξίπησζε δελ είλαη πάληα αλαγθαία ε παξαπάλσ δξάζε, 

φκσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έιεγρνο απφ ζεζκνζεηεκέλνπο 

θνξείο φπσο ε εθνξία θ.ι.π. 

  Σα νθέιε νξίδνληαη σο ην ρξεκαηηθφ πνζφ ή ε αμία ηεο παξνρήο 

(κεηά ηελ ρξεκαηηθή απνηίκεζή ηεο απφ εηδηθή εθηηκεηηθή 

επηηξνπή) πνπ πξνζθέξεηαη σο Υνξεγία ζα εθπίπηεη απφ ην 

αθαζάξηζην εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ή ηα αθαζάξηζηα 

εηζνδήκαηα ηεο επηρείξεζεο πνπ δηελήξγεζε ηελ ρνξεγία ζε 

πνζνζηφ 2/3 (πνζνζηφ  66,67% ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγίαο), 

δειαδή πεξίπνπ ην 67% ζα δίδεηαη σο θνξναπαιιαγή. Καη απ΄ 

απηφ ην πνζνζηφ 0,6% ζα παξαθξαηείηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ θαη ζα απνδίδεηαη ζηελ ΑΔ «Οξγαληζκφο Πξνβνιήο 

Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ-ΟΠΔΠ» θαη απφ απηή ζηηο Δπηηξνπέο, 

ζην πκβνχιην, θ.ι.π. ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ 

πγρξφλσο ζπζηάζεθε απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ γξαθείν Υνξεγηψλ, ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν ηκήκαηνο θαη ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ 

Πνιηηηζκνχ. Σν Γξαθείν Υνξεγηψλ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο28: 

1. Δλεκεξψλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη θάζε άιινλ ελδηαθεξφκελν 

γηα ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, 

2. Παξέρεη θάζε εχινγε ζπλδξνκή ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

επνπηεπφκελνπο απφ ην Τπνπξγείν θνξείο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ρνξεγηθήο 

πξφηαζεο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ πνπ ζα ππνβιεζεί ζην 

ρνξεγφ, 

3. πγθεληξψλεη ζηνηρεία απφ ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ζρεηηθά 

κε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ηχρνπλ ρνξεγίαο θαη 

εηζεγείηαη έπ‟ απηψλ ζην Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην ή ζην Κεληξηθφ 
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πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, ηα νπνία, θαηά πεξίπησζε, γλσκνδνηνχλ 

ζηνλ Τπνπξγφ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ ζηνλ εηήζην ελδεηθηηθφ θαηάινγν 

ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, 

4. Παξαιακβάλεη ηηο ππνβαιιφκελεο πξνηάζεηο ρνξεγίαο, πνπ έρνπλ σο 

απνδέθηε ηεο ρνξεγίαο ην Τπνπξγείν . 

5. Παξαιακβάλεη ηηο ππνβαιιφκελεο ζε απηφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί 

κεηαμχ ρνξεγνχ θαη απνδέθηε ηεο ρνξεγίαο, φηαλ απνδέθηεο ηεο ρνξεγίαο δελ 

είλαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, θαη εηζεγείηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ, απφ 

ηεο ππνβνιήο, ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο 

ραξαθηεξηζκνχ ηεο ζχκβαζεο σο ζχκβαζεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο 

πξνθεηκέλνπ λα επέιζνπλ νη ζπλέπεηεο πνπ δηαγξάθνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ 

παξφληνο, 

6. Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε θαη εηζεγείηαη ζην πκβνχιην Υνξεγηψλ γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ ρνξεγίαο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε απηφ θαη έρεη 

θξηζεί φηη ππάγνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, 29: 

πγρξφλσο ζπζηάζεθε ην πκβνχιην Υνξεγηψλ ην νπνίν έρεη σο 

αξκνδηφηεηεο λα πξνσζεί ηελ ηδέα ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο ηδίσο κε ηε 

δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, εηδηθψλ εθδειψζεσλ, δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 

λα γλσκνδνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ γηα ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

ρνξεγηθήο πνιηηηθήο, λα γλσκνδνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, κε βάζε ηηο 

εηζεγήζεηο ηνπ Γξαθείνπ Υνξεγηψλ, γηα ην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην Γξαθείν θαη 

θξίζεθε φηη εκπίπηνπλ ζηνλ παξφληα λφκν, λα πξνηείλεη ζηνλ Τπνπξγφ 

Πνιηηηζκνχ γηα ηε βξάβεπζε θαη ηελ απνλνκή ηίηινπ ζε δηαθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο ρνξεγψλ θαη ηέινο έρεη έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν γηα θάζε άιιν 

ζπλαθέο δήηεκα, ην νπνίν παξαπέκπεη ζε απηφ ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ. 
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2.3. ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑ ΜΔΧ ΥΟΡΗΓΙΑ 

 

Ο ζπλερψο απμαλφκελνο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε εκπνξηθή ρνξεγία κέζα 

ζην κείγκα κάξθεηηλγθ, έρεη δεκηνπξγήζεη θαη ηελ πεπνίζεζε φηη ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη κηαο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο δξαζηεξηφηεηα ε νπνία έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα θαη ηελ δπλακηθή, λα δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ θαη δηαρξνληθφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ εηαηξία πνπ ηελ ρξεζηκνπνηεί. ζν πην 

αληαγσληζηηθή γίλεηαη ε αγνξά γηα ηηο εκπνξηθέο ρνξεγίεο ζηελ πξνζπάζεηα 

ησλ εηαηξηψλ λα πεηχρνπλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη θαη ε αλάγθε γηα πξνζεθηηθή επέλδπζε θαη δηαρείξηζή ηνπο, ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Τπάξρνπλ δχν επίπεδα ζηα 

νπνία κπνξεί λα αλαρζεί ε ζρέζε κεηαμχ ρνξεγίαο θαη αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Σν έλα έρεη λα θάλεη κε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ίδηαο ηεο ρνξεγίαο θαη απφ ηελ άιιε, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςεη ζηελ αγνξά. εκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ επίηεπμε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ έληνλα αληαγσληζηηθή ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ε ζσζηή δηαρείξηζε νξηζκέλσλ νξγαλσζηαθψλ πφξσλ 

κηαο εηαηξίαο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηηο ρνξεγηθέο επελδχζεηο. Οη επαξθψο 

ππνζηεξηδφκελεο απηέο ρνξεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δεκηνπξγνχλ έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε «αγνξά» γηα ηηο ρνξεγίεο, γεγνλφο ην νπνίν 

κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ην ίδην ην πξντφλ 

κηαο εηαηξίαο. 

 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο, έρεη νδεγήζεη ζε θαηλφκελα 

φπσο ηνλ ιεγφκελν ρνξεγηθφ «ζπλσζηηζκφ» (sponsorship clutter) θαη 

Μάξθεηηλγθ «ελέδξαο» (Ambush Marketing) ην νπνίν δελ είλαη άιιν απφ κηα 

ζρεδηαζκέλε ελέξγεηα (θακπάληα) ελφο νξγαληζκνχ γηα λα ζπλδεζεί εκκέζσο 

(δειαδή, ρσξίο λα είλαη επίζεκνο ρνξεγφο) κε θάπνην γεγνλφο (αζιεηηθφ, 

πνιηηηζηηθφ, θ.ιπ.), κε απψηεξν ζηφρν λα απνθνκίζεη ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο 

ηεο αλαγλψξηζεο θαη ησλ νθειψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

επίζεκνπ ρνξεγνχ30. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο 

                                                
30 Meenaghan, Tony (1999). “Commercial Sponsorship : The development of 

understanding”. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship. Vol.No 1. 
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θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ρνξεγηθψλ επελδχζεσλ, απνηεινχλ 

δσηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επηηπρίαο ε φρη κηαο 

ρνξεγίαο.31 

 

Γεδνκέλεο ηεο παγθφζκηαο επηηπρίαο νξηζκέλσλ πςεινχ «πξνθίι» ρνξεγηψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζρέζε Nike θαη Michael Jordan, ε εκπνξηθή ρνξεγία, 

απφ απιφ ζπζηαηηθφ ηνπ κίγκαηνο επηθνηλσλίαο Μάξθεηηλγθ, αληηκεησπίδεηαη 

πιένλ ζαλ κηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ελέξγεηα νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη 

μερσξηζηά απνηειέζκαηα γηα κηα εηαηξία θαη ζηελ θαηάιεςε κίαο ζέζεο 

ππεξνρήο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ32. 

 

Οη δηαδηθαζίεο απηέο κε ηηο νπνίεο νη ηθαλφηεηεο θαη νη πφξνη κηαο εηαηξίαο, 

παξάγνπλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, είλαη πνιχπινθεο θαη έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ θαη δηαθνξεηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη θαζηεξσζεί λα νλνκάδεηαη απηφο ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο σο εζσηεξηθή πξνζέγγηζε ηθαλνηήησλ θαη πφξσλ κηαο 

εηαηξίαο (RBV: resourse-based view).  

 

Οη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο νη ρνξεγίεο θξίλνληαη ζαλ απφιπηα 

επηηπρεκέλεο, αλ θαη ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα ηέηνησλ, δελ είλαη 

μεθάζαξεο θαη απφιπηα θαηαλνεηέο. Μάιηζηα ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο 

επηηπρεκέλσλ ρνξεγηψλ, νη νπνίεο φκσο δελ νδήγεζαλ ζε αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ηελ εηαηξία-ρνξεγφ ή θαη αθφκα είραλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο, 

φπσο απψιεηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ εηαηξία, δεκηνπξγία αξλεηηθήο εηθφλαο 

νη νπνίεο κεηαθξάζηεθαλ αξγφηεξα ζε  νηθνλνκηθέο απψιεηεο. 

 

                                                                                                                                       
 

31 Payne, R. L. 1991. “Organizational Structure and Climate”. In: M. D. Dunnette (ed), 1 

Handbook of Industrial and Organizational Psychology, pp. 1125-1173. Rand McNally, 

Chicago, IL 

 

32 Amis, J., Slack, T. & Berrett, T. (1999). Sport sponsorship as distinctive competence. 

European Journal of Marketing, 33(3), 250-272 
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Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη ε ρνξεγία λα νδεγήζεη 

ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζα πξέπεη λα ππεξληθεζεί ην πξφβιεκα ηνπ 

ρνξεγηθνχ ζπλσζηηζκνχ αιιά θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ αληαγσληζηψλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ρνξεγίεο κε ηαθηηθέο «ελέδξαο». Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα απνηειεζκαηηθή ρνξεγία είλαη ε ππνζηήξημή ηεο απφ 

ζεκαληηθέο ελέξγεηεο θαη απφ ηα ππφινηπα επηθνηλσληαθά εξγαιεία πνπ 

δηαζέηεη κία εηαηξία. Αθφκα θαη αλ κηα ρνξεγία είλαη αλψηεξε ζε 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δαπάλε έλαληη ησλ αληαγσληζηηθψλ, είλαη δπλαηφλ λα κελ 

δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ζπλεπάγεηαη επηπιένλ αμία γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη απηφ κπνξεί λα ζπκβεί 

κεηαμχ άιισλ ιφγσ ειιηπνχο ππνζηήξημεο απφ ην ππφινηπν επηθνηλσληαθφ 

κίγκα Μάξθεηηλγθ ηεο εηαηξίαο Παξά ην γεγνλφο φηη νη δαπάλεο γηα ρνξεγίεο 

είλαη πςειφηεξεο απφ πνηέ, ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο, έρεη 

απνδεηρζεί κέρξη ζήκεξα πξνβιεκαηηθή. H δξακαηηθή αλάπηπμε ηεο ρνξεγίαο 

ζε φγθν θαη ζπρλφηεηα αιιά θαη ε αιιαγή ηνπ ξφινπ ηεο απφ απιφ 

επηθνηλσληαθφ εξγαιείν, ζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ 

εηαηξία, νθείιεηαη ζε νξηζκέλνπο ζεκαληηθνχο ιφγνπο.  

 

Καηαξρήλ ηα ζπκβφιαηα πνπ ζπλήζσο ππνγξάθνληαη γηα ηελ ρνξεγία 

θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο, πξνζθέξνπλ απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηελ εηαηξία,  ε 

νπνία δελ επηηπγράλεηαη κε θαλέλα άιιν κέζν επηθνηλσλίαο. Ζ 

απνθιεηζηηθφηεηα απηή, ιεηηνπξγεί γηα δχν πιεπξέο. πλδέεη ηνλ ρνξεγφ κε ηε 

ρνξεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα ηφζν ζηελά, φζε θαη ε εμάξηεζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηελ δξαζηεξηφηεηα γηα ηνλ ρνξεγφ ηεο. Απαξαίηεην ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε είλαη ε ζπκθσλία γηα καθξφρξνλε ζπλεξγαζία ησλ δχν 

πιεπξψλ θαη πξάγκαηη ηα πεξηζζφηεξα ζπκβφιαηα ρνξεγηψλ είλαη ζπλήζσο 

δηάξθεηαο ηξηψλ έσο πέληε ρξφλσλ κε πξννπηηθή πεξαηηέξσ αλαλέσζεο, έηζη 

ψζηε ηα νθέιε γηα ηνλ ρνξεγφ φζνλ αθνξά ζην ρηίζηκν ηεο εηθφλαο ηνπ θαη 

ηεο ηνπνζέηεζεο ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή λα είλαη φζν κεγαιχηεξα γίλεηαη 

33.  

                                                
33 Crimmins, J. & Horn, M. (1996). Sponsorship: From Management ego trip to marketing 

success, Journal of Advertising Research, 11-21 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ πνιπεηείο ζπλεξγαζίεο εηαηξηψλ κε 

πνδνζθαηξηθέο νκάδεο. 

 

Δπηπιένλ, ε ρνξεγία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα μεπεξλά πνιηηηζηηθά θαη εζληθά 

φξηα θαη απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ αλζξψπσλ 

ηνπ Μάξθεηηλγθ34. Παξά ηελ επηηπρία ηελ νπνία γλψξηζαλ νξηζκέλεο 

δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε παγθφζκην επίπεδν, είλαη 

γεληθά πνιχ δχζθνιν γηα ηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο λα ζηνρεχζνπλ θαη λα 

πξνζεγγίζνπλ απνδνηηθά ηνλ θαηαλαισηή κε έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πνπ 

πηνζεηείηαη κε παξφκνην ηξφπν ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Καζψο νη 

νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ζπλερψο εληνλφηεξα αιιεινζρεηίδνληαη, ε αμία κέζσλ 

πνπ βνεζνχλ ηελ παγθφζκηα εηθφλα ελφο νξγαληζκνχ είλαη αλππνιφγηζηε. Ζ 

ρνξεγία έρεη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα κπνξεί λα θάλεη 

θάηη ηέηνην. Ζ ζχλδεζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ φπσο ε Visa ή ε Coca Cola κε 

ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο, ή ε MasterCard κε ην Παγθφζκην θχπειν 

πνδνζθαίξνπ, αληαλαθιά θαη εληζρχεη ην παγθφζκην θχξνο ησλ εκπνξηθψλ 

απηψλ ζεκάησλ. 

 

Οη ζπλερψο πην πεξίπινθεο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ρνξεγία θαη 

νη ζπγθξνχζεηο πνπ απηέο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ, θάλνπλ ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηινγή ζπλεξγάηε δσηηθήο ζεκαζίαο δεηήκαηα 

γηα ηελ ρνξεγία. „Έηζη, κεγάιεο εηαηξίεο κε ζπρλή θαη έληνλε ρνξεγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθέο ζηε νξγάλσζε ησλ ελεξγεηψλ 

ηνπο, επηδεηψληαο πξνζηαζία απφ πξαθηηθέο «ελέδξαο» άιισλ εηαηξηψλ θαη 

πηνζεηψληαο ιεπηνκεξψο ζρεδηαζκέλεο ρνξεγηθέο ζηξαηεγηθέο έηζη ψζηε λα 

επηηχρνπλ ηελ πςειφηεξε δπλαηή απφδνζε γηα ηηο επελδχζεηο ηνπο. Σν θαηά 

πφζν επηηπγράλνπλ θάηη ηέηνην ή φρη, είλαη θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ βαζκφ 

αμηνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο εηαηξίαο. 

 

                                                
34 Miyazaki, A.D. and Morgan, A.G. (2001), “Assessing market value of event sponsoring: 

corporate Olympic sponsorships,” Journal of Advertising Research, Vol. 41 No. 1, pp. 9-16. 
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Ζ βαζηθή ινγηθή ηεο εζσηεξηθήο πξνζέγγηζεο ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο 

εηαηξίαο (RBV), μεθηλά κε ηελ ππφζεζε φηη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηα 

νπνία ζηνρεχεη έλαο νξγαληζκφο είλαη ε επίηεπμε θαη δηαηήξεζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ αγνξά. Κάηη ηέηνην δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζηελ εηαηξία λα επηηχρεη απνηειέζκαηα αλψηεξα απφ ηνλ κέζν φξν, φζνλ 

αθνξά ην κεξίδην αγνξάο θαη ηελ θεξδνθνξία. Ζ πξνζέγγηζε πνπ αλαθέξακε 

ππνζηεξίδεη φηη νθέιε ζαλ ηα παξαπάλσ είλαη εθηθηά εάλ έλαο νξγαληζκφο 

θαηέρεη θαη ρξεζηκνπνηεί απνδνηηθά νξηζκέλνπο ζεκαληηθνχο εζσηεξηθνχο 

πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο. 

 

Οη ζεκαληηθνί πφξνη γηα κία εηαηξία κπνξεί λα είλαη πνιινί θαη λα δηαθέξνπλ 

ζε θάζε πεξίπησζε, ρσξίο ε ζεκαζία θαη βαξχηεηα πνπ έρεη ν θαζέλαο λα 

είλαη ίδηα. Σε κεγαιχηεξε  πξνζνρή ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε, ιακβάλνπλ 

φπσο είλαη θαλεξφ νη πφξνη εθείλνη πνπ δεκηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη νη νπνίνη, πιεξνχλ 4 πξνυπνζέζεηο.  

 

 Να πξνζζέηνπλ αμία, 

 Να είλαη κνλαδηθνί, 

 Να κελ κπνξνχλ λα αληηγξαθνχλ 

 Καη λα είλαη αλαληηθαηάζηαηνη 

 

Eθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, πνιινί άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη 

θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη νη πφξνη ελφο νξγαληζκνχ λα πιεξνχλ, ζα πξέπεη λα 

είλαη επίζεο ε αλζεθηηθφηεηα, ε θαηαιιειφηεηα, ε αληαγσληζηηθή ππεξνρή θαη 

ε πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

 

Ζ αμία ηελ νπνία, ηα πξντφληα κηαο εηαηξίαο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο, είλαη έλα απφ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο δεκηνπξγίαο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ζπλεπψο έλαο πφξνο είλαη πνιχηηκνο 

φηαλ επηηπγράλεη λα δεκηνπξγεί αμία. Ζ αιιηψο, ζα πξέπεη λα βνεζά ηνλ 

νξγαληζκφ, λα ζρεδηάδεη θαη λα εθαξκφδεη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο βειηηψλνπλ 

ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ.  
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Ζ αδπλακία ησλ αληαγσληζηψλ κηαο εηαηξίαο λα κπνξέζνπλ λα αληηγξάςνπλ 

ηνπο πφξνπο ηεο ηειεπηαίαο, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εζσηεξηθήο 

πξνζέγγηζεο πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ.  Έλαο πφξνο κπνξεί λα είλαη δχζθνιν 

λα αληηγξαθεί, εάλ δελ κπνξεί μεθάζαξα λα αλαγλσξηζηεί ή ε ηθαλφηεηά ηνπ 

λα δεκηνπξγεί αλψηεξε απφδνζε δελ είλαη εκθαλήο. Σέηνηα αζάθεηα ππάξρεη 

ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη πφξνη κηαο εηαηξίαο είλαη «θξπθνί», 

πνιχπινθνη ή είλαη απνηέιεζκα πνιπεηψλ πξνζπαζεηψλ. Aθφκα φκσο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πφξνη είλαη αλαγλσξίζηκνη είλαη δπλαηφλ θαη πάιη λα 

είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ εμαηηίαο λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, φπσο είλαη ε 

παηέληα θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ή νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ φπσο νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη νη κεγάιεο επελδχζεηο35.  Οη πφξνη ελφο νξγαληζκνχ 

είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη δχζθνιν λα κεηαθηλεζνχλ. Απηφ ηζρχεη θπξίσο 

γηα εηαηξίεο ππεξεζηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα νη ηξάπεδεο θαη νη δηαθεκηζηηθέο 

φπνπ ζπγθεθξηκέλα άηνκα ηα νπνία είλαη βαζηθνί ζπληειεζηέο ηεο δεκηνπξγίαο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κηαο εηαηξίαο, είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζειθπζηνχλ απφ αληαγσληζηέο. 

 

 Σν πιήζνο ησλ πφξσλ πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο είλαη ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο κεγάιν θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ππφθεηηαη ζε κηα ζεκαληηθή 

δηάθξηζε ε νπνία είλαη αλάκεζα ζε ηθαλφηεηεο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα 

νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζε απηά θαη κε απηά. Σα απηά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο 

φπσο νη εγθαηαζηάζεηο, ν εμνπιηζκφο, ε γε, αιιά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία φπσο κεηνρέο θαη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο. Σα απηά απηά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απνηηκψληαη κέζα απφ ινγηζηηθά βηβιία θαη έγγξαθα θαη 

ε αμία ηνπο κπνξεί εχθνια λα κεηξεζεί. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ απηψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελφο νξγαληζκνχ, είλαη φηη είλαη μεθάζαξα θαη 

θαλεξά, κε απνηέιεζκα λα είλαη εχθνιν γηα ηνπο αληαγσληζηέο λα ηα 

αληηγξάςνπλ (π.ρ. νη εγθαηαζηάζεηο θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε). 

 

                                                
35 Collis, D. and C. A. Montgomery. (1995) "Competing on resources: strategy in the 1990s." 

Harvard Business Review 73(4): 118-129. 
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Σα κε απηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πεξηιακβάλνπλ πλεπκαηηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, φπσο ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη νη παηέληεο, ε θήκε ηεο εηαηξίαο 

θαη ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηφο ηεο αιιά θαη ηα δίθηπα θαη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

δηαζέηεη. ηα ζηνηρεία απηά νθείιεηαη θαη ε κεγάιε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη 

ζηελ δηαθνξά ηεο ινγηζηηθήο απνηίκεζεο κηαο εηαηξίαο ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη 

ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην. Σα κε απηά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία έρνπλ απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο θαη πεξηζψξηα εμέιημεο θαη νη 

εηαηξίεο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ αμία ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα γηα 

δηθφ ηνπο φθεινο, λνηθηάδνληάο ηα (άδεηα ρξήζεο απφ άιινλ), ή πνπιψληαο ηα 

(πψιεζε ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο). Γεληθά είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ 

απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαζψο πξνζηαηεχνληαη κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. 

 

Οη ηθαλφηεηεο (capabilities) ελφο νξγαληζκνχ είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα 

ζθηαγξαθεζνχλ θαη πνιχ ζπρλά πεξηγξάθνληαη ζαλ «αφξαηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία». ηελ νπζία νη ηθαλφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε απηφλ ζπληνλίδνπλ θαη αμηνπνηνχλ ηνπο 

πφξνπο ηνπ.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ην ηειεπηαίν απνηεινχλ ην 

νκαδηθφ πλεχκα, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ 

εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο δελ πξνζηαηεχνληαη 

λνκηθά ελψ ε αμηνιφγεζε ηνπο δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη φπσο κε ηα απηά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Έρνπλ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

βξαρππξφζεζκα, αιιά απεξηφξηζηε καθξνπξφζεζκα, κε ππαξθηφ πάληα ηνλ 

θίλδπλν φζνλ αθνξά ηα άηνκα, λα πξνζεγγηζηνχλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ. ηελ 

βηβιηνγξαθία ηεο εζσηεξηθήο πξνζέγγηζεο (RBV), νη ηθαλφηεηεο ελφο 

νξγαληζκνχ είλαη ε πην πηζαλή πεγή απφθηεζεο θαη δηαηήξεζεο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 

Mηα ρνξεγία ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ πφξσλ κηαο 

εηαηξίαο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηηο αληίζηνηρεο ρνξεγίεο ησλ 

αληαγσληζηψλ, λα απνθχγεη ηερληθέο ελέδξαο θαη λα απνθέξεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ηελ εηαηξίαε πνιιέο σζηφζν πεξηπηψζεηο, ρνξεγίεο έρνπλ 

απνηχρεη, γηαηί νη ρνξεγνί δελ θάλνπλ ηίπνηα παξαπάλσ απφ ην λα 

πιεξψλνπλ ην πνζφ πνπ ε ζπκθσλία πξνβιέπεη, ρσξίο λα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ρνξεγία ηνπο απηή κε άιιεο ελέξγεηεο. Πνιιέο κάιηζηα έξεπλεο, έδεημαλ φηη 
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ρνξεγίεο παξφκνηνπ θφζηνπο, απφ δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο, ζηελ ίδηα 

δξαζηεξηφηεηα είραλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ απφδνζε ηεο επέλδπζήο ηνπο, 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηνπο. 

 

Ο ξφινο θαζελφο εηαηξηθνχ πφξνπ απφ απηνχο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, 

είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη ε επέλδπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε κία ρνξεγία, 

νδεγεί θαη ζε έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. ζνλ αθνξά ηα απηά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο εηαηξίαο, νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ απηή δηαζέηεη, 

είλαη κε δηαθνξά ην ζεκαληηθφηεξν απφ απηά ηα ζηνηρεία φηαλ εμεηάδεηαη κηα 

ρνξεγηθή δξαζηεξηφηεηα. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο απνηπρίαο 

ησλ ρνξεγηθψλ επελδχζεσλ, είλαη φηη νη πνιιέο εηαηξίεο δελ ππνζηεξίδνπλ 

επαξθψο ηηο επελδχζεηο ηνπο απηέο κε άιιεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο φπσο 

δηαθήκηζε, δεκφζηεο ζρέζεηο, ππνζηήξημε ζηα ζεκεία πψιεζεο, θ.α36. To 

χςνο ησλ πνζψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ρνξεγίαο είλαη 

αξθεηά πςειφ. πγθεθξηκέλα  έρεη ππνινγηζηεί φηη ην χςνο ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ δαπαλψλ πξέπεη λα  είλαη 2-3 θνξέο κεγαιχηεξα απφ ηελ 

αληίζηνηρε επέλδπζε ζηελ ρνξεγία. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα απαηηνχκελα απηά 

πνζά, εηδηθά γηα δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη Οιπκπηαθνί αγψλεο ή ην Παγθφζκην 

θχπειιν πνδνζθαίξνπ, επηηξέπνπλ κφλν ζε εηαηξίεο κε κεγάιε νηθνλνκηθή 

δχλακε λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα νθέιε. Χζηφζν φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη νηθνλνκηθνί πφξνη δελ είλαη αξθεηνί απφ κφλνη 

ηνπο, θαζψο είλαη εχθνιν λα αληηγξαθνχλ απφ ηζρπξνχο νηθνλνκηθά 

αληαγσληζηέο. πλεπψο ρνξεγίεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη θπξίσο απφ 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο δελ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

 

 

Απφ ηα κε απηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα πην ζεκαληηθά ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ηεο ρνξεγίαο είλαη ε αμία ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο (brand equity) 

θαη νη ηθαλφηεηεο ηεο εηαηξίαο λα ρηίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ αμία απηή. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ ηα επηθνηλσληαθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ ρνξεγία, είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

                                                
36 Erdogan, B., Kitchen P., 1998. Getting the best out of celebrity endorsers. Admap. April, 

17- 20. 
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ρνξεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε εηαηξία ρνξεγφο 

ζα ηαηξηάμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά κε ηνπο δηθνχο ηεο ζηφρνπο. 

 

 Μεγάιεο αζιεηηθέο θαη θαιιηηερληθέο πξνζσπηθφηεηεο, αιιά θαη ν αζιεηηθφο 

θαη θαιιηηερληθφο θφζκνο γεληθφηεξα, αληαλαθινχλ κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. H εηθφλα απηή ε νπνία απνηειεί ην «εκπνξηθφ ηνπο 

ζήκα» θαη ηελ νπνία νη ρνξεγνί πξνζπαζνχλ λα αμηνπνηήζνπλ εκπνξηθά, 

πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο είλαη ε πξνζσπηθφηεηα θαη νη 

ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ εθηίζεληαη θαη ε ζεκαζία ηελ νπνία δίλεη ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζε απηά. Σα αζιεηηθά γεγνλφηα γηα παξάδεηγκα 

αληηπξνζσπεχνπλ κία κεγάιε πνηθηιία απφ αμίεο, εηθφλεο θαη ζπκβνιηζκνχο, 

ζηνηρεία κε ηα νπνία ην θνηλφ φρη κφλν κπνξεί αιιά επηδηψθεη λα ζπζρεηηζηεί ε 

αθφκα θαη λα ηαπηηζηεί. Σν γεγνλφο απηφ αθξηβψο, επηδηψθνπλ λα 

αμηνπνηήζνπλ νη εηαηξίεο ρνξεγνί κε καθξνρξφληεο ζπκθσλίεο κε ζεκαληηθά 

πξφζσπα, νξγαληζκνχο (π.ρ. αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο) θαη γεγνλφηα ζηνλ 

αζιεηηθφ θαη θαιιηηερληθφ θφζκν. 

 

Πνιιέο εηαηξίεο επηδηψθνληαο εκπνξηθά νθέιε απφ ηελ ρνξεγία, ειπίδνπλ φηη 

ε εηθφλα ηνπ ρνξεγνχκελνπ γεγνλφηνο-πξνζψπνπ ζα βειηηψζεη ή θαη ζα 

δηνξζψζεη ηελ δηθή ηνπο ζαλ εηαηξία.  Κάηη ηέηνην δελ είλαη πάληα εχθνιν θαη 

είλαη ειάρηζηεο νη πεξηπηψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κία ηδαληθή ζπλεξγαζία 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε καθξνρξφληα ζπκθσλία NIKE-Michael Jordan, ε 

νπνία ραξαθηεξίζηεθε  απφ άπνςε νθειψλ ζαλ ε εκπνξηθή ζπκθσλία 

«πιαζκέλε ζηνλ παξάδεηζν.» Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα κηα επηηπρεκέλε 

ρνξεγία, είλαη ε χπαξμε βαζηάο γλψζεο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δχν 

πιεπξψλ φπσο δεκνγξαθηθά, ςπρνγξαθηθά ζηνηρεία, αμίεο θαη ε εηθφλα πνπ ε 

θάζε πιεπξά πξνβάιιεη πξνο ηα έμσ, έηζη ψζηε φια απηά λα ζπλδπαζηνχλ θαη 

λα αμηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά νδεγψληαο ζηελ δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ. 

 

Ζ επηηπρεκέλε δηαρείξηζε ηέηνησλ ρνξεγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απαηηεί κηα 

ζεηξά νξγαλσζηαθψλ ηθαλνηήησλ φπσο πεπεηξακέλε δηεχζπλζε, βαζηά γλψζε 

ηεο αγνξάο θαη ηζρπξέο νξγαλσζηαθέο δνκέο.. ε αληίζεζε κε άιια 

παξαδνζηαθά κέζα επηθνηλσλίαο Μάξθεηηλγθ, γηα ηα νπνία ε κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο είλαη εθηθηή κε ρξήζε αληηθεηκεληθψλ κεηξήζεσλ, ε 
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ρνξεγία δηαζέηεη πνιχ πεξηνξηζκέλα ηέηνηα κέζα. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη 

νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζρεηηθά κε απηήλ βαζίδνληαη θπξίσο ζε 

δηαίζζεζε ή πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ αξκφδησλ αηφκσλ θαη επνκέλσο γηα 

κία εηαηξία ην λα δηαζέηεη άηνκα κε εκπεηξία θαη δεμηφηεηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

απνηειεί αλ φρη ηελ ζεκαληηθφηεξε, κηα πνιχ ζεκαληηθή πεγή αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ. 

 

Μία εηαηξία κε «ρνξεγηθή παηδεία» θαη κε πξνζσπηθφ έκπεηξν ζε αληίζηνηρα 

ζέκαηα, είλαη πην εχθνιν λα ηαηξηάμεη κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ ρνξεγνχκελνπ, 

αθφκα θαη αλ απηή είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ δηθή ηεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ρνξεγία ελφο θαιιηηερληθνχ γεγνλφηνο απφ έλαλ πνιπεζληθφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. 

 

Υαξαθηεξηζηηθέο ελέξγεηεο εηαηξηψλ κε ηδηαίηεξα έκπεηξε θαη ηθαλή ρνξεγηθή 

δηνίθεζε (π.ρ. Mars, Visa), απνηεινχλ ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε 

πξνεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ ρνξεγηψλ, αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ ρνξεγηθέο 

ελέξγεηεο, αιιά θαη ε ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ απηψλ κε αληίζηνηρεο 

αμηνινγήζεηο άιισλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ. Σν γεγνλφο απηφ πξνζθέξεη ηελ 

δπλαηφηεηα πνιχηηκσλ ζπγθξίζεσλ θαη ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 

Γεληθά, έλα ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηθαλφ λα δηαηεξεζεί γηα 

αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλήζσο είλαη πξντφλ ηεο απνηειεζκαηηθή 

ρξήζεο φισλ ησλ ζεκαληηθψλ πφξσλ κηαο εηαηξίαο, κε ηξφπν ηέηνην πνπ 

θάλεη πνιχ δχζθνιε ηελ αληηγξαθή ηνπ πιενλεθηήκαηνο απηνχ απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ.  

 

2.4. Η ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΙΑ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη ε ηάζε ζηνλ ρψξν ηνπ Μάξθεηηλγθ λα 

δηαθνξνπνηεζεί ην κείγκα Μάξθεηηλγθ θαη λα κεησζεί ε εμάξηεζε απφ ηελ 

δηαθήκηζε. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο 

ιηγφηεξν παξαδνζηαθψλ κέζσλ πξνβνιήο φπσο ε εκπνξηθή ρνξεγία. Σα 
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ηειεπηαία 5 ρξφληα ζπγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ ηειεπηαία 

είλαη ζρεδφλ δηπιάζηεο απφ ηηο αληίζηνηρεο γηα ηελ δηαθήκηζε θαη ε ζηξνθή 

απηή πξνο ηελ εκπνξηθή ρνξεγία δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε απφδεημεο ηεο 

απήρεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. ην ζχγρξνλν απαηηεηηθφ θαη 

αληαγσληζηηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ νη άλζξσπνη ηνπ Μάξθεηηλγθ, ζε 

αληίζεζε κε ην παξειζφλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηθαηνινγήζνπλ ηα έμνδα γηα 

ηελ εκπνξηθή ρνξεγία, φπσο θαη γηα ηνπο άιινπο ηξφπνπο πξνβνιήο, λα 

απνδείμνπλ ηελ ρξεζηκφηεηά ηεο θαη λα ηελ ζρεδηάζνπλ ζηξαηεγηθά.  

 

Σν ηδαληθφ ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη απηφ πνπ 

αλαγλσξίδεη ηνλ αληίθηππν ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο ζε ζεκαληηθνχο 

επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο φπσο ε καθξνρξφληα ζρέζε κε ηνλ πειάηε, ε 

πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη ε δηεχξπλζε ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνχ (share of 

wallet) πνπ κηα εηαηξεία απνζπά απφ ηνπο πειάηεο ηεο κε ηε δηάζεζε 

επηπιένλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά σο 

πξνο ηα αξρηθψο δηαηηζέκελα, “εμππεξέηεζε” γηα ηελ νπνία νη πειάηεο ζπρλά 

πξνηίζεληαη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξν. 

 

Δπηπιένλ, έλα ηέηνην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα θαλεξψζεη ηελ απήρεζε ηεο 

εκπνξηθήο ρνξεγίαο ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα ηνπ Μάξθεηηλγθ, φπσο ε 

αληίιεςε ηνπ θφζκνπ γηα κηα εηαηξία, ε νηθεηφηεηα κε έλα πξντφλ θαη ε εηθφλα 

ηνπ ηειεπηαίνπ ζηνπο θαηαλαισηέο 

 

Τπάξρνπλ ηξία ζέκαηα ζηα νπνία ηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηεο ρνξεγηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ζηνρεχζνπλ. 

 

1. Σα νθέιε ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ ζηε ίδηα βάζε κέηξεζεο κε απηή κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη 

ηνπ Μάξθεηηλγθ αμηνινγoχλ ζηνηρεία φπσο ε αλαγλσξηζηκφηεηα κηαο 

κάξθαο, ε εμνηθείσζε ηνπ πειάηε κε απηήλ θαη ε «πίζηε» ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε απηήλ, ζε βάζνο ρξφλνπ.  

2. Ζ ζχγθξηζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρνξεγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κηαο εηαηξίαο είλαη απαξαίηεηε. Έλα ζχζηεκα 

κέηξεζεο ηεο ρνξεγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζα πξέπεη λα είλαη 
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αξθεηά εχθακπην ψζηε λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο ρνξεγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ νη άλζξσπνη ηνπ 

Μάξθεηηλγθ κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο 

κεκνλσκέλεο ρνξεγηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ 

απφδνζε ηεο κε άιιεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλαλ απνδνηηθφηεξν 

ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο εκπνξηθέο ρνξεγίεο 

αιιά θαη έλαλ νδεγφ γηα κειινληηθέο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο. 

 

 

3. Ζ εκπνξηθή ρνξεγία δελ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηα ππφινηπα κέζα 

πξνβνιήο κηαο επηρείξεζεο. Αληίζεηα αληαγσλίδεηαη άιιεο κεζφδνπο 

ηνπ Μάξθεηηλγθ γηα ην κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ηνλ αληίζηνηρν 

πξνυπνινγηζκφ. πλεπψο ε ζχγθξηζε ηνπ αληίθηππνπ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ άιισλ κεζφδσλ πξνβνιήο, φπσο ε 

Γηαθήκηζε, είλαη απαξαίηεηε. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα απνδεηρηεί φηη ε 

εκπνξηθή ρνξεγία εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζα πξέπεη λα 

απνδίδεηαη ζηηο κνλάδεο κέηξεζεο ησλ άιισλ κεζφδσλ πξνβνιήο. 

Μεξηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θνκκάηη ηεο κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο είλαη ηα αθφινπζα. 37 

 

2.4.1. Αξιολόγηζη μέζων επικοινωνίαρ.  

 

O ηξφπνο απηφο νξίδεη κηα λνκηζκαηηθή αμία, ηζνδχλακε ηεο δηαθήκηζεο, ηελ 

νπνία ην ινγφηππν ηεο εηαηξίαο ιακβάλεη απφ ηελ εκπνξηθή ρνξεγία. Παξά ην 

φηη ν ηξφπνο απηφο απνηειεί κηα ρξήζηκε θαηεχζπλζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

αμίαο κηαο ρνξεγίαο, δελ πξνζθέξεη ζηνηρεία γηα ηνλ αληίθηππν πνπ απηή έρεη. 

Μεξηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ζπκθσληψλ αιιά θαη αλάκεζα ζηε δηαθήκηζε θαη ηε ρνξεγία. 

Χζηφζν κία ηέηνηα ζχγθξηζε ζε ρξεκαηηθή βάζε δελ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο δελ πξνζθέξεη ηδηαίηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά 
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κε ην πνηφ εξγαιείν Μάξθεηηλγθ απνδίδεη θαιχηεξα ζε φξνπο εκπνξηθνχ 

ζήκαηνο θαη επηρεηξεζηαθνχο. 38 

 

 

2.4.2. Αξιολόγηζη εμποπικήρ σοπηγίαρ. 

 

To κνληέιν απηφ επηρεηξεί λα ζπκπεξηιάβεη ηελ αμία κε απηψλ νθειψλ ηεο 

ρνξεγίαο (π.ρ. ην θχξνο ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο ή ην πάζνο ελφο θνηλνχ) καδί 

κε ζηνηρεία απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο. Σν κνληέιν απηφ αξρηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ 

εκπνξηθή ρνξεγία θαη νη νπνίεο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία αζξνηζηηθά ζε βάζνο 

ρξφλνπ απφ παξφκνηεο ρνξεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκθσλίεο, θάλνληαο 

έηζη ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο δηαρξνληθά εθηθηή. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

κέζνδνο απηή επηρεηξεί λα πνζνηηθνπνηήζεη ηφζν ηα απηά (π.ρ. έθζεζε ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο), φζν θαη ηα κε απηά νθέιε (π.ρ. θχξνο) ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπνξηθή ρνξεγία, δελ νδεγεί ζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

απήρεζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο(Brand) θαη ηελ επηρείξεζεο. 39 

 

2.4.3. Δμποπική σοπηγία-έπεςνα αγοπάρ: 

 

Πξφθεηηαη γηα πξνζαξκνζκέλα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξηλ 

θαη κεηά απφ έλα ρνξεγνχκελν γεγνλφο. Σα θελά θαη νη αιιαγέο πνπ 

πξνθχπηνπλ, απφ ηηο πξηλ θαη κεηά ην ρνξεγνχκελν γεγνλφο αληαπνθξίζεηο 

ηνπ θνηλνχ, ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα αμηνινγεζεί ν αληίθηππνο ηεο 

εκπνξηθήο ρνξεγίαο. Ζ πξφθιεζε ζρεηηθά κε απηφλ ηνλ ηξφπν κέηξεζεο είλαη 

φηη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν αληίθηππνο ελφο ρνξεγηθνχ γεγνλφηνο, 

απαηηείηαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα αλζξψπσλ πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη 

κε ηελ έλλνηα ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θάηη ηέηνην δελ 

είλαη εθηθηφ ιφγσ ρακειήο εμνηθείσζεο ηνπ θνηλνχ κε ηελ ρνξεγία ή θαη ιφγσ 

κεγάινπ θφζηνπο εχξεζεο θαηάιιεισλ θαηαλαισηψλ. Πάλησο γηα ηηο 
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επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ κεγάινπο ρνξεγνχο γεγνλφησλ θαη 

επνκέλσο ε δξάζε ηνπο απηή είλαη γλσζηή θαη νηθεία ζην θνηλφ-ζηφρν ( π.ρ. 

Vodafone ζηελ Formula 1 ) ε κέζνδνο απηή επηηξέπεη ηελ ζχγθξηζε κε ηελ 

δηαθήκηζε απφ ηελ άπνςε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εμφδσλ. 40 

 

2.4.4.Γενικέρ έπεςνερ «αξίαρ ηος ονόμαηορ» μιαρ εηαιπίαρ.(Brand equity):  

 

Πηζαλφηαηα, ε πην απνδνηηθή απφ άπνςε θφζηνπο κέζνδνο κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο, ε νπνία επηρεηξεί λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηηο έξεπλεο γηα ηελ «αμία ηνπ νλφκαηνο» κηαο εηαηξίαο, 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εμνηθείσζε θαη ηελ γλψζε ηνπ θφζκνπ γηα ηελ 

εκπνξηθή ρνξεγία. Σα δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ απηέο ηηο έξεπλεο 

βνεζά ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Μάξθεηηλγθ λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο. Αλάινγα κε ηα επίπεδα 

ησλ εμφδσλ γηα ηελ εκπνξηθή  ρνξεγία θαη ηνπο άιινπο ηξφπνπο πξνβνιήο 

ηνπ Μάξθεηηλγθ, ε κέζνδνο απηή κπνξεί είηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ρνξεγηψλ ζην 

ραξηνθπιάθην κηαο εηαηξίαο είηε αλάκεζα ζηελ εκπνξηθή ρνξεγία θαη ηνπο 

άιινπο ηξφπνπο πξνβνιήο. 41 

 

2.4.5. Η Τβπιδική Πποζέγγιζη 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο θακία δελ ηθαλνπνηεί απφιπηα ηνπο 3 

ζηφρνπο ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο ρνξεγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ 

ιεγφκελε πβξηδηθή πξνζέγγηζε ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία απφ ηα κνληέια πνπ 

αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, πξνζθέξεη κηα πνιχηηκε θαη ελδηαθέξνπζα 

δηεξεχλεζε ηεο αμίαο ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο ζην ζχλνιν ηνπ κίγκαηνο 

Μάξθεηηλγθ θαη ηνλ γεληθφηεξν επηρεηξεκαηηθφ ηεο αληίθηππν. Έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ηνπ αληίθηππνπ 

ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ γηα έλα εκπνξηθφ 
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ζήκα (brand awareness) θαη ηνπ ξφινπ ηεο αληίιεςεο απηήο, ζηελ επίηεπμε 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ (π.ρ. λέεο ζηξαηεγηθέο αγνξέο ). 

 

Μία απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε είλαη ν ζπλδπαζκφο παξαδνζηαθψλ 

κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο, ζηηο νπνίεο ε 

έθζεζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ε αληίιεςε γηα ην εκπνξηθφ ζήκα 

ζπλδένληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ρνξεγηθή πξνζέγγηζε πνπ έρεη λα θάλεη κε 

ηελ ζρέζε ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο κε ηα ΜΜΔ. 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν απηφ κνληέιν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ κέηξεζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ αληίθηππνπ, ηεο απήρεζεο ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο κηαο 

εηαηξίαο, αιιά θαη ηεο αμίαο ησλ ρνξεγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ ελεξγεηψλ Μάξθεηηλγθ κηαο εηαηξίαο. 

 

Ζ πβξηδηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηεί ηηο ίδηεο εηζξνέο κε ην παξαδνζηαθφ 

δηαθεκηζηηθφ κνληέιν. Ο φγθνο ησλ δηαθεκηζηηθψλ «θξνχζεσλ» (GRPs) 

απνηειεί ηελ θχξηα κνλάδα κέηξεζεο-εηζξνή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κνληέινπ θάηη 

ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

αληίζηνηρνπ κέηξνπ γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εκπνξηθήο 

ρνξεγίαο, γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζηελ δπλαηφηεηα ρξήζηκσλ ζπγθξίζεσλ.  

 

Ζ πξνζέγγηζε απηή ηεο κέηξεζεο ηεο ρνξεγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

ππνινγίδεη ηελ έθζεζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο κηαο εηαηξίαο, κέζσ ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο (αξηζκφο θνξψλ πνπ ην ζήκα εκθαλίδεηαη, 

ηχπνο κέζνπ πξνβνιήο, ρξνληθή πεξίνδνο, κέγεζνο θνηλνχ ), δεκηνπξγψληαο 

κηα εθηίκεζε ζπλνιηθνχ φγθνπ «θξνχζεσλ» (GRP‟S). Aπηέο νη αληίζηνηρεο ηεο 

δηαθήκηζεο «θξνχζεηο», ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα ζην κνληέιν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε απήρεζε 

ηελ νπνία ε εκπνξηθή ρνξεγία κπνξεί λα έρεη ζην ρηίζηκν ηεο αληίιεςεο ηνπ 

θνηλνχ γηα έλα εκπνξηθφ ζήκα (brand awareness). 

 

Γηεμάγνληαο κία ηέηνηα αλάιπζε ζε επίπεδν εκπνξηθήο ρνξεγίαο, πξνζθέξεη 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην θαηά πφζν θάζε ρνξεγηθή δξαζηεξηφηεηα, 

πεηπραίλεη ζηφρνπο ζρεηηθνχο κε ηελ αχμεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο πην ζεηηθήο 
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αληίιεςεο ηνπ θνηλνχ γηα ην εκπνξηθφ ζήκα κηαο εηαηξίαο. Δπηπιένλ 

πξνζθέξεη απεπζείαο ζπγθξίζεηο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο, 

γεγνλφο πνιχ ρξήζηκν φζνλ αθνξά ηελ ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πξνβνιή κηαο εηαηξίαο θαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θαηά ηελ δηάξθεηα δηαπξαγκαηεχζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο απαηηνχκελεο 

εγγπήζεηο γηα ηελ έθζεζε ζηα ΜΜΔ. 42 

 

Σέηνηα πβξηδηθά κνληέια βαζίδνληαη ζε δηάθνξεο ππνζέζεηο θαη γηα απηφ 

αθξηβψο ππφθεηληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζθεπηηθηζκνχ θαη θξηηηθήο, ηδηαίηεξα εάλ 

ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη αξθεηά ζεηηθά. Παξφια απηά, εθφζνλ ππάξρεη 

ζσζηή δηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ άηνκα κε γλψζε θαηά ηελ κέηξεζε 

απνηειεζκάησλ θαη νη ππνζέζεηο είλαη ξεηέο, βαζηζκέλεο ζε πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα, ηέηνηα κνληέια κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πξαθηηθέο ιχζεηο, φηαλ 

άιιεο πην επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο απνηπγράλνπλ. 

 

Σν μεθίλεκα, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν κηθξφ είλαη, απνηειεί θιεηδί ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο. Υσξίο έζησ θάπνηα δεδνκέλα, ππάξρεη πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα 

δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο, ην νπνίν επαξθψο παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε απνθάζεηο επελδχζεσλ.43 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΔΡΔΤΝΑ  

 

3.1 Διζαγωγή 

 

ηελ εξγαζία απηή κειεηάκε ηελ απήρεζε ηελ νπνία ε εκπνξηθή ρνξεγία έρεη 

ζηνπο θαηαλαισηέο. Μειεηάκε νπζηαζηηθά ην πψο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ 

βιέπεη ηελ πξάμε απηή θαη αλ επεξεάδεηαη απφ απηή ζηηο αγνξέο ηνπ ή φρη. 

Δπίζεο πξνζπαζνχκε λα δνχκε αλ νη εηαηξείεο πνπ είλαη ρνξεγνί ζε δηάθνξεο 

εθδειψζεηο απνηππψλνληαη πεξηζζφηεξν ζην κπαιφ ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε 

κε εηαηξείεο πνπ δελ είλαη ρνξεγνί. Καηαγξάθνπκε ινηπφλ πνηεο είλαη απφςεηο 

ηνπο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπο επί απηνχ ηνπ ζέκαηνο. Έηζη ινηπφλ γηα ηνλ 

ιφγν απηφ δεκηνπξγήζακε  δχν εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ζπιιέγνπλ ηηο 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο καο, δειαδή ζπιιέγεη ηα 

δεκνγξαθηθά δεδνκέλα φπσο ην θχιν θαη ηελ ειηθία ησλ εξσηψκελσλ αιιά 

θαη ηηο απφςεηο ηνπο επί ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  Παξαθάησ 

παξαζέηνπκε πξψηα θάπνηα ζηνηρεία γηα ην δείγκα καο, ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ καο, Έρνπκε ινηπφλ ηα 

παξαθάησ:  

 

3.2 ΠΗΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

3.2.1 ΠΗΓΔ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Σα δεπηεξνγελή ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, απνηέιεζαλ βάζε ζχγθξηζεο γηα ηελ εξκελεία θαη 

αμηνιφγεζε ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα δεπηεξνγελή ζηνηρεία ηα νπνία παξαζέζακε, εθζέηνπλ θαη 

αλαιχνπλ ηελ έλλνηα ηεο ρνξεγίαο, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ηζηνξηθφ 

πιαίζην, ηα είδε ηεο, ηα βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα νθέιε ηεο, εληνπίδνπλ 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο απφ άιια κέζα ηνπ κίγκαηνο πξνψζεζεο θαη ηέινο 

βνεζάλε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο σο κέζνδνο επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ. 
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Καηά ηε ζπιινγή ησλ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ, ην θπξηφηεξν πξφβιεκα ήηαλ 

ε έιιεηςε ζηνηρείσλ γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν. Ζ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία είλαη 

ειάρηζηε φπσο θαη νη έξεπλεο γχξσ απφ ηνλ ζεζκφ ηεο ρνξεγίαο, παξά ην 

γεγνλφο φηη ηα πνζά πνπ μνδεχνληαη πιένλ ζε απηήλ είλαη ηεξάζηηα. 

 

3.2.2 ΠΗΓΔ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ-ΓΔΙΓΜΑ 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαλνκή 

εξσηεκαηνινγίσλ, ηφζν πξνζσπηθά φζν θαη κε ηε βνήζεηα ζπλεξγαηψλ. 

πγθεθξηκέλα, αλαπηχρζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν κνηξάζηεθε ζε έλα 

δείγκα επθνιίαο 300 αηφκσλ, απφ ην νπνίν  επηζηξάθεθαλ 202 

ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα, Απφ απηά 30 ήηαλ απφ θνηηεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, 62 απφ ππαιιήινπο ηεο Δζληθήο ηξάπεδαο Διιάδνο 

θαη 110 απφ ππαιιήινπο ηεο Tasty Foods ABΓΔ. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 ζηελ Αζήλα. 

 

Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ πξνηηκήζεθε ε πξνζσπηθή δηαλνκή 

εξσηεκαηνινγίσλ έλαληη ησλ ινηπψλ εηδψλ, ήηαλ ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο.  

 

 

3.3 ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 

Με ζηφρν ηελ ζπιινγή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ, ζρεδηάζηεθε θαη δνκήζεθε 

έλα φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθφ εξσηεκαηνιφγην έηζη ψζηε λα 

ηεξεζνχλ ηα αθφινπζα: (Koπξεκέλνο, 1989) 

 

 H θάζε εξψηεζε λα απνβιέπεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία 

 Οη εξσηήζεηο λα είλαη ζχληνκεο, απιέο, θαηαλνεηέο ρσξίο λα 

θαηεπζχλνπλ ηελ απάληεζε ηνπ εξσηψκελνπ. 

 Ζ δνκή θαη κέγεζνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα είλαη έηζη δνκεκέλα ψζηε 

λα κελ θνπξάδνπλ θαη απνζαξξχλνπλ ηνλ εξσηψκελν. 

 Οη αξρηθέο εξσηήζεηο είλαη ρξήζηκν λα είλαη απιέο θαη ελδηαθέξνπζεο 

κε ζηφρν ηελ ζεηηθή αληαπφθξηζε. 
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 Να ππάξρεη ινγηθή ξνε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε πιεξφηεηα ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ. 

 Να κελ ρξεζηκνπνηνχληαη δηθνξνχκελεο ή ζπκβνιηθέο ιέμεηο. 

 Να ππάξρνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο ειέγρνπ γηα λα δηαπηζησζεί ην θαηά 

πφζν ν εξσηψκελνο θαηαλνεί ηηο εξσηήζεηο θαη απαληά κε φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε εηιηθξίλεηα. 

 Ζ ζρεδίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηέηνηα πνπ επηηξέπεη ηελ 

πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή. 

 

ρεδφλ φιεο νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ θιεηζηέο, εθηφο απφ ηελ 

εξψηεζε 7, ζηελ νπνία ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα ζπκεζεί ρνξεγνχο 

πξφζθαησλ κεγάισλ γεγνλφησλ. Ζ ρξήζε ησλ θιεηζηψλ εξσηήζεσλ έγηλε 

θπξίσο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θσδηθνπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, αιιά 

θαη νη εξσηψκελνη νη ίδηνη. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο είλαη πνιιαπιψλ επηινγψλ, ιφγσ ηεο επθνιίαο 

πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ ηφζν ζηελ ζπκπιήξσζε φζν θαη ζηελ αλάιπζε. ε 

απηέο ηηο εξσηήζεηο νη εξσηψκελνη εθηφο απφ ηε επηινγή κηαο ε 

πεξηζζφηεξσλ απαληήζεσλ, ζηελ επηινγή «άιιν», είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

δψζνπλ κηα απάληεζε πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, αλαπηχρζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ ηελ απνηχπσζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο απήρεζεο 

πνπ ε εκπνξηθή ρνξεγία, έρεη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. (Παξάξηεκα) 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αλαθέξζεθε, ζηάιζεθε ηαρπδξνκηθά καδί κε κηα 

ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

κηα ζεηηθή πξνδηάζεζε ζηνλ εξσηψκελν, κε ηελ αλαθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηνηρείσλ. 

 Έγηλε θιήζε ζηνλ αιηξνπηζκφ ηνπ εξσηψκελνπ (Έξεπλα ζηα πιαίζηα 

πεξάησζεο ζπνπδψλ) 

 Έγηλε αλαθνξά ζηελ γεληθφηεξε ινγηθή θαη ζθνπηκφηεηα ηεο έξεπλαο. 
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 Τπήξμε δέζκεπζε γηα ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ θαη ηεο αλσλπκίαο ησλ 

εξσηψκελσλ. 

 Πξνζθέξζεθε ζαλ θίλεηξν ηελ απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπιιερζήθαλ κέζα ζε έλα δηάζηεκα 1 κήλα πεξίπνπ, κε 

ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο λα ηζνχηαη κε 50%. 

 

Μέθοδορ ζςλλογήρ δείγμαηορ  

 

Ζ  ρξήζε  ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ επηιέρζεθε σο ε  πην θαηάιιειε κέζνδνο γηα 

ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα απηήλ ηελ έξεπλα. Θεσξείηαη θαιφ  γηα ηελ 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ γλψκε κεγάινπ πιήζνπο αηφκσλ. Δπίζεο 

επηιέρζεθε δηφηη είλαη ζρεηηθά πην θζελφ θαη ρξεηάδεηαη ιηγφηεξν ρξφλν ζε 

ζρέζε κε ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ 

ΔΡΔΤΝΑ 

4.1 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

Πίλαθαο 4α: Ηιηθία 

18-24 15 7.4 7.5 7.5

25-34 66 32.7 33 40.5

35-44 62 30.7 31 71.5

45-54 44 21.8 22 93.5

55+ 13 6.4 6.5 100

Total 200 99 100

Missing System 2 1

202 100

Valid

Total

ε ποηό απο ηα παραθάηω ειηθηαθά γθρούπ αλήθεηε? 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 33% ηνπ δείγκαηνο έρεη 

ειηθία απφ 25 -34, ην 31% απφ 35 – 44, ην 22% απφ 45 – 54, ην 7.5% απφ 18 

– 24 θαη ην ππφινηπν 6.5% είλαη πάλσ απφ 55.  

 

Πίλαθαο 4β: Φύιιν 

Άλδξαο 92 45.5 46 46

Γπλαίθα 108 53.5 54 100

Total 200 99 100

Missing System 2 1

202 100Total

Φύιο 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Valid

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 54% ηνπ δείγκαηνο είλαη 

γπλαίθεο θαη ην ππφινηπν 46% άλδξεο.  
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Πίλαθαο 4γ: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Έγγακνο 117 57.9 58.5 58.5

Άγακνο 77 38.1 38.5 97

Υωξηζκέλνο 6 3 3 100

Total 200 99 100

Missing System 2 1

202 100

Valid

Total

Οηθογελεηαθή θαηάζηαζε 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

 

Σν 58.5% ηνπ δείγκαηνο είλαη έγγακνη, ην 38.5% είλαη άγακνη θαη ην 3% είλαη 

ρσξηζκέλνη.  

 

Πίλαθαο 4δ: Μνξθωηηθό επίπεδν 

Γεπηεξνβάζκηα 45 22.3 22.5 22.5

Σξηηνβάζκηα 98 48.5 49 71.5

Μεηαπηπρηαθό 52 25.7 26 97.5

Άιιν 5 2.5 2.5 100

Total 200 99 100

Missing System 2 1

202 100Total

Ποηό είλαη ηο κορθωηηθό ζας επίπεδο? 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Valid

 

Σν 49% ηνπ δείγκαηνο είλαη απφθνηηνη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 26% 

έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, ην 22.5% είλαη απφθνηηνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ην ππφινηπν 2.5% έρνπλ ηειεηψζεη θάηη άιιν.  

 

Πίλαθαο 4ε: Γλώζε Δκπνξηθήο ρνξεγίαο  

NAI 199 98.5 99.5 99.5

OXI 1 0.5 0.5 100

Total 200 99 100

Missing System 2 1

202 100

Γλωρίδηε ηελ έλλοηα ηες εκπορηθής τορεγίας (sponsoring) 

? 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Valid

Total  

 

Σν 99.5% ηνπ δείγκαηνο γλσξίδεη ηελ έλλνηα ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο ελψ 

κφλν ην 0.5% δελ ηελ γλσξίδεη.  
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ε ποιούρ από ηοςρ παπακάηω ηομείρ έσεηε παπαηηπήζει πεπιζζόηεπη 

σοπηγική     δπαζηηπιόηηηα από εηαιπίερ;  

Πίλαθαο 4ζη: Σνκείο ρνξεγηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Σέρλεο-Γξάκκαηα 2.63 0.87

Πνιηηηζηηθέο-

Κνηλωληθέο 

εθδειώζεηο 3.4 0.96

Δθπαίδεπζε-

Δπηζηήκε 2.48 0.95

Αζιεηηζκόο 4.51 0.83

Τγεία 2.35 0.91

Δζληθή Άκπλα 1.68 0.97

Mean

Std 

Deviation

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα  παξαηεξνχκε φηη ην δείγκα δειψλεη φηη έρεη 

παξαηεξήζεη πεξηζζφηεξε ρνξεγηθή δξαζηεξηφηεηα απφ εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ αζιεηηζκνχ πξψηα, κεηά ζηνλ ηνκέα ησλ πνιηηηζηηθψλ – θνηλσληθψλ 

εθδειψζεσλ, ζηελ Σξίηε ζέζε έξρεηαη ν ηνκέαο ησλ ηερλψλ θαη ησλ 

γξακκάησλ, ζηελ πέκπηε ζέζε έξρεηαη ε πγεία θαη ζηελ ηειεπηαία ε εζληθή 

άκπλα.  

 

Ποιόρ πιζηεύεηε όηι είναι ο ζηόσορ ηων εηαιπιών πος επιλέγοςν να 

γίνοςν σοπηγοί ζηα παπαπάνω γεγονόηα;  

Πίλαθαο 4δ:ηόρνο εκπνξηθήο ρνξεγίαο 

Πξνώζεζε 

πωιήζεωλ 4.17 0.91

Γεκόζηεο ζρέζεηο 3.92 0.95

Απόθηεζε 

αλαγλώξηζεο 4.07 0.87

Αληηκεηώπηζε 

αληαγωληζκνύ 3.57 0.91

Υηίζηκν θαιήο θήκεο 3.98 0.97

Γηαθήκηζε 4.48 0.8

Βνήζεηα θνηλωληθνύ 

ζπλόινπ 2.38 1

Άιιν 2.18 0.94

Mean

Std 

Deviation
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Σν δείγκα πηζηεχεη φηη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ παξαπάλσ γεγνλφησλ είλαη 

ε δηαθήκηζε, έπεηηα έξρεηαη ε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, ζηελ ηξίηε ζέζε 

έρνπκε  ηελ απφθηεζε αλαγλσξηζηκφηεηαο,  ζηελ ηέηαξηε ζέζε έρνπκε ην 

ρηίζηκν θαιήο θήκεο, ζηελ Πέκπηε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ζηελ έθηε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ζηελ έβδνκε ηελ βνήζεηα πξνο ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν θαη ζηελ ηειεπηαία θάηη άιιν. 

 

ε ποιέρ από ηιρ παπακάηω ππόζθαηερ εκδηλώζειρ-διοπγανώζειρ, 

έσεηε παπαηηπήζει ηην ύπαπξη σοπηγών;  

Πίλαθαο 4ε: Δθδειώζεηο-Γηνξγαλώζεηο εκπνξηθήο ρνξεγίαο 

Count 189 10

% 95.00% 5.00%

Count 160 39

% 80.40% 19.60%

Count 134 65

% 67.30% 32.70%

Count 173 26

% 86.90% 13.10%

Count 121 78

% 60.80% 39.20%

Count 142 57

% 71.40% 28.60%

Count 162 37

% 81.40% 18.60%

Count 146 53

% 73.40% 26.60%

Count 137 62

% 68.80% 31.20%Άιιν

Δθδειώζεηο 

Μεγάξνπ 

Μνπζηθήο

πλαπιίεο

Formula 1

Μνπζηθά 

Bξαβεία Αξίωλ

Παγθόζκην 

Κύπειιν 

Πνδνζθαίξνπ 

2006

Eurovision 

2006

Ράιιπ 

Αθξόπνιηο 2006

Διιελ. πξωηαζ. 

Πνδνζθ.-

Μπάζθεη θιπ

NAI OXI

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην δείγκα έρεη παξαηεξήζεη κε 

πνζνζηφ 95% ηελ χπαξμε ρνξεγηψλ πξψηα ζην Παγθφζκην Κχπειιν 



 52 

πνδνζθαίξνπ, δεχηεξε ζε ζεηξά έξρεηαη ε εθδήισζε ηνπ Διιεληθνχ 

πξσηαζιήκαηνο – πνδνζθαίξνπ – κπάζθεη  κε πνζνζηφ 86.9%, ηξίην ζε 

ζεηξά έρνπκε ηελ formula 1 κε πνζνζηφ 81.4%, ηέηαξην ζε ζεηξά έρνπκε ηελ 

Eurovision κε πνζνζηφ 80.4%, πέκπην ζε ζεηξά έρνπκε ηα κνπζηθά βξαβεία 

Αξίσλ κε πνζνζηφ 73.4%, έθην ζε ζεηξά είλαη νη ζπλαπιίεο, έβδνκν είλαη θάηη 

άιιν κε πνζνζηφ 68.8%, φγδνν ζε ζεηξά είλαη ην Ράιιπ Αθξφπνιηο 2006 κε 

πνζνζηφ 67.3%  θαη ηειεπηαίν είλαη νη εθδειψζεηο ηνπ Μεγάξνπ κνπζηθήο κε 

πνζνζηφ 60.8%. 

 

Πίλαθαο 4ζ: Παξαηήξεζε δηαθήκηζεο από εηαηξία-ρνξεγό 

NAI 198 98 99.5 99.5

OXI 1 0.5 0.5 100

Total 199 98.5 100

Missing System 3 1.5

202 100

Valid

Total

Έτεηε δεί κέζα ζηολ ηειεσηαίο τρόλο, θάποηα δηαθήκηζε εηαηρίας-

τορεγού γηα θάποηα απο ηης παραπάλω εθδειώζεης? 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

 

Σν 99.5% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη φηη έρεη δεη κέζα ζηνλ ηειεπηαίν ρξφλν 

θάπνηα δηαθήκηζε εηαηξείαο ρνξεγνχ γηα θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ 

εθδειψζεηο.  
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ε ποιό από ηα παπακάηω μέζα έσεηε δει/ακούζει διαθήμιζη εηαιπιών-

σοπηγών;  

Πίλαθαο 4η: Μέζα πξνβνιήο 

Σειεόξαζε 4.52 0.73

Ραδηόθωλν 3.76 1.01

Δθεκεξίδεο-

Πεξηνδηθά 3.65 1.02

Πόζηεξ-

Αθίζεο 3.68 1.01

Πξνωζεηηθέο 

Δλέξγεηεο 2.82 0.95

Άιιν 2.37 0.86

Mean

Std 

Deviation

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα έρνπκε ηελ ηειεφξαζε ζηελ πξψηε ζέζε φπνπ ην 

δείγκα έρεη δεη / αθνχζεη δηαθήκηζε εηαηξεηψλ – ρνξεγηψλ, ζηελ δεχηεξε ζέζε 

έρνπκε ην ξαδηφθσλν, ζηελ ηξίηε ζέζε πφζηεξ – αθίζεο, ζηελ ηέηαξηε ζέζε 

έρνπκε ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά, ζηελ Πέκπηε ζέζε έρνπκε ηηο 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε θάηη άιιν.  

 

 

ηιρ παπακάηω εκδηλώζειρ αναθέπεηε αν θςμάζηε έναν σοπηγό; 

Πίλαθαο 4ηα: Αλαθνξά ρνξεγνύ ζε γλωζηέο εθδειώζεηο 

ADIDAS 8 4 8.5 8.5

amstel 7 3.5 7.4 16

ΔΡΣ 1 0.5 1.1 17

BUD 10 5 10.6 27.7

COCACOLA 26 12.9 27.7 55.3

COSMOTE 5 2.5 5.3 60.6

GILLETTE 2 1 2.1 62.8

HEINEKEN 17 8.4 18.1 80.9

hyundai 2 1 2.1 83

ΟΠΑΠ 5 2.5 5.3 88.3

MASTERCA 7 3.5 7.4 95.7

nike 1 0.5 1.1 96.8

PEPSICO 1 0.5 1.1 97.9

tasty 1 0.5 1.1 98.9

VODAFONE 1 0.5 1.1 100

Total 94 46.5 100

Missing 108 53.5

202 100

Valid

Total

Παγθόζκηο Κύπειιο Ποδοζθαίροσ 2006 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη γηα ην Παγθφζκην θχπειιν 

πνδνζθαίξνπ 2006 ν ρνξεγφο πνπ έρεη κείλεη πεξηζζφηεξν ζην κπαιφ ηνπ 

δείγκαηνο είλαη ε coca cola κε πνζνζηφ 27.7%, δεχηεξνο έξρεηαη ε Heineken 

κε πνζνζηφ 18.1% θαη ηξίηνο είλαη ε κπχξα bud κε πνζνζηφ 10.6%.  

Πίλαθαο 4ηβ: Eurovision 2006 

ΔΡΣ 1 0.5 1.4 1.4

BP 2 1 2.8 4.2

COCACOLA 2 1 2.8 6.9

COSMOTE 47 23.3 65.3 72.2

ERT 5 2.5 6.9 79.2

ESTELAUD 1 0.5 1.4 80.6

HEINEKEN 2 1 2.8 83.3

HUYNDAI 1 0.5 1.4 84.7

ΟΠΑΠ 2 1 2.8 87.5

ΟΣΔΝΔΣ 2 1 2.8 90.3

NET 3 1.5 4.2 94.4

TIM 3 1.5 4.2 98.6

VODAFONE 1 0.5 1.4 100

Total 72 35.6 100

Missing 130 64.4

202 100

Eurovision 2006 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Valid

Total  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη γηα ηε Eurovision 2006ν 

ρνξεγφο πνπ έρεη κείλεη πεξηζζφηεξν ζην κπαιφ ηνπ δείγκαηνο είλαη ε 

cosmote κε πνζνζηφ 65.3%, δεχηεξνο έξρεηαη ε ΔΡΣ κε πνζνζηφ 6.9% θαη 

ηξίηνο είλαη ε ΝΔΣ θαη ε ΣΗΜ  κε πνζνζηφ 4.2% ε θαζεκία.  

 

Πίλαθαο 4ηγ: Ράιιπ Αθξνπνιηο 2006 

ΔΛΠΑ 8 4 25 25

AMITA 1 0.5 3.1 28.1

BP 13 6.4 40.6 68.8

FORD 1 0.5 3.1 71.9

MICHELIN 3 1.5 9.4 81.3

OPAP 2 1 6.3 87.5

SHELL 1 0.5 3.1 90.6

TIM 2 1 6.3 96.9

vodafone 1 0.5 3.1 100

Total 32 15.8 100

Missing 170 84.2

202 100

Valid

Total

Ράιισ Αθρόποιης 2006 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη γηα ην Ράιη Αθξφπνιηο  2006 ν 

ρνξεγφο πνπ έρεη κείλεη πεξηζζφηεξν ζην κπαιφ ηνπ δείγκαηνο είλαη ε BP κε 

πνζνζηφ 40.6%, δεχηεξνο έξρεηαη ε ΔΛΠΑ κε πνζνζηφ 25% θαη ηξίηνο είλαη ε 

Michelin  κε πνζνζηφ 9.4%.  

 

Πίλαθαο 4ηδ: Διι. Πξωηαζ. Πνδνζθαίξνπ- Μπάζθεη θιπ 

AMSTEL 13 6.4 16.3 16.3

COSMOTE 9 4.5 11.3 27.5

EUROBANK 14 6.9 17.5 45

GERMANOS 2 1 2.5 47.5

LAYS 3 1.5 3.8 51.3

LG 2 1 2.5 53.8

OPAP 27 13.4 33.8 87.5

OTE 1 0.5 1.3 88.8

SIEMENS 2 1 2.5 91.3

TIM 3 1.5 3.8 95

VODAFONE 4 2 5 100

Total 80 39.6 100

Missing 122 60.4

202 100Total

Ειιελ. Πρωηαζ. Ποδοζθαίροσ-Μπάζθεη θιπ 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Valid

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη γηα ην Διιεληθφ πξσηάζιεκα 

πνδνζθαίξνπ - κπάζθεη 2006 ν ρνξεγφο πνπ έρεη κείλεη πεξηζζφηεξν ζην 

κπαιφ ηνπ δείγκαηνο είλαη Ο ΟΠΑΠ κε πνζνζηφ 33.8%, δεχηεξε έξρεηαη ε 

Eurobank κε πνζνζηφ 17.5% θαη ηξίηε είλαη ε κπχξα Amstel κε πνζνζηφ 

16.3%.  

 

Πίλαθαο 4ηε: Βξαβεία Αξίωλ 

ALPHA 2 1 4.8 4.8

COSMOTE 1 0.5 2.4 7.1

DEWARS 13 6.4 31 38.1

MAD 3 1.5 7.1 45.2

MEGA 18 8.9 42.9 88.1

VODAFONE 5 2.5 11.9 100

Total 42 20.8 100

Missing 160 79.2

202 100

Valid

Total

Μοσζηθά Βραβεία Αρίωλ 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη γηα ηα κνπζηθά βξαβεία Αξίσλ  

ν ρνξεγφο πνπ έρεη κείλεη πεξηζζφηεξν ζην κπαιφ ηνπ δείγκαηνο είλαη ην 
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MEGA κε πνζνζηφ 42.9%, δεχηεξνο έξρεηαη ε Dewars κε πνζνζηφ 31% θαη 

ηξίηνο είλαη ε Vodafone κε πνζνζηφ 11.9%.  

 

 

 

Ποιέρ από ηιρ παπακάηω εηαιπίερ μποπείηε να θςμηθείηε ζαν πιο 

ζςσνούρ    σοπηγούρ ζημανηικών εκδηλώζεων;  

Πίλαθαο 4ηζη: πρλνί ρνξεγνί 

COSMOTE 3.99 0.93

VODAFONE 4.12 0.93

TIM/WIND 3.6 1.02

PEPSICO 3.06 1.09

COCA COLA 4.18 0.97

HEINEKEN 3.93 0.95

AMSTEL 3.71 1.12

BUD 2.6 1.14

NOKIA 2.96 1.15

FORD 2.69 1.13

TOYOTA 2.51 1.01

Mean

Std 

Deviation

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε φηη ην δείγκα ζπκάηαη σο ηνλ πην ζπρλφ 

ρνξεγφ ζεκαληηθψλ εθδειψζεσλ ηελ εηαηξεία coca cola, ζηελ δεχηεξε ζέζε 

έρνπκε ηελ Vodafone, ζηελ ηξίηε ζέζε έρνπκε ηελ Cosmote, ζηελ ηέηαξηε 

ζέζε ηελ Heineken, ζηελ πέκπηε έρνπκε ηελ Amstel, ζηελ έβδνκε ζέζε ηελ 

ΣΗΜ/WIND, ζηελ φγδνε ζέζε ηελ Pepsi, ζηελ έλαηε ζέζε ηελ NOKia, ζηελ 

δέθαηε ηελ Ford, ζηελ ελδέθαηε ηελ Bud θαη ζηελ ηειεπηαία ηελ Toyota.  

Παξαθάησ βιέπνπκε άιιεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ θαηεγνξία 

„άιιε‟. Ξερσξίδνπλ ε Eurobank καδί κε ηνλ ΟΠΑΠ θαη ηελ Nike.    
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Πίλαθαο 4ηδ: Αλαθνξά ζε Άιινπο ρνξεγνύο 

ADIDAS 1 0.5 2.3 2.3

BP 2 1 4.7 7

DELTA 2 1 4.7 11.6

EUROBANK 11 5.4 25.6 37.2

ΦΑΓΔ 1 0.5 2.3 39.5

ΓΔΡΜΑΝΟ 3 1.5 7 46.5

KRAFT 4 2 9.3 55.8

MEGA 1 0.5 2.3 58.1

MOTOROLA 1 0.5 2.3 60.5

NIKE 5 2.5 11.6 72.1

ΟΠΑΠ 7 3.5 16.3 88.4

PUMA 1 0.5 2.3 90.7

SIEMENS 1 0.5 2.3 93

ΣΡΑΠΔΕΔ 3 1.5 7 100

Total 43 21.3 100

Missing 159 78.7

202 100

Valid

Total

Άιιε 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

 

 

 

Ποιάρ καηηγοπίαρ πποϊόνηων/ςπηπεζιών εηαιπίερ μποπείηε να 

θςμηθείηε, ζαν ζςσνόηεποςρ σοπηγούρ εκδηλώζεων;  

Πίλαθαο 4θα: Καηεγνξίαο εηαηξηώλ ζπρλώλ ρνξεγώλ 

Σξνθίκωλ 3.16 1.13

Σειεπηθνηλωληώλ 4.36 0.89

Πνηώλ 3.77 1.13

Αζιεηηθώλ Δηδώλ 3.74 1.19

Ρνύρωλ 2.55 1.03

Άιιε 2.52 1

Mean

Std 

Deviation

 

 

Σν δείγκα ζπκάηαη σο ζπρλφηεξε θαηεγνξία ρνξεγψλ ηηο ηειεπηθνηλσλίεο 

πξψηα, έπεηηα ηνλ ηνκέα ησλ πνηψλ, κεηά ησλ αζιεηηθψλ εηδψλ, ζηελ 

ζπλέρεηα ηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, ζηελ πέκπηε ζέζε ηνλ ηνκέα ησλ ξνχρσλ 

θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε θάπνηνλ άιιν ηνκέα. 
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Πίλαθαο 4θβ: Χξεζηκόηεηα ρνξεγίαο 

Καιή 105 52 52.8 52.8

Γελ είλαη θαιή 9 4.5 4.5 57.3

Δμαξηάηαη 83 41.1 41.7 99

Γελ γλωξίδω 2 1 1 100

Total 199 98.5 100

Missing System 3 1.5

202 100

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Valid

Total

Γεληθά πηζηεύεηε όηη ηέηοηες τορεγίες απο κεγάιες εηαηρίες 

είλαη κία τρήζηκε ελέργεηα ή ότη 

Frequency Percent

 

 

Σν 52.8% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ηέηνηεο ρνξεγίεο απφ κεγάιεο εηαηξείεο 

είλαη κηα ρξήζηκε ελέξγεηα, ην 41.7%  δειψλεη εμαξηάηαη, ην 4.5% είλαη 

αξλεηηθφ θαη ην ππφινηπν 1% δελ γλσξίδεη.  

 

Πίλαθαο 4θγ: Πηζαλόηεηα πξνηίκεζεο εηαηξίαο ρνξεγνύ 

ίγνπξα όρη 9 4.5 4.5 4.5

Μάιινλ όρη 17 8.4 8.5 13.1

Αδηάθνξνο 115 56.9 57.8 70.9

Μάιινλ λαη 50 24.8 25.1 96

ίγνπξα λαη 8 4 4 100

Total 199 98.5 100

Missing System 3 1.5

202 100

Valid

Total

Θα επηιέγαηε λα αγοράζεηε προηόλ απο κία εηαηρία ποσ ζσκάζηε 

απο τορεγίες δηαθόρωλ εθδειώζεωλ ζε ζτέζε κε έλα προηόλ 

θάποηας άιιες ποσ δελ ζσκάζηε λα έτεη θάλεη θάηη αληίζηοητο? 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε ην 4% ηνπ δείγκαηνο λα δειψλεη φηη 

ζίγνπξα ζα αγφξαδε έλα πξντφλ απφ κηα εηαηξεία πνπ ζπκάηαη απφ ρνξεγίεο 

δηαθφξσλ εθδειψζεσλ ζε ζρέζε κε έλα άιιν πξντφλ ηνπ νπνίνπ ε εηαηξεία 

δελ ζπκάηαη λα είλαη ρνξεγφο, ην 25.1% δειψλεη κάιινλ λαη, ην 57.8% είλαη 

αδηάθνξν, ην 8.5% δειψλεη κάιινλ φρη θαη ην ππφινηπν 4.5% δειψλεη 

ζίγνπξα φρη.    
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Σι εικόνα ζαρ δημιοςπγεί μια εηαιπία πος αποηελεί ζςσνά εηαιπία-

σοπηγόρ ζημανηικών εκδηλώζεων; 

Πίλαθαο 4θδ: Δηθόλα εηαηξίαο ρνξεγνύ 

Δίλαη επηηπρεκέλε 3.88 0.79

Δλδηαθέξεηαη γηα 

ηα θέξδε 4.07 0.87

Υξήζηκε-Ωθέιηκε 3.33 0.77

πκβάιιεη ζηελ 

πξόνδν 3.14 0.86

Έρεη θαιά 

πξνϊόληα 3.13 0.67

Έρεη αθξηβά 

πξνϊόληα 3.1 0.67

Δίλαη αλέληηκε 2.11 0.88

Δίλαη αμηόπηζηε 3.1 0.85

Δηαηξία ζηελ νπνία 

ζέιω λα εξγαζηώ 3.25 0.83

Κνηλωληθά 

ππεύζπλε 3.17 0.74

Mean

Std 

Deviation

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα φηη ε πξψηε εηθφλα πνπ δεκηνπξγείηαη ζην κπαιφ 

ηνπ δείγκαηνο γηα κηα εηαηξεία πνπ είλαη ρνξεγφο είλαη φηη ελδηαθέξεηαη γηα ηα 

θέξδε, ζηελ δεχηεξε ζέζε έρνπκε φηη είλαη επηηπρεκέλε, ζηελ ηξίηε ζέζε 

έρνπκε φηη είλαη ρξήζηκε – σθέιηκε, ζηελ ηέηαξηε ζέζε φηη είλαη ε εηαηξεία 

ζηελ ζέινπλ λα εξγαζηνχλ, ζηελ πέκπηε ζέζε φηη είλαη   θνηλσληθά ππεχζπλε, 

ζηελ έθηε ζέζε φηη ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν, ζηελ έβδνκε ζέζε φηη έρεη θαιά 

πξντφληα, ζηελ φγδνε  ζέζε φηη είλαη αμηφπηζηε θαη φηη έρεη αθξηβά πξντφληα 

θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε φηη είλαη αλέληηκε.  
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Ποιά κοινωνική-σοπηγική δπαζηηπιόηηηα μιαρ εηαιπίαρ θα θεωπούζαηε 

πιο  σπήζιμη και ζημανηική για ηην ζημεπινή ππαγμαηικόηηηα; 

 

Πίλαθαο 4θε: Αμηνιόγεζε ρνξεγηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Τπνζηήξημε 

Δθπαίδεπζεο 4.79 0.48

Τπνζηήξημε 

Μνπζηθήο 3.78 0.95

Τπνζηήξημε 

Τγείαο 4.82 0.51

Τπνζηήξημε 

Αζιεηηζκνύ 4.04 1.01

Τπνζηήξημε 

Σερλώλ Γεληθά 4.01 0.9

Πξνώζεζε 

Οηθνλνκίαο 4.09 0.87

Άιιν 3.11 0.66

Mean

Std 

Deviation

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα έρνπκε φηη ην δείγκα ζεσξεί σο ζεκαληηθή – 

ρξήζηκε γηα ηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα κηα ρνξεγία ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 

πνιχ θνληά είλαη ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ Σξίηε ζέζε έρνπκε ηελ 

πξνψζεζε ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ ηέηαξηε ζέζε έρνπκε ηνλ ηνκέα ηνπ 

αζιεηηζκνχ, ζηελ Πέκπηε ζέζε έρνπκε ηνλ ηνκέα ησλ ηερλψλ γεληθά, ζηελ 

έθηε ζέζε έρνπκε ηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε θάηη άιιν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

 

4.2 Ανάλςζη διακύμανζηρ 

 

Με ηελ αλάιπζε δηαθιπκαλζεο εμεηάδνπκε αλ νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 

φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

επεξεάδνπλ ή φρη ηελ πεπνίζεζε ησλ αηφκσλ αλ ρνξεγίεο απφ κεγάιεο 

εηαηξείεο είλαη κηα ρξήζηκε ελέξγεηα ή φρη. Αθφκα εμεηάδνπκε αλ επεξεάδνπλ 

ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ αηφκσλ ή φρη, ηελ εηθφλα πνπ δεκηνπξγεί κηα 

εηαηξεία θαη επηπξφζζεηα πνηα θνηλσληθή – ρνξεγηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξνχλ 

πην ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.   

 

Φύλο  

 

ρεηηθά κε ην θχιν, βξέζεθε φηη δελ απνηειεί παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο 

ζρεδφλ γηα ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ εθηφο απφ ηηο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο 

δεηείηαη απφ ην δείγκα λα δειψζνπλ ζε πνηνπο ηνκείο ζεσξνχλ φηη είλαη πην 

ζεκαληηθή κηα ρνξεγηθή δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα ζηνπο ηνκείο ηεο 

κνπζηθήο, ηνπ αζιεηηζκνχ, ησλ ηερλψλ θαη άιιν παξαηεξνχκε φηη νη γπλαίθεο 

είλαη πην ζεηηθέο έλαληη ησλ αλδξψλ. Θεσξνχλ φηη ζε απηνχο ηνπο ηνκείο  είλαη 

πην αλαγθαία κηα ρνξεγηθή δξαζηεξηφηεηα έλαληη ησλ αλδξψλ.  

 

 

Ηλικία 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη ειηθίεο 35 – 54 ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ρξήζηκεο ρνξεγίεο 

απφ κεγάιεο εηαηξείεο έλαληη ησλ άιισλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ. Δπίζεο νη 

ειηθίεο 18 -34 είλαη πην δεθηηθνί ζην λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ απφ κηα 

εηαηξεία ε νπνία είλαη ρνξεγφο έλαληη κηαο άιιεο. Οη ειηθίεο 45 – 54 ζεσξνχλ 

φηη κηα εηαηξεία πνπ είλαη ρνξεγφο ελδηαθέξεηαη γηα ηα θέξδε   ζε ρακειφηεξν 

επίπεδν έλαληη ησλ άιισλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην 

ζέκα ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εηαηξείαο. Οη ειηθίεο 25 – 34 ππνζηεξίδνπλ ηηο 

ρνξεγίεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ έλαληη ησλ άιισλ νκάδσλ ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη γηα ηηο ειηθίεο 55+ ζηα ζέκαηα κνπζηθήο ελψ 

γηα ηηο ειηθίεο 18 – 34 ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάγθε θαηά ηελ άπνςε ηνπο 
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έλαληη ησλ άιισλ ειηθηαθψλ νκάδσλ γηα ρνξεγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζέκαηα 

αζιεηηζκνχ.    

 

 

 

Οικογενειακή καηάζηαζη  

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαίλεηαη φηη νη ρσξηζκέλνη 

ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη κεγάιεο ρνξεγίεο απφ εηαηξείεο είλαη 

ρξήζηκεο έλαληη ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ. Θεσξνχλ φκσο ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

φηη ε εηαηξεία είλαη επηηπρεκέλε θαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν έλαληη ησλ 

άιισλ θαηεγνξηψλ. Αθφκα νη ρσξηζκέλνη ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη ε 

εηαηξεία ελδηαθέξεηαη γηα ηα θέξδε θαη φηη ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο είλαη 

αθξηβά. Σέινο νη άγακνη ζεσξνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ φηη ην „άιιν‟ είλαη 

ζεκαληηθφ.  

 

Μοπθωηικό επίπεδο  

 

 

ρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε θαηεγνξία „άιιν‟ πηζηεχεη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ έλαληη ησλ άιισλ κνξθσηηθψλ επηπέδσλ, φηη ε εηαηξεία ελδηαθέξεηαη 

γηα ηα θέξδε, ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν, έρεη θαιά πξντφληα θαη επηζπκεί ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ λα εξγαζηεί ζε απηή ηελ εηαηξεία. Σέινο φζνη έρνπλ 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν πηζηεχνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ έλαληη ησλ άιισλ νκάδσλ 

ζην ζέκα ηεο θαηεγνξίαο „άιιν‟.   
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4.3 ΑΝΑΛΤΗ ΤΥΔΣΙΔΧΝ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ  χ2 

 

ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνπκε ηελ εξψηεζε 7 ζε ζρέζε κε ηελ εξψηεζε 10. 

πγθεθξηκέλα θάζε ζθέινο (ην θάζε αζιεηηθφ ή θαιιηηερληθφ γεγνλφο) ηεο 

εξψηεζεο 7 ην ρσξίδνπκε ζε δχν θνκκάηηα. Σν έλα είλαη ηα άηνκα πνπ  

ζπκνχληαη θάπνηα εηαηξεία απφ ην θαιιηηερληθφ ή αζιεηηθφ γεγνλφο θαη ην 

άιιν, ηα άηνκα πνπ δελ ζπκνχληαη. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ηηο απαληήζεηο 

ησλ δχν απηψλ νκάδσλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο πνπ έρνπλ δψζεη ζηελ 

εξψηεζε πνπ αθνξά αλ νη εκπνξηθέο ρνξεγίεο ζεσξνχληαη κηα θαιή ελέξγεηα. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ έιεγρν χ2. 

 

  

Crosstab

Count

49 43 92

56 9 40 2 107

105 9 83 2 199

Ναη

Όρη

Παγθόζκην Κύπειιν

Πνδνζθαίξνπ 2006

Total

Καιε

Γελ είλαη

θαιή Δμαξηάηαη Γελ γλωξίδω

Γεληθά πηζηεύεηε όηη ηέηνηεο ρνξεγίεο απν

κεγάιεο εηαηξίεο είλαη κία ρξήζηκε ελέξγεηα ή

όρη

Total

 

Chi-Square Tests

10.504a 3 .015

14.693 3 .002

.111 1 .739

199

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is .92.

a. 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ έιεγρν έρνπκε φηη νη δχν κεηαβιεηέο – εξσηήζεηο δελ 

είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαζψο 0.015< 0.05. Φαίλεηαη φηη απηνί πνπ 

ζπκνχληαη θάπνηα εηαηξεία ζην παγθφζκην θχπειιν πνδνζθαίξνπ ηνπ 2006 λα 

πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη απηνί πνπ δελ ζπκνχληαη φηη ηέηνηεο 

ρνξεγίεο απφ κεγάιεο εηαηξείεο σο  κηα ρξήζηκε ελέξγεηα.  
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Crosstab

Count

36 4 32 72

69 5 51 2 127

105 9 83 2 199

Ναη

Όρη

Eurovision

2006

Total

Καιε

Γελ είλαη

θαιή Δμαξηάηαη Γελ γλωξίδω

Γεληθά πηζηεύεηε όηη ηέηνηεο ρνξεγίεο απν

κεγάιεο εηαηξίεο είλαη κία ρξήζηκε ελέξγεηα ή

όρη

Total

 

Chi-Square Tests

1.766a 3 .622

2.421 3 .490

.140 1 .708

199

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is .72.

a. 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ έιεγρν έρνπκε φηη νη δχν κεηαβιεηέο – εξσηήζεηο είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαζψο 0.622> 0.05.  

 

 

Crosstab

Count

20 3 9 32

85 6 74 2 167

105 9 83 2 199

Ναη

Όρη

Ράιιπ Αθξόπνιηο

2006

Total

Καιε

Γελ είλαη

θαιή Δμαξηάηαη Γελ γλωξίδω

Γεληθά πηζηεύεηε όηη ηέηνηεο ρνξεγίεο απν

κεγάιεο εηαηξίεο είλαη κία ρξήζηκε ελέξγεηα ή

όρη

Total
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Chi-Square Tests

4.740a 3 .192

4.834 3 .184

2.492 1 .114

199

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is .32.

a. 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ έιεγρν έρνπκε φηη νη δχν κεηαβιεηέο – εξσηήζεηο είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαζψο 0.192 > 0.05.  

 

 

Crosstab

Count

48 32 80

57 9 51 2 119

105 9 83 2 199

Ναη

Όρη

Διιελ. Πξωηαζ.

Πνδνζθαίξνπ-Μπάζθεη

θιπ

Total

Καιε

Γελ είλαη

θαιή Δμαξηάηαη Γελ γλωξίδω

Γεληθά πηζηεύεηε όηη ηέηνηεο ρνξεγίεο απν

κεγάιεο εηαηξίεο είλαη κία ρξήζηκε ελέξγεηα ή

όρη

Total

 

Chi-Square Tests

8.816a 3 .032

12.717 3 .005

1.635 1 .201

199

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is .80.

a. 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ έιεγρν έρνπκε φηη νη δχν κεηαβιεηέο – εξσηήζεηο δελ 

είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαζψο 0.032< 0.05. Φαίλεηαη φηη απηνί πνπ 

ζπκνχληαη θάπνηα εηαηξεία-ρνξεγφ απφ ην Διιεληθφ πξσηάζιεκα  

πνδνζθαίξνπ - κπάζθεη πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη απηνί πνπ 
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δελ ζπκνχληαη,  φηη ηέηνηεο ρνξεγίεο απφ κεγάιεο εηαηξείεο απνηεινχλ κηα 

ρξήζηκε ελέξγεηα.  

 

 

Crosstab

Count

25 17 42

80 9 66 2 157

105 9 83 2 199

Ναη

Όρη

Μνπζηθά Βξαβεία

Αξίωλ

Total

Καιε

Γελ είλαη

θαιή Δμαξηάηαη Γελ γλωξίδω

Γεληθά πηζηεύεηε όηη ηέηνηεο ρνξεγίεο απν

κεγάιεο εηαηξίεο είλαη κία ρξήζηκε ελέξγεηα ή

όρη

Total

 

Chi-Square Tests

3.423a 3 .331

5.682 3 .128

.543 1 .461

199

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is .42.

a. 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ έιεγρν έρνπκε φηη νη δχν κεηαβιεηέο – εξσηήζεηο είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαζψο 0.331> 0.05.  
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4.4 ΤΝΟΦΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο έρνπκε ηα 

παξαθάησ: 

 

Γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δείγκαηνο έρνπκε ην 33% ηνπ δείγκαηνο έρεη ειηθία απφ 

25 -34, ην 31% απφ 35 – 44, ην 22% απφ 45 – 54, ην 7.5% απφ 18 – 24 θαη ην 

ππφινηπν 6.5% είλαη πάλσ απφ 55. Σν  54% ηνπ δείγκαηνο είλαη γπλαίθεο θαη 

ην ππφινηπν 46% άλδξεο. Αθφκα  58.5% ηνπ δείγκαηνο είλαη έγγακνη, ην 

38.5% είλαη άγακνη θαη ην 3% είλαη ρσξηζκέλνη. Σν 49% ηνπ δείγκαηνο είλαη 

απφθνηηνη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 26% έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, 

ην 22.5% είλαη απφθνηηνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ην ππφινηπν 

2.5% έρνπλ ηειεηψζεη θάηη άιιν.  

 

Βξήθακε αθφκα φηη ην 99.5% ηνπ δείγκαηνο γλσξίδεη ηελ έλλνηα ηεο εκπνξηθήο 

ρνξεγίαο ελψ κφλν ην 0.5% δελ ηελ γλσξίδεη.  Σν δείγκα δειψλεη φηη έρεη 

παξαηεξήζεη πεξηζζφηεξε ρνξεγηθή δξαζηεξηφηεηα απφ εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ αζιεηηζκνχ πξψηα, κεηά ζηνλ ηνκέα ησλ πνιηηηζηηθψλ – θνηλσληθψλ 

εθδειψζεσλ, ζηελ ηξίηε ζέζε έξρεηαη ν ηνκέαο ησλ ηερλψλ θαη ησλ 

γξακκάησλ, ζηελ πέκπηε ζέζε έξρεηαη ε πγεία θαη ζηελ ηειεπηαία ε εζληθή 

άκπλα. Αθφκα ην δείγκα πηζηεχεη φηη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ παξαπάλσ 

γεγνλφησλ είλαη ε δηαθήκηζε, έπεηηα έξρεηαη ε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, 

ζηελ ηξίηε ζέζε έρνπκε ηελ απφθηεζε αλαγλσξηζηκφηεηαο,  ζηελ ηέηαξηε 

ζέζε έρνπκε ην ρηίζηκν θαιήο θήκεο, ζηελ πέκπηε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ζηελ 

έθηε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ζηελ έβδνκε ηελ βνήζεηα πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζηελ ηειεπηαία θάηη άιιν. Δπηπξφζζεηα ην δείγκα έρεη 

παξαηεξήζεη κε πνζνζηφ 95% ηελ χπαξμε ρνξεγηψλ πξψηα ζην Παγθφζκην 

Κχπειιν πνδνζθαίξνπ, δεχηεξε ζε ζεηξά έξρεηαη ε εθδήισζε ηνπ Διιεληθνχ 

πξσηαζιήκαηνο – πνδνζθαίξνπ – κπάζθεη  κε πνζνζηφ 86.9%, ηξίην ζε 

ζεηξά έρνπκε ηελ formula 1 κε πνζνζηφ 81.4%, ηέηαξην ζε ζεηξά έρνπκε ηελ 

Eurovision κε πνζνζηφ 80.4%, πέκπην ζε ζεηξά έρνπκε ηα κνπζηθά βξαβεία 

Αξίσλ κε πνζνζηφ 73.4%, έθην ζε ζεηξά είλαη νη ζπλαπιίεο, έβδνκν είλαη θάηη 

άιιν κε πνζνζηφ 68.8%, φγδνν ζε ζεηξά είλαη ην Ράιιπ Αθξφπνιηο 2006 κε 

πνζνζηφ 67.3%  θαη ηειεπηαίν είλαη νη εθδειψζεηο ηνπ Μεγάξνπ κνπζηθήο κε 

πνζνζηφ 60.8%. ζν πην δεκνθηιέο είλαη ην αζιεηηθφ ή ην θαιιηηερληθφ 
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γεγνλφο, δειαδή φζν πεξηζζφηεξνο θφζκνο γλσξίδεη θαη αζρνιείηαη κε ην 

γεγνλφο απηφ ηφηε ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε απήρεζε ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο 

ησλ εηαηξεηψλ.  

 

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δειαδή ην  99.5% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη φηη έρεη 

δεη κέζα ζηνλ ηειεπηαίν ρξφλν θάπνηα δηαθήκηζε εηαηξείαο ρνξεγνχ γηα 

θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ εθδειψζεηο. Γηα ην πνπ έρεη δεη ή αθνχζεη γηα 

απηέο ηηο ρνξεγίεο  έρνπκε ηελ ηειεφξαζε ζηελ πξψηε ζέζε φπνπ ην δείγκα 

έρεη δεη / αθνχζεη δηαθήκηζε εηαηξεηψλ – ρνξεγηψλ, ζηελ δεχηεξε ζέζε έρνπκε 

ην ξαδηφθσλν, ζηελ ηξίηε ζέζε πφζηεξ – αθίζεο, ζηελ ηέηαξηε ζέζε έρνπκε 

ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά, ζηελ Πέκπηε ζέζε έρνπκε ηηο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε θάηη άιιν. Καη εδψ έρνπκε φηη φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ έρεη ηελ κεγαιχηεξε 

απήρεζε – απνδνρή – παξαθνινχζεζε ηφηε ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε 

εκπνξηθή απήρεζε ηεο ρνξεγίαο πνπ θάλεη ε εηαηξεία. Ζ ρνξεγία πνπ δίλεηαη 

απφ κηα εηαηξεία γηα έλα γεγνλφο ζα έρεη ηελ κεγαιχηεξε εκπνξηθή απήρεζε 

φηαλ αλαθνηλψλεηαη – καζαίλεηαη απφ ην κέζν ελεκέξσζεο πνπ έρεη ηελ 

κεγαιχηεξε απήρεζε ζην θνηλφ.    

 

Σψξα φζν αθνξά ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ απνηππσζεί πεξηζζφηεξν ζην 

κπαιφ ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε θάπνηεο εθδειψζεηο έρνπκε:  γηα ην 

Παγθφζκην θχπειιν πνδνζθαίξνπ 2006 ν ρνξεγφο πνπ έρεη κείλεη 

πεξηζζφηεξν ζην κπαιφ ηνπ δείγκαηνο είλαη ε coca cola κε πνζνζηφ 27.7%, 

δεχηεξνο έξρεηαη ε Heineken κε πνζνζηφ 18.1% θαη ηξίηνο είλαη ε κπχξα bud 

κε πνζνζηφ 10.6%. Γηα ηε Eurovision 2006 ν ρνξεγφο πνπ έρεη κείλεη 

πεξηζζφηεξν ζην κπαιφ ηνπ δείγκαηνο είλαη ε cosmote κε πνζνζηφ 65.3%, 

δεχηεξνο έξρεηαη ε ΔΡΣ κε πνζνζηφ 6.9% θαη ηξίηνο είλαη ε ΝΔΣ θαη ε ΣΗΜ  κε 

πνζνζηφ 4.2% ε θαζεκία. Γηα ην Ράιιπ Αθξφπνιηο  2006 ν ρνξεγφο πνπ έρεη 

κείλεη πεξηζζφηεξν ζην κπαιφ ηνπ δείγκαηνο είλαη ε BP κε πνζνζηφ 40.6%, 

δεχηεξνο έξρεηαη ε ΔΛΠΑ κε πνζνζηφ 25% θαη ηξίηνο είλαη ε Michelin  κε 

πνζνζηφ 9.4%. Γηα ην Διιεληθφ πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ - κπάζθεη 2006 ν 

ρνξεγφο πνπ έρεη κείλεη πεξηζζφηεξν ζην κπαιφ ηνπ δείγκαηνο είλαη Ο ΟΠΑΠ 

κε πνζνζηφ 33.8%, δεχηεξνο έξρεηαη ε Eurobank κε πνζνζηφ 17.5% θαη 

ηξίηνο είλαη ε κπχξα Amstel κε πνζνζηφ 16.3%.  Γηα ηα κνπζηθά βξαβεία 
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Αξίσλ  ν ρνξεγφο πνπ έρεη κείλεη πεξηζζφηεξν ζην κπαιφ ηνπ δείγκαηνο είλαη 

ην MEGA κε πνζνζηφ 42.9%, δεχηεξνο έξρεηαη ε Dewars κε πνζνζηφ 31% 

θαη ηξίηνο είλαη ε Vodafone κε πνζνζηφ 11.9%. 

  

Σψξα φζν αθνξά πνηα εηαηξεία ην δείγκα ζπκάηαη σο ηνλ πην ζπρλφ ρνξεγφ 

ζεκαληηθψλ εθδειψζεσλ έρνπκε ζηελ πξψηε ζέζε ηελ εηαηξεία coca cola, 

ζηελ δεχηεξε ζέζε έρνπκε ηελ Vodafone, ζηελ ηξίηε ζέζε έρνπκε ηελ  

Cosmote, ζηελ ηέηαξηε ζέζε ηελ Heineken, ζηελ πέκπηε έρνπκε ηελ Amstel, 

ζηελ έβδνκε ζέζε ηελ ΣΗΜ/WIND, ζηελ φγδνε ζέζε ηελ Pepsi, ζηελ έλαηε 

ζέζε ηελ NOKIA, ζηελ δέθαηε ηελ Ford, ζηελ ελδέθαηε ηελ Bud θαη ζηελ 

ηειεπηαία ηελ Toyota.  Παξαθάησ βιέπνπκε άιιεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ 

δεισζεί ζηελ θαηεγνξία „άιιε‟. Ξερσξίδνπλ ε Eurobank καδί κε ηνλ ΟΠΑΠ θαη 

ηελ Nike.   Αθφκα ην δείγκα ζπκάηαη σο ζπρλφηεξε θαηεγνξία ρνξεγψλ ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο πξψηα, έπεηηα ηνλ ηνκέα ησλ πνηψλ, κεηά ησλ αζιεηηθψλ 

εηδψλ, ζηελ ζπλέρεηα ηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, ζηελ πέκπηε ζέζε ηνλ ηνκέα 

ησλ ξνχρσλ θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε θάπνηνλ άιιν ηνκέα. Σν 52.8% ηνπ 

δείγκαηνο ζεσξεί φηη ηέηνηεο ρνξεγίεο απφ κεγάιεο εηαηξείεο είλαη κηα ρξήζηκε 

ελέξγεηα, ην 41.7%  δειψλεη εμαξηάηαη, ην 4.5% είλαη αξλεηηθφ θαη ην 

ππφινηπν 1% δελ γλσξίδεη.  

 

Χο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ ρνξεγηψλ ζηνλ επεξεαζκφ ηνπ δείγκαηνο ζηηο 

θαηαλαισηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο έρνπκε ην 4% ηνπ δείγκαηνο λα δειψλεη φηη 

ζίγνπξα ζα αγφξαδε έλα πξντφλ απφ κηα εηαηξεία πνπ ζπκάηαη απφ ρνξεγίεο 

δηαθφξσλ εθδειψζεσλ ζε ζρέζε κε έλα άιιν πξντφλ ηνπ νπνίνπ ε εηαηξεία 

δελ ζπκάηαη λα είλαη ρνξεγφο, ην 25.1% δειψλεη κάιινλ λαη, ην 57.8% είλαη 

αδηάθνξν, ην 8.5% δειψλεη κάιινλ φρη θαη ην ππφινηπν 4.5% δειψλεη 

ζίγνπξα φρη. Δδψ επηβεβαηψλεηαη άκεζα ε απήρεζε ηεο εκπνξηθήο απήρεζεο 

ηεο ρνξεγίαο θαζψο ην 30% ηνπ δείγκαηνο ζρεδφλ δειψλεη φηη επεξεάδεηαη ζε 

έλα ηνπιάρηζηνλ ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ ρνξεγία ηεο εηαηξείαο έηζη ψζηε λα 

αγνξάζεη ην πξντφλ πνπ εθπξνζσπεί. ρεδφλ δειαδή ην 1/3 ησλ αηφκσλ πνπ 

γλσξίδνπλ ηελ ρνξεγία ηεο εηαηξείαο θηλείηαη, απηφ-πξνζδηνξίδεηαη  ζεηηθά, έρεη 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην πξντφλ ηεο εηαηξείαο έλαληη κηαο νπδέηεξεο ζηάζεο 

πνπ ζεσξεηηθά ζα έπξεπε λα είρε εάλ δελ γλψξηδε θαζφινπ ην πξντφλ. 
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Αθφκα ε πξψηε εηθφλα πνπ δεκηνπξγείηαη ζην κπαιφ ηνπ δείγκαηνο γηα κηα 

εηαηξεία πνπ είλαη ρνξεγφο είλαη φηη ελδηαθέξεηαη γηα ηα θέξδε, ζηελ δεχηεξε 

ζέζε έρνπκε φηη είλαη επηηπρεκέλε, ζηελ ηξίηε ζέζε έρνπκε φηη είλαη ρξήζηκε – 

σθέιηκε, ζηελ ηέηαξηε ζέζε φηη είλαη ε εηαηξεία ζηελ νπνία ζέινπλ λα 

εξγαζηνχλ, ζηελ πέκπηε ζέζε φηη είλαη   θνηλσληθά ππεχζπλε, ζηελ έθηε ζέζε 

φηη ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν, ζηελ έβδνκε ζέζε φηη έρεη θαιά πξντφληα, ζηελ 

φγδνε  ζέζε φηη είλαη αμηφπηζηε θαη φηη έρεη αθξηβά πξντφληα θαη ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε φηη είλαη αλέληηκε. Απφ εδψ βιέπνπκε κηα ζχλδεζε θπξίσο 

ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρεη ην δείγκα γηα ηελ εηαηξεία – ρνξεγφ πνπ 

απηφ ζεκαίλεη κηα κεηάβαζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην ίδην ην πξντφλ 

ηεο εηαηξείαο. Απηφ θπζηθά κε ηελ ζεηξά ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 

επεξεαζκφ ηνπ δείγκαηνο θαη επνκέλσο ηελ εκπνξηθή απήρεζε θαη επηηπρία 

ηεο ρνξεγίαο.  

 

Σέινο ην δείγκα ζεσξεί σο ζεκαληηθή – ρξήζηκε γηα ηελ ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα κηα ρνξεγία ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πνιχ θνληά είλαη ν ηνκέαο 

ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ ηξίηε ζέζε έρνπκε ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ 

ηέηαξηε ζέζε έρνπκε ηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ, ζηελ πέκπηε ζέζε έρνπκε 

ηνλ ηνκέα ησλ ηερλψλ γεληθά, ζηελ έθηε ζέζε έρνπκε ηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο 

θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε θάηη άιιν.    

 

Απφ ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο βξήθακε φηη ην  θχιν απνηειεί παξάγνληα 

δηαθνξνπνίεζεο κφλν ζηηο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο δεηείηαη απφ ην δείγκα λα 

δειψζνπλ ζε πνηνπο ηνκείο ζεσξνχλ φηη είλαη πην ζεκαληηθή κηα ρνξεγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα ζηνπο ηνκείο ηεο κνπζηθήο, ηνπ αζιεηηζκνχ, 

ησλ ηερλψλ θαη άιιν παξαηεξνχκε φηη νη γπλαίθεο είλαη πην ζεηηθέο έλαληη ησλ 

αλδξψλ. Θεσξνχλ φηη ζε απηνχο ηνπο ηνκείο  είλαη πην αλαγθαία κηα ρνξεγηθή 

δξαζηεξηφηεηα έλαληη ησλ αλδξψλ. Γηα ηελ ειηθία βξήθακε φηη απνηειεί 

παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ζε νρηψ εξσηήζεηο. Παξαηεξνχκε φηη νη ειηθίεο 

35 – 54 ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ρξήζηκεο ρνξεγίεο απφ κεγάιεο εηαηξείεο 

έλαληη ησλ άιισλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ. Δπίζεο νη ειηθίεο 18 -34 είλαη πην 

δεθηηθνί ζην λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ απφ κηα εηαηξεία ε νπνία είλαη ρνξεγφο 

έλαληη κηαο άιιεο. Ίζσο ν επεξεαζκφο, ε εκπνξηθή απήρεζε ηεο ρνξεγίαο λα 

είλαη κεγαιχηεξε ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο.  Οη ειηθίεο 45 – 54 ζεσξνχλ φηη κηα 
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εηαηξεία πνπ είλαη ρνξεγφο ελδηαθέξεηαη γηα ηα θέξδε   ζε ρακειφηεξν 

επίπεδν έλαληη ησλ άιισλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην 

ζέκα ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εηαηξείαο. Οη ειηθίεο 25 – 34 ππνζηεξίδνπλ ηηο 

ρνξεγίεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ έλαληη ησλ άιισλ νκάδσλ ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη γηα ηηο ειηθίεο 55+ ζηα ζέκαηα κνπζηθήο ελψ 

γηα ηηο ειηθίεο 18 – 34 ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάγθε θαηά ηελ άπνςε ηνπο 

έλαληη ησλ άιισλ ειηθηαθψλ νκάδσλ γηα ρνξεγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζέκαηα 

αζιεηηζκνχ.   Δπηπξφζζεηα έρνπκε φηη νη ρσξηζκέλνη ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ φηη κεγάιεο ρνξεγίεο απφ εηαηξείεο είλαη ρξήζηκεο έλαληη ησλ άιισλ 

θαηεγνξηψλ. Θεσξνχλ φκσο ζε κηθξφηεξν βαζκφ φηη ε εηαηξεία είλαη 

επηηπρεκέλε θαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν έλαληη ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ. 

Αθφκα νη ρσξηζκέλνη ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη ε εηαηξεία 

ελδηαθέξεηαη γηα ηα θέξδε θαη φηη ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο είλαη αθξηβά. 

Αθφκα  νη άγακνη ζεσξνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ φηη ην „άιιν‟ είλαη ζεκαληηθφ. 

Δπηπιένλ παξαηεξήζακε φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν „άιιν‟ πηζηεχεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ έλαληη ησλ άιισλ κνξθσηηθψλ επηπέδσλ φηη ε εηαηξεία 

ελδηαθέξεηαη γηα ηα θέξδε, ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν, έρεη θαιά πξντφληα θαη 

επηζπκεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ λα εξγαζηεί ζε απηή ηελ εηαηξεία. Αθφκα φζνη 

έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν πηζηεχνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ έλαληη ησλ άιισλ 

νκάδσλ ζην ζέκα ηεο θαηεγνξίαο „άιιν‟. 

 

Απφ ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο βξήθακε φηη απηνί πνπ ζπκνχληαη θάπνηα 

εηαηξεία ζην παγθφζκην θχπειιν πνδνζθαίξνπ ηνπ 2006 λα πηζηεχνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηέηνηεο ρνξεγίεο απφ κεγάιεο εηαηξείεο σο  κηα ρξήζηκε 

ελέξγεηα  απφ απηνχο πνπ δελ ζπκνχληαη. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα απηνχο πνπ 

ζπκνχληαη θάπνηα εηαηξεία ζην Διιεληθφ πξσηάζιεκα. ζν κεγαιχηεξν είλαη 

ην γεγνλφο ηφζν πην ζεηηθή ζεσξείηαη ε ρνξεγία πνπ γίλεηαη θαη επνκέλσο 

κπνξνχκε βάζηκα λα πεξηκέλνπκε κεγαιχηεξε εκπνξηθή απήρεζε γηα ηελ 

εηαηξεία ζην αγνξαζηηθφ – θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο. Υνξεγίεο ζε κηθξνχ ίζσο 

αζιεηηθά ή θαιιηηερληθά γεγνλφηα δελ έρνπλ αμηφινγε εκπνξηθή απήρεζε πνπ 

λα απνθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ εηαηξεία.   
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4.5 Γενικά ςμπεπάζμαηα  
 

Απφ ην ζχλνιν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε 

ρνξεγία δελ είλαη θαη δε πξέπεη λα ζεσξείηαη έλα θεξέθσλν ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ. Ζ ρνξεγία έρεη αλαθνξέο ηεο ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ιεηηνπξγεί ζε 

ζρέζε κ‟ απηέο έρεη βάζε αλάπηπμεο κέζα απφ απηέο, δελ είλαη φκσο ζε θακία 

πεξίπησζε ηκήκα ηνπο, ή θνκκάηη ηνπο. Ο δηαρσξηζκφο είλαη ζεκαληηθφο κηα 

θαη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ρνξεγηθά πιάλα, 

δελ επηδηψθνπλ θαη δε πξνζπαζνχλ ηνπιάρηζηνλ ζηε ρψξα καο λα ηα 

δηαρσξίζνπλ θαη λα ηα εθθξάζνπλ κέζα απφ δηαθνξεηηθνχο θαη 

εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο. Οπζηαζηηθά αλαθέξνπλ φηη θάλνπλ δεκφζηεο 

ζρέζεηο φηαλ απιά πξνβαίλνπλ ζε ρνξεγηθέο πξάμεηο. Ζ ρνξεγία είλαη κηα 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο εηθφλαο κηαο εηαηξίαο, αιιά δελ είλαη κφλν απηφ, 

είλαη θαη κηα θίλεζε θαιήο ζέιεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηε πξνζπάζεηα ηνπο 

λα ζηεξίμνπλ αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε γηα δηάθνξνπο ξφινπο λα 

δερηνχλ έλα είδνο επέλδπζεο/ βνήζεηαο  απφ θάπνην εμσγελή θνξέα. 

Ζ ρνξεγία δελ έρεη θακία ζρέζε κε έλλνηεο φπσο ε δηαθήκηζε θαη νη 

πσιήζεηο. Ο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο θάπνησλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο ρνξεγνχλ 

κε ζθνπφ λα γίλνπλ γλσζηέο θαη αξεζηέο, κπνξεί λα ππάξρεη ή κπνξεί λα ηνλ 

αληηιακβάλεηαη έηζη εηδηθά ζηελ Διιάδα, ην κεγαιχηεξν εχξνο ηεο αγνξάο, 

φκσο ζηε πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπκβαίλεη απηφ. Ζ ρνξεγία δε γίλεηαη γηα λα 

πξνσζεζνχλ θάπνηα πξντφληα, αιιά γίλεηαη γηαηί κηα εηαηξία πνπ πάεη θαιά 

πξνηηκά, αληί λα επελδχζεη εθαηνκκχξηα ζε κηα ηειενπηηθή δηαθήκηζε λα ηα 

επελδχζεη ζ‟ έλα ζθνπφ. Απηφ βέβαηα ζπλεηξκηθά ζα ηε θάλεη αξεζηή, ζα ηε 

δηαθεκίζεη θαη κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ηνλ θφζκν λα πξνηηκά ηα πξντφληα ηεο, 

ε πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη άιιε, ζθνπφο ηνπ ρνξεγνχ πξέπεη λα είλαη απηή 

θαζ‟ απηή ε ρνξεγία. Τπάξρνπλ άιια κέζα πεξηζζφηεξα ηζρπξά γηα λα 

εθθξάζεη κέζα απφ απηή κηα επηρείξεζε ηνπο ζηφρνπο ηεο. ην ζεσξεηηθφ 

κέξνο ηεο κειέηεο ζπκπεξαζκαηηθά δείρλεηαη απηή ε δηαθνξνπνίεζε θαη 

επηηπγράλεηαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ απηψλ ελλνηψλ. Οη 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο δε ζα πξέπεη λα ζπγρένπλ ηηο έλλνηεο, δηφηη απηφ ηηο 

κπεξδεχεη θαη νξγαλσηηθά, αιιά θαη πεξηνξίδεη ηελ φπνηα θαιή εηθφλα 

κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ. 
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Σέινο ε ρνξεγία πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη κέζα απφ έλα ζηξαηεγηθφ πιάλν ην 

νπνίν ζηέθεη θαη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά. Σν πιάλν κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο 

εηαηξίεο θαη λα απνθαζίζνπλ ζσζηά γηα ην πψο ζα επελδχζνπλ ηα ρξήκαηα 

ηνπο αιιά θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην φπνην απνζεκαηηθφ κέζα απφ επγελείο αιιά 

θαη απνηειεζκαηηθέο θηλήζεηο. Απφ ηελ άιιε ε ρνξεγία απφ κφλν ηεο δειψλεη 

ηε ζηήξημε θάηη κεγάινπ θάηη νπζηαζηηθνχ ην νπνίν ζέιεη απφ κφλν ηνπ εηδηθή 

ζηήξημε, εηδηθή πξνψζεζε, εηδηθή αλάπηπμε. Μπνξνχκε λα δνχκε φηη απφ ηελ 

αξραηφηεηα ππνζηεξηθηήο ππήξρε ζε κεγάιεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζε 

αγψλεο θ.ι.π. ήκεξα φπνπ ηα κεγέζε είλαη ηεξάζηηα, είλαη θπζηθή ε αλάγθε 

γηα νξγάλσζε θαη ζσζηή δηαρείξηζε, ησλ ρνξεγηθψλ πξνγξακκάησλ κηαο 

εηαηξίαο. 

 
 

 Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θάλεθε φηη ην 30% ηνπ δείγκαηνο ζρεδφλ 

δειψλεη φηη επεξεάδεηαη ζε έλα ηνπιάρηζηνλ ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ 

ρνξεγία ηεο εηαηξείαο έηζη ψζηε λα αγνξάζεη ην πξντφλ πνπ εθπξνζσπεί. 

Οπζηαζηηθά ην 1/3 ησλ αηφκσλ πνπ γλσξίδνπλ ηελ ρνξεγία ηεο εηαηξείαο 

θηλείηαη, απηφ-πξνζδηνξίδεηαη  ζεηηθά, έρεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην 

πξντφλ ηεο εηαηξείαο έλαληη κηαο νπδέηεξεο ζηάζεο πνπ ζεσξεηηθά ζα 

έπξεπε λα είρε εάλ δελ γλψξηδε θαζφινπ ην πξντφλ.  

 Γείμακε φηη δεκηνπξγείηαη κηα ζχλδεζε θπξίσο ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ έρεη ην δείγκα γηα ηελ εηαηξεία – ρνξεγφ θαη απηφ ζεκαίλεη κηα 

κεηάβαζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην ίδην ην πξντφλ ηεο εηαηξείαο. 

Απηφ θπζηθά κε ηελ ζεηξά ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ επεξεαζκφ ηνπ 

δείγκαηνο θαη επνκέλσο ηελ εκπνξηθή απήρεζε θαη επηηπρία ηεο ρνξεγίαο.  

 Ο επεξεαζκφο, ε εκπνξηθή απήρεζε ηεο ρνξεγίαο θαίλεηαη λα είλαη 

κεγαιχηεξε ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο.  Οη εηαηξείεο κε βάζε απηφ κπνξεί λα 

θηίζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ κηα καθξνρξφληα ζρέζε κε ηνπο πειάηεο 

θαζψο ζα ηνπο έρνπλ επεξεάζεη ζε κηα αξθεηά επαίζζεηε ειηθία.  

 Σέινο είδακε φηη φζν  κεγαιχηεξν είλαη ην γεγνλφο ηφζν πην ζεηηθή 

ζεσξείηαη ε ρνξεγία πνπ γίλεηαη θαη επνκέλσο κπνξνχκε βάζηκα λα 

πεξηκέλνπκε κεγαιχηεξε εκπνξηθή απήρεζε γηα ηελ εηαηξεία ζην 

αγνξαζηηθφ – θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο. Υνξεγίεο ζε κηθξνχ ίζσο αζιεηηθά 
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ή θαιιηηερληθά γεγνλφηα δελ έρνπλ αμηφινγε εκπνξηθή απήρεζε πνπ λα 

απνθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ εηαηξεία.   
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Αγαπεηέ Κύξηε / Κπξία 

 

Τα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη ηόζν ζηνλ δηεζλή όζν θαη ζηνλ ειιεληθό ρώξν, 

έληνλε θαη ζπλερώο απμαλόκελε ρξήζε απν επηρεηξήζεηο ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο όπσο αζιεηηζκόο, πνιηηηζκόο θιπ. 

 

Σηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηε Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά θαη ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή Πέηξνπ Μάιιηαξε, 

δηεμάγνπκε έξεπλα κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο απήρεζεο ηεο Eκπνξηθήο 

Xνξεγίαο. 

 

Γηα όζν δπλαηόλ εγθπξόηεξα θαη πην αμηόπηζηα απνηειέζκαηα ζηελ ελ ιόγσ έξεπλα, 

πνιύ ζεκαληηθή είλαη ε δηθή ζαο ζπκβνιή θαη αληαπόθξηζε κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνινπζεί. 

 

Τνλίδνπκε όηη ζα ηεξεζεί απόιπηε ερεκύζεηα όζνλ αθνξά κε ηηο απαληήζεηο ζαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ζαο ζηαινύλ ζπλνπηηθά αθνύ ε ηειεπηαία νινθιεξσζεί. 

 

 

 

 

 

 

                                                    Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ βνήζεηά ζαο. 

 

 

                                                                                                   Κσλ/λνο Σπλνδηλόο 



EΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΧΗΗ ΣΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 

 

 

1)  Γλωξίδηε ηελ έλλνηα ηεο εκπνξηθήο ρνξεγίαο (sponsoring) ? (ζεκείωζηε κε Υ) 

                                         

                                            NAI  ___           OXI  ___ 

 

     Aλ ε απάληεζή ζαο είλαη Ναί ζπλερίζηε ζηελ εξώηεζε 2 

 

2) ε πνηνύο απν ηνπο παξαθάηω ηνκείο έρεηε παξαηεξήζεη πεξηζζόηεξε ρνξεγηθή     

δξαζηεξηόηεηα απν εηαηξίεο. (Κπθιώζηε 0 γηα θαζόινπ, 1 γηα πνιύ ιίγν, 2 γηα 

ιίγν, 3 γηα κέηξηα, 4 γηα πνιύ θαη 5 γηα πάξα πνιύ.) 

       

Α.   Σέρλεο-Γξάκκαηα                                       0____1____2____3____4____5 

Β.   Πνιηηηζηηθέο-Κνηλωληθέο εθδειώζεηο       0____1____2____3____4____5 

Γ.   Δθπαίδεπζε-Δπηζηήκε                                0____1____2____3____4____5 

Γ.   Αζιεηηζκόο                                                 0____1____2____3____4____5 

Δ.   Τγεία                                                           0____1____2____3____4____5 

Σ. Δζληθή Άκπλα                                             0____1____2____3____4____5 

 

3) Πνηόο πηζηεύεηε όηη έηλαη ν ζηόρνο ηωλ εηαηξηώλ πνπ επηιέγνπλ λα γίλνπλ ρνξεγνί 

ζηα παξαπάλω γεγνλόηα? (Κπθιώζηε 0 γηα θαζόινπ, 1 γηα πνιύ ιίγν, 2 γηα ιίγν, 

3 γηα κέηξηα, 4 γηα πνιύ θαη 5 γηα πάξα πνιύ.) 

 

Α.   Πξνώζεζε πωιήζεωλ                                 0____1____2____3____4____5 

Β.   Γεκόζηεο ζρέζεηο                                         0____1____2____3____4____5 

Γ.   Απόθηεζε αλαγλώξηζεο                               0____1____2____3____4____5 

Γ.   Αληηκεηώπηζε αληαγωληζκνύ                       0____1____2____3____4____5 

Δ.   Υηίζηκν θαιήο θήκεο                                   0____1____2____3____4____5 

Σ. Γηαθήκηζε                                                    0____1____2____3____4____5 

Ε.   Βνήζεηα θνηλωληθνύ ζπλόινπ                      0____1____2____3____4____5  

Ζ.   Άιιν                                                             0____1____2____3____4____5 

 

4) ε πνηέο απν ηηο παξαθάηω πξόζθαηεο εθδειώζεηο-δηνξγαλώζεηο, έρεηε 

παξαηεξήζεη ηελ ύπαξμε ρνξεγώλ? (ζεκείωζηε κε Υ) 

                                                                                      ΝΑΗ                        ΟΥΗ 

      Α.  Παγθόζκην Κύπειιν Πνδνζθαίξνπ 2006       ____ ____ 

      Β.  Eurovision 2006 ____ ____ 

      Γ.  Ράιιπ Αθξόπνιηο 2006 ____ ____ 

            Γ.  Διιελ. πξωηαζ. Πνδνζθ.-Μπάζθεη θιπ ____ ____ 

            Δ.  Δθδειώζεηο Μεγάξνπ Μνπζηθήο ____ ____ 

            T. πλαπιίεο ____ ____ 

            Ε.  Formula 1 ____ ____ 

            Ζ.  Μνπζηθά Bξαβεία Αξίωλ ____ ____ 

            Θ.  Άιιν  ____                 ____ 



5) Έρεηε δεί κέζα ζηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, θάπνηα δηαθήκηζε εηαηξίαο-ρνξεγνύ γηα  

θάπνηα απν ηηο παξαπάλω εθδειώζεηο? (ζεκείωζηε κε Υ) 

                                  

                                                 NAI  ___           OXI  ___ 

         

            Άλ ε απάληεζή ζαο ζηελ εξώηεζε είλαη ΝΑΗ ζπλερίζηε ζηελ επόκελε εξώηεζε.  

            Γηαθνξεηηθά πξνρωξήζηε ζηελ εξώηεζε 7. 

    

 

6) ε πνηό απν ηα παξαθάηω κέζα έρεηε δεί/αθνύζεη δηαθήκηζε εηαηξηώλ-ρνξεγώλ? 

(ζεκείωζηε κε Υ) 

                                           Καζόινπ    Λίγν     Μέηξηα     Πνιύ    Πάξα πνιύ  

Α.   Σειεόξαζε                     ____       ____        ____       ____      ____ 

Β.   Ραδηόθωλν                      ____       ____        ____       ____      ____ 

Γ.   Δθεκεξίδεο-Πεξηνδηθά   ____       ____        ____       ____      ____ 

Γ.   Πόζηεξ-Αθίζζεο            ____       ____        ____       ____      ____ 

Δ.   Πξνωζεηηθέο Δλέξγεηεο  ____       ____        ____       ____      ____ 

Σ. Άιιν                               ____       ____        ____       ____      ____ 

 

   7)  ηηο παξαθάηω εθδειώζεηο αλαθέξεηε αλ ζπκάζηε έλαλ ρνξεγό.  

 

      Α.  Παγθόζκην Κύπειιν Πνδνζθαίξνπ 2006    ______________________ 

      Β.  Eurovision 2006  ______________________ 

      Γ.  Ράιιπ Αθξόπνιηο 2006 ______________________ 

            Γ.  Διιελ. Πξωηαζ. Πνδνζθαίξνπ-Μπάζθεη θιπ  ______________________ 

            Δ.  Μνπζηθά Βξαβεία Αξίωλ ______________________ 

 

 

 

8) Πνηέο απν ηηο παξαθάηω εηαηξίεο κπνξείηε λα ζπκεζείηε ζαλ πηό ζπρλνύο    

ρνξεγνύο ζεκαληηθώλ εθδειώζεωλ? (ζεκείωζηε κε Υ) 

 

                                    Καζόινπ    Λίγν     Mέηξηα     Πνιύ    Πάξα πνιύ 

 

 Cosmote                        ____        ____      ____       ____      ____ 

             Vodafone        ____       ____      ____       ____      ____ 

       TIM                               ____        ____      ____      ____      ____ 

       PepsiCo                    ____       ____      ____       ____      ____ 

       Coca Cola                      ____       ____      ____       ____      ____ 

       Heineken                    ____       ____      ____       ____      ____    

       Amstel                     ____       ____      ____      ____       ____ 

       Bud                     ____       ____      ____       ____      ____ 

       Nokia                     ____       ____      ____       ____      ____ 

       Ford                                ____      ____      ____       ____       ____ 

       Toyota                            ____      ____      ____       ____       ____ 

       Άιιε (πνηα?)                  _________________________________ 



9) Πνηάο θαηεγνξίαο πξνηόληωλ/ππεξεζηώλ εηαηξίεο κπνξείηε λα ζπκεζείηε, ζαλ 

ζπρλόηεξνπο ρνξεγνύο εθδειώζεωλ? (Κπθιώζηε ην 0 γηα θαζόινπ, ην 1 γηα πνιύ 

ιίγν, ην 2 γηα ιίγν, ην 3 γηα κέηξηα, ην 4 γηα πνιύ θαη ην 5 γηα πάξα πνιύ.) 

       

      Α.   Σξνθίκωλ                                          0____1____2____3____4____5 

      Β.   Σειεπηθνηλωληώλ                               0____1____2____3____4____5 

      Γ.    Πνηώλ                                               0____1____2____3____4____5  

      Γ.   Αζιεηηθώλ Δηδώλ                              0____1____2____3____4____5 

      Δ.    Ρνύρωλ                                             0____1____2____3____4____5 

Σ. Άιιε (αλ λαη πνηα?)                    0____1____2____3____4____5 

 

 

10) Γεληθά πηζηεύεηε όηη ηέηνηεο ρνξεγίεο απν κεγάιεο εηαηξίεο είλαη κία ρξήζηκε 

ελέξγεηα ή όρη (ζεκεηώζηε κε Υ) 

        

Καιή                                           _______ 

Γέλ είλαη θαιή                                           _______ 

Δμαξηάηαη                                           _______ 

Γελ γλωξίδω                                           _______ 

 

 

11) Θα επηιέγαηε λα αγνξάζεηε πξνηόλ απν κία εηαηξία πνπ ζπκάζηε απν ρνξεγίεο    

δηαθόξωλ εθδειώζεωλ ζε ζρέζε κε έλα πξνηόλ θάπνηαο άιιεο πνπ δελ ζπκάζηε 

λα έρεη θάλεη θάηη αληίζηνηρν? (ζεκεηώζηε κε Υ) 

  

   ίγνπξα Όρη      Μάιινλ Όρη    Αδηάθνξνο/ε     Μάιινλ Ναί    ίγνπξα Ναί 

         

             ______              ______             ______            ______              ______ 

 

 

12) Ση εηθόλα ζαο δεκηνπξγεί κηα εηαηξία πνπ απνηειεί ζπρλά εηαηξία-ρνξεγόο 

ζεκαληηθώλ εθδειώζεωλ? (ζεκεηώζηε κε Υ) 

                                                              Διαφ.        Απλά       ούτε Δ     Απλά      Συμφ. 

                                                             Απόλυτα    Διαφ.     ούτε Σ      Συμφ.     Απόλυτα 

 

Δίλαη επηηπρεκέλε                                  _____     _____     _____     _____     _____ 

Δλδηαθέξεηαη γηα ηα θέξδε                    _____     _____     _____     _____     _____              

Υξήζηκε-Ωθέιηκε                                 _____     _____     _____     _____     _____ 

πκβάιιεη ζηελ πξόνδν                        _____     _____     _____     _____     _____       

Έρεη θαιά πξνηόληα                               _____     _____     _____     _____     _____ 

Έρεη αθξηβά πξνηόληα                            _____     _____     _____     _____     _____ 

Δίλαη αλέληηκε                                       _____     _____      _____    _____     _____ 

Δίλαη αμηόπηζηε                                     _____     _____     _____     _____     _____ 

Δηαηξία ζηελ νπνία ζέιω λα εξγαζηώ   _____     _____    _____     _____     _____ 

Κνηλωληθά ππεύζπλε                             _____     _____    _____     _____     _____ 

Άιιν                                                      ___________________________________ 



13)  Πνηά θνηλωληθή-ρνξεγηθή δξαζηεξηόηεηα κηαο εηαηξίαο ζα ζεωξνύζαηε πην  

ρξήζηκε θαη ζεκαληηθή γηα ηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα? (ζεκείωζηε κε Υ) 

                                                           

                                                  Καζόινπ       Λίγν.        Αδηάθνξν    Αξθεηά         Πνιύ 

                                                εκαληηθή   ζεκαληηθή                   εκαληηθή  ζεκαληηθή 

     Τπνζηήξημε Δθπαίδεπζεο       ____           ____          ____          ____           ____       

     Τπνζηήξημε Μνπζηθήο            ____           ____          ____          ____           ____       

     Τπνζηήξημε Τγείαο                 ____           ____          ____          ____           ____       

     Τπνζηήξημε Αζιεηηζκνύ        ____           ____          ____          ____           ____       

     Τπνζηήξημε Σερλώλ Γεληθά    ____           ____          ____          ____           ____       

     Πξνώζεζε Οηθνλνκίαο           ____           ____          ____          ____           ____       

     Άιιν 

 

 

14)   ε πνηό απν ηα παξαθάηω ειηθηαθά γθξνύπ αλήθεηε? 

  

        α) 18-24_____   β) 25-34_____  γ) 35-44_____  δ) 45-54_____   ε) 55+____ 

 

 

15)   Φύιιν 

  

        α) Άλδξαο _____            β) Γπλαίθα _____ 

 

 

16)   Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

         ____________________  

 

 

17)   Πνηό είλαη ην κνξθωηηθό ζαο επίπεδν? 

  

       Α) Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε         ____ 

       Β) Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε              ____ 

       Γ) Μεηαπηπρηαθό                               ____ 

       Γ) Άιιν                                              ____ 
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