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i. ΓΖΛΧΖ 

«Γειψλσ ππεχζπλα φηη ε παξνχζα εξγαζία είλαη πξσηφηππε θαη εθπνλήζεθε 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ „Οηθνλνκηθήο θαη Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο‟ ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα ηελ πεξίνδν 2009 – 2011». 

 

 
Δζδε Αικατερίνθ  
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ii. ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο είλαη λα επηβεβαηψζσ ηελ επίδξαζε ησλ 

ρξσκάησλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή εηθφλα θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ ρξσκάησλ αλάινγα κε 

ηνλ θιάδν  επηρεηξήζεσλ. 

Έξεπλεο ζηα ρξψκαηα έρνπλ απνδείμεη κηα δπλαηή ζρέζε αλάκεζα ζηα ρξψκαηα, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο. Σν ρξψκα κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θαηαλαισηή σο πξνο ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο, ηελ αληίιεςή ηνπ ζρεηηθά κε ην 

πξντφλ, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη ζπλεπψο είλαη απαξαίηεην ζε δηάθνξα είδε 

κάξθεηηλγθ φπσο ην κάξθεηηλγθ αηζζήζεσλ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ κάξθεηηλγθ, ην 

δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ, ην εκπεηξηθφ κάξθεηηλγθ. Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ρξψκαηα γηα λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. χκθσλα κε έξεπλεο ην 80% ησλ 

νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπκε ζρεηίδνληαη κε ην ρξψκα. Σα ζσζηά ρξψκαηα 

πεξηέρνπλ κελχκαηα θαη επραξηζηνχλ ην κάηη, ελψ ηα ιάζνο ρξψκαηα   πξνθαινχλ 

εξεζηζκφ θαη δπζαξέζθεηα. Χο εξγαιείν κάξθεηηλγθ, ην ρξψκα κπνξεί λα απνηειεί 

παξαπιαλεηηθή δχλακε. Χο ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο φξαζεο ην ρξψκα 

αηρκαισηίδεη ηελ πξνζνρή, ραιαξψλεη ή είλαη ελνριεηηθφ γηα ηα κάηηα θαη επεξεάδεη 

ηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ θεηκέλσλ. Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ θαζψο 

επίζεο θαη ηελ θνπιηνχξα ηελ ειηθία θαη ην θχιν ηεο αγνξάο ζηφρνπ φπνπ 

απεπζπλφκαζηε , ην ζσζηφ ρξψκα εληζρχεη θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ επηηπρία κηαο 

δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο, ελφο πξντφληνο, κηαο ππεξεζίαο ή αθφκα θαη ελφο 

εξγαζηαθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ην θφθθηλν απμάλεη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο, ηνπο παικνχο 

ηεο θαξδηάο, ηελ εθίδξσζε, ηελ φξεμε θαη δηεγείξεη ηα εγθεθαιηθά λεχξα.  Σν θφθθηλν 

ρξψκα έρεη επίζεο ζπλδεζεί κε ηε ζεξκφηεηα, ηνλ θίλδπλν, ηε δχλακε, ην πάζνο, ηελ 

ελέξγεηα, ηε δεζηαζηά, ην ηαιέλην, ηε βία θαη ην ζάξξνο. Σν θφθθηλν ρξεζηκνπνηείηαη 
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γηα λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα παίξλνπλ γξήγνξεο απνθάζεηο.  Σν κπιε ρξψκα έρεη 

ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα. Μεηψλεη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο, ηνπο παικνχο θαη ηελ 

φξεμε. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ην κπιε ζπκβνιίδεη ηελ αιήζεηα, ηε δηθαηνζχλε, ηελ 

αζθάιεηα θαη γη 'απηφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην ρξψκα. 

Δπνκέλσο, ζρεδφλ ζε θάζε θιάδν επηθξαηεί θαη απφ έλα ρξψκα. 
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iii. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ εθηίκεζή κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Κν. Γηάλλε 

Πνιιάιε. Σνλ επραξηζηψ γηα ηελ ελζνπζηψδε ππνζηήξημή ηνπ θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη γηα φια φζα 

κνπ έρεη δηδάμεη. 

Δπίζεο έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νκάδα κνπ ToP θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Φάλε, ηελ 

Έιελα, ηνλ Υξήζην θαη ηελ Φσηεηλή γηα ηηο αμέραζηεο ζηηγκέο πνπ δήζακε απηά ηα δχν 

ρξφληα. Αθφκα, επραξηζηψ ηνλ ζπκθνηηεηή κνπ Φξάγγν Άθε θαη ηελ θνπκπάξα κνπ 

Δπηπρία Δκθηεηδή γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά πνπ κνπ πξνζέθεξαλ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ κπακπά κνπ Αλδξέα, ηε κακά κνπ Γήκεηξα 

θαη ηελ αδεξθή κνπ Ησάλλα γηα ηελ ζπλερή ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζή ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Νψληα γηα ηελ άλεπ φξσλ ππνζηήξημε θαη αγάπε  

ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1| ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1| Ζ Δμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ  

Σν κάξθεηηλγθ ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε νπζία ηνπ επηρεηξείλ ζε 

νπνηαδήπνηε θνηλσλία θαη πξνέξρεηαη απφ ηα νηθνλνκηθά.  Αξγφηεξα, ην κάξθεηηλγθ 

δαλείζηεθε νξηζκέλεο έλλνηεο απφ επηζηεκνληθά πεδία φπσο ε ςπρνινγία θαη ε 

θνηλσληνινγία γηα λα εμεγήζεη πψο νη άλζξσπνη ιακβάλνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο. 

Πεξηζζφηεξα επηζηεκνληθά πεδία φπσο ηα καζεκαηηθά θαη ε αλζξσπνινγία ζπλέβαιαλ 

επίζεο ζηελ εμέιημε ηνπ κάξθεηηλγθ. 

Ζ εμέιημε κάξθεηηλγθ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηέζζεξηο επνρέο: 

1. Ζ επνρή παξαγσγήο  

2. Ζ επνρή πψιεζεο  

3. Ζ επνρή κάξθεηηλγθ θαη  

4. Ζ επνρή ζρέζεσλ 

Ζ επνρή ηεο παξαγσγήο 

Ζ επνρή ηεο παξαγσγήο αξρίδεη πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 φηαλ μεθίλεζε ε 

παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη αθνινχζσο έςαρλαλ αλζξψπνπο γηα λα ηα 

αγνξάζνπλ. Ζ επηθξαηνχζα ηνπνζέηεζε απηήο ηεο επνρήο ήηαλ φηη έλα πξντφλ 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ζα κπνξνχζε λα πσιεζεί απφ κφλν ηνπ. Απηφο ν 

πξνζαλαηνιηζκφο παξαγσγήο εμνπζίαζε ηελ επηρεηξεζηαθή θηινζνθία γηα δεθαεηίεο, 

πνπ θζάλεη ζηελ αηρκή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νχ αηψλα. Ζ 

γξακκή καδηθήο παξαγσγήο ηνπ Henry Ford είλαη έλα ηέιεην παξάδεηγκα γηα απηφλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ. χλζεκα ηεο Ford ήηαλ φηη « νη πειάηεο κπνξνχλ λα έρνπλ 

νπνηνδήπνηε ρξψκα θη αλ ζέινπλ, εθφζνλ απηφ είλαη καχξν» θαη απεηθφληδε ηελ 



ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ|ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011 

 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΑΙΘΗΕΩΝ & Η ΔΤΝΑΜΗ ΣΩΝ ΧΡΩΜΑΣΩΝ: ΠΩ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΑ 
ΧΡΩΜΑΣΑ ΣΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΟΤΝ ΣΙ ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΩΝ|ΔΕΔΕ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

12 

επηθξαηνχζα ζηάζε απέλαληη ζην κάξθεηηλγθ. Ζ επηρεηξεζηαθή επηηπρία ζπρλά 

θαζνξηδφηαλ απφ ηελ άπνςε ηεο επηηπρίαο ηεο παξαγσγήο.  

Ζ επνρή ηεο πψιεζεο 

ε απηήλ ηελ επνρή, νη εηαηξίεο πξνζπάζεζαλ λα ηαηξηάμνπλ ην πξντφλ ηνπο κε ηνπο 

πηζαλνχο πειάηεο πνπ ζα ην ήζειαλ. Απηή ε επνρή επεθηείλεηαη κεηαμχ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1920 θαη ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Οη επηρεηξήζεηο κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο πσιήζεηο ζεσξνχλ φηη νη πειάηεο ζα αληηζηαζνχλ ζηα αγαζά ή 

ηηο ππεξεζίεο θαη φηη ν ζηφρνο ηεο πξνζσπηθήο πψιεζεο θαη ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα 

ηνπο πείζνπλ λα αγνξάζνπλ ηειηθά. 

The Marketing Era 

Ζ νξγαλσηηθή επηβίσζε απαίηεζε απφ ηνπο δηεπζπληέο λα δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηηο 

αγνξέο γηα ηα πξντφληα ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ηα πξνζσπηθά εηζνδήκαηα θαη ε 

θαηαλαισηηθή δήηεζε γηα ηα πξντφληα κεηψζεθαλ γξήγνξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεγάιεο χθεζεο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο Ζ.Π.Α. ηε δεθαεηία ηνπ 1930. Απηή ε ηάζε ηεο 

αγνξάο ηειείσζε κε ην μέζπαζκα ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, ε δηαλνκή 

πξντφλησλ θαη αγαζψλ κε δειηίν θαη νη ειιείςεηο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ έγηλαλ 

θνηλέο. Σα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ ήηαλ κφλν κηα κηθξή δηαθνπή ζηελ αλαδπφκελε ηάζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ: κηα κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηα πξντφληα θαη ηηο 

πσιήζεηο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ. Δπίζεο ζηελ επνρή 

κάξθεηηλγθ, ην θνηλσληθφ ζπζηαηηθφ πξνθχπηεη επ' απηνχ γηα λα εθηειέζεη ην 

κάξθεηηλγθ ζε κηα αξκφδηα κφδα ζε απάληεζε ηνπ πςειφηεξνπ καθξνπξφζεζκνπ 

ζπκθέξνληνο ηεο θνηλσλίαο πέξα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη ην ελδηαθέξνλ 

κηαο δεδνκέλεο αγνξάο ζηφρνπ. Απηή ε λέα πξνζέγγηζε θαιείηαη θνηλσληθφ 

κάξθεηηλγθ. 
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Ζ επνρή ησλ ζρέζεσλ 

Ζ ηέηαξηε επνρή πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20νχ αηψλα 

θαη ζπλερίδεη λα απνθηά κεγαιχηεξε ζεκαζία. Οη επηρεηξήζεηο εζηηάδνπλ ηψξα ζηελ 

θαζηέξσζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ζρέζεσλ φρη κφλν κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο. Σν κάξθεηηλγθ ζρέζεο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ, πξνζηηζεκέλεο αμίαο ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, 

ηνπο ππαιιήινπο θαη άιινπο ζπλεξγάηεο γηα ην ακνηβαίν φθεινο (Boone E. Louis, 

Kurtz L. David, 2011). 

Πέξα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο, πξνθχπηεη ε έλλνηα “Clienting” πνπ 

πξννξίδεηαη γηα λα παξαγάγεη ηελ πίζηε θαη ηειηθά ηε δχλακε εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη 

αλαπηχζζεη ηε ιεγφκελε πίζηε ηνπ πειάηε. Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη εκπνξηθνί 

εξεπλεηέο έρνπλ εξεπλήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έλλνηα κάξθεηηλγθ γηα λα εμεγήζνπλ 

ηελ επίδξαζε ησλ ζπγθηλήζεσλ πέξα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ πίζηε 

ηνπο, εηδηθά ζε έλα ηφζν «ππεξαληαγσληζηηθφ» πεξηβάιινλ.  
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Στήμα 1: Οι ηέζζερις εποτές ηοσ Μάρκεηινγκ 

1.2| Παξαδνζηαθφ Μάξθεηηλγθ vs. Γηαδηθηπαθνχ Μάξθεηηλγθ 

Σν παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ αλαθέξεηαη ζηηο κε απεπζείαο ηαθηηθέο ηνπ κάξθεηηλγθ 

φπσο είλαη νη δηαθεκίζεηο ζηνλ ηχπν, ε ηειεφξαζε θαη νη ξαδηνθσληθέο αγγειίεο, ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ε δηαθήκηζε εκπνξηθψλ εθζέζεσλ. Σν κάξθεηηλγθ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απεπζχλεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηεο απεπζείαο 

ζχλδεζεο θαλαιηψλ φπσο ηνπο ηζηνηφπνπο θαη ηεο απεπζείαο ζχλδεζεο δηαθεκηζηηθψλ 

ζε δηάθνξα κέξε ηεο ηζηνζειίδαο. 

1.2.1| Ση είλαη ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ; 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ κάξθεηηλγθ δεκηνπξγεί λένπο πειάηεο ή ζηεξίδεη ηνλ ήδε 

ππάξρνληα πειάηε. Δίλαη κηα απνζηνιή γηα λα νδεγήζεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε κηαο 

επηρείξεζεο, ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ πξντφλησλ ζηε καδηθή αγνξά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

Δπνρή 
Παξαγσγήο 

 

"Έλα θαιφ 
πξντφλ ζα 

πνπιήζεη κφλν 
ηνπ" 

 

 

 

 

Πξηλ ην 1920 

Δπνρή 
Πψιεζεο 

 

"Ζ δεκηνπξγηθή 
δηαθήκηζε θαη 

πψιεζε ζα 
μεπεξάζνπλ ηελ 
αληίζηαζε ησλ 
θαηαλαισηψλ 
θαη ζα ηνπο 
πείζνπλ λα 

αγνξάζνπλ." 

 

Πξηλ ην 1950 

 

Δπνρή 
Μάξθεηηλγθ 

 

"Ο θαλφλαο ηνπ 
θαηαλαισηή! 

Βξεο ηελ 
αλάγθε θαη 
ηθαλνπνίεζέ 

ηελ." 

 

 

 

Απφ ην 1950  

Δπνρή 
ρέζεσλ 

 

"Μαθξνρξφληεο 
ζρέζεηο κε ηνπο 

πειάηεο θαη 
άιινπο 

ζπκβαιινκέ- 
λνπο ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ 
επηηπρία." 

 

Απφ ην 1990 
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ησλ δηάθνξσλ ηερληθψλ κάξθεηηλγθ. Σν παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ είλαη κηα θνηλή 

κέζνδνο κάξθεηηλγθ πνπ ππνγξακκίδεη θπξίσο ηηο «αξρέο ησλ ηεζζάξσλ P» πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ έλαο έκπνξνο πξέπεη λα εμεηάζεη πξηλ 

πξνσζήζεη έλα πξντφλ ή πξηλ πξνζθέξεη κηα ππεξεζία. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη: 

Πξντφλ, ηηκή, πξνψζεζε θαη κέξνο. 

1. Πξντφλ: πξνζθνξά πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ απφ ηελ επηρείξεζε.  

2. Σηκή: ε ηηκή πνπ έλαο πειάηεο είλαη πξφζπκνο λα πιεξψζεη.  

3. Πξνψζεζε: ε πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο, πξντφληα ή ππεξεζίεο, πεξηιακβάλεη ηε 

δηαθήκηζε θ.ι.π.  

4. Μέξνο: ε δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία ην πξντφλ ή ε ππεξεζία θζάλεη ζηνλ πειάηε.  

Σν παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ απαηηεί έλαλ νπζηαζηηθφ ρξφλν θαη έλαλ πξνυπνινγηζκφ 

γηα λα πάξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Γη‟ απηφ, γηα λα είλαη επηηπρέο απαηηεί ηε 

ζηαζεξή δηαθήκηζε γηα κήλεο θαη απαηηεί επίζεο έλαλ πςειφ πξνυπνινγηζκφ, αλάινγα 

κε πνηφ κέζν ν έκπνξνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Μεξηθά απφ απηά ηα κέζα είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Σειεφξαζε θαη ξάδην 

 Δθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, αθίζεο πίλαθεο δηαθεκίζεσλ 

 E-mail θαη θπιιάδηα 

Αληίζεηα κε ην κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ, ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ εζηηάδεη ζην  

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ελψ ην κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ εζηηάδεη ζηελ θαηαλάισζε, 

απεπζπλφκελν έηζη ζην θαηαλαισηηθφ ελδηαθέξνλ. Ο έκπνξνο πνπ πηνζεηεί ηελ 

παξαδνζηαθή κέζνδν κάξθεηηλγθ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλήζσο ην κνλαδηθφ ζεκείν ηνπ 

πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο γηα λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ. 

Δπνκέλσο, απηή ε κέζνδνο ζα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 



ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ|ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011 

 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΑΙΘΗΕΩΝ & Η ΔΤΝΑΜΗ ΣΩΝ ΧΡΩΜΑΣΩΝ: ΠΩ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΑ 
ΧΡΩΜΑΣΑ ΣΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΟΤΝ ΣΙ ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΩΝ|ΔΕΔΕ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

16 

ιηγφηεξνη αληαγσληζηέο πνπ πξνζθέξνπλ παξφκνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο. Δληνχηνηο 

ζηελ αγνξά ζήκεξα, ππάξρνπλ πνιινί αληαγσληζηέο κε νκνεηδή πξντφληα. 

 

1.2.2| Ση είλαη ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ; 

Σν δηαδπθηηαθφ κάξθεηηλγθ νξίδεηαη σο ε ζρέζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ απφ θνηλνχ κε ηηο παξαδνζηαθέο επηθνηλσλίεο γηα λα επηηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ κάξθεηηλγθ. Απηέο νη ηερλνινγίεο πεξηιακβάλνπλ ηα κέζα ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη άιια ςεθηαθά κέζα φπσο ηα αζχξκαηα κέζα θαη ν δνξπθφξνο. ηελ 

πξάμε, ην κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο ηζηφηνπνπ κηαο 

επηρείξεζεο απφ θνηλνχ κε ηερληθέο, φπσο νη κεραλέο αλαδήηεζεο, δηαθεκηζηηθά 

κελχκαηα, e-mails, ζχλδεζκνη ή ππεξεζίεο άιισλ ηζηνηφπσλ γηα λα απνθηήζεη λένπο 

πειάηεο αιιά θαη λα δηαηεξήζεη ηνπο ήδε ππάξρνληεο πειάηεο.  

Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επσθειψο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ, παξαδείγκαηνο ράξηλ: 

 Πσιήζεηο: Πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο απμαλφκελεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ησλ πξντφλησλ.  

 Δπηθνηλσλίεο κάξθεηηλγθ: Ζ ρξήζε ηνπ ηζηφηνπνπ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ 

κάξθεηηλγθ ηεο επηθνηλσλίαο. 

 Δμππεξέηεζε πειαηψλ: πκπιεξψλνληαο ηνπο ηειεθσληθνχο θαηαιφγνπο ηεο 

εηαηξείαο κέζσ πξνζβαζηκφηεηαο ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην 

δηαδίθηπν θαη κέζσ άιισλ ηερληθψλ. 

 Γεκφζηεο ζρέζεηο: Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο λέν θαλάιη γηα 

ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη παξέρεη ηελ επθαηξία λα δεκνζηεχεη ηηο πην πξφζθαηεο 

εηδήζεηο γηα ηα πξντφληα, ηηο αγνξέο θαη ηνπο αλζξψπνπο.  
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 Έξεπλα κάξθεηηλγθ: Μέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ην δηαδίθηπν επηηξέπεη ηηο απνδνηηθφηεξεο 

ηερληθέο γηα ηελ εχξεζε κηαο ζεηξάο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αγνξά. Δπηηξέπεη 

επίζεο λέεο κεζφδνπο γηα ηελ ζπιινγή αξρηθψλ εξεπλψλ on-line κέζσ νκάδσλ 

εζηίαζεο θαη εξσηεκαηνινγίσλ.    

Με άιια ιφγηα, ην δηαδίθηπν είλαη: 

1. Έλα κέζν δηαθήκηζεο.  

2. Έλα άκεζν κέζν απάληεζεο.  

3. Μηα πιαηθφξκα γηα πσιήζεηο - ζπλαιιαγέο.  

4. Μηα κέζνδνο παξαγσγήο ππεξεζηψλ.  

5. Έλαο δίαπινο δηαλνκήο (π.ρ. Apple i-Tunes)  

6. Έλαο κεραληζκφο εμππεξέηεζεο πειαηψλ (π.ρ. FAQs)  

7. Έλα κέζν νηθνδφκεζεο ζρέζεο φπνπ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη 

κε ηνπο πειάηεο ηεο γηα λα θαηαιάβεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα 

θνηλνπνηήζεη ζε απηνχο ηα ζρεηηθά πξντφληα θαη ηηο πξνζθνξέο (π.ρ. ελεκεξσηηθφ 

δειηίν, έξεπλεο θαη ςεθνθνξίεο). 

Δπηπιένλ, ε γέλλεζε ηνπ κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ πνιιαπιαζηάδεη ηε δηάδνζε απφ 

ζηφκα ζε ζηφκα, επεηδή αληίζεηα κε ην λα ην ιεο κφλν ζε έλα άηνκν ηε θνξά ην 

δηαδίθηπν επηηξέπεη λα θζάζεη ζε εθαηνληάδεο αλζξψπνπο ζπγρξφλσο. Γηα παξάδεηγκα, 

κία αλάξηεζε ζην Facebook κπνξεί λα εληζρχζεη ή λα θαηαζηξέςεη κία εηαηξία ή θαη 

έλα πξντφλ, ιφγσ ησλ πνιιψλ αλζξψπσλ πνπ ζα ιάβνπλ ηα λέα. Αθφκα πεξηζζφηεξν 

έλα ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κπνξεί ακέζσο λα πξνθαιέζεη κηα αιπζηδσηή 

αληίδξαζε. Δληνχηνηο, γηα λα είλαη επηηπρέο ην κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ πξέπεη λα 

ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαδνζηαθψλ 

κέζσλ. 
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1.2.3| πγθξίλνληαο ην δηαδηθηπαθφ κε ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη καδηθέο επηθνηλσλίεο εμνπζίαδαλ ηελ 

αγνξά. Οη δηαθεκηζηέο εζηίαζαλ ζηελ παξάδνζε ελφο κελχκαηνο ζε έλα καδηθφ 

αθξναηήξην κέζσ ησλ δηάθνξσλ κέζσλ φπσο ε ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, θαη ν ηχπνο. 

Σψξα νη επηρεηξήζεηο κεηαηνπίδνπλ ηα ρξήκαηα απφ ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ ζε 

απηφ ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο ην κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ είλαη έλαο πην απνηειεζκαηηθφο 

ηξφπνο λα παξνπζηαζηνχλ απνδεδεηγκέλα απνηειέζκαηα. πγθξίλνληαο απηά ηα δχν 

είδε κάξθεηηλγθ θαίλεηαη φηη: 

1. Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ είλαη πην κεηξήζηκν: Σν branding είλαη 

ζεκαληηθφ θαη ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ έρεη νθέιε ζην branding. Δληνχηνηο, 

νη έκπνξνη ζήκεξα είλαη εμππλφηεξνη θαη πξντδεαζκέλνη. Βιέπνπλ ηελ αμία ηεο 

κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο εηαηξίαο κέζσ 

ησλ επηζθεπηψλ ζηελ ηζηνζειίδα. Οη έκπνξνη ζέινπλ λα ζηγνπξεπηνχλ φηη θάζε 

επξψ μνδεχεηαη ζνθά. Σν κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα 

δεη αθξηβψο ηη πιεξψλεη. Με ην δηαδίθηπν κπνξεί θαλείο λα δεη ηη ζπκβαίλεη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζψο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ νδεγεί ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ θαη θαζνξίδεη ην “ROI”.  

2. Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ θάλεη ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεσλ λα 

ζηεξίδνληαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα: Σν κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηαηί ζηεξίδεηαη ζε ιεπηνκεξείο αλαιχζεηο. Ο 

θαιχηεξνο ηξφπνο  γηα λα γίλεη γλσζηφ πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε 

πξνζέγγηζε κάξθεηηλγθ, είλαη λα δεη θαλείο αθξηβψο ζε ηη  αθξναηήξην 

απεπζχλεηαη. Σν κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ επηηξέπεη λα κειεηεζεί θάζε 

ιεπηνκέξεηα γηα ην αθξναηήξην ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Μπνξνχλ λα κειεηεζνχλ 

επίζεο ζηνηρεία φπσο ην πψο νη άλζξσπνη βξήθαλ ηνλ ηζηφηνπν πνπ 
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επηζθέθζεθαλ, ηη θάλνπλ κφιηο είλαη ζε απηφ θαη ηη ηνπο νδήγεζε ζε απηή ηε 

ζπλαιιαγή. Μπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ πξνζαξκνγέο ζηε δηαθεκηζηηθή 

εθζηξαηεία νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή γηα λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο θακπάληαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθφκα θη αλ κηα επηρείξεζε έρεη ηελ 

εμππλφηεξε θαη πην ηαιαληνχρα παξαδνζηαθή εγεζία κε εμαηξεηηθέο ηδέεο θαη 

εκπεηξία, ζα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιία ζηελ εχξεζε πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Δπίζεο, είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγεζεί 

κία θακπάληα ε νπνία λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζην γνχζην ηνπ θνηλνχ.  

3. Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ είλαη θαιχηεξν ζην λα θηάζεη ζην θνηλφ ην 

νπνίν έρεη ηεζεί σο ζηφρνο: Σν παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ είλαη γλσζηφ γηα ηελ 

πξφζβαζε ηνπ ζε έλα καδηθφ αθξναηήξην. Τπάξρνπλ ηξφπνη πνπ ην 

παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα ζηνρεχζεη ζε ζπγθεθξηκέλα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαζψο εμαξηάηαη απφ ηη αθξηβψο έλα ηειενπηηθφ θαλάιη 

θαιείηαη λα παξνπζηάζεη ή ην χθνο ησλ ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ ή ζε πνηα 

βηνκεραλία αλήθεη θάπνην πεξηνδηθφ. Παξφια απηά, ην παξαδνζηαθφ 

κάξθεηηλγθ δελ ζα είλαη ζε ζέζε πνηέ λα ζηνρεχζεη κε ηφζν κεγάιε αθξίβεηα 

φζε ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ. Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί θαλείο λα 

ζηνρεχζεη αθφκε θαη ζην κηθξφηεξν αθξναηήξην βαζηζκέλν ζε πνηθίια 

πξάγκαηα. Σν κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ επίζεο ζηε 

ζηνρνζέηεζε ηεο δηαθήκηζήο γλσξίδνληαο φηη φια ηα ρξήκαηα μνδεχνληαη κε 

ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

4. Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ είλαη κηα ζηαζεξή πεγή: ηαλ θάπνηνο βιέπεη 

ηειεφξαζε ή αθνχεη κία αγγειία – δηαθήκηζε ζην ξαδηφθσλν, είλαη θάηη 

ζχληνκν. Δάλ δηαβάζεη θαλείο κηα αγγειία ζηε δηάβαζε θαη ράζεη έηζη  θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο δελ κπνξεί λα επηζηξέςεη θαη λα ηηο μαλαδηαβάζεη. Γη‟ απηφ, ε 
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έληππε δηαθήκηζε είλαη θάπσο θαιχηεξε, αιιά νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά 

κεηψλνληαη ζπλερψο. Σν κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ παξέρεη κηα κφληκε δηεχζπλζε 

online πνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ αλά πάζα ζηηγκή ζειήζνπλ. 

Αθφκα θη αλ θάπνηνο δελ μέξεη γηα κηα επηρείξεζε κπνξεί λα θάλεη ηηο 

αλαδεηήζεηο βαζηζκέλεο ζε απηφ πνπ ε επηρείξεζε πξνζθέξεη θαη λα ηε βξεη 

ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

5. Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ παξέρεη θαιχηεξε δηάδνζε απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα: Σν «word of mouth» είλαη ην απνηειεζκαηηθφηεξν κάξθεηηλγθ γηα ηε 

δεκηνπξγία πξνζέιθπζεο λέσλ πειαηψλ. Σν κήλπκα πνπ κηα επηρείξεζε ζέιεη 

λα πεξάζεη ζα δηαδνζεί γξήγνξα επεηδή πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κηινχλ γηα ηελ 

επηρείξεζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Οη άλζξσπνη ζα εκπηζηεπζνχλ 

ην word of mouth, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο παξαδνζηαθέο αγγειίεο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ γηα ηα νθέιε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο.  

6. Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα απμήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

δηάδνζε: πνηνο θη αλ είλαη ν ζηφρνο, ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα 

απμήζεη ηε δηάδνζε κήλα κε ην κήλα. Ο ιφγνο ν νπνίνο ην θάλεη απνδνηηθφηεξν 

είλαη φηη κπνξεί λα κειεηεζεί κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηη κπνξεί λα δνπιέςεη πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ηη φρη. Μπνξεί θάπνηνο λα ζπλερίζεη λα δίλεη  

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ ηαθηηθή πνπ ηνπ δίλεη απνηειέζκαηα θαη λα 

πεξηνξίζεη απηή πνπ δελ ηνπ δίλεη. Σν κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ παξέρεη επίζεο 

έλα πεξηβάιινλ φπνπ κπνξεί αθίλδπλα θάπνηνο λα εμεηάζεη ηηο λέεο ηδέεο έηζη 

ψζηε πάληα λα βειηηψλεηαη ε απφδνζε ηεο εηαηξείαο. Αληηζέησο, ην 

παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ αλαπηχζζεη κηα εθζηξαηεία θαη έπεηηα ειπίδεη φηη ζα 

ιεηηνπξγήζεη. Απηφ δπζθνιεχεη ηηο παξαδνζηαθέο εγεζίεο λα εμεηάζνπλ ηηο λέεο 
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ηδέεο ή αθφκα θαη λα εμεηάζνπλ φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο εθζηξαηείαο. 

7. πλνςίδνληαο, ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ είλαη πνιχ απνδνηηθφηεξν απφ ην 

παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ. Μπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία 

κηαο εηαηξείαο πνιχ επθνιφηεξα θαη κε ζηφρν λα παξαγάγεη ηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Σν θνκκάηη ησλ αλαιχζεσλ είλαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο κεηαθέξνληαη απφ ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ ζην 

κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ. Απηφο είλαη ν ηξφπνο πνπ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα γηα θάζε ζηνηρείν ηεο εθζηξαηείαο ηεο 

θαη λα δεη αθξηβψο φια ηα νηθνλνκηθά κεγέζε. Δληνχηνηο, ν ζπλδπαζκφο 

παξαδνζηαθνχ κάξθεηηλγθ θαη κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα θέξεη ηδαληθά 

απνηειέζκαηα ζε κηα επηρείξεζε. Έηζη, θαη ηα δχν είδε είλαη απαξαίηεηα γηα 

κηα επηηπρεκέλε θακπάληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Πίνακας 1: Διαδικησακό Μάρκεηινγκ vs. Παραδοζιακό Μάρκεηινγκ 

 

  

Γηαδηθηπαθφ Μάξθεηηλγθ Παξαδνζηαθφ Μάξθεηηλγθ 

ηνρεπκέλν Μάξθεηηλγθ Με - ηνρεπκέλν Μάξθεηηλγθ 

Οηθνλνκηθφο θαη γξήγνξνο ηξφπνο 

πξνψζεζεο πξντφλησλ 

Αθξηβφο θαη ρξνλνβφξνο ηξφπνο 

πξνψζεζεο πξντφλησλ 

Απνδνηηθφ γηα πξνψζεζε ηνπ 

πξντφληνο ζε παγθφζκην επίπεδν 

Αθξηβή θαη ρξνλνβφξα ε 

δηαθήκηζε ζε παγθφζκην επίπεδν 

Σν πξντφλ / ππεξεζία δηαθεκίδεηαη 24 

ψξεο/εκέξα, 7 εκέξεο/ εβδνκάδα 

Απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζην 

παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ 

Απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

παξαθνινχζεζεο επελδχζεσλ 

Γελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ επελδχζεσλ 
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1.3| Γηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ θαη ρξψκα 

Ο αληίθηππνο ησλ ρξσκάησλ ζην κάξθεηηλγθ νδήγεζε πνιιέο επηρεηξήζεηο ζην λα 

βάινπλ ρξψκα ζηνπο ηζηνηνπνχο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο 

επηζθέπηεο θαη ζπλεπψο λα απμεζνχλ νη πσιήζεηο ηνπο. Ζ αλάπηπμε ηνπ κάξθεηηλγθ 

ρξψκαηνο επξέσο ζηηο δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπο δίλεη ηελ αληαγσληζηηθή αλσηεξφηεηα, θαη απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο ζηελ αγνξά.  

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην επηηξέπεη ηηο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο ζηελ αγνξά (Malcolm 

McDonald, 2000). Σν κάξθεηηλγθ ρξψκαηνο είλαη έλα ελαιιαθηηθφ κάξθεηηλγθ πνπ 

δηαθέξεη απφ ηελ παξαδνζηαθή δνκή ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ. Σν κάξθεηηλγθ 

ρξψκαηνο ζπλδπάδεη ηε ζχγρξνλε ζεσξία κάξθεηηλγθ ρξψκαηνο κε ηελ ηερλνινγία ηνπ 

δηαδηθηχνπ κέζσ ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ βάζεη ηεο ςπρνινγηθήο επίδξαζεο ηνπ 

ρξψκαηνο ζηνλ θαηαλαισηή.  

Ζ εθαξκνγή ησλ ρξσκάησλ ζηελ ηερλνινγία ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ θάλεη ην 

παξαδνζηαθφ δίθηπν εκπνξίνπ λα αληηκεησπίζεη ηνλ θαηαλαισηή κε έλαλ πην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηξφπν. Σν κάξθεηηλγθ ρξψκαηνο γεκίδεη ην ράζκα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο επηθνηλσλίαο κε ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ, ηθαλνπνηψληαο ηελ 

αλάγθε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο εκπνξίνπ θαη εγρένληαο κηα λφηα θξεζθάδαο θαη  

δσηηθφηεηαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ο θαλφλαο ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ 

«θξίλνληαο απφ ην ρξψκα» είλαη αθξηβψο λα εθκεηαιιεπηεί θαλείο ηε ζηελή έλσζε 

κεηαμχ ησλ ςπρνινγηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ ρξψκαηνο θαη λα 

δψζεη ζέζε ζηελ κνλαδηθή απηή ηδηφηεηα ηνπ ρξψκαηνο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

πξνσζεηηθφ κέζν. χκθσλα κε ηελ ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηή πξέπεη λα ππάξρεη κηα 

γέθπξα κεηαμχ απηνχ πνπ ν θαηαλαισηήο ζέιεη λα έρεη απφ έλα αγαζφ θαη ηνπ ζσζηνχ 

ρξψκαηνο ηνπ αγαζνχ ψζηε λα επηηεπρζεί ε ελφηεηα αλάκεζα ζην ηξίπηπρν «αγαζφ -
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ρξψκα - ζπλαίζζεκα». Γηα παξάδεηγκα, ην θίηξηλν είλαη ην ρξψκα πνπ ην αλζξψπηλν 

κάηη παξαηεξεί πξψην απφ φια ηα άιια ρξψκαηα. Σν θφθθηλν είλαη απηφ πνπ απμάλεη 

ην κεηαβνιηζκφ ηνπ ζψκαηνο θαη πξνσζεί ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηε δξάζε. Σν κπιε 

είλαη ην δεκνθηιέζηεξν ρξψκα θαη έρεη κηα εξεκία θαη κία ζπγθεθξηκέλε ςπρνινγηθή 

επίδξαζε θαη ην πξάζηλν ζεσξείηαη φηη είλαη ην ρξψκα πνπ μεθνπξάδεη ην κάηη. 

1.3.1| «Υξσκαηηθέο» ζπκβνπιέο γηα δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ 

Ο απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο ηζηνζειίδσλ πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηα ρξψκαηα κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ελεξγνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ, λα εκπλέεη θαη λα 

πξνθαιεί αληαπφθξηζε. Αθξηβψο φπσο έλα θαηάζηεκα θαηαζθεπάδεηαη ζε ζηέξεεο 

βάζεηο, ην ρξψκα είλαη ην βαζηθφ νηθνδνκηθφ πιηθφ ησλ δηζδηάζηαησλ εηθφλσλ θαη ηεο 

νπηηθήο εκπεηξίαο. ηελ ηειηθή αλάιπζε, ην ρξψκα παίδεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

θξίζηκε απφθαζε ηνπ πειάηε - λα αγνξάζεη ή λα κελ αγνξάζεη.  

Σν ρξψκα έρεη κηα ςπρνινγηθή δηάζηαζε, έηζη άλζξσπνη πνπ αγνξάδνπλ παξνξκεηηθά 

ζα επεξεαζηνχλ απφ ηα ρξψκαηα φπσο είλαη ην θφθθηλν, ην πνξηνθαιί, ην κπιε ή ην 

καχξν. Δληνχηνηο, άλζξσπνη πνπ εμεηάδνπλ πεξηζζφηεξν ηη ζα αγνξάζνπλ 

πξνζειθχνληαη απφ ην ξνδί, ην αλνηθηφ κπιε ή ην λαπηηθφ.  

Δπηπιένλ, ε θνηλσληθή ζέζε είλαη έλαο ζνβαξφο παξάγνληαο γηα ηελ νκάδα-ζηφρν πνπ 

έλαο ηζηνρψξνο ζέιεη λα απεπζπλζεί. Έηζη, ηα θσηεηλά ρξψκαηα πξνηηκψληαη απφ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ αλήθνπλ ζηα ρακειά εηζνδήκαηα, ελψ νη άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε 

πςειφηεξα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πην θιαζηθά θαη 

ππνηνληθά ρξψκαηα.  

Ζ εζληθφηεηα επίζεο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ ρξψκαηνο ζε έλαλ ηζηνρψξν. Γηα παξάδεηγκα, ζηα πην θξχα θιίκαηα νη 

άλζξσπνη θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ηα πην ςπρξά θαη νπδέηεξα ρξψκαηα, ελψ ζηα πην 
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ζεξκά θιίκαηα, φπσο ε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ε Αθξηθή, νη άλζξσπνη ληψζνπλ πην 

άλεηα κε ηα θσηεηλφηεξα θαη πην έληνλα ρξψκαηα. 

Ζ έλλνηα ησλ ρξσκάησλ ζηηο ηζηνζειίδεο 

Μαχξν: ζπκβνιίδεη ηε λέα αξρή, δείρλεη κηα λέα κε ηζρπξή επηξξνή επηρείξεζε, αιιά ε 

ρξήζε ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο ζε κεγάιεο πνζφηεηεο πξνθαιεί θαηάζιηςε.  

Μπιε: δείρλεη κηα αμηφπηζηε εηαηξία. 

Καθέ: είλαη έλα γήηλν ρξψκα πνπ θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα αηζζάλνληαη ηελ 

εηιηθξίλεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο επηρείξεζεο 

Υξπζφ: ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο ηζηνρψξνπο γηα λα δείμεη επηηπρία θαη γηα λα 

επεξεάζεη ηνπο αλζξψπνπο. 

Πξάζηλν: είλαη έλα πξνηεηλφκελν ρξψκα γηα θφλην επεηδή ελζαξξχλεη ηνπο επηζθέπηεο 

λα θάλνπλ θιηθ ζε κηα ζχλδεζε ή λα αγνξάζνπλ πξντφληα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην 

Skype ρξεζηκνπνηεί πξάζηλν ζηα θνπκπηά ηνπ.  

Πνξηνθαιί: είλαη έλα πνιχ θνηλσληθφ, ελεξγεηηθφ θαη επράξηζην ρξψκα. Έηζη, είλαη 

θαιφ γηα έλαλ ηζηνρψξν πνπ εζηηάδεη ζηα παηδηά, ηελ νηθνγέλεηα ή ηε δηαζθέδαζε. 

Δπηπιένλ, ην πνξηνθάιη πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα δξάζεο. Γη‟ απηφ, ην Norton 

ρξεζηκνπνηεί ηψξα πνξηνθάιη ρξψκα ζηα θνπκπηά ηνπ θαη ην Amazon έρεη ην 

πνξηνθαιί ζην θνπκπί «πξνζζήθε ζην θαιάζη αγνξψλ» εδψ θαη πνιχ θαηξφ ηψξα 

Κφθθηλν: ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο ζπλδέζεηο επεηδή θάλεη ηνλ επηζθέπηε 

λα πάξεη άκεζε δξάζε. Γη‟ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θνπκπηά αγνξάο ησλ ηζηνζειίδσλ 

«αγφξαζε ηψξα» ή «θάλε θιηθ εδψ».  

Αζεκί: αληηπξνζσπεχεη κηα επαγγεικαηηθή θαη γεκάηε εηθφλα.  

Μσβ: ζπκβνιίδεη κηα πνιχ θηιφδνμε θαη θαιιηηερληθή επηρείξεζε.  
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Κίηξηλν: ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνθηλήζεη, λα ελζαξξχλεη, λα επηζηήζεη ηελ 

πξνζνρή. Υξεζηκνπνηείηαη ζηηο ηζηνζειίδεο επεηδή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληζρχζεη ηα 

άιια ρξψκαηα.  

Λεπθφ: αληαλαθιά ην θσο θαη πνιιαπιαζηάδεη, θάλνληαο έηζη ηα θελά λα θαίλνληαη 

κεγαιχηεξα. Οη ζρεδηαζηέο ηζηνηφπσλ ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

αξκνλία θαη λα θαηαζηήζνπλ ηελ ηζηνζειίδα πην θηιηθή ζηνλ αλαγλψζηε. 

 

Δθηφο απφ ηε ζσζηή ρξήζε ησλ ρξσκάησλ ζε έλαλ ηζηφηνπν ππάξρνπλ πέληε ζηνηρεία 

θιεηδηά γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο. 

 

 
Στήμα 2: Τα 5 βαζικά ζηοιτεία ενός ιζηόηοποσ 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα ηζηνζειίδα γηα λα είλαη ρξεζηκνπνηήζηκε πξέπεη λα ηθαλνπνηεί 

ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 Δχθνιε ζηε ρξήζε: Πφζν εξγνλνκηθή είλαη ε ηζηνζειίδα θαη ε αξρηηεθηνληθή 

ησλ πιεξνθνξηψλ  

 Απνηειεζκαηηθή: Αθξίβεηα ηεο εξγαζίαο, ηεο εκπεηξίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, 

θαη ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ.  

 Αλνρή ζθάικαηνο: Πφζν θαιά ε ηζηνζειίδα απνηξέπεη ηα ιάζε θαη βνεζά 

ηνπο ρξήζηεο λα επηδηνξζψλνπλ ηα ιάζε πνπ εκθαλίδνληαη.  

 Απνδνηηθή: Πφζν γξήγνξα ηθαλνπνηήζεθε ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ 

ρξήζηε. 

 πκκεηνρή: Πφζν θαιά ν νπηηθφο ζρεδηαζκφο βνεζά ηε ρξήζε θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε βαζχηεξα ζηξψκαηα ηνπ ηζηφηνπνπ κε επεμεγεκαηηθφ ζθνπφ.  

1.3.2| Έξεπλα γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα: 

 67% ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ βξίζθεηαη online, εθ ηνπ νπνίνπ 68% ησλ 

αλδξψλ θαη 66% ησλ γπλαηθψλ  

 86% ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο 18-29 είλαη ζε online, έλαληη 80% ησλ αλδξψλ ηεο 

ίδηαο ειηθίαο 

 34% ησλ αλδξψλ 65 εηψλ θαη άλσ έθαλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, έλαληη 21% 

ησλ γπλαηθψλ αληίζηνηρεο ειηθίαο 

 62% ησλ αλχπαλδξσλ αλδξψλ έλαληη 56% ησλ αλχπαλδξσλ γπλαηθψλ είλαη 

online  

 75% ησλ παληξεκέλσλ γπλαηθψλ θαη 72% ησλ παληξεκέλσλ αλδξψλ βξίζθνληαη 

online  
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 61% ησλ άηεθλσλ αλδξψλ έλαληη 57% ησλ άηεθλσλ γπλαηθψλ κπαίλνπλ online  

 81% ησλ αλδξψλ κε παηδηά θαη 80% ησλ γπλαηθψλ κε παηδηά κπαίλνπλ online  

 52% ησλ αλδξψλ θαη 48% ησλ γπλαηθψλ έρνπλ ζπλδέζεηο δηαδηθηχνπ πςειήο 

ηαρχηεηαο ζην ζπίηη  

 94% ησλ γπλαηθψλ πνπ βξίζθνληαη online 88% ησλ αλδξψλ ρξεζηκνπνηνχλ  

e-mail 

 

Γηαδηθηπαθφ θξάηνο: χλνςε ηνπ 2010 

Σν δηαδηθηπαθφ θξάηνο δείρλεη νξηζκέλεο ηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ 

ηνπο αλζξψπνπο λα  θάλνπλ επηρεηξήζεηο online. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πνπ 

θάπνηε ήηαλ ε επηηνκή ηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο, είλαη ηψξα έλα κέζν ηερλνινγηθνχ 

ζαλάηνπ ιφγσ ησλ ηψλ - spams.  

Δμαηηίαο ησλ πην πξνζηηψλ δαπαλψλ εγγξαθήο θαη παξακνλήο, ν αξηζκφο ησλ 

ηζηφηνπσλ θαη ησλ νλνκάησλ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, αιιά φρη ηφζν γξήγνξα φζν ν 

αξηζκφο ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Ζ θνηλσληθή δηθηχσζε ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, αιιά ε ηάζε παξνπζηάδεη κηα 

κεηαηφπηζε καθξηά απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη Ακεξηθαλνί αληηπξνζσπεχνπλ 

ιηγφηεξν απφ ην έλα ηξίην φισλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Facebook, πξνηείλνληαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο φηη πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηνπο δηεζλείο ρξήζηεο φηαλ ςάρλνπλ λέεο 

ηακεηαθέο ξνέο.  

Σν online πεξηερφκελν επίζεο δέρεηαη κεηαβνιέο. Παξφιν πνπ νη εηθφλεο θαη νη 

θσηνγξαθίεο ζπλερίδνπλ λα είλαη απαξαίηεηεο, ε πξαγκαηηθή αλάπηπμε θαίλεηαη λα 

βξίζθεηαη ζηα online βίληεν φπνπ νη ρξήζηεο βιέπνπλ έμη θνξέο πεξηζζφηεξα βίληεν 

απ‟ φηη ηα αλεβάδνπλ. 
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πλνιηθά, νη επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

εθαξκνγήο απηψλ ησλ ζηαηηζηηθψλ δηαδηθηχνπ γηα λα δψζνπλ ψζεζε ζηελ θαηψηαηε 

γξακκή ηνπο. 
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http://www.focus.com/images/view/48564/
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Πνηα είλαη ηα πην θπξίαξρα ρξψκαηα ζην δηαδίθηπν; 

Οι COLOUR lovers δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε κηα ελδηαθέξνπζα εξψηεζε: πνηα είλαη ηα 

πην θπξίαξρα ρξψκαηα; Έθαλαλ φηη θαιχηεξν κπνξνχζαλ θη έηζη κειέηεζαλ ηα 

ρξψκαηα ζηα εκπνξηθά ζήκαηα ησλ θνξπθαίσλ 100 ηζηφηνπσλ. Έπεηηα παξνπζίαζαλ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαλ ζε εηθφλα, δεκηνπξγψληαο έλα θάζκα ρξσκάησλ κε 

επψλπκεο εηαηξίεο:  

 

 

Παξαηεξψληαο πξνζεθηηθά ηελ εηθφλα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζηνλ θφζκν ηνπ 

δηαδηθηχνπ ηα πην θπξίαξρα ρξψκαηα είλαη ην κπιε θαη ην θφθθηλν γηα άιιε κηα θνξά. 

Γηα παξάδεηγκα, νη εηαηξείεο PayPal, AOL, Dell, facebook, twitter, skype, θ. ά. είλαη 

κπιε. Απφ ηελ άιιε, ην BBC, ην CNN, ην You Tube θαη ε Vodafone είλαη θφθθηλα. 

Αθνινπζεί ην πνξηνθαιί κε ηελ Nickelodeon, ην θίηξηλν κε ηελ BEST BUY, ην θαθέ 

κε ηελ UPS, ην αζεκί κε ηελ Apple θαη ην πξάζηλν κε ην Limewire. Δπίζεο 

http://www.colourlovers.com/business/blog/2010/09/15/the-most-powerful-colors-in-the-world
http://static.colourlovers.com.s3.amazonaws.com/uploads/images/top-web-brand-colors.html
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παξαηεξείηαη φηη ζε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ ζην δηαδηθηπαθφ 

ππάξρνπλ θαη πνιχρξσκεο εηαηξίεο φπσο ε Google θαη ε  ebay.  

1.4| Δκπεηξηθφ κάξθεηηλγθ: κηα λέα πξννπηηθή 

Γεδνκέλνπ φηη ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ απμάλεηαη, νη εηαηξίεο ςάρλνπλ λένπο θαη 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ηεο ζπκκεηνρήο ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Σν εκπεηξηθφ κάξθεηηλγθ είλαη κηα κε παξαδνζηαθή ζηξαηεγηθή 

κάξθεηηλγθ πνπ θάλεη αθξηβψο απηφ! Σν εκπεηξηθφ κάξθεηηλγθ είλαη έλα άκεζν θαη 

δεκηνπξγηθφ εξγαιείν ζπκκεηνρήο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

εηαηξηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Σν εκπεηξηθφ κάξθεηηλγθ ζπλδέεηαη κε ηνπο 

θαηαλαισηέο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο απηήο θχζεο κηαο πξνζσπηθά ζρεηηθήο θαη 

αμηνζεκείσηεο εκπεηξίαο. Σα παξαδείγκαηα ηνπ εκπεηξηθνχ κάξθεηηλγθ ζην νπνίν νη 

εηαηξίεο ζπκκεηέρνπλ πεξηιακβάλνπλ ηα special events, ηηο ζπλαπιίεο, ηα δσξεάλ 

δείγκαηα, θαη ηηο εθζέζεηο γηα λα πξνσζήζνπλ έλα πξντφλ. Μέζσ εκπεηξηψλ φπσο 

απηέο, ην εκπεηξηθφ κάξθεηηλγθ παξέρεη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή κάξθεηηλγθ πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο άκεζα λα δνθηκάζνπλ απηφ πνπ νη επηρεηξήζεηο 

πξνζθέξνπλ κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο απφζπαζεο κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ. 

Σν εκπεηξηθφ κάξθεηηλγθ είλαη κηα πνιχηηκε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα  ζηνρεχζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θαηαλαισηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θαηαλαισηψλ. Απηή ε 

ηερληθή κάξθεηηλγθ πξνζθέξεη κηα δπλαηή εκπεηξία πνπ είλαη ειθπζηηθή ζηα ζέισ θαη 

ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ κηα πνιχηηκε 

εκπεηξία ζηνπο θαηαλαισηέο νη νπνίνη έρνπλ ζπζηάζεη ην ρξφλν ηνπο γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπεηξία. Ο ρξφλνο ελφο θαηαλαισηή είλαη πνιχηηκνο θαη νη εηαηξίεο 
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πξέπεη λα ην ιάβνπλ ππφςε απηφ φηαλ αλαπηχζζνπλ απηνχο ηνπο ηχπνπο 

πξνγξακκάησλ. Ζ αλάπηπμε ελφο δεκηνπξγηθνχ θαη ζπκκεηνρηθνχ ζρεδίνπ εκπεηξηθνχ 

κάξθεηηλγθ κπνξεί λα αζθήζεη ζεκαληηθή βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε 

ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ζηνπο θαηαλαισηέο. 

πλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κεηαμχ πξντφληνο θαη θαηαλαισηή 

Οη εηαηξίεο πξέπεη φρη κφλν λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, αιιά 

πξέπεη επίζεο λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε κηαο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζχλδεζεο κε ηνπο θαηαλαισηέο - ν ππξήλαο θαη ν ηειηθφο ζθνπφο ηνπ 

εκπεηξηθνχ κάξθεηηλγθ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην εκπεηξηθφ 

κάξθεηηλγθ παίξλνπλ ηελ νπζία κηαο εηαηξίαο θαη ηελ θέξλνπλ ζηε δσή ππφ κνξθή 

θπζηθήο αιιειεπίδξαζεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα καθξάο δηαξθείαο ζρέζε. 

Ζ νπζία ησλ εηαηξηψλ έρεη δχν δηαζηάζεηο:  

1. Λεηηνπξγηθή νπζία - ππνβάιιεη ηελ εξψηεζε «ηη είλαη απηφ;»  

2. πλαηζζεκαηηθή νπζία - ξσηά ηελ εξψηεζε «πψο αηζζάλεζηε γηα απηφ;» 

Οθέιε ηνπ εκπεηξηθνχ κάξθεηηλγθ 

 Απμάλεη θαη ρηίδεη ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ, ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ 

εηαηξηψλ, ηελ αλάθιεζε ηνπο θαη ηελ ηάζε ησλ αγνξψλ 

 Γηαηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ 

 Αλάθηεζε ρακέλσλ πειαηψλ 

 Μεζνδνινγία κάξθεηηλγθ πνπ νδεγεί ζπλερφκελα ζε αγνξέο  

 Θεηηθφο αληίθηππνο ζηνπο θαηαλαισηέο 

 Δλίζρπζε ηεο αληίιεςεο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ πξντφληνο ή ηεο εηαηξίαο 

 Αχμεζε ησλ πσιήζεσλ κε ηε κέζνδν απφ ζηφκα ζε ζηφκα 

 Πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ 
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 Υακεινχ θφζηνπο ηξφπνο γηα ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο 

Πξνυπνινγηζκνί εκπεηξηθνχ κάξθεηηλγθ  

Πνιιέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

κάξθεηίλγθ ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο ηα εκπεηξηθά πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ. 

Δληνχηνηο, κε κηα πξφζθαηε αιιαγή ζηε δεκνηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

εκπεηξηθνχ κάξθεηηλγθ, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ δηαζέζεη πεξηζζφηεξα θεθάιαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηή ηελ εκπεηξία γηα λα δεζκεχζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. 

χκθσλα κε κηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2009:  

 40% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ζα δηέζεηαλ πεξηζζφηεξα θεθάιαηα ζην 

εκπεηξηθφ κάξθεηηλγθ ζην επφκελν έηνο  

 61% δήισζε φηη ην εκπεηξηθφ κάξθεηηλγθ ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηελ 

νξγαλσηηθή επηηπρία  

 7 ζηνπο 10 δήισζαλ φηη ε ζεκαζία ηνπ εκπεηξηθνχ κάξθεηηλγθ έρεη απμεζεί γη‟ 

απηνχο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε  

 65% δήισζε φηη ην εκπεηξηθφ κάξθεηηλγθ ζα γίλεη ζεκαληηθφηεξν ζην κέιινλ  

Κάλνληαο ην εκπεηξηθφ κάξθεηηλγθ επηηπρία  

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ζνβαξνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο επηηπρνχο ζρεδίνπ 

εκπεηξηθνχ κάξθεηηλγθ. Απηνί είλαη:  

 Δπηινγή θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο θαη ζεκείνπ  

 ηφρεπζε ζην θαηάιιειν αθξναηήξην 

Οη θαηαλαισηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπνζεηήζεηο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία, 

ην θχιν, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε, θ.ιπ.  

 Γεκηνπξγία επράξηζηεο θαη αμέραζηεο εκπεηξίαο  
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 Υξήζε πνιιαπιψλ πιαηθφξκσλ κέζσλ (νπηηθέο θαη έληππεο δηαθεκίζεηο, 

ερεηηθέο, θ.ιπ.)  

 Σν ρξψκα πξνθαιεί κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε θαη ζηνρεχεη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ εηαηξηψλ  

 Παξνρή ζηνπο θαηαλαισηέο κε απηφ πνπ ζέινπλ  

 

Δηθνληθφ εκπεηξηθφ κάξθεηηλγθ (ΔΔΜ) 

Σν εηθνληθφ εκπεηξηθφ κάξθεηηλγθ (ΔΔΜ) ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν θαη ηηο πνιιέο 

εθαξκνγέο ηνπ, φπσο ηα blogs, ηα δσκάηηα ζπδήηεζεο θαη ηηο θνηλφηεηεο, θαη ηα πνιπ-

παηρλίδηα, γηα λα παξαγάγεη κηα εκπινπηηζκέλε πεξηβαιινληηθή εκπεηξία κέζσ ησλ 

νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

Αληίζεηα απφ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο εκπεηξηθνχ κάξθεηηλγθ, ην ΔEM δεκηνπξγεί 

κηα πξφθιεζε ζηηο εηαηξίεο επεηδή πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηαδξαζηηθφ 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ πνπ απνζπά ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ην παξαδνζηαθφ εκπεηξηθφ 

κάξθεηηλγθ.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κηαο κειέηεο πνπ εμέηαζε πνηνη παξάγνληεο είλαη 

ελζαξξπληηθνί ζηελ επηηπρία ηνπ ΔEM:  

 Αιιειεπίδξαζε (ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ελφο ηζηνρψξνπ πνπ 

εληζρχνπλ ηε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ απεπζείαο ζχλδεζε ηνπ 

ιηαλνπσιεηή, εληζρχνπλ ηνπο θαηαλαισηέο πνπ επηζπκνχλ λα θνηηάμνπλ 

βηαζηηθά ηνλ ηζηνρψξν, ηελ επηζηξνθή ζηνλ ηζηνρψξν θαη ηελ ζέιεζε λα θάλεη 

αγνξέο online θ.η.ι.)  

 Δπραξίζηεζε (παξάγεη ηελ επλντθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ππνθίλεζε ηεο 

δηέγεξζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κειινληηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ)  
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 Ζ θνηλσληθή ζρέζε (αλάπηπμε ηνπνζέηεζεο επηδξάζεσλ κέζσ ηνπ θνηλσληθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ κε κηα νκάδα) έρεη έλαλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο πξνζέζεηο ελφο 

θαηαλαισηή λα θάλεη  online πεξηήγεζε 

 Ρνή επραξίζηεζεο (πνπ εμεηάδεη ην δηαδίθηπν ιεπηνκεξψο έηζη ψζηε ν 

θαηαλαισηήο λα αηζζάλεηαη απφιαπζε θαηά ηελ πινήγεζε θαζψο επίζεο λα 

δηαζθεδάδεη κε ηε δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ ηζηφηνπνπ), θαη  

 Ζ θνηλσληθή ζρέζε έρεη έλαλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο ζε απεπζείαο ζχλδεζε 

πξνζέζεηο αγνξάο ελφο θαηαλαισηή On-line λα θνηηάμνπλ βηαζηηθά θαη νη 

πξνζέζεηο αγνξάο έρνπλ έλαλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ πίζηε πειαηψλ. 

Με ηε δεκηνπξγία ησλ ζεηηθψλ πξνζέζεσλ πεξηήγεζεο, νη θαηαλαισηέο είλαη 

πηζαλφηεξν λα αλαπηχμνπλ ηε ζπκπεξηθνξηθή πξνηίκεζε γηα έλα πξντφλ ή κία εηαηξία 

εμαηηίαο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ ηζηφηνπνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο θαηαλαισηηθέο επηζπκίεο 

κέζσ κηαο επράξηζηεο εκπεηξίαο.  

Ζ ζεηηθή ζηάζε ελφο θαηαλαισηή απέλαληη ζε έλα πξντφλ παξαθηλεί ηελ πξφζεζή ηνπ 

λα πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ. Μέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ ΔEM, ν θαηαλαισηήο εθπιεξψλεη 

κηα αλάγθε θαη ηθαλνπνηεί κηα πξνηίκεζε πνπ νδεγεί ζε κηα ππνβφζθνπζα 

ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε ζην πξντφλ θαη πνπ απμάλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα ην αγνξάζεη. 

Απηή ε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε αλαπηχζζεηαη ζε κηα ππνρξέσζε πνπ δείρλεη ηελ 

πίζηε πειαηψλ.  

Έλαο πξνζαλαηνιηζκφο νηθνλνκηθψλ θαη εχθνισλ αγνξψλ εληζρχεη ην θίλεηξν ησλ 

πξνζέζεσλ ηνπ θαηαλαισηή ζε online πεξηήγεζε θαη αγνξά. Απηφ ην θίλεηξν 

νδεγείηαη απφ ηελ θαηαλαισηηθή αλάγθε λα απνθνκίζεη έλα πιενλέθηεκα, φπσο ε 

αγνξά ελφο πξντφληνο ζηε ρακειφηεξε ηηκή ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιηγφηεξε δπλαηή 

πξνζπάζεηα. 
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1.5| ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1
νπ

 ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

Βηβιηνγξαθία 

 Boone E. Louis, Kurtz L. David, 2011, Contemporary Marketing, 15
th

 Edition, 

South-Western Cengage Learning, U.S.A. 

 Noman Rana, 2009, E-Marketing Intelligence: Transforming Brand and 

Increasing Sales Using Digital Channels, edited by Aasma Noman 

Αξζξνγξαθία 

 Adweek (2009), Entrepreneur magazine, Emerald Insight,  Proceedings of the 

41st Hawaii International Conference on System Sciences (2008) 

 Parker R. Kevin, Nitse S. Philip, and Tay S.M. Albert, 2009, The Impact of 

Inaccurate Color on Customer Retention and CRM, Idaho State University, 

Pocatello, ID, USA ,International Journal of an Emerging Transdiscipline 

Volume 12 

 Malcolm McDonald, et al. 2000, Marketing Plan in Color Journal. Printer 

Trento S.r.l. p61-69 

 Stone, M. D. (2001, June 11), Color matching: Color (miss) matching, and Why 

Colors Are Matching BetterTthan Ever. Extreme Teaching. Retrieved 

November 18, 2008, http://www.extremetech.com/article2/0,2845,15467,00.asp 

Ηζηφηνπνη 

 http://brandconnexion.weebly.com/1/post/2011/7/color-your-social-network-

practice-office-brand-message-and-discount.html 

 http://www.webdesign.org/web-design-basics/color-theory/the-psychology-of-

color-in-internet-marketing.8987.html#ixzz1ZkW0ABBc 

 http://www.marketingprofs.com/ea/qst_question.asp?qstID=19241#ixzz1ZkWw

TG8j 

http://www.extremetech.com/article2/0,2845,15467,00.asp
http://brandconnexion.weebly.com/1/post/2011/7/color-your-social-network-practice-office-brand-message-and-discount.html
http://brandconnexion.weebly.com/1/post/2011/7/color-your-social-network-practice-office-brand-message-and-discount.html
http://www.webdesign.org/web-design-basics/color-theory/the-psychology-of-color-in-internet-marketing.8987.html#ixzz1ZkW0ABBc
http://www.webdesign.org/web-design-basics/color-theory/the-psychology-of-color-in-internet-marketing.8987.html#ixzz1ZkW0ABBc
http://www.marketingprofs.com/ea/qst_question.asp?qstID=19241#ixzz1ZkWwTG8j
http://www.marketingprofs.com/ea/qst_question.asp?qstID=19241#ixzz1ZkWwTG8j
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 http://beverlylee.suite101.com/how-color-affects-internet-marketing-a105201 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2| ΑΗΘΖΔΗ & ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΑΗΘΖΔΧΝ 

2.1| Ση είλαη νη αηζζήζεηο θαη πψο ην κάξθεηηλγθ ηηο ρξεζηκνπνηεί; 

Οη αηζζήζεηο είλαη ηα φξγαλα πνπ ζπλδένπλ ην λεπξηθφ ζχζηεκα κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Δίλαη νη πεγέο ησλ εξεζηζκάησλ ηα νπνία πξνθαινχλ κία απφθξηζε ζην 

λεπξηθφ ζχζηεκα αιιά θαη νη πεγέο φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ηφζν ζην 

ζψκα φζν θαη ζηνλ εγθέθαιν. Σν αξρηθφ ζηάδην κίαο αίζζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 

θχηηαξα θη έπεηηα εθείλε κεηαθέξεηαη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα φπνπ θαη νινθιεξψλεηαη. 

Ο Αξηζηνηέιεο (384-322 π.Υ.) ήηαλ ν πξψηνο πνπ θαηέηαμε ηηο πέληε αηζζήζεηο: 

φξαζε, αθνή, γεχζε, φζθξεζε θαη αθή. Ζ φξαζε είλαη πηζαλφηαηα ε πιένλ 

αλεπηπγκέλε αίζζεζε ζηνπο αλζξψπνπο, ελψ ε αθνή ηελ αθνινπζεί ζηελά σο δεχηεξε 

ηε ηάμεη. 

2.1.1| Όξαζε 

Σα κάηηα είλαη ηα φξγαλα ηεο φξαζεο. Πεξηιακβάλνπλ κία πεξίπινθε δνκή 

απνηεινχκελε  απφ δηαθαλείο θαθνχο, ε νπνία εζηηάδεη ην θσο ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. 

Ο ακθηβιεζηξνεηδήο θαιχπηεηαη απφ δχν βαζηθνχο ηχπνπο θσην-επαίζζεησλ 

θπηηάξσλ: ηα ξαβδσηά θαη ηα θσλνεηδή. Σα θσλνεηδή θχηηαξα είλαη επαίζζεηα ζην 

ρξψκα θαη βξίζθνληαη ζην κέξνο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή πνπ νλνκάδεηαη βνζξίν, 

πεξηνρή ζηελ νπνία νη θαθνί εζηηάδνπλ ην θσο. Σα ξαβδσηά θχηηαξα δελ είλαη 

επαίζζεηα ζην ρξψκα, αιιά ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζην θσο απ‟ 

φηη ηα θσλνεηδή. Απηά ηα θχηηαξα βξίζθνληαη γχξσ απφ ην βνζξίν θαη  είλαη ππεχζπλα 

γηα ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηε λπρηεξηλή φξαζε. Σα κάηηα ζπλδένληαη κε ηνλ εγθέθαιν 

κέζσ ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ. Σν ζεκείν ηε έλσζεο απηήο νλνκάδεηαη «ηπθιφ ζεκείν» 

δηφηη δελ έρεη ηελ παξακηθξή επαηζζεζία ζην θσο. Πεηξάκαηα έρνπλ δείμεη φηη ην πίζσ 

κέξνο ηνπ εγθεθάινπ απεηθνλίδεη ηελ νπηηθή πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα 

κάηηα. 
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Ο εγθέθαινο ζπλδπάδεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεη απφ ηα δχν κάηηα ζε κία 

ηξηζδηάζηαηε εηθφλα. Δπηπξνζζέησο, κνινλφηη ε εηθφλα ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή 

βξίζθεηαη αλάπνδα (κε ην θάησ κέξνο επάλσ θαη αληηζηξφθσο) ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο 

εζηίαζεο ησλ θαθψλ, ν εγθέθαινο ηελ αληηζηαζκίδεη θαη παξέρεη ηελ νξζή αληίιεςε 

ηεο εηθφλαο. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πεηξάκαηα κε αληηθείκελα εμνπιηζκέλα κε 

πξίζκαηα πνπ αλαηξέθνπλ ηηο εηθφλεο. Σα αληηθείκελα πεξλνχλ αξρηθά απφ κία πεξίνδν 

κεγάιεο ζχγρπζεο, αιιά κεηαγελέζηεξα νη εηθφλεο γίλνληαη αληηιεπηέο νξζά θαη φρη 

αλάπνδα. 

Σν εχξνο ηεο αληίιεςεο ηνπ καηηνχ είλαη πξσηνθαλέο. ην ζθνηάδη, κία νπζία πνπ 

παξάγεηαη απφ ηα ξαβδσηά θχηηαξα απμάλεη ηελ επαηζζεζία ηνπ καηηνχ νχησο ψζηε λα 

είλαη εθηθηή ε αλίρλεπζε αθφκε θαη πνιχ ακπδξνχ θσηφο. ε ηζρπξφ θσο, ε ίξηδα 

δηαζηέιιεηαη κεηψλνληαο ην κέγεζνο ηνπ αλνίγκαηνο πνπ δέρεηαη ην θσο απηφ 

πξνθεηκέλνπ λα ην κεηαθέξεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ  καηηνχ. Παξάιιεια, κία 

πξνζηαηεπηηθή ζθνηεηλή νπζία κεηψλεη ηελ έθζεζε ζην θσο ησλ θσηνεπαίζζεησλ 

θπηηάξσλ. Σν θάζκα ηνπ θσηφο ζην νπνίν ην κάηη είλαη επαίζζεην πνηθίιιεη απφ ην 

θφθθηλν ζην ηψδεο. Οη ρακειφηεξεο ειεθηξνκαγλεηηθέο ζπρλφηεηεο, δειαδή νη 

ππέξπζξεο, γίλνληαη αληηιεπηέο κε ηε κνξθή ηεο ζεξκφηεηαο αιιά δελ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ αληηιεπηέο σο εηθφλα. Οη πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο, δειαδή νη ππεξηψδεηο αιιά 

θαη νη αθφκε πην αθξαίεο, επίζεο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο κέζσ ηεο φξαζεο. 

Γίλνληαη φκσο αληηιεπηέο κε ηε κνξθή ηεο αίζζεζεο ηνπ κπξκεγθηάζκαηνο ζην δέξκα 

είηε ζηνλ νθζαικφ, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα. Σν αλζξψπηλν κάηη δελ είλαη επαίζζεην 

ζηελ πφισζε ηνπ θσηφο, δειαδή, ηνπ θσηφο πνπ ηαιαληψλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

επίπεδν. Απελαληίαο, νη κέιηζζεο είλαη επαίζζεηεο ζην πνισκέλν θσο, θαη έρνπλ έλα 

νπηηθφ θάζκα πνπ εθηείλεηαη θαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ ππεξηψδνπο θσηφο. Κάπνηα είδε 

θηδηψλ έλα εηδηθνχο ππέξπζξνπο αηζζεηήξεο νη νπνίνη ηνπο επηηξέπνπλ λα θπλεγήζνπλ 
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ζε απφιπην ζθνηάδη, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηε ζεξκφηεηα πνπ εθπέκπεη ην ζήξακά 

ηνπο. Σα πνπιηά έρνπλ κία πςειφηεξε ππθλφηεηα ζε θσηνεπαίζζεηα θχηηαξα απ‟ φηη 

νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ ζηνπο ακθηβιεζηξνεηδείο ηνπο θαη επνκέλσο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πςειφηεξε νπηηθή νμχηεηα. 

2.1.2| Αθνή 

Σν απηί είλαη ην φξγαλν ηεο αθνήο. Σν εμσηεξηθφ ηνπ κέξνο πξνεμέρεη απφ ην θεθάιη 

θαη έρεη ζρήκα παξφκνην κε εθείλν κηαο θνχπαο πνπ θαηεπζχλεη ηνπο ήρνπο πξνο ηελ 

ηπκπαληθή κεκβξάλε, ε νπνία κεηαδίδεη δνλήζεηο ζην εζσηεξηθφ απηί κέζα απφ κία 

ζεηξά κηθξψλ νζηψλ ηνπ κεζαίνπ ηκήκαηνο ηνπ απηηνχ ηα νπνία νλνκάδνληαη 

ζθύπα, άκμοναρ και αναβολέαρ. Σν εζσηεξηθφ απηί, ή αιιηψο θνριία, είλαη έλαο 

ζάιακνο ζπεηξνεηδνχο ζρήκαηνο ν νπνίνο θαιχπηεηαη εζσηεξηθά απφ λεπξηθέο ίλεο νη 

νπνίεο αληηδξνχλ ζηηο δνλήζεηο θαη κεηαδίδνπλ εξεζίζκαηα ζηνλ εγθέθαιν κέζσ ηνπ 

αθνπζηηθνχ λεχξνπ. Ο εγθέθαινο ζπλδπάδεη φζα εηζάγνληαη ζηα δχν απηηά ψζηε λα 

θαζνξίζεη ηελ θαηεχζπλζε αιιά θαη ηελ απφζηαζε ησλ ήρσλ. 

Σν εζσηεξηθφ απηί έρεη έλα ζχζηεκα ηζνξξνπίαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξεηο 

εκηθπθιηθνχο ζσιήλεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη πεξίπνπ ζε νξζή γσλία ν έλαο πξνο 

ηνλ άιιν θαη νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αίζζεζε ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηνπ 

ρσξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Σν εζσηεξηθφ απηί έρεη ζαιάκνπο γεκάηνπο κε έλα 

παρχξεπζην πγξφ αιιά θαη κηθξά ζσκαηίδηα (σηφιηζνη) ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

αλζξαθηθφ αζβέζηην. Ζ θίλεζε ησλ ζσκαηηδίσλ απηψλ πάλσ ζε κηθξά ηξηρσηά 

θχηηαξα πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ απηηνχ ζηέιλεη ζήκαηα ζηνλ εγθέθαιν ηα 

νπνία εξκελεχνληαη σο θίλεζε θαη επηηάρπλζε. Σν αλζξψπηλν απηί κπνξεί λα 

αληηιεθζεί ζπρλφηεηεο απφ 16 θχθινπο αλά δεπηεξφιεπην, ην νπνίν είλαη βαζχ κπάζν, 

έσο θαη 28.000 θχθινπο αλά δεπηεξφιεπην, ην νπνίν είλαη ηνληθά πνιχ πςειφ. Οη 



ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ|ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011 

 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΑΙΘΗΕΩΝ & Η ΔΤΝΑΜΗ ΣΩΝ ΧΡΩΜΑΣΩΝ: ΠΩ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΑ 
ΧΡΩΜΑΣΑ ΣΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΟΤΝ ΣΙ ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΩΝ|ΔΕΔΕ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

41 

λπρηεξίδεο θαη ηα δειθίληα κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ζπρλφηεηεο κεγαιχηεξεο θη απφ 

100.000 θχθινπο αλά δεπηεξφιεπην, νη νπνίεο είλαη πάξα πνιχ πςειέο. Σν αλζξψπηλν 

απηί κπνξεί λα αληρλεχζεη αιιαγέο ζηε ζπρλφηεηα αθφκε θαη ηεο ηάμεσο ησλ 3 

εθαηνζηψλ ηνπ 1% ηεο αξρηθήο ζπρλφηεηαο, ζηα πιαίζηα νξηζκέλσλ πεξηνρψλ 

ζπρλνηήησλ. Κάπνηνη άλζξσπνη έρνπλ «ηέιεηα αληίιεςε ηνληθφηεηαο», ε νπνία 

ηζνδπλακεί κε ηελ ηθαλφηεηα επαθξηβνχο ραξηνγξάθεζεο ηνπ ηφλνπ ηνπ ήρνπ ζηε 

κνπζηθή ζθάια, δίρσο λα ρξεηάδνληαη αλαθνξά ζε εμσηεξηθά πξφηππα. Δθηηκάηαη φηη 

ιηγφηεξν απφ έλαο ζηνπο δέθα ρηιηάδεο αλζξψπνπο έρνπλ ηέιεηα ηνληθφηεηα, αιιά νη 

νκηιεηέο ηνληθψλ δηαιέθησλ φπσο ηεο Βηεηλακέδηθεο θαη ηεο Κηλέδηθεο παξνπζηάδνπλ 

εληππσζηαθά αθξηβή έληαζε ηφλνπ θαηά ηελ αλάγλσζε θαηαιφγσλ ιέμεσλ θαζψο ε 

ηνληθφηεηα απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ κεηάδνζε ηνπ νξζνχ λνήκαηνο ησλ 

ιέμεσλ ζηηο δηαιέθηνπο απηέο. Ζ Μέζνδνο Eguchi δηδάζθεη ηελ ηέιεηα ηνληθφηεηα ζε 

παηδηά, μεθηλψληαο ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 4 εηψλ. Μεηά ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ, ε 

ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ηφλσλ δελ βειηηψλεηαη πνιχ. 

2.1.3| Γεχζε 

Οη ππνδνρείο ηεο γεχζεο, νη νλνκαδφκελνη γεπζηηθνί θάιπθεο, βξίζθνληαη θπξίσο ζηε 

γιψζζα. Βξίζθνληαη φκσο θαη ζην επάλσ κέξνο ηνπ ζηφκαηνο θαη θνληά ζηνλ 

θάξπγγα. Δίλαη ηθαλνί λα εληνπίδνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο γεχζεηο: ηο αλμςπό, ηο γλςκό, ηο 

πικπό, θαη ηο ξινό. Ζ γιψζζα κπνξεί επίζεο λα αληρλεχζεη κία αίζζεζε πνπ ιέγεηαη 

“umami” – κηα επράξηζηα πηθάληηθε γεχζε - απφ ηνπο επαίζζεηνπο ζε ακηλνμέα 

ππνδνρείο γεχζεο. Γεληθά, νη γεπζηηθνί θάιπθεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην άθξν ηεο 

γιψζζαο είλαη επαίζζεηνη ζε γιπθέο γεχζεηο, ελψ εθείλνη πνπ βξίζθνληαη ζην πίζσ 

κέξνο ηεο γιψζζαο είλαη επαίζζεηνη ζε πηθξέο γεχζεηο. Οη γεπζηηθνί θάιπθεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηα επάλσ θαη ζηα πιατλά κέξε ηεο γιψζζαο είλαη επαίζζεηνη ζε αικπξέο 
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θαη μηλέο γεχζεηο. ηε βάζε ηνπ θάζε γεπζηηθνχ θάιπθα ππάξρεη έλα λεχξν ην νπνίν 

ζηέιλεη αηζζήζεηο ζηνλ εγθέθαιν. Ζ αίζζεζε ηεο γεχζεο ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αίζζεζε ηεο φζθξεζεο. Ο αξηζκφο ησλ γεπζηηθψλ θαιχθσλ πνηθίιεη απφ άλζξσπν 

ζε άλζξσπν. Πάλησο, φζν πεξηζζφηεξνπο γεπζηηθνχο θάιπθεο δηαζέηεη θαλείο, ηφζν 

κεγαιχηεξε γεπζηηθή επαηζζεζία δηαζέηεη. ε γεληθέο γξακκέο, νη γπλαίθεο έρνπλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ γεπζηηθψλ θαιχθσλ απφ ηνπο άληξεο. πσο ζπκβαίλεη θαη κε ην 

πξφβιεκα ηεο αρξσκαηνςίαο, έηζη ππάξρνπλ νξηζκέλνη άλζξσπνη νη νπνίνη δελ είλαη 

ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη θάπνηεο γεχζεηο. 

2.1.4| Όζθξεζε 

Ζ κχηε είλαη ην φξγαλν πνπ επζχλεηαη γηα ηελ αίζζεζε ηεο φζθξεζεο, Ζ θνηιφηεηα 

ηεο κχηεο είλαη επελδπκέλε κε βιελλνγφλνπο νη νπνίνη δηαζέηνπλ ππνδνρείο φζθξεζεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ην νζθξεηηθφ λεχξν. Οη κπξσδηέο απνηεινχληαη απφ ηνπο αηκνχο 

ησλ δηαθφξσλ νπζηψλ. Οη ππνδνρείο φζθξεζεο αιιειεπηδξνχλ κε ηα κφξηα ησλ αηκψλ 

απηψλ θαη δηαβηβάδνπλ ηηο αηζζήζεηο ζηνλ εγθέθαιν. Ζ κχηε δηαζέηεη επίζεο κία δνκή 

πνπ νλνκάδεηαη πληνξξηληθφ φξγαλν ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί, αιιά 

ππάξρεη ε ππνςία φηη ην φξγαλν απηφ είλαη επαίζζεην ζηηο θεξνκφλεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηνλ θχθιν ηεο αλαπαξαγσγήο. Οη ππνδνρείο φζθξεζεο είλαη επαίζζεηνη ζε επηά 

ηχπνπο αηζζήζεσλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θακθνξά, κφζρνο, 

ινπινχδη, κέληα, αηζέξαο, κπξσδηά ζηπθνχ ή κπξσδηά ζάπηνπ. Ζ αίζζεζε ηεο 

φζθξεζεο είλαη θάπνηεο θνξέο πξνζσξηλά ρακέλε φηαλ θάπνηνο έρεη ππνζηεί ίσζε ή 

θξχσκα. Οη ζθχινη έρνπλ κία αίζζεζε φζθξεζεο πνπ είλαη πνιχ πην επαίζζεηε απφ 

εθείλε ηνπ αλζξψπνπ. 
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2.1.5| Αθή 

Ζ αίζζεζε ηεο αθήο δηαλέκεηαη ζε νιφθιεξν ην ζψκα. Οη λεπξηθέο απνιήμεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζην δέξκα αιιά θαη ζε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο, κεηαδίδνπλ αηζζήζεηο 

ζηνλ εγθέθαιν. Μεξηθά κέξε ηνπ ζψκαηνο έρνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ λεπξηθψλ 

απνιήμεσλ θαη ζπλεπψο είλαη πην επαίζζεηα. Σέζζεξα είλαη ηα είδε ησλ αηζζήζεσλ 

αθήο πνπ κπνξνχλ ηα πξνζδηνξηζηνχλ: ην θξχν, ε ζεξκφηεηα, ε επαθή θαη ν πφλνο. Οη 

ηξίρεο ηνπ δέξκαηνο κεγεζχλνπλ ηελ επαηζζεζία θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ έλα ζχζηεκα 

έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ην ζψκα. Σα αθξνδάρηπια θαη ηα αλαπαξαγσγηθά φξγαλα 

έρνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε λεπξηθψλ απνιήμεσλ. 

2.1.6| πλαηζζεζία 

Μεξηθνί άλζξσπνη βηψλνπλ έλα θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη ζπλαηζζεζία, θαηά ην 

νπνίν έλα είδνο δηέγεξζεο πξνθαιεί ηελ αίζζεζε κίαο άιιεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

αθξφαζε ελφο ήρνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ αίζζεζε ηεο απεηθφληζεο ελφο 

ρξψκαηνο, ή έλα ζρήκα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ σο κπξσδηά. Ζ ζπλαηζζεζία είλαη 

θιεξνλνκηθή θαη εθηηκάηαη φηη είλαη θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζε 1 ζηνπο 1.000 

αλζξψπνπο, κε παξαιιαγέο ηφζν ζην είδνο φζν θαη ζηελ έληαζε. Οη πην θνηλέο κνξθέο 

ζπλαηζζεζίαο ζπλδένπλ ηνπο αξηζκνχο είηε ηα γξάκκαηα κε ηα ρξψκαηα 

(www.scientificpsychic.com). 

ην κάξθεηηλγθ, νη έλλνηεο ηεο εκπεηξίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

θαηαλαισηηθήο εκπεηξίαο θεξδίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή. Οη Pine θαη 

Gilmore (1999) επηζεκαίλνπλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ηνλ θαηαλαισηή ην λα 

αληηιεθζεί κε ηη ζρεηίδεηαη κηα εκπεηξία. Μία εκπεηξία δεκηνπξγείηαη φηαλ κία 

επηρείξεζε ηελ θαηαζθεπάδεη ζθφπηκα, πξνθεηκέλνπ λα δεζκεχζεη ηνπο θαηαλαισηέο. 

Οη αλζξψπηλνη αηζζεηήξεο είλαη ηα εξγαιεία γηα έλα επηηπρεκέλν κάξθεηηλγθ. Κάζε 

http://www.scientificpsychic.com/
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ζχγρξνλε επηρείξεζε ζα έπξεπε λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα δήζνπλ 

κηα πξαγκαηηθή αηζζεηηθή εκπεηξία  

2.2| Ση είλαη ην κάξθεηηλγθ αηζζήζεσλ? 

Ζ «αίζζεζε» αλαθέξεηαη ζην αίζζεκα θαη ηε ζεκαζία, ην ζπλαίζζεκα θαη ην λφεκα, 

ηαπηφρξνλα. Οη αηζζήζεηο είλαη αληηδξαζηηθέο θαη δηαδξαζηηθέο.  

Σν κάξθεηηλγθ αηζζήζεσλ δηαηξείηαη ζε δχν κέξε:  

α. Σα θεληξηθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη ζπγθεθξηκέλα κελχκαηα, ην ινγφηππν, ηα 

γξαθηθά ζχκβνια θαη  

β. Σα πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία φπσο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ην ρξψκα, ν ήρνο, ε 

κνπζηθή, ην άξσκα ή ην πεξηβάιινλ.  

Σν κάξθεηηλγθ αηζζήζεσλ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα απμάλεη ηελ δχλακε ηνπ πειάηε, ε 

νπνία επεξεάδεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο ηαθηηθέο κηαο εηαηξίαο. Απηφ ινηπφλ πνπ θάλεη 

ην κάξθεηηλγθ αηζζήζεσλ είλαη λα:  

 

Στήμα 3: Η ζηραηηγική ηοσ μάρκεηινγκ αιζθήζεων 

 Σα εξεζίζκαηα κέζσ ησλ αηζζήζεσλ φρη κφλν θηλεηνπνηνχλ ηελ 

παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά αιιά επίζεο ζπλδένπλ άκεζα ην ζπλαίζζεκα κε 

ηελ εηαηξία.  

 Κάζε αίζζεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δπλεηηθά, πξνζζέηεη κηα λέα δηάζηαζε, 

δηάθξηζε θαη δηαθνξνπνίεζε ζηελ εηαηξία. Δληζρχνληαο έηζη ηελ εηαηξηθή 

ηεο εηθφλα.  

ΠΑΡΑΚΙΝΕΙ ΕΝΙΧΥΕΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 

ΔΕΜΟΥ 
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 Ο απψηεξνο ζηφρνο ηνπ αηζζεηηθνχ branding είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα 

δπλαηφ, ζεηηθφ δεζκφ πίζηεο κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ θαηαλαισηή, έηζη 

ψζηε ν ηειεπηαίνο λα μαλαγπξίδεη ζε ζπλερή βάζε ζηελ εηαηξία θαη ζπάληα 

λα παξαηεξεί ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα (Lindstrom Martin, 2005). 

Σν πιαίζην ηνπ κάξθεηηλγθ αηζζήζεσλ βαζίδεηαη ζηηο πέληε αηζζήζεηο. Με άιια ιφγηα, 

κία επηρείξεζε πξνζπαζεί λα πξνζειθχζεη πειάηεο δεκηνπξγψληαο ηνπο εκπεηξίεο 

κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο, ηεο πνιπδηάζηαηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Απηφ δηαθέξεη απφ ηελ απφθηεζε πειαηψλ κε ην καδηθφ 

κάξθεηηλγθ ή ηελ δηαηήξεζε πειαηψλ κε ην κάξθεηηλγθ ζρέζεσλ.  

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πειάηε πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ ηε ινγηθή θαη ηνλ νξζνινγηζκφ 

θαζψο επίζεο θαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αμίεο γηα λα δεκηνπξγεζεί ε 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο εηαηξίαο θαη λα ρηηζηεί κηα εθηθηή εηαηξηθή εηθφλα. Έηζη, ην 

κάξθεηηλγθ αηζζήζεσλ κέζσ ηεο «ινγηθήο εκπεηξίαο» έρεη σο απνηέιεζκα 

κεκνλσκέλεο θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο γηα θάζε πειάηε. Απηή ε κεκνλσκέλε θαη 

πξνζσπηθή ινγηθή απεηθνλίδεη πψο νη πέληε αλζξψπηλεο αηζζήζεηο αληηιακβάλνληαη 

θαη εξκελεχνπλ κία εκπεηξία, είηε κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλδπαζκφ (Hulten Bertil, 

Broweus Niklas & Marcus van Dijk, 2009). 

 

          Ζ Δηαηξία                                                                                       Σν Άηνκν 
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Αιςκιςεων 

τρατθγικζσ 

αιςκιςεων και  
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Ακοι, Όραςθ, 

Γεφςθ 

 και Αφι 
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Στήμα 4: Η λειηοσργία ηοσ Μάρκεηινγκ αιζθήζεων 

2.2.1| Πψο ην ζπλαηζζεκαηηθφ branding κπνξεί λα πξνσζήζεη κία επηρείξεζε;  

ηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε έλλνηα ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο νξίδεηαη σο έλα 

ζχλνιν εηαηξηθψλ ελψζεσλ πνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ή λα δηαηεξήζεη. 

Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα πξφηαζε αμίαο κε ιεηηνπξγηθά, ζπλαηζζεκαηηθά ε 

απηφ-εθθξαζηηθά νθέιε. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα αλ νη ελψζεηο απηέο είλαη απηέο ή 

ζπλαηζζεκαηηθέο/ ζπκβνιηθέο ή θαη ηα δχν (Anselm and Kostelijk, 2008). 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κεηαμχ κηαο εηαηξίαο θαη ηνπ θαηαλαισηή ζεσξείηαη πνιχ 

ζεκαληηθή ζην ρηίζηκν κηαο ηζρπξήο επηρείξεζεο. Έρεη απνδεηρζεί επίζεο απφ έξεπλεο, 

φηη νη θαηαλαισηέο ςάρλνπλ θαη αγνξάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο θαη δελ 

αγνξάδνπλ απιά πξντφληα ή ππεξεζίεο (Brembeck and Ekstrom, 2004; Ratneshwar and 

Mick, 2005). 

Σν ζπλαηζζεκαηηθφ branding ζεκαηνδφηεζε κηα επαλαζηαηηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

ζθέςεο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαηαλαισηή θαη φρη ηνπ πξντφληνο ζηελ πξψηε γξακκή 

ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο.  

Σα βήκαηα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ branding πξνο ηελ επηηπρία 

1. Γεκηνπξγία εκπεηξίαο ψζηε λα πξνζηεζεί αμία θαη  λα απνηππσζνχλ ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή κλήκε ηνπ πειάηε. Μία εηαηξία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

εκπεηξίεο αηζζήζεσλ θαη λα γίλεη θαηλνηφκα κέζσ ησλ νζνλψλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ησλ θαηαζηεκάησλ, ησλ ιηαλνπσιεηψλ, ηελ πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ θαη ηηο 

δηαθεκίζεηο ηεο. Μέζα απφ απηέο ηηο εκπεηξίεο, κπνξεί λα πξνθιεζεί 

πξνηίκεζε γηα ην πξντφλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο θαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο 
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καθξνρξφληνο πειάηεο. Απ‟ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζα ιεθζνχλ 

ππφςε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαηαλαισηή, ε εηαηξία ζα απνθηήζεη πξαγκαηηθή 

δχλακε.  

2. Γεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο ζηνπο πειάηεο. Ζ εηιηθξίλεηα είλαη απαξαίηεηε γηα 

λα πεηχρεη κία επηρείξεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εηιηθξίλεηα δελ είλαη ην ίδην 

κε ηελ εκπηζηνζχλε.  Μηα επηηπρεκέλε ηαθηηθή εκπηζηνζχλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζρέζεσλ, είλαη ε ρξήζε ησλ  «ξεηνξηθψλ εξσηήζεσλ»  ησλ πνιηηηθψλ 

επηζηξνθήο. 

3. Γνεηεία. Απνπιάλεζε ησλ αηζζήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ κε καγεπηηθέο 

εηθφλεο, βίληεν, κνπζηθή θαη αθήγεζε ηζηνξηψλ γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο.  

4. Γηαδξαζηηθφηεηα. Ζ επηθνηλσλία δελ είλαη ην ίδην κε ην δηάινγν. Οη 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ επηθνηλσλία φιε ηελ ψξα – πξσηίζησο γηα λα 

κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο. Απηή φκσο είλαη κηα κνλφδξνκε ζρέζε, δεδνκέλνπ 

φηη θαλέλα είδνο ζρέζεο δελ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί έηζη. Δίλαη απαξαίηεηε ε 

ελζάξξπλζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ κηαο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο – 

έλαο δηάινγνο (Mazur Sara, 2011). 

Αλακθίβνια, ην ρξψκα είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κέζα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

πεηζνχο, δεδνκέλνπ φηη πξνθαιεί γξήγνξα ηε κλήκε θαη κπνξεί λα απμήζεη δξακαηηθά 

ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα κηαο εηαηξίαο θαη λα ηαιαληεχζεη ηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε 

ηελ επηινγή πξντφληνο.  

Σέινο, ην ζπλαηζζεκαηηθφ branding είλαη κηα καθξνρξφληα θαη βηψζηκε ζηξαηεγηθή, 

ελψ άιιεο ζηξαηεγηθέο φπσο νη εθπηψζεηο θαη νη πξνζθνξέο έρνπλ βξαρππξφζεζκα 

απνηειέζκαηα.  
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2.2.2| Ζ αίζζεζε ηεο φξαζεο 

“Η επώηηζη δεν είναι ηι είναι αςηό πος κοιηάρ, αλλά ηι είναι αςηό πος βλέπειρ” 

HENRY DAVID THOREAU 

 

ηελ φξαζε φια είλαη ζέκα θσηηζκνχ. Ήδε απφ ηνλ 5
ν
 π.Υ. αηψλα νη Έιιελεο 

αλαγλψξηδαλ ηελ ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ καηηνχ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βιέπεη. Απφ 

ηνλ 4
ν
 π.Υ. αηψλα ν Αξηζηνηέιεο απέξξηςε ηελ ηδέα φηη κηα νπηηθή θσηηά πξνέξρεηαη 

απφ ην κάηη, δηφηη αλ ε φξαζε παξαγφηαλ απφ ηε θσηηά ζην κάηη, ηφηε ζα κπνξνχζακε 

λα δνχκε ζην ζθνηάδη. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ φξαζε ηεο κέξαο θαη ηεο λχρηαο είλαη 

φηη ε φξαζε ηεο λχρηαο έρεη αρξσκαηνςία.  

Ζ φξαζε είλαη ε πην δπλακηθή θαη πην παξαπιαλεηηθή απφ ηηο πέληε καο αηζζήζεηο. 

χκθσλα κε κηα έξεπλα, ην 83% ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ νη άλζξσπνη, 

ιακβάλνληαη κέζσ ηεο φξαζεο! ε επηζηεκνληθή αλάιπζε, ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο 

αλαλεψλεη ηηο εηθφλεο πην γξήγνξα απ‟ φηη εκείο ηηο βιέπνπκε. Οη άλζξσπνη κπνξνχλ 

λα ζπιιέμνπλ εηθφλεο κε θάζε θίλεζε ηνπ θεθαιηνχ ηνπο. Ζ Γξ. Diane Szaflarski ιέεη 

φηη: «Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ καηηψλ θαη ηνπ εγθεθάινπ είλαη 

απαξάκηιιε ζπγθξηηηθά κε θάζε ζπζθεπή ή φξγαλν πνπ έρεη εθεπξεζεί πνηέ» 

(Lindstrom Martin, 2005). 

Ζ νπηηθνπνίεζε σο ζηξαηεγηθή γηα ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο, ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία 

εηαηξηθήο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ηελ εηθφλα κηαο εηαηξίαο πνπ εληζρχεη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπ πειάηε.  

Ζ εηαηξηθή ηαπηφηεηα ζπρλά εθθξάδεηαη κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ αηζζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ κάξθεηηλγθ φπσο ε δηαθήκηζε, νπηηθή θαη ιεθηηθή ηαπηφηεηα, 

ζρεδηαζκφο θαη ζηπι αιιά θαη κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ησλ ηζηνζειίδσλ αιιά 

θαη ησλ ππαιιήισλ.   
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Μεηά απφ εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νπηηθέο εληππψζεηο, έρεη 

απνδεηρζεί φηη ε φξαζε είλαη ε πην δπλακηθή αίζζεζε επεηδή κέζσ απηήο κπνξνχκε λα 

αλαθαιχπηνπκε αιιαγέο θαη δηαθνξέο ζην πεξηβάιινλ φηαλ βιέπνπκε θάηη θαηλνχξην 

φπσο, έλα λέν ζρέδην, κία λέα ή δηαθνξεηηθή ζπζθεπαζία θαη κηα λέα εζσηεξηθή 

δηαθφζκεζε ελφο θαηαζηήκαηνο.  Κάζε εηθφλα ζπγθξίλεηαη κ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο 

θαη κλήκεο.  Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε λέα εηθφλα ζρεηίδεηαη κε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο 

αηζζήζεσλ.  

Γη‟ απηφ, κία ζηξαηεγηθή βαζηζκέλε ζηελ φξαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πνιιέο 

νπηηθέο εθθξάζεηο φπσο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε ζπζθεπαζία, ην ζηπι, ην ρξψκα, ν 

θσηηζκφο, ην ζέκα, ηα γξαθηθά, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηαθφζκεζε, γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο πειάηεο λα μερσξίζνπλ ηα νκνεηδή πξντφληα ή ππεξεζίεο κεηαμχ ησλ 

εθαηνληάδσλ εηαηξηψλ (Hulten Bertil, Broweus Niklas & Marcus van Dijk, 2009). 

2.3| Πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην ρξψκα ζηε δεκηνπξγία εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο;  

Οη αηζζήζεηο έρνπλ σο ζθνπφ λα εθθξάζνπλ ηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα θαη ηηο αμίεο σο 

θάηη μερσξηζηφ θαη αηζζεζηαθφ, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ πνιχ αηζζεηεξηαθή εηαηξηθή 

εκπεηξία. Μία αίζζεζε νξίδεηαη σο έλα ζπλαίζζεκα ή κία αίζζεζε πνπ ζπλδπάδεη ηνλ 

αλζξψπηλν λνπ κε ηηο αηζζήζεηο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν  κία επηρείξεζε ζέιεη λα 

μερσξίδεη θαη λα εθθξάδεη έλα αγαζφ ή κία ππεξεζία ζαλ κία αίζζεζε, είλαη γηα λα 

είλαη δηαθξηηή απφ ηνπο πειάηεο. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη νη 

αλζξψπηλεο αηζζήζεηο ζπλερψο παξαηεξνχλ αθφκε θαη ηελ παξακηθξή αιιαγή ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αληηιακβάλνληαη είηε σο  απεηιή είηε σο επθαηξία. Έλαο άιινο 

ιφγνο, είλαη ε δπζθνιία πνπ πνιιέο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ζηελ πξνζέιθπζε 

πξνζνρήο ζηελ πνιππιεζή παγθφζκηα αγνξά. Δπίζεο, νη εθθξάζεηο ησλ αηζζεκάησλ 

έρνπλ σο ζθνπφ λα δψζνπλ ραξαθηήξα ζηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα θαη κνλαδηθφηεηα 
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ζπλδπαζηηθά κε ηηο πέληε αλζξψπηλεο αηζζήζεηο. Ζ έθθξαζε ελφο αηζζήκαηνο νξίδεηαη 

σο κία ππνθηλνχκελε εκπεηξία πνπ δηεπθξηλίδεη ηελ ηαπηφηεηα κηαο εηαηξίαο θαη ηηο 

αμίεο ηεο θαη αθήλεη έλα απνηχπσκα ζην κπαιφ ηνπ πειάηε. Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν κία εηαηξία εθαξκφδεη αηζζεηηθέο εκπεηξίεο είλαη γηα λα απνηππψλεηαη 

πεξηζζφηεξν θαη πην έληνλα ζην κπαιφ ηνπ πειάηε, ζε φξνπο εηθφλαο.  

Σν ρξψκα εθηφο απφ έλα κέζν αλαγλψξηζεο θαη ζχλδεζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα δεκηνπξγήζεη εκπεηξίεο. Σν αλζξψπηλν κάηη κπνξεί λα δηαθξίλεη 10.000 

απνρξψζεηο.  Οη ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο – θνξεζκφο, θσηεηλφηεηα θαη απφρξσζε – 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζπζρεηίζνπλ ηηο αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο κε ηηο 

θπζηθέο ηδηφηεηεο. Ο θνξεζκφο αλαθέξεηαη ζηε ρξσκαηηθή θαζαξφηεηα. Ζ 

θσηεηλφηεηα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έληαζε ή ην επίπεδν ελέξγεηαο. Ζ απφρξσζε 

αλαθέξεηαη ζην κήθνο θχκαηνο, ηηο ζπγθεθξηκέλεο δει. απνρξψζεηο πνπ κπνξνχκε λα 

δνχκε (Schmitt Bernd, Simonson Alex,1997). 

χκθσλα κε κία έξεπλα ην ρξψκα απμάλεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα κηαο εηαηξίαο κέρξη 

θαη 80% (University of Loyola, Maryland Study).  Σα ρξψκαηα βνεζνχλ ηνπο 

θαηαλαισηέο λα θαηεγνξηνπνηνχλ ηα πξντφληα θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο επσλπκίεο 

εηδηθά κέζα ζε έλα ηφζν έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ κε νξηαθέο ηερληθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξντφλησλ. Σν ρξψκα ινηπφλ, είλαη νπζηψδεο ζην ρηίζηκν 

εηαηξηθήο εηθφλαο θαζψο είλαη ην εκθαλψο πξψην ζεκείν επηθνηλσλίαο κεηαμχ κηαο 

επηρείξεζεο θαη ησλ πειαηψλ ηεο (Lindstrom Martin, 2005). 

Οη άλζξσπνη απφ ηε θχζε ηνπο αληηιακβάλνληαη ην ίδην, αιιά νη εξεπλεηέο έρνπλ 

απνδείμεη φηη ε κλήκε αλαπηχζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο εκπεηξίεο θαη σο απνηέιεζκα 

θάζε έλαο αληηιακβάλεηαη ηα πξάγκαηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν εμαηηίαο ησλ εκπεηξηψλ 

ηνπ.   
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Δπηπξνζζέησο, ην ρξψκα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ νπηηθή 

αληίιεςε γηα δχν θπξίσο ιφγνπο:  

1. Σν ρξψκα επηδξά ζηηο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο θαη ηηο δηαζέζεηο.  

2. Σν ρξψκα κπνξεί λα επεξεάζεη έληνλα ηελ πξνζνρή πξνο θαη ηελ πξνηίκεζε 

γηα έλα πξντφλ (Hoyer D. Wayne, Macinnis J. Deborah, 2009). 

Δθηφο απφ ηελ ςπρνινγηθή επηξξνή πνπ έρνπλ ηα ρξψκαηα, δηαθνξνπνηνχλ ηα 

αληαγσληζηηθά πξντφληα, βνεζνχλ ηνπο θαηαλαισηέο λα ηα αλαγλσξίδνπλ θαη εμαηηίαο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θχζεο κπνξνχλ εχθνια λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαλαισηή. Οη ηξεηο απηέο ηδηφηεηεο ησλ ρξσκάησλ δεκηνπξγνχλ εηαηξηθή ηαπηφηεηα.  

 

Στήμα 5: Χρώμα, ο δημιοσργός εηαιρικής ηασηόηηηας  

 

2.3.1| Μειέηεο πεξίπησζεο: ρξψκα θαη εηαηξηθή ηαπηφηεηα 

Heinz 

Ζ Heinz EZ Squirt™, ην 2000 απνθάζηζε λα αιιάμεη ην ρξψκα ηεο ζε έλα πην 

δηαζθεδαζηηθφ πξάζηλν, γλσξίδνληαο κηα αμηνζεκείσηε επηηπρία ζηελ αγνξά. 

Πεξηζζφηεξν απφ 10 εθαηνκκχξηα κπνπθάιηα πσιήζεθαλ ηνπο πξψηνπο επηά κήλεο  

Σο χρϊμα δίνει 
ταυτότθτα 

Σο χρϊμα 
δθμιουργεί 

ςυναιςκιματα 

Σο χρϊμα 
διαφοροποιεί 
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ηεο εηζαγσγήο ηεο ζηελ αγνξά, κε ηα εξγνζηάζηα ηεο Heinz λα ιεηηνπξγνχλ 24 ψξεο 

ηελ εκέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ απμεκέλε δήηεζε. Σν 

απνηέιεζκα: $23 εθαηνκκχξηα ζε πσιήζεηο ράξε ζηελ πξάζηλε θέηζαπ ηεο Heinz – ε 

κεγαιχηεξε αχμεζε ζε πσιήζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο εηαηξίαο. Καη φια απηά εμαηίαο κηαο 

απιήο αιιαγήο ρξψκαηνο ηνπ πξντφληνο.  

Σα παηδηά είλαη ν λνχκεξν 1 θαηαλαισηήο θέηζαπ, θαηαλαιψλνληαο πεξηζζφηεξν απφ 

5 δηζεθαηνκκχξηα νπγγηέο (πεξίπνπ 141.750.000 ηφλνη) θέηζαπ εηεζίσο, έηζη ε Heinz 

απεπζχλζεθε ζηνπο εηδηθνχο φηαλ μεθίλεζε ηελ ηδέα ηεο EZ squirt θέηζαπ. Σα παηδηά 

απνηέιεζαλ έκπλεπζε γηα ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο, ην δηαζθεδαζηηθφ ρξψκα θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ειέγρνπ. Σν λέν κπνπθάιη είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν γηα λα 

ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηα κηθξά δάρηπια θαη ην εηδηθφ θαπάθη ηνπ δηαβεβαηψλεη ηελ πνιχ 

ιεπηή ξνή ηεο θέηζαπ- θαηάιιειε γηα δσγξαθηθή! Ζ Heinz ιέεη φηη ην πξάζηλν ήηαλ 

αλάκεζα ζηα δεκνθηιέζηεξα ρξψκαηα, ηα νπνία αλαθέξζεθαλ απφ ηα παηδηά γηα ην 

λέν πξντφλ.  

χκθσλα κε ηνλ Gene Grabowski, εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο βηνκεράλσλ ηξνθίκσλ «Σα 

ζεκεξηλά παηδηά εθηίζεληαη ζε πνιιά δσεξά ρξψκαηα θαη αλαπαξαζηάζεηο, γη‟ απηφ 

πεξηκέλνπλ ηελ ίδηα εκπεηξία θαη ζην ηξαπέδη ηνπ θαγεηνχ». Δπηπιένλ, « γηα ηα παηδηά, 

ην θαγεηφ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ κηα απιή ηξνθή. Σν ρξψκα, ε γεχζε θαη ε αθή 

είλαη δσηηθά ζπζηαηηθά ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Ζ θαηλνηνκία ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηνπ 

έληνλνπ ρξψκαηνο ηεο Heinz EZ Squirt απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα ηνπ πψο 

έλα πξντφλ κπνξεί  λα μεπεξάζεη ηελ αξρηθή ηνπ εηθφλα θαη λα επραξηζηήζεη 

πεξηζζφηεξν ηα παηδηά.»  

Apple 

Ζ Apple ήηαλ απηή πνπ έβαιε ρξψκα ζε κηα αγνξά, φπνπ δελ είρε μαλαδεί ρξψκα.  

Δηζάγνληαο ηα ρξσκαηηζηά iMacs ζηελ αγνξά, ε Apple ήηαλ ε πξψηε πνπ είπε «Γελ 
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είλαη αλάγθε λα είλαη κπεδ». Σα iMac ήηαλ απηά πνπ αλαδσνγφλεζαλ ηελ Apple ε 

νπνία είρε $1.8 δηζεθαηνκκχξηα δεκία κέζα ζε δχν ρξφληα.  Μεηά απφ απηφ, ήξζε ε 

επηηπρία ησλ πνιχρξσκσλ iPod. 

 

 

 

Ζ επηηπρεκέλε δηαθήκηζε ηεο iPod κε ηηο καχξεο θηγνχξεο  

Ζ Apple έρεη πνπιήζεη 250 εθαηνκκχξηα ηφλνπο απφ ηα κνπζηθά iTunes καδί κε 10 

εθαηνκκχξηα iPods. Δθκεηαιιεπφκελε ηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά ησλ αλαβαζκηζκέλσλ 

κνληέισλ iPod, ε Apple ιάλζαξε κηα δηεζλή δηαθεκηζηηθή θακπάληα ησλ iPod κέζσ 

πεξηνδηθψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ζην δηαδίθηπν. Ζ λέα ζεηξά δηαθεκίζεσλ γηα 

ην iPod πεξηέρεη κηα πνηθηιία δσληαλψλ ρξσκάησλ ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε  κηα 

καχξε θηγνχξα ελφο αηφκνπ ην νπνίν ρνξεχεη ή απιά απνιακβάλεη λα αθνχεη ζε έλα 

iPod. Μηθξφηεξεο ζε δηάξθεηα απφ απηέο ηηο δηαθεκίζεηο κπνξνχλ λα παηρηνχλ ζηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπ Apple iPod. 

Ζ λέα έγρξσκε δηαθήκηζε είλαη δηαθξηηή ζε ζρέζε κε ηελ απιή ζπλεζηζκέλε άζπξε 

δηαθήκηζε. Ζ ρξσκαηηζηή ζηινπέηα ηνπ iPod ζηε δηαθεκηζηηθή θακπάληα θάλεη ηα 

ιεπθά αθνπζηηθά  άκεζα αλαγλσξίζηκα. 

Μηα δηαθήκηζε iPod ηξέρεη ηαπηφρξνλα απφ ηξεηο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κέζα 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σν πξψην  3G βίληεν δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο πνπ παίδεηαη 

ζε θηλεηά ηειέθσλα, είλαη πιένλ πξαγκαηηθφηεηα. Οη δηαθεκίζεηο ησλ iPod παίδνπλ 

γηα 14 δεπηεξφιεπηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη θηγνχξεο ρνξεπηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ ηδέα ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο.  

Οη δηαθεκίζεηο ησλ iPod ππάξρνπλ ζηηο ζειίδεο ηνπ iPod, ζε αθίζεο, πεξηνδηθά, 

πίλαθεο δηαθεκίζεσλ νη νπνίεο πξάγκαηη βξίζθνληαη ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο ηνπ 
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πιαλήηε. Απηφ απνδεηθλχεη γηα αθφκε κία θνξά φηη ε Apple είλαη επηζεηηθή κε απηή ηε 

λέα δπλαηή δηαθήκηζε ηνπ iPod. 

Μία απφ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπ iPod έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηξαγνπδηζηή ησλ U2, 

Bono θαη ηνλ ηφηε CEO ηεο Apple Steve Jobs. Σαπηφρξνλα, ηα κνπζηθά θαηαζηήκαηα 

ησλ iTunes είραλ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα γηα ην λέν άικπνπκ ησλ U2 «How to 

Dismantle an Atomic Bomb». Δθκεηαιιεπφκελνη νη U2 ηελ επηηπρία ηεο δηαθεκηζηηθήο 

θακπάληαο ηνπ iPod, ην άικπνπκ ηνπο βξηζθφηαλ γηα πνιιέο εβδνκάδεο, κεηά ην 

ληεκπνχην ηνπ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005, ζηελ θνξπθή ησλ charts. 

Αλακθίβνια ινηπφλ, ην κάξθεηηλγθ αηζζήζεσλ έρεη βνεζήζεη πνιιέο επηρεηξήζεηο λα 

παξακέλνπλ αλαγλσξίζηκεο ζηνπο πειάηεο ηνπο κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ησλ αηζζήζεσλ 

πνπ πξνζθέξνπλ.  

Σν Νεπξνκάξθεηηλγθ, έλα ζχγρξνλν είδνο κάξθεηηλγθ, κε ηε ζεηξά ηνπ πξνζθέξεη πνιχ 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο αληηδξά ζε 

εξεζίζκαηα φπσο ν ήρνο, ε γεχζε, ε αθή, ην ρξψκα. Απηφ ην είδνο πιεξνθνξηψλ 

βνεζά ην κάξθεηηλγθ αηζζήζεσλ λα αλαπηχμεη ηα εξγαιεία ηνπ αιιά θαη λα 

επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3| ΔΓΚΔΦΑΛΟ ΚΑΗ ΝΔΤΡΟΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ  

3.1| Δγθέθαινο, ν ιήπηεο ηεο απφθαζεο 

Μία έξεπλα ζηηο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο πξνηείλεη φηη κηιψληαο ζηνλ αιεζηλφ ιήπηε 

απνθάζεσλ, ηνλ παιηφ εγθέθαιν, ζα απμεζεί ε πηζαλφηεηα ζηελ επηθνηλσλία κηαο 

ηδέαο ή ζηελ πψιεζε ελφο πξντφληνο. 

Τπάξρεη κία δηάθξηζε κεηαμχ αξηζηεξνχ θαη δεμηνχ εγθεθάινπ. Σν αξηζηεξφ 

εκηζθαίξην είλαη ην θέληξν ηεο γξακκηθήο ζθέςεο φπσο ε γιψζζα, ε ινγηθή, ηα 

καζεκαηηθά ελψ ην δεμηφ είλαη ην θέληξν ησλ ζθέςεσλ αληίιεςεο φπσο ε ηέρλε, ε 

κνπζηθή, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε έκπλεπζε. 

Δπηπιένλ, ν εγθέθαινο κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε ηξία δηαθξηηά ηκήκαηα ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ μερσξηζηά φξγαλα κε δηαθνξεηηθέο θπηηαξηθέο δνκέο θαη 

δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Απηά ηα ηξία ηκήκαηα, φρη κφλν επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο 

θαη δηαξθψο πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ην έλα ην άιιν, αιιά θαη θάζε έλα έρεη κηα 

εμεηδηθεπκέλε ιεηηνπξγία. 

 Ο λένο εγθέθαινο ζθέθηεηαη.  Δπεμεξγάδεηαη νξζνινγηθά δεδνκέλα. 

 Ο κεζαίνο εγθέθαινο αηζζάλεηαη. Δπεμεξγάδεηαη ζπλαηζζήκαηα θαη 

πξναηζζήκαηα. 

 Ο παιηφο εγθέθαινο απνθαζίδεη. Λακβάλεη ππ‟ φςηλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 

άιινπο δχν εγθεθάινπο, αιιά είλαη απηφο ππεχζπλνο γηα ηελ ηειηθή απφθαζε. 

Ο παιηφο εγθέθαινο είλαη έλα πξσηφγνλν φξγαλν, έλα άκεζν απνηέιεζκα ηεο βαζηθήο 

εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο. Δίλαη ν εγθέθαινο ηεο «κάρεο ή ηεο πηήζεο» – ν εγθέθαινο 

ηεο επηβίσζεο – ν νπνίνο θαιείηαη επίζεο θαη εξπεηηθφο εγθέθαινο δηφηη ππάξρεη κέρξη 

θαη ζήκεξα ζηα εξπεηά. Δίλαη ν «πξσηαξρηθφο εγθέθαινο» κηαο θαη εκθαλίζηεθε 

πξψηνο – πξηλ νη άλζξσπνη αλαπηχμνπλ ηνλ κεζαίν θαη ηνλ λέν εγθέθαιν. 
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Στήμα 6: Τρεις εγκέθαλοι, ένας λήπηης αποθάζεων 

 

Ο παιηφο εγθέθαινο είλαη ην πξψην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πξνο αλάπηπμε. Πξφζθαηεο 

MRI έξεπλεο ζηελ αλζξψπηλε εμέιημε απφ ηελ γέλλεζε έσο ηελ ελειηθίσζε, 

απνθάιπςαλ φηη ν λένο εγθέθαινο δελ είλαη θαλ νινθιεξσκέλνο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 

είθνζη ηεζζάξσλ εηψλ! 

χκθσλα κε ηνλ λεπξνεπηζηήκνλα Robert Ornstein ζην «The evolution of 

conciousness», ν παιηφο εγθέθαινο αθνξά κφλν ζηελ επηβίσζε, κηαο θαη ππάξρεη εδψ 

θαη 450 εθαηνκκχξηα ρξφληα. Ζ Leslie Hart, εξεπλεηήο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, 

ζην βηβιίν ηεο “How the Brain Works” αλαθέξεη: «Πνιιά απνδεηθηηθά ζηνηρεηά ηψξα 

ππνδεηθλχνπλ  φηη ν παιηφο εγθέθαινο είλαη ν θχξηνο δηαθφπηεο πνπ θαζνξίδεη πνηα 

αηζζεηεξηαθή πιεξνθνξία ζα πάεη ζηνλ λέν εγθέθαιν θαη πνηεο απνθάζεηο ζα γίλνπλ 

απνδεθηέο». 

Έλαο άιινο επηζηήκνλαο, ν Antonio Damasio, έλαο θαζεγεηήο ηεο ζπκπεξηθνξηθήο 

λεπξνινγίαο ηεο λεπξνεπηζηήκεο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νφηηαο Καιηθφξληα θαη 

επηθεθαιήο ηνπ USC Ηλζηηηνχηνπ Δγθεθάινπ θαη Γεκηνπξγηθφηεηαο, ζην βηβιίν ηνπ 

Νένο 
Δγθέθαινο 

Λνγηθή 
θέςε  

 

Μεζαίνο 
Δγθέθαινο 

πλαηζζεκαηηθή 
Δπεμεξγαζία 

Παιηφο 
Δγθέθαινο 

Λήςε 
Απνθάζεσλ 
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“Descarte‟s Error” αλαθέξεη: «Ζ ζπγθίλεζε, ην ζπλαίζζεκα, θαη ε βηνινγηθή ξχζκηζε 

παίδνπλ φια ξφιν ζηελ αλζξψπηλε ινγηθή. Οη ππνδεέζηεξεο εληνιέο ηνπ νξγαληζκνχ 

καο έρνπλ γλψζε θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ πςειφηεξε ινγηθή». Με άιια ιφγηα, νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβίσζε επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία ιήςεο ηεο 

απφθαζεο. 

Δπηπξφζζεηα, ν Bert Dereck ζην “You‟ve Got to Be Believed to Be Heard” επηζεκαίλεη 

ηνλ ξφιν θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παιηνχ εγθεθάινπ θαη αλαπηχζζεη ηελ έλλνηα ηεο 

επίηεπμεο εκπηζηνζχλεο κέζσ ηνπ παιηνχ εγθεθάινπ ψζηε λα παξαρζεί ε θαηαλφεζε. 

Ο Γξ. Joseph LeDoux ζην βηβιίν ηνπ “Emotional Brain” επηζεκαίλεη φηη ε ακπγδαιή – 

ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ παιηφ εγθέθαιν – έρεη κεγαιχηεξε επηξξνή ζην θινηφ ηνπ 

εγθέθαινπ απ‟ φηη θινηφο ηνπ εγθέθαινπ ζηελ ακπγδαιή, επηηξέπνληαο ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε λα θπξηαξρήζεη θαη λα ειέγμεη ηελ ζθέςε. 

ια απηά ηα ζηνηρεία νδεγνχλ ζε κία πξφθιεζε ζηηο πσιήζεηο θαη ην κάξθεηηλγθ: πσο 

λα απεπζπλζείο ζε έλαλ εγθέθαιν, ν νπνίνο είλαη 450 εθαηνκκπξίσλ εηψλ; Αλ θάπνηνο 

αλαινγηζηεί φηη νη ιέμεηο ππάξρνπλ εδψ θαη 40.000 ρξφληα θαη νη γξαπηέο ιέμεηο εδψ 

θαη κφιηο 10.000 ρξφληα, ηφηε κπνξεί λα θαηαιάβεη φηη ν παιηφο εγθέθαινο είλαη 

45.000 θνξέο κεγαιχηεξνο ζε ειηθία απφ ηηο γξαπηέο ιέμεηο. Οπφηε, είλαη αξθεηά λσξίο 

– ζε φξνπο εμέιημεο – γηα ηηο γξαπηέο ιέμεηο λα επεξεάζνπλ ηνλ παιηφ εγθέθαιν. Γηα 

λα παξαθηλήζνπκε θαη λα εκπλεχζνπκε ηνλ παιηφ καο εγθέθαιν πξέπεη λα κηιάκε ηελ 

δηθή ηνπ γιψζζα (Renvoisé Patrick,  Morin Christophe, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 Οη άλζξσπνη ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

ζηεξηδφκελνη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη 

κεηά ηηο δηθαηνινγνχλ ινγηθά!  

 

 Ζ ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ 

παιηφ εγθέθαιν, ν νπνίνο δελ είλαη θαλ ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζεη ιέμεηο! 

http://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Patrick+Renvois%C3%A9%22
http://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christophe+Morin%22
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3.2| Ζ γιψζζα ηνπ εγθεθάινπ 

Ο παιηφο εγθέθαινο εθηφο απφ ην λα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο απεπζείαο απφ ηνλ 

λέν θαη ηνλ κεζαίν εγθέθαιν, αληαπνθξίλεηαη επίζεο ζε κφλν έμη πνιχ ζπγθεθξηκέλα 

εξεζίζκαηα. Απηά ηα έμη εξεζίζκαηα είλαη ην θιεηδί γηα λα μεθιεηδψζνπκε ηελ 

δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο. 

1. Δγσθεληξηθφο 

Ο παιηφο εγθέθαινο αληαπνθξίλεηαη ζε νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε απηφλ.  Με άιια ιφγηα, 

είλαη απφιπηα εγσθεληξηθφο. Έηζη εμεγείηαη γηαηί  ν πειάηεο ζέιεη λα αθνχζεη ηη 

κπνξεί λα θάλεη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία γηα απηφλ πξηλ δψζεη νπνηνπδήπνηε είδνπο 

πξνζνρή ζην ίδην ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Οη άλζξσπνη, ε ηζηνξία, νη αμίεο θαη ε 

απνζηνιή κηαο εηαηξίαο δελ ελδηαθέξνπλ θαζφινπ ηνλ εγθέθαιν επηβίσζεο ησλ 

πειαηψλ. 

2. Αληίζεζε 

Ο παιηφο εγθέθαινο είλαη επαίζζεηνο ζην λα δηαθξίλεη αληηζέζεηο φπσο πξηλ/κεηά, 

επηθίλδπλν/αζθαιέο, κε/ρσξίο, ή γξήγνξν/αξγφ. Ζ αληίζεζε δίλεη ζηνλ παιηφ εγθέθαιν 

ηελ δπλαηφηεηα λα παίξλεη γξήγνξεο, αθίλδπλεο απνθάζεηο. Υσξίο ηελ αληίζεζε, ν 

παιηφο εγθέθαινο νδεγείηαη ζε ζχγρπζε. αλ απνηέιεζκα απηνχ, ν παιηφο εγθέθαινο 

νδεγείηαη ζε ιήςε απφθαζεο κε θαζπζηέξεζε ή αθφκα θαη ζε κε ιήςε απφθαζεο. 

Βαζηθά, ν παιηφο εγθέθαινο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην λα δίλεη πξνζνρή ζε δηαηαξαρέο ή 

κεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο. Απηά ηα είδε δηαηαξαρψλ κπνξεί λα πεξηέρνπλ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ καο,  νπφηε έρνπλ θάπνηα πξνηεξαηφηεηα 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεμεξγάδνληαη απφ ηνλ παιηφ εγθέθαιν. λησο, φζν πην 

πνιχ πηζηεχνπκε φηη αληηδξνχκε ζε αιιαγέο ή δηαηαξαρέο, νη επηζηήκνλεο έρνπλ 

απνδείμεη φηη νη αηζζήζεηο καο έρνπλ πξνιεπηηθά ζαξψζεη ην πεξηβάιινλ καο γηα λα 
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αλαθαιχςνπλ ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα είδνο 

αληίζεζεο ψζηε λα ηξαβήμνπκε ηελ πξνζνρή ηνπ παιηνχ εγθεθάινπ ησλ πειαηψλ. 

3. Απηή Πιεξνθνξία 

Ζ ρξήζε ησλ ιέμεσλ, ηδηαίηεξα πνιχπινθσλ, ζα θαζπζηεξήζεη ηελ απνθξππηνγξάθεζε 

ηνπ κελχκαηνο ηεο επηρείξεζεο, κηαο θαη ν παιηφο εγθέθαινο δελ είλαη ηθαλφο λα 

επεμεξγάδεηαη γξαπηέο ιέμεηο. Χο απνηέιεζκα, ην βάξνο ηεο επεμεξγαζίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο ζα πεξάζεη απηφκαηα ζηνλ λέν εγθέθαιν. Οη πειάηεο ζέινπλ  λα 

ζθέθηνληαη γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη ζέινπλ λα ελεξγνχλ γηα 

ηελ απφθαζε απηή. 

Γηα απηφ ηνλ ιφγν ν παιηφο εγθέθαινο ρξεηάδεηαη απηέο πιεξνθνξίεο φπσο απιέο, 

εχθνιεο ζηελ θαηαλφεζε, αθξηβείο ηδέεο. Ο παιηφο εγθέθαινο ζαξψλεη δηαξθψο γηα 

νηηδήπνηε είλαη νηθείν θαη θηιηθφ, αθξηβέο, ακεηάβιεην, θαη αλαγλσξίζηκν, δηφηη δελ 

κπνξεί λα επεμεξγαζηεί πνιχπινθεο έλλνηεο. 

4. Ζ Αξρή θαη ην Σέινο 

Ο εγθέθαινο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα δηαηεξήζεη ηε δσηηθή ηνπ ελέξγεηα, ηείλεη λα 

αθήλεη πιεξνθνξίεο λα πάλε ρακέλεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πνιινί απφ εκάο ζπκφκαζηε 

κφλν ηελ αξρή θαη ην ηέινο ησλ ηαηληψλ, ελψ μερλάκε ηα πάληα απφ ην κέζν ηεο 

ηαηλίαο. Αλ ν παιηφο εγθέθαινο κπνξεί εχθνια λα εκκείλεη ζε κία θαηάζηαζε κε 

δπλαηφ ζεκείν αξρήο θαη ηέινπο, δελ ζα πξνζπαζήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ελέξγεηα γηα 

λα δηαηεξήζεη πιεξνθνξίεο απφ ην κέζν δηφηη δελ είλαη απαξαίηεηεο ή δσηηθέο γηα απηφ 

πνπ ε θαηάζηαζε απαηηεί. ηνλ παιηφ εγθέθαιν αξέζνπλ νη ελάξμεηο θαη ηα θηλάιε.  

Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην γηα κία εηαηξία λα ηνπνζεηήζεη ην πην ζεκαληηθφ 

πεξηερφκελν ζηελ αξρή θαη λα ην επαλαιακβάλεη ζην ηέινο. 

Οη λεπξνεπηζηήκνλεο αλαθάιπςαλ πξφζθαηα φηη ππάξρεη θαη θάηη άιιν πνπ επεξεάδεη 

ην επίπεδν ηεο πξνζνρήο καο γηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα. Δίλαη απιά ν βαζκφο ζηνλ 
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νπνίν ηα γεγνλφηα ελεξγνπνηνχλ κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο κνξθέο επραξίζηεζεο ζηελ 

εγθεθαιηθή αλακνλή καο. Οπζηαζηηθά, φηαλ πξνζδνθνχκε θάηη, παξάγεηαη 

πεξηζζφηεξε ληνπακίλε ζε κία πεξηνρή πνπ νλνκάδεηαη «θέληξν επηβξάβεπζεο», ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ παιηφ εγθέθαιν. Οη αιιαγέο ζηα επίπεδα ηεο ληνπακίλεο, ελφο 

λεπξνδηαβηβαζηή, ζα απμήζεη ηελ πξνζνρή καο επεηδή παξάγεη έλα θπζηθφ πςειφ 

επίπεδν δηάζεζεο ζηνλ εγθέθαιν θαη βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο θαη 

αλάθιεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ιεπηνκεξεηψλ απφ ηηο εκπεηξίεο καο. 

5. Οπηηθά εξεζίζκαηα 

Ο παιηφο εγθέθαινο είλαη νπηηθφο. Απηφ κάιινλ ζπκβαίλεη επεηδή ην νπηηθφ λεχξν, ην 

νπνίν είλαη θπζηθά ζπλδεδεκέλν κε ηνλ παιηφ εγθέθαιν, είλαη 40 θνξέο ηαρχηεξν απφ 

ην αθνπζηηθφ λεχξν – ην λεχξν απφ ην απηί πξνο ηνλ εγθέθαιν. Οη λεπξψλεο 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηαρχηεηα ελφο ρηιηνζηνχ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, έηζη  ε νπηηθή 

ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ είλαη θνληά ζηελ ηαρχηεηα 

κεηάδνζεο ησλ λεπξψλσλ. Απηή ε ηδηφηεηα θάλεη ηνλ εγθέθαιν ηφζν εμαηξεηηθά 

γξήγνξν φζν θαη επηθίλδπλα βηαζηηθφ. 

Μηαο θαη νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ν λένο 

εγθέθαινο επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο, είκαζηε ζπλδεδεκέλνη ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ θπξίσο βαζίδνληαη ζηελ νπηηθή πιεξνθνξία. Ζ ρξήζε ησλ νπηηθψλ 

εξεζηζκάησλ δίλεη πιενλέθηεκα, αθνχ ν παιηφο εγθέθαινο αληηδξά ζε απηά εδψ θαη 

εθαηνκκχξηα ρξφληα. 

6. πλαίζζεκα 

Δίλαη γλσζηφ φηη ν παιηφο εγθέθαινο ελεξγνπνηείηαη απφ ην ζπλαίζζεκα. Οη 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα δεκηνπξγνχλ ειεθηξνρεκηθέο 

αληηδξάζεηο ζηνλ εγθέθαιν. Απηέο νη αληηδξάζεηο επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ ηξφπν πνπ νη 

άλζξσπνη επεμεξγάδνληαη θαη απνκλεκνλεχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο.  
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Γηα παξάδεηγκα, έρνπκε πάλσ απφ 100 δηζεθαηνκκχξηα λεπξψλεο ζηε θαηά νπζία ηνπ 

εγθεθάινπ καο. Σα θχηηαξα δελ είλαη ηφζν εληππσζηαθά απφ κφλα ηνπο, αιιά φηαλ 

βηψλνπκε έλα δπλαηφ ζπλαίζζεκα φπσο ιχπε, ζπκφ, ραξά ή έθπιεμε, έλα κείγκα 

νξκνλψλ πιεκκπξίδεη ηνπο εγθεθάινπο καο θαη επεξεάδεη ηηο ζπλαπηηθέο ζπλδέζεηο 

κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ. Απηή ε δηαδηθαζία ηνπο θάλεη ηαρχηεξνπο θαη δπλαηφηεξνπο 

απφ πνηέ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη ζπκνχληαη γεγνλφηα θαιχηεξα φηαλ ηα 

ζπλδένπλ κε κία εκπεηξία δπλαηψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Ζ ελζσκάησζε απηψλ ησλ έμη εξεζηζκάησλ επηηπγράλεη ηελ  γξήγνξε πξφζβαζε ζηνλ 

παιηφ εγθέθαιν θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα αγνξάο ελφο πξντφληνο ή 

κηαο ππεξεζίαο (Renvoisé Patrick,  Morin Christophe, 2007). 

http://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Patrick+Renvois%C3%A9%22
http://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christophe+Morin%22
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Ζ δηαδηθαζία ηεο αγνξάο: 

 

(Πηγή: http://btoone.com) 

3.3| Ση είλαη ην Νεπξνκάξθεηηλγθ; 

Σν Νεπξνκάξθεηηλγθ είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. Με άιια 

ιφγηα, είλαη ε εθαξκνγή ηεο λεπξνεπηζηήκεο ζην κάξθεηηλγθ. Ζ έλσζε ηεο 

λεπξνεπηζηήκεο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ ξίρλεη λέν θσο ζην πψο νη πειάηεο ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην ηη αγνξάδνπλ - ηα πάληα απφ ηξφθηκα κέρξη θηλεηά ηειέθσλα, 

ηζηγάξα, πνιηηηθνχο ππνςεθίνπο - θαη γηαηί. Σν Νεπξνκάξθεηηλγθ κεηξά ηελ αληίδξαζε 

ηνπ αηφκνπ ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ζπζθεπαζίεο, δηαθεκίζεηο ή ζε άιια ζηνηρεία 

ηνπ κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηψληαο άκεζα ηελ εγθεθαιηθή απεηθφληζε, ηε ζάξσζε ή 

ΠΕΛΑΣΕ 

2 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

Απνθαηάζηαζε 
εκπηζηνζχλεο : 

επίδεημε/δηαθνξνπνίε
ζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ 
ππεξεζηψλ έλαληη 

απηψλ ησλ 
αληαγσληζηψλ  

3 

ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ 
ΑΞΗΑ 

Δπίδεημε ηεο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο 

πνπ δίλεηο ζηνλ 
πειάηε 

4 

Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

Δλεξγνπνίεζε ηεο 
αγνξαηηθήο 
δηαδηθαζίαο 

 

1 

 ΑΠΟΓΟΖΣΔΤΖ 

Γηάγλσζε ηεο 
απνγνήηεπζεο ηνπ 

πειάηε θαη  πψο λα ηελ 
πεξηνξίζνπκε 

http://btoone.com/
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άιιε ηερλνινγία κέηξεζεο ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο (Lindstrom Martin, 2009). Σν 

Νεπξνκάξθεηηλγθ είλαη ε κειέηε ηνπ πσο νη εγθέθαινη ησλ αλζξψπσλ αληηδξνχλ ζηελ 

δηαθήκηζε θαη ζε άιια ζρεηηθά κε ηνλ εγθέθαιν κελχκαηα κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο 

παξαθνινχζεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εγθεθαιηθψλ θπκάησλ, ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ καηηψλ θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ δέξκαηνο. 

Πην γεληθά, ην λεπξνκάξθεηηλγθ επίζεο πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε ηεο 

λεπξνεπηζηεκνληθήο έξεπλαο ζην κάξθεηηλγθ. Σν Νεπξνκάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηεί 

ηερληθέο πςειήο ηερλνινγίαο γηα ηελ ζάξσζε ηνπ εγθεθάινπ φπσο ε  Μαγλεηηθή 

Σνκνγξαθία (fMRI) θαη ην Ζιεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (EEG). 

 Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία (fMRI): είλαη κηα ηαηξηθή ηερλνινγία, ε νπνία 

εμεηάδεη πσο νη εγθέθαινη ησλ εμεηαδφκελσλ αηφκσλ αληηδξνχλ θαζψο θνηηνχλ 

δηάθνξα πξντφληα θαη δηαθεκίζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα κίαο εμέηαζεο 

λεπξνκάξθεηηλγθ, ν εζεινληήο μαπιψλεη ζε έλαλ Μαγλεηηθφ Σνκνγξάθν. Σνπ 

παξνπζηάδνληαη νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα ελψ ιακβάλνληαη εηθφλεο ηνπ 

εγθεθάινπ θάζε ιίγα δεπηεξφιεπηα. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πνηθίιισλ 

ζεκάησλ απφ απηέο ηηο εηθφλεο επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ εγθεθαιηθψλ 

πεξηνρψλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ελφο 

δεδνκέλνπ εξεζίζκαηνο (δηαθήκηζε, εμέηαζε πξντφληνο θ.η.ι.). 

 Ζιεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (EEG): Ζ ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

εγθεθάινπ ηνπ εζεινληή κεηξάηαη κέζσ ειεθηξνδίσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην 

θεθάιη. 

Ζ έξεπλα ζην λεπξνκάξθεηηλγθ μεθίλεζε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη ζηα ηέιε 

ηνπ 1990 απφ ηνλ θαζεγεηή κάξθεηηλγθ, Gerry Zaltman. Απφ ηφηε, ν Zaltman 

θαηαρψξεζε κε δίπισκα επξεζηηερλίαο  κία άιιε ηερληθή λεπξνκάξθεηηλγθ 

http://www.imagilys.com/functional-MRI-fMRI/
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νλνκαδφκελε Σερληθή Μεηαθνξηθήο Δθκαίεπζεο ηνπ Zaltman (ZMET). Ο Zaltman 

γξάθεη: θ ZMET αληρλεχεη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα γηα λα απνθαιχςεη «απηφ πνπ νη 

άλζξσπνη δελ γλσξίδνπλ φηη γλσξίδνπλ" - ηα βαζχηεξα θίλεηξα πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απφθαζε ελφο αηφκνπ λα αγνξάζεη έλα πξντφλ ή λα ζρεκαηίζεη κία γλψκε. Δπεηδή 

πεξίπνπ ην 95% φιεο ηεο ζθέςεο ζπκβαίλεη ζην αζπλείδεην, νη πεξηζζφηεξνη απφ 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο ιείπνπλ απφ ηηο παξαδνζηαθέο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο. 

Ζ ηδέα πίζσ απφ ην λεπξνκάξθεηηλγθ είλαη λα αλαθαιπθζνχλ πνηα είδε ζηνηρείσλ 

ελεξγνπνηνχλ ζεηηθέο λεπξηθέο αληηδξάζεηο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ 

ηελ έξεπλα λεπξνκάξθεηηλγθ έρνπλ ζθνπφ λα παξέρνπλ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

αλζξψπηλσλ εγθεθάισλ γηα ζθνπνχο φπσο ε πην απνηειεζκαηηθή δηαθήκηζε θαη νη  

εθζηξαηείεο εηαηξηθήο εκπηζηνζχλεο.  

Απηφ ην λεπξναπεηθνληζηηθφ πιηθφ επηηξέπεη ζηνπο εηδηθνχο λα εμεηάζνπλ θαη λα 

αλαιχζνπλ απηφ πνπ νδεγεί πξαγκαηηθά ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ, ηε γλψκε, 

ηελ πξνηίκεζε ηνπο π.ρ. γηα Coke έλαληη ηεο Pepsi, ησλ iPods απφ ηα Zunes, ή ησλ 

ΜcDonald‟s απφ ηα Wendy‟s. (http://www.wisegeek.com/what-is-neuromarketing.htm) 

3.4| Πείξακα Νεπξνκάξθεηηλγθ: Coca-Cola vs. Pepsi 

Μία απφ ηηο θχξηεο ζπλεηζθνξέο ζην λεπξνκάξθεηηλγθ είλαη κία επηζηεκνληθή 

δεκνζίεπζε ηνπ McClure et al ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ Neuron (McClure et al. 

Neuron 2004). Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο πίζσ απφ ηελ επηινγή κεηαμχ ηεο Coca-Cola θαη ηεο Pepsi. Πάλσ απφ 

εμήληα εζεινληέο ππνβιήζεθαλ ζε δχν δνθηκέο ζπκπεξηθνξάο θαη εθδειψζεηο 

ζρεηηδφκελεο κε fMRI ζπλεδξίεο. ηελ κία νκάδα, νη ζπλεδξίεο γεπζηγλσζίαο ήηαλ 

εληειψο ζηα ηπθιά: 2 δφζεηο αλαςπθηηθνχ παξνπζηάζηεθαλ αλψλπκα θαη ην άηνκν 

έπξεπε λα πεη πνηα είρε θαιχηεξε γεχζε. ηε δεχηεξε νκάδα, κία απφ ηηο δχν δφζεηο, 

είρε ραξαθηεξηζηεί ξεηά σο Coca-Cola, ε δεχηεξε ήηαλ αλψλπκε, αιιά ήηαλ ζηελ 

http://www.wisegeek.com/what-is-neuromarketing.htm
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WSS-4DJ38WF-N&_user=10&_coverDate=10%2F14%2F2004&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=97a7ba3fc02af8aca137edd9173d8cdb
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WSS-4DJ38WF-N&_user=10&_coverDate=10%2F14%2F2004&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=97a7ba3fc02af8aca137edd9173d8cdb
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πξαγκαηηθφηεηα, επίζεο Coca-Cola. Ζ θαηάζηαζε γηα ηελ ηξίηε νκάδα ήηαλ ίδηα κε ηεο 

νκάδαο 2, αιιά κε ηελ Pepsi ζηε ζέζε ηεο Coca-Cola. Σα απνηειέζκαηα είλαη 

εληππσζηαθά: ελψ ε επηηπρία ηεο Pepsi θαη ηεο  Coca-Cola είλαη παξφκνηα ζηηο ηπθιέο 

δνθηκέο, κηα ηζρπξή ηάζε πξνο ηελ Coca-Cola βξέζεθε ζηηο δνθηκέο κε ηηο κάξθεο. Ζ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ κεζνθνηιηαθνχ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ζπζρεηηδφηαλ κε ηελ 

πξνηίκεζε ηνπ αλαςπθηηθνχ ζηελ ηπθιή δνθηκή. Απηή ε πεξηνρή είλαη γλσζηφ φηη 

εκπιέθεηαη ζηελ ζεκαηνδφηεζε βαζηθψλ νξεθηηθψλ πηπρψλ ηεο αληακνηβήο. ηηο 

δνθηκέο κε ηηο κάξθεο, ε ηζρπξή ηάζε πξνο ηελ Coca-Cola ζπλδέζεθε κε 

ελεξγνπνηήζεηο ηνπ πιεπξηθνχ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη ηνπ ηππφθακπνπ. Σα 

απνηειέζκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα ππνδεηθλχνπλ φηη νη θαηαλαισηέο είλαη 

πεξηζζφηεξν επεξεαζκέλνη απφ ηε κλήκε ηνπο γηα ην εκπνξηθφ ζήκα απφ φ, ηη απφ ηε 

γεχζε ηνπ πξντφληνο (Lindstrom Martin, 2009). Με άιια ιφγηα, αλ θαη ε Pepsi έρεη ην 

κηζφ κεξίδην ηεο αγνξάο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ κε ιφγνπο 

ζρεηηδφκελνπο ιηγφηεξν ζηελ πξνηίκεζε ηεο γεχζεο θαη πεξηζζφηεξν ζηελ εκπεηξία 

ηνπο κε ην ζήκα ηεο Coke. 

3.5| Πεξηζζφηεξεο έξεπλεο Νεπξνκάξθεηηλγθ 

Σα απνηειέκαηα ζηελ έξεπλα ηνπ λεπξνκάξθεηηλγθ είλαη εληππσζηαθά. 

 ηελ Daimler-Chrysler, νη εξεπλεηέο αλαθάιπςαλ φηη ηα θέληξα «αληακνηβήο» 

ησλ εγθεθάισλ ησλ αλδξψλ ελεξγνπνηνχληαλ απφ ηα ζπνξ απηνθίλεηα, κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ νη ίδηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ αληηδξνχλ ζην αιθνφι θαη ηα 

λαξθσηηθά. 

 Οη πξνεηδνπνηεηηθέο εηηθέηεο ζηα παθέηα ησλ ηζηγάξσλ επεξεάδνπλ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ζε κία πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ζρεηηδφκελε κε ηελ ιαρηάξα, ηελ 

έληνλε επηζπκία γηα θάηη – αλ θαη ηα άηνκα είπαλ φηη πηζηεχνπλ φηη νη 

πξνεηδνπνηήζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο. 
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 Οη εηθφλεο ησλ πξντφλησλ κεγάισλ εηαηξηψλ, φπσο ην  iPod, επεξεάδνπλ ην ίδην 

κέξνο ηνπ εγθεθάινπ ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη απφ ηα ζξεζθεπηηθά ζχκβνια. 

 Μηα εηθφλα ελφο Mini Cooper ελεξγνπνηεί ην κέξνο ηνπ εγθεθάινπ εθείλν πνπ 

αληηδξά φηαλ αληηθξίδνπκε πξφζσπα. 

Σν 2007, κία νκάδα επηζηεκφλσλ απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Carnegie Mellon, ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Stanford θαη ηελ Sloan ρνιή Γηνίθεζεο ηνπ MIT κπφξεζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην MRI γηα λα εμεηάζνπλ ηη θάλεη ν εγθέθαινο ελψ παίξλεη κία 

απφθαζε αγνξάο. Βιέπνληαο πφζν δηαθνξεηηθά ηα λεπξσληθά θπθιψκαηα αλάβνπλ ή 

ζθνηεηληάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αγνξάο, νη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ εάλ έλα άηνκν ζα θαηαιήμεη ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο. 

( http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/neuromarketing) 

3.6| Δθαξκνγέο ηνπ Νεπξνκάξθεηηλγθ 

Σν Νεπξνκάξθεηηλγθ Neuromarketing κπνξεί λα δψζεη ζηνηρεία γηα ηηο αζπλείδεηεο 

αγνξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ θαηαλαισηή. Απηέο νη αζπλείδεηεο ζπκπεξηθνξέο 

κπνξεί λα αληηπξνζσπεχνπλ έσο θαη ην 95% ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ, ελψ ε 

νξαηή θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ (νη ζπλεηδεηέο δηεξγαζίεο), νη νπνίεο έρνπλ κειεηεζεί 

απφ ηελ θιαζηθή έξεπλα ηνπ κάξθεηηλγθ (κειέηεο αγνξάο, δνθηκέο πξντφλησλ, πξν-θαη 

κεηα-δηαθεκηζηηθέο εμεηάζεηο) κπνξεί λα αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην 5% απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

Οη εμειίμεηο ζην λεπξνκάξθεηηλγθ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο δηαθεκηζηέο θαη 

ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξηψλ ή έλφο πξντφληνο λα βειηηψζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηθνηλσληψλ ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο γηα 

λα ηθαλνπνηήζνπλ θαιχηεξα ηηο ζπλεηδεηέο θαη αζπλείδεηεο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή. 

Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο απνκλεκφλεπζεο ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ε επηινγή ησλ 

http://searchmobilecomputing.techtarget.com/sDefinition/0,,sid40_gci903269,00.html
http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/neuromarketing
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κνξθψλ δηαθήκηζεο, ε βνήζεηα ζηελ δεκηνπξγία, θιπ. Οη παξαπάλσ είλαη κφλν κεξηθέο 

απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ λεπξνκάξθεηηλγθ.  

3.7| Νεπξνκάξθεηηλγθ: Ζζηθά δεηήκαηα 

Ο επηδέμηνο ρεηξηζκφο είλαη αθξηβψο απηφ πνπ κηα δηαθήκηζε ςάρλεη γηα λα επεξεάζεη 

ηελ επηινγή καο θαη απηφ δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, δηφηη απηφο είλαη ν ζθνπφο ηεο. 

Σν Νεπξνκάξθεηηλγθ είλαη κφλν έλαο απφ ηνπο απμαλφκελνπο αξηζκνχο ησλ εξγαιείσλ 

πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηνπο δηαθεκηζηέο. Χζηφζν, νξηζκέλνη αθηηβηζηέο θαηά ηνπ 

κάξθεηηλγθ, φπσο ν Gary Ruskin ηεο Commercial Alert, πξνεηδνπνηνχλ φηη ην 

λεπξνκάξθεηηλγθ ζα κπνξνχζε ηειηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ρεηξαγσγήζεη ηνπο 

θαηαλαισηέο, παίδνληαο κε ηνπο θφβνπο ηνπο ή λα επεξεάδεη ζεηηθέο αληηδξάζεηο κε 

αλήζηθν ηξφπν (http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/neuromarketing). 

ε θάζε πεξίπησζε, δελ επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο επηινγήο ηνπ θαηαλαισηή ή ηνλ 

αθνχζην ρεηξηζκφ ηνπ εγθεθάινπ ηνπ. Γελ ππάξρεη ην "θνπκπί αγνξάο" πνπ λα θάλεη 

ζαχκαηα, αιιά ην εληππσζηαθφ ηνπ κφληει πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαθήκηζε έρεη 

κάιινλ αθφκα έλα ιακπξφ κέιινλ! (http://www.imagilys.com/neuromarketing/). Οη 

εηδηθνί βέβαηα ππνζηεξίδνπλ φηη ν ελ ιφγσ αθξηβήο ρεηξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ δελ 

είλαη νχηε δπλαηφο νχηε επηζπκεηφο. 

πλνςίδνληαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ην λεπξνκάξθεηηλγθ έδεημαλ φηη ν 

αλζξψπηλνο εγθέθαινο αληηδξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν κεηαμχ ησλ εξεζηζκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη θάζε ζηηγκή ηεο εκέξαο. Δηδηθφηεξα, έρεη απνδεηρζεί φηη ηα ρξψκαηα 

δεκηνπξγνχλ αηζζήκαηα θαη φηη θάζε ρξψκα έρεη ηε ζεκαζία ηνπ. 

ην επφκελν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί κηα ζεηξά επψλπκσλ εηαηξηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ρξψκαηα σο έλα κέζν πνπ πξνθαιεί εξεζίζκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα 

ζηνπο θαηαλαισηέο. Ο ζηφρνο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη λα απμεζεί ε δπλαηφηεηα 

αγνξάο αγαζψλ. Με άιια ιφγηα, ε επηζπκία ηνπ θάζε επηρεηξεκαηία είλαη λα 

http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/neuromarketing
http://www.imagilys.com/neuromarketing/
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κεηαηξέςεη έλαλ επηζθέπηε ζε αγνξαζηή θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζε έλαλ πηζηφ 

πειάηε. Έηζη, ε επηινγή ησλ ρξσκάησλ ζηηο δηάζεκεο εηαηξίεο δελ είλαη θαζφινπ 

ηπραία. 
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3.8| ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 3
νπ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 | ΔΡΔΤΝΔ ΓΗΑ ΣΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 

Έξεπλεο ζηα ρξψκαηα απέδεημαλ πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ζηε δηαθήκηζε ν 

ζρεδηαζκφο ηζηνζειίδσλ θαη ην κάξθεηηλγθ.  

 93% έζεζαλ σο πην ζεκαληηθφ παξάγνληα ηελ φξαζε φηαλ αγνξάδνπλ πξντφληα. 

Μφλν ην 6% πηζηεχεη φηη ην θπζηθφ αίζζεκα (αίζζεζε ηεο αθήο) είλαη πην 

ζεκαληηθφ, ελψ ε αθνή θαη ε γεχζε πήξαλ 1%.   

Πηγή:  Secretariat of the Seoul International Color Expo, 2004 

 Οη ρξσκαηηζηέο δηαθεκίζεηο δηαβάδνληαη κέρξη θαη 42% πην ζπρλά απ‟ φηη νη 

ίδηεο αζπξφκαπξεο. Γνθηκέο έδεημαλ φηη νη αζπξφκαπξεο εηθφλεο θξαηνχλ ην 

ελδηαθέξνλ γηα ιηγφηεξν απφ ηα 2/3 ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, ελψ νη έγρξσκεο 

εηθφλεο ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή γηα δχν ή πεξηζζφηεξα δεπηεξφιεπηα ( έλα 

πξντφλ έρεη 1/20 ηνπ δεπηεξνιέπηνπ λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή 

ζε έλα ξάθη ή κηα νζφλε).  

Οη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θάζε αληηθείκελν κε ηελ πξψηε καηηά. Γη‟ 

απηφ ην ρξψκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα λα δψζεη έκθαζε ή λα 

μαλαηνλίζεη νξηζκέλεο πεξηνρέο.  

Πηγή: White, Jan V., Color for Impact, Strathmoor Press, April, 1997 

 Σν ρξψκα κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ αλαγλσζηκφηεηα κέρξη 40% 
1
, ηελ κάζεζε 

απφ 55% έσο 78 % 
2
 θαη ηελ θαηαλφεζε κέρξη 73 % 

3
. 

Πηγέρ:(1)"Business Papers in Color. Just a Shade Better", Modern Office Technology, 

July 1989, Vol. 34, No. 7, pp. 98-102  

(2) Embry, David, "The Persuasive Properties of Color", Marketing Communications, 

October 1984. 

(3) Johnson, Virginia, "The Power of Color", Successful Meetings, June 1992, Vol 41, 

No. 7, pp. 87, 90. 
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 Έξεπλεο απνθαιχπηνπλ φηη νη άλζξσπνη θάλνπλ ππνζπλείδεηεο θξίζεηο ζρεηηθά 

κε έλα άηνκν, έλα πεξηβάιινλ ή έλα πξντφλ κέζα ζηα πξψηα 90 δεπηεξφιεπηα 

θαη ην 62% κε 90% ηεο θξίζεο ζηεξίδεηαη κφλν ζηα ρξψκαηα.  

Πηγή: CCICOLOR - Institute for Color Research 

 73% ησλ αγνξαζηηθψλ απνθάζεσλ γίλνληαη κέζα ζην θαηάζηεκα. πλεπψο, ην 

λα ηξαβήμεη θάπνην πξντφλ ηελ πξνζνρή ηνπ αγνξαζηή αιιά θαη λα ζηείιεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απνηειεζκαηηθά είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηηο επηηπρεκέλεο 

πσιήζεηο.  

Πηγή: Henley Centre 

 92% πηζηεχεη φηη ην ρξψκα παξνπζηάδεη κηα εηθφλα εληππσζηαθήο πνηφηεηαο.  

 90% ληψζεη φηη ην ρξψκα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ.  

 90% πηζηεχεη φηη νη πειάηεο ζπκνχληαη παξνπζηάζεηο θαη έγγξαθα θαιχηεξα 

φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ρξψκα.  

 84% λνκίδεη φηη δίλεηαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηα έγρξσκα θείκελα.  

 83% πηζηεχεη φηη ην ρξψκα ηνπο θάλεη λα θαίλνληαη πην επηηπρεκέλνη  

 83% ληψζεη φηη νη ηδηφηεηεο ηνπ ρξψκαηνο εληζρχνπλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

ππαιιήισλ.  

 81% λνκίδεη φηη ην ρξψκα ηνπο δίλεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

 78% αλαθέξεη φηη ηα έγρξσκα θείκελα είλαη πην επθνινλφεηα.  

 76% πηζηεχεη φηη ε ρξήζε ησλ ρξσκάησλ θάλεη ηηο εηαηξίεο λα θαίλνληαη 

κεγαιχηεξεο ζηα κάηηα ησλ πειαηψλ.  

Πηγή: Conducted by Xerox Corporation and International Communications Research 

from February 19, 2003 to March 7, 2003, margin of error of +/- 3.1%. 

  



ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ|ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011 

 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΑΙΘΗΕΩΝ & Η ΔΤΝΑΜΗ ΣΩΝ ΧΡΩΜΑΣΩΝ: ΠΩ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΑ 
ΧΡΩΜΑΣΑ ΣΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΟΤΝ ΣΙ ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΩΝ|ΔΕΔΕ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 74 

χκθσλα κε κία κειέηε ηνπ Craig Kunce, ε νπνία δηεμήρζε ηελ άλνημε ηνπ 2008, ζε 

88 πξντφληα κεηαμχ δηαθφξσλ θιάδσλ, απνδείρηεθε φηη ζε πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά 

(57%) πξντφληα ρξεζηκνπνηείηαη κπιε ή θφθθηλν σο πξσηαξρηθφ ρξψκα. Σα 

απνηειέζκαηα είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Πίνακας 2: Τα πιο διάζημα πρωηεύονηα και δεσηερεύονηα τρώμαηα επώνσμων προϊόνηων  

 

Σν κπιε είλαη ην δεκνθηιέζηεξν πξσηαξρηθφ ρξψκα κε πνζνζηφ 32%. Σν θφθθηλν 

αθνινπζεί κε 25%. Σα δχν απηά ρξψκαηα απνηεινχλ ην 50% ησλ πξνηηκψκελσλ 

πξσηαξρηθψλ ρξσκάησλ. Δπφκελν είλαη ην πξάζηλν θαη ην ιεπθφ κε 9% ην θαζέλα, ην 

θίηξηλν κε 8%, ην πνξηνθαιί κε 6%, ην καχξν κε 5% θαη άιια φπσο ην θαθέ, ην κσβ, 

ην αζεκί θαη ην ηηξθνπάδ κε 2% θαη 1%.  

Αλαθνξηθά κε ηα δεπηεξεχνληα ρξψκαηα, ην ιεπθφ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κε 

δηαθνξά, θαηέρνληαο ην 36%. Σν θφθθηλν θαη ην θίηξηλν έρνπλ πνζνζηφ 14% ην 

θαζέλα, ελψ ην κπιε θαη ην καχξν 7% θαη 6% αληίζηνηρα. Σν πξάζηλν αθνινπζεί κε 

5%, ην γαιάδην κε 4% θαη ην θαθέ, ην ηηξθνπάδ θαη ην ρξπζφ κε 1% ην θαζέλα.   

πλεπψο, ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξίεο νη νπνίεο πξνηηκνχλ ην κπιε ή ην θφθθηλν σο 

πξσηαξρηθφ ηνπο ρξψκα ελψ ην ιεπθφ ζαλ δεπηεξεχνλ. Σέηνηεο επηρεηξήζεηο είλαη ε 

Coka - Cola, ε Marlboro, ε IBM, ε American Express θ.α. 

ΣΑ ΠΗΟ ΓΗΑΖΜΑ ΠΡΧΣΔΤΟΝΣΑ 

ΥΡΧΜΑΣΑ Δ ΔΠΧΝΤΜΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

ΣΑ ΠΗΟ ΓΗΑΖΜΑ 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΑ ΥΡΧΜΑΣΑ Δ 

ΔΠΧΝΤΜΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

ΜΠΛΔ                                              32% ΛΔΤΚΟ                                           36% 

ΚΟΚΚΗΝΟ                                      25% ΚΟΚΚΗΝΟ                                      14% 

ΠΡΑΗΝΟ                                         9% ΚΗΣΡΗΝΟ                                         14% 

ΛΔΤΚΟ                                             9% ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ                                    9% 

ΚΗΣΡΗΝΟ                                          8% ΜΠΛΔ                                                7% 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ                                  6% ΜΑΤΡΟ                                             6% 

ΜΑΤΡΟ                                            5% ΠΡΑΗΝΟ                                          5% 

ΚΑΦΔ                                               2% ΓΑΛΑΕΗΟ                                          4% 

ΜΧΒ                                                  2% ΚΑΦΔ                                                 1% 

ΑΖΜΗ                                              1% ΣΗΡΚΟΤΑΕ                                        1% 

ΣΗΡΚΟΤΑΕ                                       1% ΥΡΤΟ                                               1% 
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Οη εηαηξίεο μνδεχνπλ εθαηνκκχξηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηηο 

άιιεο. Ρίρλνληαο κηα καηηά ζηα ινγφηππα ησλ θπξηφηεξσλ θαη δεκνθηιέζηεξσλ 

εηαηξηψλ παξαηεξείηαη φηη νη κεγάιεο εηαηξίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ράξηε 

ρξσκάησλ. Δπνκέλσο, ζηα ρξψκαηα φπσο θαη ζηα αθίλεηα είλαη φια ζέκα ηνπνζεζίαο. 

Σν απνηέιεζκα είλαη έλαο ζθιεξφο αληαγσληζκφο γηα ηελ θαιχηεξε «γεηηνληά» (Rock, 

2003). 

ην παξαθάησ γξάθεκα απεηθνλίδεηαη ε ρξσκαηηθή ηνπνζεζία ησλ κεγαιχηεξσλ 

εηαηξηψλ ζηνλ θφζκν. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο επηιέγεη λα βξίζθεηαη ζηελ κπιε πεξηνρή. 

Αθνινπζεί ε θφθθηλε θαη πνιχ καθξηά απφ ηηο δχν πξψηεο ζέζεηο βξίζθνληαη ε 

πξάζηλε, ε θίηξηλε θαη ε κσβ ή θνπμία πεξηνρή. Μεξηθά ηππηθά παξαδείγκαηα εηαηξηψλ 

πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη βάζεη ρξσκάησλ είλαη:  

 «κπιε» εηαηξίεο: Nokia, Dell, IBM, Unilever, Fiat, Wal Mart θαη Barclay‟s 

 «θφθθηλεο» εηαηξίεο: Toyota, Hitachi, Canon, Walt Disney, HSBC 

 «πξάζηλεο» εηαηξίεο: BP, BNP PARIBAS 

 «θίηξηλε» εηαηξία: Shell 

 «θνχμηα» εηαηξία: Nissan 

πσο δείρλεη θαη ην γξάθεκα ην κπιε είλαη ν κεγάινο ληθεηήο. Κάζε εηαηξία ζέιεη κία 

ζέζε ζηελ «κπιε» πεξηνρή. Οη πην γλσζηέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο θαη εηαηξίεο 

ειεθηξνληθψλ «θαηνηθνχλ» ζ‟ απηή ηελ πεξηνρή. 
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Στήμα 7: Χάρηης τρωμάηων για ηις μεγαλύηερες εηαιρίες ζηον κόζμο  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 | Ζ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΥΡΧΜΑΣΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

Σν ρξψκα είλαη απηφ πνπ θάλεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζε φκνηα θαηά ηα άιια 

αληηθείκελα. Έλα ρξσκαηηζηφ αληηθείκελν έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ηξαβήμεη 

ηα βιέκκαηα απφ έλα αζπξφκαπξν. Δπηπξνζζέησο, ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

ρξψκαηνο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή κία ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία κπνξεί λα θάλεη 

ζαχκαηα.  Απηφο είλαη θη ν ιφγνο άιισζηε πνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ην ρξψκα ην νπνίν είλαη 

θαηάιιειν γηα ηελ αλάδεημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο εηθφλαο. Έηζη, πνιιέο απφ απηέο 

ζπκβνπιεχνληαη εηδηθνχο ζην ρψξν ηνπ κάξθεηηλγθ ρξσκάησλ γηα ην ινγφηππφ ηνπο, 

ηηο ζπζθεπαζίεο ηνπο ή αθφκα θαη γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπο ψζηε λα πξνζειθχνπλ 

πηζαλνχο αγνξαζηέο. Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη κεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο 

επηρεηξήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ε θαζεκηά.   

5.1| Κιάδνο Σαρπθαγείσλ 

Δίλαη παγθνζκίσο γλσζηφ φηη ηα ηαρπθαγεία πξνηηκνχλ ρξψκαηα φπσο ην θφθθηλν, ην 

πνξηνθαιί ή ην θίηξηλν. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξσκάησλ δελ είλαη ηπραία 

αιιά κεηά απφ έξεπλεο απνδείρζεθε φηη ηα ρξψκαηα απηά απμάλνπλ ηελ φξεμε. Σν 

θφθθηλν θαη ην πνξηνθαιί ελζαξξχλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα ηξψλε γξήγνξα θαη λα 

θεχγνπλ. Απηφ αθξηβψο πνπ επηζπκνχλ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο. 

Σν θφθθηλν ρξψκα επίζεο θάλεη ην θαγεηφ λα θαίλεηαη πην ζειθηηθφ θαη επεξεάδεη 

ηνπο αλζξψπνπο λα ηξψλε πεξηζζφηεξν. Πξνθαιεί αχμεζε ηεο φξεμεο απμάλνληαο ηνλ 

κεηαβνιηζκφ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην θίηξηλν είλαη ην ρξψκα ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Σν θσηεηλφ θίηξηλν αληηπξνζσπεχεη ην θσο ηνπ ήιηνπ, ηελ θαιή 

δηάζεζε θαη ηε ραξά. Δίλαη ηδαληθφ ρξψκα γηα ηα παηδηά. 
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Σν πνξηνθαιί ζπλδπάδεη ηελ ελέξγεηα ηνπ θφθθηλνπ θαη ηελ επηπρία ηνπ θίηξηλνπ. Σν 

πνξηνθαιί κε ηε ζεηξά ηνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ ελζνπζηαζκφ, ηελ ελέξγεηα, ην 

παηρλίδη, ηε ραξά, ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε δηέγεξζε. Κάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα 

αηζζάλνληαη επηπρηζκέλνη θαη λα πεξλνχλ θαιά.  

5.1.1| Mc Donald’s 

ηαλ ηα McDonalds επεθηάζεθαλ ζε παγθφζκην επίπεδν, έπξεπε λα ζρεδηαζηεί θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί  έλα ινγφηππν ην νπνίν ζα εγγπφηαλ ηελ αμία ηνπ πξντφληνο 

παγθνζκίσο. Έηζη, ην ινγφηππν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Jim Schindler ην 1962, 

απνηεινχζε έλα δηαθξηηηθφ ζήκα ηεο πνιπεζληθήο ηαπηφηεηαο πιένλ ηεο επηρείξεζεο. 

Σν ινγφηππν ηεο McDonalds έρεη επίζεο επηζεκαλζεί σο "κέξνο ηεο ακεξηθαλνπνίεζεο 

θαη ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

πνιηηηζηηθνχ ηκπεξηαιηζκνχ». Οη 

ρξπζνθίηξηλεο αςίδεο ηνπ ινγφηππνπ 

απεηθνλίδνπλ ηελ θνκςφηεηα, ηε 

ζεκαληηθφηεηα θαη ην ζηαζεξφ 

εηαηξηθφ ραξαθηήξα ησλ 

McDonalds. Αξγφηεξα, ην  1968, ε επσλπκία  “McDonald‟s” ήηαλ πιένλ γλσζηή κέζσ 

ηνπ ινγφηππνχ ηεο.  

Ζ ρξήζε ηνπ θφθθηλν θαη ηνπ θίηξηλνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηφικε, ηε δχλακε θαη ηελ 

ηζρπξή εηαηξηθή εηθφλα. Σν θφθθηλν, φπσο θαη ην θίηξηλν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

θαίλνληαη απφ καθξηά. Απηά ηα δχν ρξψκαηα είλαη πνιχ έληνλα θαη δεκηνπξγνχλ ηελ 

αίζζεζε φηη ηα αληηθείκελα θαίλνληαη κεγαιχηεξα θαη πην θνληά. Δπνκέλσο, είλαη 

εχθνιν λα εζηηάζεη θάπνηνο ην βιέκκα ηνπ πάλσ ηνπο. Γη‟ απηφ θαη ηα Mc Donald‟s 

ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα ρξψκαηα ζηηο ηακπέιεο ηνπο. Δίλαη επθνιφηεξν γηα ηνπο 

νδεγνχο λα δηαθξίλνπλ ην επφκελν θαηάζηεκα Mc Donald‟s πνπ βξίζθεηαη ζην δξφκν 
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ηνπο. Οη ρξπζνθίηξηλεο αςίδεο ηνπ ινγφηππνπ είλαη νξαηέο απφ απφζηαζε θαη 

πξνζθαινχλ θάπνηνλ λα κπεη κέζα θαη λα δνθηκάζεη. Δπίζεο απεηθνλίδνπλ  ηε ραξά, 

ηελ επηπρία θαη ηελ ελέξγεηα ησλ παηδηψλ. Ο Ronald McDonald, ν θιφνπλ, απεηθνλίδεη 

θη εθείλνο ηε ραξά ηνπ παηρληδηνχ θαη θαισζνξίδεη ηνπο κηθξνχο ηνπ θίινπο. Αθφκα, ην 

θφθθηλν φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο απμάλεη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο θαη 

πξνθαιεί αχμεζε ηεο φξεμεο. 

πλεπψο, ζπλεηδεηά ρξεζηκνπνηήζεθε απηφο ν ζπλδπαζκφο ρξσκάησλ απφ ηα  

McDonald‟s θαζψο θαη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ηα McDonald‟s ζην Ηζξαήι άιιαμαλ ην ρξψκα ηνπο γηα 

λα δηαβεβαηψζνπλ φηη ην θαγεηφ ηνπο ζπκκνξθψλεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 

Ηνπδατζκνχ. Σν θφλην άιιαμε απφ θφθθηλν ζε κπιε γηα λα απεηθνλίδεη ην ρξψκα ηνπ 

νπξαλνχ θαζψο θαη ην ρξψκα ηεο ζεκαίαο ηνπ Ηζξαήι. Σα McDonald‟s κε απηήλ ηνπο 

ηελ θίλεζε απέδεημαλ φηη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο (Wei-Lun 

Chang* and Hsieh-Liang Lin, 2010). 

5.1.2| KFC 

Σα KFC εδξεχνπλ ζην Κεληάθπ ηεο Ακεξηθήο θαη είλαη ε πην γλσζηή αιπζίδα 

ηαρπθαγείσλ κε θνηφπνπια ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Σα KFC εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 12 εθαηνκκχξηα πειάηεο, θάζε κέξα, ζε 109 

ρψξεο. Τπάξρνπλ πάλσ απφ 5.200 θαηαζηήκαηα ζηηο Ζ.Π.Α. 

θαη πεξηζζφηεξα απφ 15.000 ζε φιν ηνλ θφζκν. Σα KFC είλαη 

παγθνζκίσο γλσζηά γηα ηελ απζεληηθή ζπληαγή ηεγαλεηνχ 

θνηφπνπινπ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη 50 

ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. Οη πειάηεο κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ πεξηζζφηεξα απφ 300 

πξντφληα ζε φιν ηνλ θφζκν – απφ ην ηεγαλεηφ θνηφπνπιν Κεληάθπ ζηηο Ζ.Π.Α. κέρξη 

ην ζάληνπηηο ζνινκνχ  ζηελ Ηαπσλία. 
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Σα KFC είλαη γλσζηά γηα ην θφθθηλν θαη ην ιεπθφ ηνπο ρξψκα, φπσο άιισζηε θαη 

θάζε άιιν ηαρπθαγείν. Σν θφθθηλν απμάλεη ηελ φξεμε θη έηζη ηα KFC επσθεινχληαη 

απφ απηή ηελ ηδηφηεηα ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο. Δπίζεο ην θφθθηλν δεκηνπξγεί πάζνο, 

ελέξγεηα θαη είλαη ειθπζηηθφ σο πξνο ην κάηη. ια απηά απνηεινχλ θίλεηξα γηα ηνπο 

πειάηεο λα κπνπλ ζε έλα θαηάζηεκα θαη λα δνθηκάζνπλ ην δηάζεκν θνηφπνπιν 

Κεληάθπ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα KFC κε ηε ρξήζε ηνπ ιεπθνχ ζέινπλ λα δψζνπλ κηα λφηα 

θαζαξηφηεηαο θαη λα δψζνπλ ηελ εληχπσζε ζηνπο πειάηεο φηη ρξεζηκνπνηνχλ αγλά 

πιηθά θαη άξηζηεο πνηφηεηαο.  

5.1.3| Pizza Hut 

Ζ Pizza Hut, παγθνζκίσο γλσζηή αιπζίδα πίηζαο, ηδξχζεθε ην 1958 απφ ηα αδέξθηα 

Dan θαη Frank Carney ζηε Wichita ηνπ Κάλζαο.  ηαλ έλαο θίινο ηνπο πξφηεηλε λα 

αλνίμνπλ κηα πηηζαξία – ζπάληδαλ ηφηε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηήκαηα – εθείλνη 

ζπκθψλεζαλ κε ηελ ηδέα θαη ζεψξεζαλ φηη ζα είρε 

επηηπρία. Γη‟ απηφ δαλείζηεθαλ $600 απφ ηε κεηέξα ηνπο 

γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο κε ζπλέηαηξν ηνλ 

John Bender. Ννίθηαζαλ έλα κηθξφ θηίξην ζην θέληξν ηεο  

Wichita θαη αγφξαζαλ κεηαρεηξηζκέλν εμνπιηζκφ γηα λα 

θηηάρλνπλ πίηζεο. Έηζη άλνημε ην πξψην θαηάζηεκα 

Pizza Hut. Σν 1968, ην πξψην θαηάζηεκα franchise είλαη 

πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ Καλαδά. Ζ Pizza Hut έγηλε 

πνιπεζληθή ην 1973 κε ηηο πξψηεο ζπγαηξηθέο ζηελ Ηαπσλία θαη ηελ Αγγιία. ήκεξα 

ππάξρνπλ πάλσ απφ 15.000 θαηαζηήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Ζ Pizza Hut δηαθξίλεηαη εχθνια απφ ηα θσηεηλά ρξψκαηα ηνπ ινγφηππνχ ηεο. Σν 

θφθθηλν θαη ην ιεπθφ είλαη ηα θπξίαξρα ρξψκαηα. Σν θφθθηλν είλαη ην ρξψκα πνπ 
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πξέπεη λα έρνπλ φια ηα θαηαζηήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο θαζψο απμάλεη ηελ φξεμε θαη 

είλαη εχθνιν γηα θάπνηνλ λα ην δεη. Σν άζπξν έρεη επηιερζεί γηα λα εληζρχζεη ην 

ινγφηππν, ελψ νη θίηξηλεο πηλειηέο δίλνπλ έλα ραξνχκελν θαη επράξηζην ηφλν ζηελ 

επηρείξεζε, θαζψο ε Pizza Hut απεπζχλεηαη ζε έλα πην λεαληθφ θνηλφ.  

5.1.4| Domino’s Pizza 

Ζ Domino‟s Pizza, εγέηηδα ζηνλ θιάδν ηεο, ηδξχζεθε απφ ηνλ Tom Monaghan θαη ηνλ 

αδεξθφ ηνπ ην 1960.  Ο Tom θαη ν αδεξθφο ηνπ κε $500 άλνημαλ ην πξψην θαηάζηεκα 

πίηζαο κε δηαλνκή θαη‟ νίθνλ ζην Michigan, ην νπνίν ην νλφκαζαλ DomiNicks. Ο Tom 

ελζάξξπλε θη άιινπο λα αλνίμνπλ ην δηθφ ηνπο θαηάζηεκα Domino‟s κε franchise. 

ηαλ ζπληαμηνδνηήζεθε ην 1998 δψξηζε ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηηο πσιήζεηο, αμίαο 

$1.000.000 ζε θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα.  

ήκεξα ηα θαηαζηήκαηα αξηζκνχλ πεξηζζφηεξα απφ 

9.000 ζε 65 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν, απαζρνιψληαο 

πάλσ απφ 175.000 ππαιιήινπο θαη έρνληαο πάλσ 

απφ 2.000 francisees. ε παγθφζκην επίπεδν ε 

Domino‟s Pizza δηαλέκεη πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην 

πίηζεο θάζε κέξα. 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο Domino‟s Pizza είλαη λα αλνίμεη αθφκα 1.200 θαηαζηήκαηα 

κέρξη ην 2021. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε Domino‟s Pizza έρεη αλαγλσξηζηεί σο 

Megabrand απφ ην πεξηνδηθφ “Advertising Age” θαη σο “Αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ηνπ 

έηνπο” απφ ην Pizza Today - ηελ θνξπθαία εθδνηηθή ζηνλ θιάδν ηεο πίηζαο – ηξείο 

θνξέο. 

Σα ρξψκαηα πνπ επέιεμε ε Domino‟s Pizza είλαη ην θφθθηλν θαη ην κπιε. 
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πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ην θφθθηλν είλαη ην θπξίαξρν ρξψκα ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν. Σν 

θφθθηλν απεηθνλίδεη ην πάζνο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ πεξηέρνληαη θαη ζηνπο 4 ρξπζνχο 

θαλφλεο ηεο Domino‟s Pizza: 

 

Δπίζεο, ην θφθθηλν πξνεηδνπνηεί φηαλ ην πεξηερφκελν είλαη δεζηφ θαη ε Domino‟s 

Pizza δεζκεχεηαη λα δηαλέκεη δεζηέο θαη λφζηηκεο πίηζεο ζηνπο πειάηεο ηεο. 

Σν κπιε κε ηε ζεηξά ηνπ ζπκβνιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία, πξνβάιινληαο 

έηζη ηηο παξαπάλσ αξρέο ηεο εηαηξίαο.  

5.2| Κιάδνο Αλαςπθηηθψλ 

Σα πην ζπλεζηζκέλα ρξψκαηα ζηνλ θιάδν ησλ αλαςπθηηθψλ είλαη ην θφθθηλν, ην κπιε, 

ην ιεπθφ ή αθφκα θαη ην πνξηνθαιί γηα ηα ελεξγεηαθά πνηά.  

Παζηαζκέλνο κε ηε 
λίθε 

 Να είζαη ν 
θαιχηεξνο κε ην λα 
γίλεζαη θαιχηεξνο 
απ' φηη ήζνπλ ρζεο.  

Παζηαζκέλνο κε 
ηελ εμππεξέηεζε 

Να γλσξίδεηο πνηνί 
είλαη νη πειάηεο ζνπ 
θαη πψο λα ππεξβείο 

ηηο πξνζδνθίεο 
ηνπο. 

Παζηαζκέλνο κε 
ηελ πνηφηεηα  

Να παίξλεηο ην 
ζσζηφ θάζε θνξά 

Παζηαζκέλνο κε 
ηηο αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο 

Να ζπκπεξηθέξεζαη 
ζηνπο αλζξψπνπο 

κε ζεβαζκφ 
θαηφπσο ζα ήζειεο 

λα ζνπ 
ζπκπεξηθέξνληαη 
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Σν θφθθηλν δεκηνπξγεί αίζζεκα δέζηεο, πάζνπο, δχλακεο θαη δηέγεξζεο. Σξαβά 

εχθνια ηελ πξνζνρή θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρχηεηα, ηελ ελέξγεηα θαη ηε δξάζε. 

Σν κπιε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη έλα αλαδσνγνλεηηθφ θαη δξνζεξφ πνηφ φπσο 

είλαη ε Pepsi. 

Σν πξάζηλν δίλεη έλαλ αέξα δσληάληαο θαη θξεζθάδαο θάλνληαο έηζη ην αλαςπθηηθφ λα 

θαίλεηαη πην πγηεηλφ.  

Σν πνξηνθαιί, ζπλδπάδνληαο ην ελεξγεηηθφ θφθθηλν θαη ην ραξνχκελν θίηξηλν 

πξνηείλεηαη γηα έλα πξντφλ ην νπνίν ζέινπκε λα εθθξάδεη ραξά, δεζηαζηά, 

επραξίζηεζε. Σν πνξηνθαιί ρξψκα αζθεί κηα αλαδσνγνλεηηθή επίδξαζε απφ ηελ 

αχμεζε ηνπ νμπγφλνπ ζηνλ εγθέθαιν θαη ηνλψλεη ηε λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα. πλεπψο, 

είλαη ην θαηάιιειν ρξψκα γηα έλα πξντφλ ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ ελέξγεηα θαη ην 

ζζέλνο φπσο είλαη ηα ελεξγεηαθά πνηά. 

Σν ιεπθφ ζπλήζσο παίδεη νπδέηεξν ξφιν ζην θφλην ηνπ ινγφηππνπ θαη θάλεη ηα 

θπξίαξρα ρξψκαηα λα θαίλνληαη πην έληνλα. Δπίζεο εμππεξεηεί ηελ αξκνληθή 

ζπλχπαξμε δχν εληειψο δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ φπσο είλαη ην θφθθηλν (ζεξκφ 

ρξψκα) θαη ην κπιε (ςπρξφ ρξψκα), φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Pepsi. 

 

5.2.1| Coca-Cola 

Σν ινγφηππν ηεο Coca-Cola, 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Frank 

Mason Robinson ην 1885 θαη 

είλαη έλα απφ ηα πην γλσζηά 

ινγφηππα παγθνζκίσο. Σνλ 19
ν
 αηψλα ε Coca-Cola σο θάξκαθν απφ ηνλ John S. 

Pemberton. πσο ην ινγφηππν ηεο Coca-Cola έηζη θαη ην κπνπθάιη ηεο  παξακέλνπλ 

ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο εηαηξίαο. Σν  κπνπθάιη δεκηνπξγήζεθε ην 1915 απφ ηνλ Earl R. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Mason_Robinson
http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Mason_Robinson
http://en.wikipedia.org/wiki/Earl_R._Dean
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Dean θαη ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα κνηάδεη κε ην θχιιν ηεο θφθαο θαη ηνλ θαξπφ ηεο 

θφιαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο νη ηδξπηέο εκπλεχζηεθαλ απφ ην ζρήκα ηνπ 

πεξηθάξπηνπ ηνπ θαθάν. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

ε Coca-Cola εηζήγαγε ην αινπκηλέλην θνπηάθη. Σν 2007, ε Coca-Cola άιιαμε ην 

ινγφηππφ ηεο ζε κία απιή θφθθηλε άζπξε θακππισηή γξακκή.  

Σα δχν κνλαδηθά ρξψκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Coca-Cola είλαη ην 

θφθθηλν θαη ην ιεπθφ ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην δσληαλφ θαη αλαδσνγνλεηηθφ, 

λεαληθφ πλεχκα πνπ πξνσζεί ε εηαηξία.  Σν θφθθηλν είλαη ην ρξψκα ηνπ πάζνπο θαη ηεο 

ελέξγεηαο, ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία θαηαθιχδνπλ θαη ηνπο θαλαηηθνχο θαηαλαισηέο ηεο 

Coca-Cola. 

Ζ δχλακε ηνπ ρξψκαηνο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

παξαδνζηαθή πξάζηλε ζηνιή ηνπ Άε - Βαζίιε άιιαμε ρξψκα ράξε ζε κηα δηαθήκηζε 

ηεο Coca-Cola ηε δεθαεηία ηνπ 1950. Απφ ηφηε θαλείο δελ κπνξεί λα θαληαζηεί ηνλ  

Άε – Βαζίιε κε ζηνιή δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο απφ ην θφθθηλν θαη ην άζπξν.  

5.2.2| Pepsi 

Σν ινγφηππν ηεο Pepsi δελ είλαη κφλν 

έλα απφ ηα πην αλαγλσξηζκέλα ζε φιν 

ηνλ θφζκν αιιά θαη εθείλν ην νπνίν 

εμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Ζ δηαξθήο επηηπρία ηεο εηαηξίαο ζηνλ θιάδν παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο ηελ 

αίζζεζε ηεο απφιπηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο άξηζηεο πνηφηεηαο.  

Ξεθηλψληαο ζηηο 16 Ηνπλίνπ ηνπ 1903, ην ινγφηππφ ηεο παξακέλεη ην ίδην ζε γεληθέο 

γξακκέο αιιά κε κηθξέο θαηλνηφκεο αιιαγέο. Ο ηδξπηήο ηεο εηαηξίαο, Bradham, ήηαλ 

θαη ν δεκηνπξγφο ηνπ αξρηθνχ ζθαξηθήκαηνο. Αξγφηεξα φηαλ ην αλαςπθηηθφ απέθηεζε 

θήκε, απνθάζηζε λα κνξθνπνηήζεη ην ινγφηππν πξνζδίδνληαο ηνπ πεξηζζφηεξεο 

http://en.wikipedia.org/wiki/Earl_R._Dean
http://www.coca-cola.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Caleb_Bradham
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θακπχιεο. Ζ πην εκθαλήο αιιαγή έγηλε ην 1940 θαη ην 1950, φηαλ ζην αξρηθφ θφθθηλν 

ινγφηππν πξνζηέζεθε κπιε ρξψκα θαη έλα πην βειηησκέλν ζρήκα. Αξγφηεξα ην 1962, 

ζην ινγφηππν αλαγξάθεηαη κφλν ε ιέμε Pepsi ρσξίο ηελ ιέμε cola. Σέινο ην 1998, 

φηαλ ε εηαηξία γηφξηαζε ηα 100 ρξφληα επηηπρίαο ηεο, ην ινγφηππν κεηαηξάπεθε ζε 

ζθαίξα φπσο παξακέλεη θαη κέρξη ζήκεξα.  

Σα επηιερζέληα ρξψκαηα δεκηνπξγνχλ ηελ εηθφλα κηαο επηηπρεκέλεο εηαηξίαο φπσο ε 

Pepsi. Σν κπιε ρξψκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξνζδίδεη ηελ αίζζεζε ηεο 

θξεζθάδαο θαη ηεο δξνζηάο θαη είλαη ην ρξψκα κε ην νπνίν ην πξντφλ αλαγλσξίδεηαη 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην θφθθηλν δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο ελέξγεηαο, ηνπ πάζνπο 

θαη ηεο δχλακεο. Δλψ ην ιεπθφ ζπλδέεη αξκνληθά ηα δχν απηά δηαθνξεηηθά ρξψκαηα.  

5.2.3| Red Bull 

Σν Red Bull είλαη έλα απφ ηα πην 

γλσζηά ελεξγεηαθά πνηά, ην νπνίν 

φπσο απνθαιχπηεη ην φλνκά ηνπ, 

ρξεζηκνπνηεί ην θφθθηλν ρξψκα γηα λα 

δηεγείξεη ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ. Ζ 

εηαηξία πξνσζεί ην πξντφλ κε ηα κελχκαηα «Σν Red Bull αλαδσνγνλεί ζψκα θαη 

κπαιφ» θαη «Σν Red Bull δίλεη θηεξά!» Μέζσ απηψλ ησλ κελπκάησλ εληζρχεηαη ε 

εμαηξεηηθή επηινγή ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν ρξψκα πξνθαιεί 

αχμεζε ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο θαη πξνθαιεί αηζζήκαηα δχλακεο, πάζνπο θαη 

ελέξγεηαο αθξηβψο φπσο ππφζρεηαη ην πξντφλ. 

5.2.4| Lucozade 

Σν Lucozade δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Thomas Beecham, απφ ην Newcastle ηεο Αγγιίαο 

ην 1927. Σν έθηηαμε απφ ζηξφπη γιπθφδεο γηα λα δψζεη ελέξγεηα ζηνπο αξξψζηνπο. Σν 
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αξρηθφ φλνκα ηνπ Lucozade ήηαλ Glucozade κέρξη θαη ην 1929. 

To 1985, ην Lucozade άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο θαζεκεξηλφ πνηφ θαη φρη κφλν γηα 

αξξψζηνπο. Έηζη ην ζιφγθαλ άιιαμε απφ «Σν Lucozade βνεζά ζηελ αλάξξσζε» ζην 

«Lucozade αλαπιεξψλεη ηελ ρακέλε ελέξγεηα». 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ εηψλ, ην Lucozade ιάλζαξε κεξηθέο λέεο γεχζεηο 

φπσο ιεκφλη θαη πνξηνθάιη. Σν 

Lucozade κε γεχζε πνξηνθάιη είλαη ην πην 

αγαπεηφ ζηνπο θαηαλαισηέο. Σν 

1996, άιιαμαλ ηειείσο ε ζπζθεπαζία 

θαη ην ινγφηππν, πξάγκα ην νπνίν 

εθηφμεπζε ηηο πσιήζεηο ζηελ Αγγιία ζε £75 εθαηνκκχξηα κφλν κέζα ζε 5 ρξφληα, πνζφ 

ην νπνίν ήηαλ ηξηπιάζην απφ ηηο πσιήζεηο πνπ είρε θάλεη κέρξη ηφηε. Σν Lucozade 

επηρείξεζε λα θάλεη κεξηθέο επηηπρεκέλεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο θαη ην 2003 

δεκηνχξγεζε κία λέα γεχζε, κήιν. Μέρξη ηφηε, ην Lucozade είρε απνθηήζεη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ πγηεηλνχ αλαςπθηηθνχ θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε ην Lucozade Sport. 

Σν Lucozade έρεη δεκηνπξγήζεη επίζεο ην «Lucozade Sports Science Academy», κέζσ 

ηνπ νπνίνπ δηελεξγεί δηαηξνθηθέο έξεπλεο γηα πάλσ απφ 30 ρξφληα. Λεηηνπξγεί ζε 

ζπλεξγαζία κε θνξπθαία παλεπηζηήκηα, πξνπνλεηέο, δηαηξνθνιφγνπο θαη 

επαγγεικαηίεο αζιεηέο.  

Σν κπνπθάιη ηνπ Lucozade bottle είλαη γλσζηφ γηα ην πνξηνθαιί ηνπ ρξψκα. Σν 

πνξηνθαιί, ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε αληηθαηνπηξίδεη ηελ ελέξγεηα, ηε δχλακε, ηελ 

ηφλσζε ηνπ κπαινχ θαη ηελ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Θέιεη λα ζηείιεη ην κήλπκα φηη 

ην Lucozade δίλεη ηελ απαξαίηεηε ζσκαηηθή θαη λνεηηθή ελέξγεηα ζε φπνηνλ αγαπά ηα 

αζιήκαηα.  
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5.3| Απηνθηλεηνβηνκεραλία 

ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ φια ηα ρξψκαηα, αιιά ηα 

ρξψκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν είλαη ην καχξν, ην γθξη, ην αζεκί, ην 

θφθθηλν, ην κπιε θαη ην πξάζηλν. Σα ρξψκαηα ησλ νρεκάησλ απνθαιχπηνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηελ Leatrice Eiseman, ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζηελ θαηάηαμε ησλ δεκνθηιέζηεξσλ ρξσκάησλ ησλ απηνθηλήησλ ζηε 

Βφξεηα Ακεξηθή απφ ηε Dupont Automotive (Eiseman Leatrice, 2003). 

χκθσλα κε κία άιιε έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε απφ ην 1986 έσο ην 2010 ζηε 

Γεξκαλία, θαίλεηαη φηη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ην θφθθηλν απνηεινχζε ην 22% ησλ λέσλ 

αδεηψλ θπθινθνξίαο. Αθνινπζεί ην γθξη ζε πνζνζηφ 21.6%, ην ιεπθφ κε 20.6% θαη ην 

κπιε κε 15.7%. Απφ εθεί θη έπεηηα αξρίδεη θαη κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ ρξσκαηηζηψλ 

απηνθηλήησλ. Έηζη, κφιηο ην 6.8% ησλ θαηλνχξησλ απηνθηλήησλ ήηαλ ζε θφθθηλν 

ρξψκα θαηά ην 2010. Δπίζεο ην πξάζηλν κεηψζεθε απφ 5.5% ζε 1.4%, ην κπιε απφ 

 Αζεκί: Κνκςφο, αγαπά ηε 

θνπηνπξηζηηθή εκθάληζε 

 Λεπθφ: Λεπηνιφγνο, αγαπά ηελ 

θαζαξηφηεηα θαη ηε ιεπηνκέξεηα 

 Έληνλν Κφθθηλν: αγαπά ηελ 

ηαρχηεηα, ηελ κεγάιε ελέξγεηα 

θαη είλαη δπλακηθφο 

 Αλνηρηφ Μπιε:  Ήξεκνο, 

ήζπρνο, έκπηζηνο 

 θνχξν Μπιε: Αμηφπηζηνο, κε 

απηνπεπνίζεζε 

 Αλνηρηφ Καθέ: Γηαρξνληθφο, 

αγαπά ηηο βαζηθέο θαη απιέο 

γξακκέο 

 Μαχξν: Ηζρπξφο, δελ 

ρεηξαθεηείηαη εχθνια, αγαπά 

ηελ θνκςφηεηα, εθηηκά ην 

θιαζηθφ 

 Γθξη: νβαξφο, επαγγεικαηηθφο, 

πξαθηηθφο 

 θνχξν Πξάζηλν: Παξαδνζηαθφο, 

αμηφπηζηνο, ηζνξξνπεκέλνο 

 Κηηξηλνπξάζηλν: Εσληάληα, 

θαληαζία 

 Υξπζνθίηξηλν: Δπθπήο, δεζηφο, 

αγαπά ηελ άλεζε θαη πιεξψλεη  

γη‟ απηφ 

 Έληνλν θίηξηλν: Καινδηάζεηνο, 

ραξνχκελνο, κε δσληάληα 

 θνχξν Καθέ: Πξνζγεησκέλνο, 

ινγηθφο 

 Πνξηνθαιί: Μνληέξλνο, νκηιεηηθφο, 

ηνπ αξέζεη λα πεξλάεη θαιά, 

 θνχξν Μσβ: Γεκηνπξγηθφο, 

απζεληηθφο, ηνπ αξέζεη ε πνιπηέιεηα 
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15.7% ζε 10.5% θαη ηα άιια ρξψκαηα φπσο ην θαθέ θαη ην πνξηνθαιί θπκαίλνληαλ ζε 

πνζνζηά 10.6% θαη 6.9%.  

Οη κεγάινη ληθεηέο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ηα καχξα απηνθίλεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ην 1986, κφιηο ην 4% ησλ απηνθηλήησλ είραλ καχξν ρξψκα, ελψ ην 2010 ην καχξν 

θαηαιακβάλεη ην 30.4%. Σν αζεκί / γθξη ρξψκα έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (32.6%) 

θαη αθνινπζνχλ ην ιεπθφ θαη ην κπιε κε 11.5% θαη 10.5% αληίζηνηρα. 

 

 

Πηγή: Kraftfahrzeugbundesamt,Germany  

 

Σν 2010 είλαη πνιχ δχζθνιν λα κελ βξεηο καχξε Jaguar, Porsche ή Jeep, επεηδή φιεο νη 

εηαηξίεο έρνπλ καχξα απηνθίλεηα ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50%. Δπηπιένλ, ηα 

αζεκί / γθξη απηνθίλεηα ζεσξνχληαη πςειήο πνηφηεηαο γη‟ απηφ θαη ηα “smart” έρνπλ 

αλαινγία 58.4% ζε απηφ ην ρξψκα. 

Δπίζεο, ε έξεπλα ηεο Du Pont Automotive Systems γηα ην 2010 απνδεηθλχεη φηη 

πξάγκαηη ην αζεκί είλαη ην δεκνθηιέζηεξν ρξψκα παγθνζκίσο κε πνζνζηφ 26%.  Σν 

ακέζσο επφκελν ρξψκα είλαη ην καχξν ζε πνζνζηφ 24% θαη ην γθξη κε ην ιεπθφ ζε 

http://4.bp.blogspot.com/-KGl4cf-mbJs/TlP85dMVLRI/AAAAAAAAAE0/1kazKBF_4VQ/s1600/Autofarben.png
http://1.bp.blogspot.com/-I3H6C3I4-n8/TlP9aZlym5I/AAAAAAAAAE8/FgeMi0_orLI/s1600/Cars_in_Germany.jpg
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πνζνζηφ 16% ην θαζέλα. Σν θφθθηλν, ην κπιε θαη ην πξάζηλν θαηέρνπλ κηθξφηεξν 

πνζνζηφ απφ ην 20% φια καδί, φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ ζρήκα. 

 

 

 

 

http://kia-buzz.com/wp-content/uploads/2011/05/Dupont-color.jpg
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ηηο Ζ.Π.Α. ην 20% ησλ πσιήζεσλ λέσλ απηνθηλήησλ ήηαλ ρξψκαηνο ιεπθνχ ηνλ 

πεξαζκέλν ρξφλν, 17% ήηαλ καχξν θαη αζεκί, 13% κπιε θαη 12% γθξη. Σν καχξν 

θέξδηζε ζε δεκνζηφηεηα φπσο έθαλαλ θαη ην κσβ κε ην πνξηνθαιί γηα δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο ην θαζέλα. Οη αλαπηπζζφκελεο αγνξέο έρνπλ θη εθείλεο ηα αγαπεκέλα ηνπο 

ρξψκαηα πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ Ακεξηθαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία. ηελ Κίλα γηα 

παξάδεηγκα, ην θνχμηα είλαη έλα απφ ηα αγαπεκέλα ρξψκαηα.  

Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ρξψκα είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ πξνζέιθπζε 

πειαηψλ, λέεο έξεπλεο ηείλνπλ λα αιιάμνπλ ηηο ηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ην θφθθηλν 

παξαδνζηαθά ήηαλ έλα πνιχ δεκνθηιέο ρξψκα ην νπνίν φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ράλεη ζπλερψο ηε θήκε ηνπ. Σν πξάζηλν απφ ηελ άιιε πιεπξά ήηαλ πνιχ δεκνθηιέο 

ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 αιιά ζηαδηαθά άξρηζε λα ράλεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ 

ηδηαίηεξα ζηα κηθξά ακάμηα. Χο απφδεημε, κφλν ην 3% ησλ λέσλ απηνθηλήησλ πνπ 

πσιήζεθαλ πέξπζη ήηαλ πξάζηλα. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη ηα ακάμηα 

ρξψκαηνο θίηξηλνπ / ρξπζνχ θαζψο επίζεο θαη κπεδ / θαθέ. 

ηελ Ακεξηθή ε λέα ηάζε είλαη ην ιεπθφ ρξψκα ζην νπνίν κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη 

άιια ρξψκαηα γηα κηα πην εμαηνκηθεπκέλε εκθάληζε. Σν ιεπθφ είλαη θσηεηλφ ρξψκα 

θαη αλαδεηθλχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηνθηλήηνπ θαιχηεξα. Οη 

πεξηβαιινληνινγηθά επζπλείδεηνη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ην κπιε ρξψκα δηφηη 

θαίλεηαη πην θπζηθφ.  

Σα πην ζθνχξα ρξψκαηα είλαη θαη θέηνο ζηε κφδα κε ην καχξν λα πξνηηκάηαη ηδηαίηεξα 

αθνχ ζεσξείηαη έλα ρξψκα πνπ πξνζδίδεη πνιπηέιεηα, πςειή ηερλνινγία θαη θιαζηθφ 

ζρεδηαζκφ ζε έλα απηνθίλεην. Σν αζεκί ρξψκα έξρεηαη παγθφζκηα πξψην θαη ην 2011 

ζε πσιήζεηο. Αθνινπζεί δπλακηθά ην γθξη, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηφ ρξψκα 
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ζηελ Δπξψπε. Καη θάπσο έηζη δηακνξθψλεηαη ε θνξπθαία ηξηάδα ρξσκάησλ γηα ηα 

απηνθίλεηα ην 2011. 

 

Τα ηρία διαζημόηερα τρώμαηα ζηην ασηοκινηηοβιομητανία για ηο 2011 

5.3.1| Ferrari 

ε φιν ηνλ θφζκν νη νπαδνί ησλ απηνθηλεηηζηηθψλ αγψλσλ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηα 

δηάζεκα ζπνξ απηνθίλεηα ηεο Ferrari. Ζ 

Ferrari ηδξχζεθε ην 1929 ζηελ Ηηαιία θαη 

έρεη γλσξίζεη κεγάιε επηηπρία ζηνπο 

αγψλεο ηεο Formula 1.   

Δπίζεο, ην δηάζεκν ινγφηππφ ηεο κε ην 

άινγν πνπ θαιπάδεη ήηαλ αξρηθά 

ζχκβνιν ηνπ Κφκε Francesco Baracca, ελφο ζξπιηθνχ πηιφηνπ ηεο ηηαιηθήο πνιεκηθήο 

αεξνπνξίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο ζρεδηαζηήο ηνπ 

ινγφηππνπ ηεο Ferrari δσγξάθηζε απηφ ην εηθνλίδην ζην αεξνπιάλν ηνπ. Αξγφηεξα, 

κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, ππέζεζαλ φηη ε επηινγή ηνπ αιφγνπ ηνπ ινγφηππνπ ηεο Ferrari ζηα 

αεξνπιάλα ηνπ ήηαλ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε νηθνγέλεηα επγελψλ ζηελ νπνία αλήθε 

 

Silver 

   Black  
 

Gray 
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είρε ζηελ θαηνρή ηεο έλα κεγάιν αξηζκφ αιφγσλ ζηα θηήκαηά ηνπο ζηε Lugo di 

Romagna. 

Σν θφθθηλν ρξψκα δηθαίσο αλήθεη ζηε Ferrari, θαζψο ην ρξψκα απηφ ζπκβνιίδεη ηελ 

ηαρχηεηα, ηε δξάζε, ηελ πεξηπέηεηα, ηνλ θίλδπλν θαη ηελ επηζεηηθφηεηα.  Καζέλαο πνπ 

νδεγεί κηα Ferrari ληψζεη φια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην άινγν 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ δχλακε.  ζνη αληηθξίδνπλ ην ινγφηππν ηεο Ferrari αζπλείδεηα 

ζθέθηνληαη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ αίζζεζε πνπ πξνζθέξεη ε νδήγεζε ελφο ηέηνηνπ 

απηνθηλήηνπ. Πξνθαλψο, απηφ δείρλεη ηελ κεγάιε λίθε ηεο εηαηξίαο πνπ έρεη έλα ηφζν 

επηβιεηηθφ θαη δηαθξηηφ έκβιεκα. 

5.3.2| Lamborghini 

Ζ ηηαιηθή εηαηξεία απηνθηλήησλ Lamborghini, θαηαζθεπάδεη αθξηβά, πνιπηειή, ζπνξ 

απηνθίλεηα θαη είλαη γλσζηή γηα ηελ πςειή απφδνζε, ηελ κεγάιε ηαρχηεηα, ηελ 

θνκςφηεηα ησλ δηζέζησλ θαη δίπνξησλ ζπνξ απηνθηλήησλ κε ηα νπνία αληαγσλίδεηαη 

ηελ Ferrari. 

Ζ εηαηξία πήξε ην φλνκά 

ηεο απφ ηνλ ηδξπηή ηεο 

Ferruccio Lamborghini, ν 

νπνίνο ήηαλ επηηπρεκέλνο θαηαζθεπαζηήο ηξαθηέξ πξηλ αζρνιεζεί κε ηα ζπνξ 

απηνθίλεηα. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηα ζπνξ ακάμηα ήηαλ απηφ πνπ ηνλ νδήγεζε λα 

αγνξάζεη αξθεηά απφ απηά αλάκεζά ηνπο Maserati θαη Ferrari. Ίδξπζε ηελ δηθή ηνπ 

εηαηξία ην 1963, ε νπνία ήηαλ αλεμάξηεηε κέρξη λα γίλεη ζπγαηξηθή ηεο γεξκαληθήο 

Audi. Ζ Lamborghini ρξενθφπεζε ην  1978 θαη εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Chrysler πνιχ 

θαηξφ πξηλ ε Audi γίλεη ν κνλαδηθφο ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξίαο ην 1988. 
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Ζ Lamborghini έρεη εθδφζεη κνληέια φπσο ηα ηεηξαζέζηα Espada θαη δηάθνξα V8 

ζπνξ απηνθίλεηα, αιιά απηφ πνπ θεξδίδεη ζε δεκνηηθφηεηα ν κεζαίνο θηλεηήξαο ησλ 

απηνθηλήησλ ηεο.  

Ζ Lamborghini επέιεμε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην καχξν θαη ην ρξπζφ επεηδή είλαη 

ρξψκαηα πνπ πξνζδίδνπλ θνκςφηεηα θαη αλαγλσξηζκέλν θχξνο θαη επηδεηθλχνπλ ηελ 

θιάζε θαη ηε δχλακε κηαο ηφζν δπλακηθήο ζην ρψξν εηαηξίαο. Σν ρξπζφ ζπκβνιίδεη 

ηνλ πινχην, ηελ πνιπηέιεηα θαη ηελ πςειή πνηφηεηα. Γη‟ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο γηα αθξηβά θαη επηηπρεκέλα ζηελ αγνξά πξντφληα. Σν ρξπζφ ρξψκα ζην 

ινγφηππν δίλεη ζηελ εηαηξία έλαλ αέξα πινχηνπ θαη θπζηθά πξνζειθχεη εχπνξνπο 

νδεγνχο απηνθηλήησλ. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ πνιπηεινχο θαη κπζηεξηψδνπο καχξνπ θαη 

ρξπζνχ δεκηνπξγεί κηα απνθιεηζηηθή αίζζεζε φπσο αθξηβψο ηαηξηάδεη ζηελ εηθφλα ηεο 

Lamborghini. 

5.3.3| Jaguar 

Ζ Jaguar, δηάζεκε γηα ηνλ 

εμαίξεην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

ζπνξ απφδνζή ηεο, 

ζρεδηάζηεθε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1920 ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ δχν ιάηξεηο ηεο κνηνζπθιέηαο, ηνπο William Lyons θαη 

William Walmsley. Ζ εηαηξία αξρηθά νλνκαδφηαλ Swallow Sidecar (SS) Company, 

αιιά αξγφηεξα, ην 1945 πήξε ηελ νλνκαζία Jaguar Cars Ltd. κεηά ηνλ Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν εμαηηίαο ησλ δπζκελψλ ζπλεηξκψλ πνπ γίλνληαλ απφ ηα αξρηθά ηεε 

εηαηξίαο SS. Αξρηθά, μεθίλεζε λα θαηαζθεπάδεη ηα δηάζεκα αινπκηλέληα πιεπξηθά 

θάληζηξα γηα κνηνζπθιέηεο ην 1922, αιιά ηειηθά θαηέιεμε λα θαηαζθεπάδεη επηβαηηθά 
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νρήκαηα. Σν 1989 ε Ford Motor Company απέθηεζε ηελ Jaguar Cars Ltd. θαη ην 2008 

γηα κία αθφκα θνξά επέξρεηαη ζηα ρέξηα ηεο ηλδηθήο εηαηξίαο Tata Motors Ltd. 

ήκεξα ε Jaguar εληζρχεη ηελ κνλαδηθή ηεο θήκε γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο παξάγνληαο θνκςά, γξήγνξα θαη κε 

ηδηαίηεξε εκθάληζε 

απηνθίλεηα φπσο ηα XJ, 

XK and XF. 

Σν επαγγεικαηηθφ 

ινγφηππν ηεο Jaguar 

έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ 

ην 1935 φηαλ 

πξσηνεκθαλίζηεθε ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ην γλσζηφ κνληέιν S.S. 100 Jaguar. 

Αξγφηεξα φκσο, φηαλ μεθίλεζε ε παξαγσγή ησλ απηνθηλήησλ κε ηελ λέα επσλπκία 

πιένλ, ην ινγφηππν άιιαμε απεηθνλίδνληαο κηα άγξα γάηα λα θάλεη άικα πάλσ απφ ηελ 

επσλπκία Jaguar.  

Ζ ρξήζε ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο ζην ινγφηππν απνθαιχπηεη ηελ πνιπηειή θαη 

ζνθηζηηθέ εηθφλα ηεο εηαηξίαο θαζψο επίζεο πξνζδίδεη ράξε ζην jaguar πνπ θάλεη 

άικα. Δπηπιένλ, δίλεη ηελ εληχπσζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ζηα απηνθίλεηα ηα 

νπνία θαηαζθεπάδεη ε εηαηξία.  

Ζ Jaguar είλαη κηα δπλακηθή θαη πνιπηειήο απηνθηλεηνβηνκεραλία ε νπνία 

απεπζχλεηαη ζε πινχζηνπο ηδηψηεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο. Ζ 

θπξηαξρία ηνπ καχξνπ δείρλεη δχλακε θαη νη λφηεο ηνπ κπιε θαη ηνπ ιεπθνχ ζπλδένληαη 

κε ηελ θαζαξφηεηα θαη ηελ εξεκία. Ζ ρξήζε ηνπ αζεκί πξνζθέξεη θχξνο ζηελ εηαηξία. 

Ζ επηινγή απηψλ ησλ ρξσκάησλ ζηέιλεη ην κήλπκα φηη εθηφο απφ ην δπλακηζκφ πνπ 

εθπέκπεη ην ίδην ην πξντφλ  απνηειεί θαη κία ήξεκε ιεηηνπξγηθή εκπεηξία. 

http://www.jaguar.com/
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Δπηπξνζζέησο, ηα ρξψκαηα απηά είλαη πνιχ θνκςά θαη απεηθνλίδνπλ αθξηβψο ηελ 

εηθφλα κηαο εηαηξίαο πνπ παξάγεη ηα πην θνκςά θαη γξήγνξα απηνθίλεηα ζηνλ θφζκν, 

απεπζπλφκελε ζε νδεγνχο πνπ αλήθνπλ ζε πςειά εηζνδήκαηα, κε θχξνο θαη 

ζεσξνχληαη θνζκηθνί.   

5.3.4| Bentley 

Ζ Bentley είλαη κία απφ ηηο πην γλσζηέο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο πνιπηειψλ θαη 

ρεηξνπνίεησλ απηνθηλήησλ. Ζ 

Bentley απνπλέεη θχξνο θαη θιάζε 

κέζα απφ ην ιακπεξφ άζπξν θαη ην 

γθξη θαζψο θαη ηηο ιεπηέο πηλειηέο 

ηνπ καχξνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, ηα νπνία 

ζπλδπάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα θάλνπλ εκθαλή ηελ θνκςφηεηα 

ηεο εηαηξίαο.  

5.3.5| Rolls Royce 

Ζ Rolls Royce Ltd. ηδξχζεθε ην 1906 θαη ζήκεξα είλαη κία απφ ηεο εγέηηδεο εηαηξίεο 

απηνθηλήησλ. Ο Charles Rolls θαη ν 

Henry Royce εξγάζηεθαλ ζθιεξά γηα 

λα απνθηήζεη ε Rolls Royce ηελ 

εηθφλα ηνπ απφιπηνπ ζξχινπ 

απηνθίλεζεο ζηνλ εηαηξηθφ θφζκν.  

Ζ εηαηξία πηνζέηεζε έλα ινγφηππν ην νπνίν απεηθνλίδεη ηελ απζεληηθή δχλακε.  Σν 

ινγφηππν ηεο Rolls Royce πεξηιακβάλεη δχν “R” ηα νπνία πξνθαλψο  είλαη απφ ηνλ 

Rolls θαη ηνλ Royce, ηνπο ηδξπηέο ηεο  επηηπρεκέλεο απηήο εηαηξίαο. Παξφιν πνπ ην 

http://www.rolls-royce.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Rolls
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Royce
http://www.bentleymotors.com/
http://www.bentleymotors.com/
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ινγφηππν είλαη έλα απιφ ζρέδην κε κηα κηθξή θαηλνηνκία, ε ηαπηφηεηα ηεο εηαηξίαο 

είλαη ηφζν αμηνζεκείσηε πνπ θάλνπλ ην ινγφηππν λα θαίλεηαη εληππσζηαθφ θαη 

απνθιεηζηηθφ. ην ινγφηππν ηεο Rolls Royce ην φλνκα “Rolls Royce” είλαη πάληα 

ραξαγκέλν θαη ελσκέλν γηα λα δείρλεη ηνλ άξξεθην δεζκφ πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο νη 

δχν ηδξπηέο. 

Ζ Rolls Royce πξνζειθχεη ηνπο πειάηεο ηεο δεκηνπξγψληαο ηνπο κία έμππλε επηξξνή 

απηνπεπνίζεζεο ε νπνία απεηθνλίδεη ηελ δπλαηή ζέζε πνπ θαηέρεη ε εηαηξία ζηνλ 

θιάδν. Ζ εηαηξία κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ καχξνπ θαη ηνπ αζεκέληνπ  ρξψκαηνο 

δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο δχλακεο, ηεο θπξηαξρίαο, ηεο θνκςφηεηαο θαη ηνπ θχξνπο. 

Σα απηνθίλεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο πξνηηκψληαη απφ εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα 

έρνπλ αμηνπξέπεηα θαη κηα πινχζηα εκπεηξία πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη θχξνο.   

5.3.6 | Mercedes - Benz 

Ζ ηζηνξία ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο δέρζεθε κηα πξσηφγλσξε αιιαγή φηαλ νη δχν 

εηαηξείεο, Benz & Cie θαη ε Daimler Motoren Gesellschaft (DMG) ζπγρσλεχζεθαλ γηα 

λα ζρεκαηίζνπλ κηα λέα νληφηεηα, ηελ Mercedes Benz. Οη δχν εηαηξείεο ήηαλ 

αληαγσληζηέο, σζηφζν, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην 

Πφιεκν, απνθαζίζνπλ λα ζπγρσλεπηνχλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ πψιεζε ηνπ 

πξντφληνο ηνπο. 

Παξφια απηά, ε λέα εηαηξεία πνπ γελλήζεθε απαηηνχζε έλα λέν ινγφηππν. Έηζη, ην 

ινγφηππν ηεο Mercedes δηακνξθψζεθε έηζη ψζηε λα ρξεζηκεχζεη σο ε κνλαδηθή  
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ηαπηφηεηα γηα ηελ εηαηξεία. Σν ινγφηππν απηφ ηψξα είλαη έλα απφ ηα πην 

αλαγλσξίζηκα ινγφηππα ζε φιν ηνλ θφζκν. Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Gottlieb 

Daimler θαη είλαη έλα απιφ ζρέδην πνπ απεηθνλίδεη θιάζε, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα. 

Σν ινγφηππν ηεο Mercedes απνηειείηαη απφ έλα ηξίπιεπξν αζηέξη ην νπνίν ζπκβνιίδεη 

ηελ θπξηαξρία ηεο εηαηξίαο πάλσ ζηε ζάιαζζα, ηε γε θαη ηνλ αέξα. Με άιια ιφγηα, ην 

ινγφηππν ήηαλ εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ θηλεηήξσλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε μεξά, ζάιαζζα θαη αέξα. 

Σν κεηαιιηθφ γθξη ρξψκα ηνπ ινγφηππνπ, απεηθνλίδεη ηελ πγηή εηαηξηθή εηθφλα θαζψο 

επίζεο είλαη θαη ην ρξψκα  πνπ αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία θαη ηα 

πξντφληα ηεο. πσο πξναλαθέξζεθε, ην γθξη / αζεκί είλαη ην ρξψκα ηνπ θχξνπο, ηεο 

πνιπηέιεηαο θαη ησλ πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο. Απηφ ην ρξψκα ηζρπξνπνηεί ηελ 

εηθφλα ηεο εηαηξείαο θαη επίζεο επηδεηθλχεη ηηο θαηλνηφκεο επηδφζεηο ησλ πξντφλησλ. 

Απηφ ην βηνκεραληθφ ρξψκα είλαη έλα ζχκβνιν ηεο θνηλσληθήο ζέζεο, ηεο εμνπζία θαη 

ηεο απζεληηθφηεηαο. 

5.3.7| Audi 

 

Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία απηνθηλήησλ Audi, είλαη γλσζηή γηα ηα αζθαιή, αμηφπηζηα 

θαη πνιπηειή ηεο ακάμηα γηα πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αηψλα ηψξα θαη ζπλερίδεη λα είλαη 

κία απφ ηηο εγέηηδεο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο απηνθηλήησλ ζηε Γεξκαλία.  

ήκεξα, παξάγεη απηνθίλεηα πνπ πξνζθέξνπλ άξηζηε εκπεηξία. Σν κνληέιν A8, ην 

νπνίν είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα ακάμηα πνπ παξάγεηαη ζήκεξα, ππφζρεηαη ππέξνρε 
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εκπεηξία νδήγεζεο θαη πξνζθέξεη έλα πινχζην εζσηεξηθφ ρψξν. Ζ Audi παξφιν πνπ 

είλαη γλσζηή γηα ηα απηνθίλεηά ηεο, είρε θαηαζθεπάζεη επίζεο κνηνζπθιέηεο θαη άιια 

νρήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ.  

Σν ινγφηππν ηεο Audi Logo απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ηξηζδηάζηαηα δαρηπιίδηα ηα 

νπνία απεηθνλίδνπλ ηε ζπγρψλεπζε ηεο Audi κε ηηο DKW, Horsh θαη Wanderer ην 

1932 θαη ζπκβνιίδνπλ ηε δχλακε θαη ηελ αζθάιεηα.  

 

Σα ειαθξψο πην ζθνχξα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηψξα ε εηαηξία ηεο δίλνπλ κία πην 

ιακπεξή θαη θαζνξηζκέλε εηθφλα. Σν κεηαιιηθφ αζεκί αληηπξνζσπεχεη ηελ θαηλνηφκν 

δχλακε θαη ηνλ ειαθξχ ζρεδηαζκφ, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα δειαδή ηεο Audi 

πνπ ηελ θάλεη λα μερσξίδεη. Σν θφθθηλν απφ ηελ άιιε πιεπξά δίλεη έλα πην δπλακηθφ 

άγγηγκα ζηελ εηθφλα ηεο εηαηξίαο.  

Σν Νέν Λνγφηππν ηεο Audi: 

Σν λέν ινγφηππν απνηειεί έλα κήλπκα ηεο εηαηξίαο πξνο ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο φηη ζα παξέρεη πην θαηλνηφκα θαη πην απνδνηηθά κνληέια 

απηνθηλήησλ. Σν λέν ινγφηππν, ην νπνίν εθαξκφζηεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009, 

εθθξάδεη ηελ ειπίδα φηη ζα ελδπλακσζνχλ νη δεζκνί κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ 

πειαηψλ ηεο.  
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5.3.8| BMW 

H BMW, ηδξχζεθε ην 1913 

θαη κέρξη ζήκεξα ζπλερίδεη λα 

βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή κε 

κεγάιε επηηπρία. Ζ BMW, ηεο νπνίαο ηα αξρηθά ζεκαίλνπλ Bayerische Motoren  

Werke ή Βαπαξηθή  Δηαηξία Μεραλψλ, εδξεχεη ζην Μφλαρν ηεο Γεξκαλίαο. Ζ BMW 

είλαη επίζεο κεηξηθή εηαηξία ησλ  MINI θαη Rolls-Royce. Αλακθίβνια, ην κπιε θαη ην 

ιεπθφ ζην ινγφηππν απνηεινχλ ζεκειηψδε ζπζηαηηθά ηα νπνία δείρλνπλ ηελ επεκεξία 

ηεο εηαηξίαο. Σν ινγφηππν ηεο BMW έρεη αιιαρζεί ιεπηνκεξψο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ρξφλσλ αιιά αθφκε ζπλερίδεη λα βγάδεη πξνο ηα έμσ κηα δπλαηή εηαηξηθή εηθφλα. 

Γεδνκέλνπ φηη ε εηαηξία μεθίλεζε σο θαηαζθεπαζηήο αεξνκεραλψλ, πηνζέηεζε κία 

ζηπιηδαξηζκέλε εηθφλα ελφο έιηθα αεξνπιάλνπ πνπ πεξηζηξέθεηαη ζηνλ κπιε νπξαλφ. 

Σν ινγφηππν ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα ηεηαξηεκφξηα ζε απνρξψζεηο ηνπ κπιε θαη ηνπ 

ιεπθνχ θαη αλαπαξηζηά ην ιεπθφ πηεξχγην ηνπ έιηθα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

κπιε ρξψκα ηνπ νπξαλνχ. Ζ ηδέα ηνπ έιηθα πξνέξρεηαη απ‟ ην γεγνλφο φηη ε εηαηξία 

αξρηθά θαηαζθεχαδε κεραλέο γηα ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.  

Σα δπλαηά ρξψκαηα ηνπ ινγφηππνπ δίλνπλ ζηνλ ζεαηή κεγάιε εληχπσζε γηα ηελ 

εηαηξία. Σν κπιε, ην καχξν θαη ην άζπξν αλαδεηθλχνπλ ηνλ θνκςφ ραξαθηήξα ηεο 

εηαηξίαο. Σα ηεηαξηεκφξηα είλαη ρξσκαηηζκέλα κε κπιε θαη ιεπθφ ελψ πεξηβάιινληαη 

απφ έλα παρχ δαρηπιίδη καχξνπ ρξψκαηνο πξνβάιινληαο έηζη ηε δπλακηθή θχζε ηεο 

εηαηξίαο.  

Ο ζπλδπαζκφο ησλ ρξσκάησλ θάλεη ηνλ πηζαλφ πειάηε λα αηζζάλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα 

κηα επηηπρεκέλε εηαηξία ε νπνία θηλείηαη δηαξθψο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 
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Δπηπιένλ, πξνσζεί ηελ εμππλάδα, ηε ζαθήλεηα θαη κηα εηθφλα ζπλείδεζεο 

αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ απζεληηθή ηαπηφηεηα ηεο εηαηξίαο.  

5.3.9| Toyota 

Ζ Toyota ζην μεθίλεκά ηεο 

εηδηθεπφηαλ ζηελ θαηαζθεπή 

απηνθηλήησλ αιιά ηψξα  απνηειεί 

πξσηνπφξν θαη γηα ιεσθνξεία, 

θνξηεγά, θαηαζθεπαζηέο ξνκπφη, απηφκαηα ρξεκαηνπηζησηηθά κεραλήκαηα. Σν 

ινγφηππν ηεο Toyota είλαη απιφ θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ ηαπσληθή ιέμε «νθηψ», ε 

νπνία ζεσξείηαη φηη θέξλεη ηχρε θαη επηηπρία πνπ φπσο θαίλεηαη δελ κπνξεί λα 

ακθηζβεηεζεί απφ ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο.  

Δπίζεο, ην ινγφηππν φπσο θαη ε ίδηα ε εηαηξία αλαγλσξίδνληαη σο πςίζηεο ζεκαζίαο 

απφ ηνλ θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Κη απηφ γηαηί εθθξάδεη θνκςφηεηα, 

απιφηεηα, έιμε, θηινζνθία, φια ζε έλα ζρήκα.  

ήκεξα, ε Toyota είλαη ζπλψλπκν ηεο πνηφηεηαο, αλαγλσξηζκέλε θαη αμηφπηζηε ζε φιν 

ηνλ θφζκν. Σν ηδηαίηεξν απηφ ινγφηππφ παξέρεη ζηνπο πειάηεο σο θίλεηξα ηελ 

πνιπηέιεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο.  

Σν κνληέιν ηεο Toyota, Prius κπνξεί 

λα είλαη ιίγν αξγφ αιιά είλαη θαιφ 

γηα ην πεξηβάιινλ. Απηφ θαίλεηαη θαη 

απφ ηε δηαθήκηζή ηνπ, φπνπ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηθφλαο είλαη 

πξάζηλν γηα λα δείμεη φηη ην ακάμη 

είλαη «πξάζηλν». Ζ ρξήζε ηνπ 

http://www.toyota.com/
http://www.toyota.com/
http://www.toyota.com/
http://www.toyota.com/vehicles/minisite/newpriu
http://www.toyota.com/vehicles/minisite/newpriu
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πνξηνθαιί ζπλδέεηαη κε ηελ θηινδνμία, ηελ ελέξγεηα θαη ην λέν μεθίλεκα. Σν απφιπην 

ηαίξηαζκα γη‟ απηφ ην θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ φρεκα.  

 

5.3.10| Mazda 

Ζ ηαπσληθή εηαηξία απηνθηλήησλ 

Mazda μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην 

1920 σο Toyo Cork Kogyo Co. κε ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ ηδξπηή ηεο Jujiro 

Matsuda. Σελ επσλπκία “Mazda” ηελ πηνζέηεζε ην 1984. Ζ εηαηξία αξρηθά 

θαηαζθεχαδε εξγαιεία γηα κεραλέο, αξγφηεξα φκσο επεθηάζεθε ζηελ παξαγσγή 

ηεηξάηξνρσλ νρεκάησλ, παιηλδξνκηθψλ θηλεηήξσλ βελδίλεο, ληίδει, θαη 

πεξηζηξνθηθνχο θηλεηήξεο, απηφκαηα θαη κεραληθά θηβψηηα γηα νρήκαηα.  

Ζ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξίαο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ θξάζε “Zoom-Zoom”, 

κία θακπάληα ε νπνία μεθίλεζε ην 2000 γηα λα δείμεη απηφ πνπ θαινχκε «αίζζεκα ηεο 

θίλεζεο» ην νπνίν έρεη ελζσκαησζεί ζε φια ηεο ηα απηνθίλεηα. Ζ θακπάληα γλψξηζε 

κεγάιε επηηπρία θαη εμαπιψζεθε ζε φιν ηνλ θφζκν αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ Βφξεηα 

Ακεξηθή.  

Ζ εηαηξία είλαη γλσζηή γηα ηελ παξαγσγή νηθνλνκηθά πξνζηηψλ απηνθηλήησλ, ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ κηα ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία απφδνζεο ζηνπο πειάηεο ηεο. Ο αζπλήζηζηνο 

απηφο ζπλδπαζκφο ιεηηνπξγεί σο ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εηαηξίαο.  

Ζ ρξήζε ηνπ κπιε θαη ηνπ αζεκέληνπ ζην ινγφηππν αληηπξνζσπεχεη ηελ ραιαξή 

εηθφλα ηεο Mazda. Πην ζπγθεθξηκέλα ην αζεκί εθθξάδεη ηνλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα ηεο 

εηαηξίαο ηνλ 21
ν
 αηψλα, ελψ ην κπιε εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρνπλ νη πειάηεο 

πξνο ηελ επηρείξεζε. Σφζν ην αζεκί φζν θαη ην κπιε ζπλδένληαη κε ηα πςειήο 

ηερλνινγίαο πξντφληα, έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζην νπνίν επηθεληξψλεηαη ε Mazda. 
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5.3.11| Mitsubishi Motors 

Ο ηαπσληθφο φκηινο Mitsubishi θαηέρεη ηελ έθηε ζέζε αλάκεζα ζηνπο κεγαιχηεξνπο 

θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ηελ δέθαηε έβδνκε αλάκεζα ζηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξίεο παξαγσγήο νρεκάησλ παγθνζκίσο. Ζ Mitsubishi παξάγεη θαη 

εκπνξεχεηαη επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη επαγγεικαηηθά θνξηεγά ζηελ ηνπηθή αγνξά 

αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο ηηο Αζίαο θαη ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο. Ζ παξαγσγηθή γξακκή 

ηεο γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πεξηιακβάλεη ηα: Diamante sedan, Galant sedan θαη 

δηάθνξα  κηθξά ακάμηα γηα ηελ ηαπσληθή αγνξά,  ην Colt, ην Montero θαη ηα ζπνξ 

Endeavor γηα ηελ Βφξεηα Ακεξηθή. Ζ εηαηξεία ζθνπεχεη λα αλαπηπρζεί σο παγθφζκηνο 

παίθηεο αιιά θαη σο ηζρπξφο εηαίξνο ηεο ζπκκαρίαο DaimlerChrysler-Mitsubishi 

Motors Corporation. 

Οη ξίδεο ηεο Mitsubishi Motors αλαηξέρνπλ πίζσ ζην 1917 φηαλ ε εηαηξία ιάλζαξε γηα 

πξψηε θνξά ην κνληέιν A, ην νπνίν είλαη ην πξψην απηνθίλεην καδηθήο παξαγσγήο 

ζηελ Ηαπσλία. Ζ επηηπρία ηεο εηαηξίαο ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα αθνχ επελδχεη ζηελ 

ηερλνινγία ψζηε λα βειηηψλεη ηελ αζθάιεηα θαη ηα πεξηβαιινληνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηνθηλήησλ ηεο, κε απνηέιεζκα λα ηθαλνπνηεί ηηο ζπλερψο 

απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο.  

Ζ ιέμε “Mitsubishi” είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δχν ιέμεσλ “Mitsu” πνπ ζεκαίλεη ηξία θαη 

“hishi” (πξνέξρεηαη απφ ην “bishi”) ην νπνίν  ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη ην 

ζρήκα ηνπ δηακαληηνχ. Ζ ιέμε ζην ζχλνιφ ηεο ζεκαίλεη ηξία δηακάληηα φπσο θαίλεηαη 

μεθάζαξα θαη ζην ινγφηππφ ηεο.  

Σν ζρήκα ηνπ ινγφηππνπ: 

Σν ινγφηππν έρεη ζρήκα ξφκβνπ ή ηξία 
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ίζα δηακάληηα ηα νπνία ζπκβνιίδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ ζέιεη λα ρηίζεη κε ηνπο πειάηεο ηεο παξέρνληάο ηνπο κηα αζθαιή θαη 

νηθνινγηθή γθάκα απηνθηλήησλ.  

Σν θφθθηλν ρξψκα ππφζρεηαη κηα ζπλαξπαζηηθή νδεγηθή εκπεηξία ζηνπο ιάηξεηο ησλ 

απηνθηλήησλ Mitsubishi ρσξίο λα ζπζηάδεη θαζφινπ ηελ άλεζε ηελ νπνία πξνζθέξεη. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε ην καχξν ρξψκα ζέιεη λα δψζεη κηα πην ζνβαξή λφηα ζηελ 

εηαηξία πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί αμηφπηζηε ζηνπο πειάηεο. 

Ζ Mitsubishi είλαη πνιχ γλσζηή θαη δπλαηή εηαηξία ζε παγθφζκην επίπεδν θαη 

αλαγλσξίδεηαη απφ θάζε ιάηξε ηνπ απηνθηλήηνπ παγθνζκίσο.  

5.3.12| Ford 

Ζ Ford, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ακεξηθαληθέο πνιπεζληθέο εηαηξίεο απηνθηλήησλ, 

θαηαζθεπάδεη 

θαη εκπνξεχεηαη 

απηνθίλεηα θαη ζε φιεο ηηο 

επείξνπο. Πξφζθαηα 

αλαδείρζεθε ε ηέηαξηε 

κεγαιχηεξε θαηαζθεπάζηξηα απηνθηλήησλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζπλερίδεη ζηαζεξά λα 

πξνζπαζεί λα αλαθαιχπηεη ηηο θαιχηεξεο απηνθηλεηηζηηθέο ηδέεο, ηα θαιχηεξα ζρέδηα 

θαη ηηο θαιχηεξεο ηερλνινγίεο. Τθίζηαηαη γηα πεξηζζφηεξν απφ 100 ρξφληα ηψξα θαη 

επηηπρψο έρεη απνθηήζεη πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην πηζηνχο πειάηεο, νη νπνίνη 

απνιακβάλνπλ ηελ εκπεηξία κηαο κεγάιεο γθάκαο πξνζηηψλ, αμηφπηζησλ, δπλακηθψλ 

θαη κνλαδηθψλ απηνθηλήησλ ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή αμία γηα ηα ρξήκαηά 

ηνπο.   

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε απφ ηνλ ζξπιηθφ Henry Ford καδί κε ηνπο αδεξθνχο Dodge ην 

1903. Ζ Ford έδσζε νλφκαηα ζηα απηνθίλεηά ηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 19 πην 



ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ|ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011 

 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΑΙΘΗΕΩΝ & Η ΔΤΝΑΜΗ ΣΩΝ ΧΡΩΜΑΣΩΝ: ΠΩ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΑ 
ΧΡΩΜΑΣΑ ΣΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΟΤΝ ΣΙ ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΩΝ|ΔΕΔΕ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

105 

ζπλεζηζκέλα γξάκκαηα ηνπ αγγιηθνχ αιθαβήηνπ. Σν κνληέιν T δέρζεθαε κεγάιε 

επηηπρία θαη ράξηζε κεγάιε δεκνζηφηεηα ζηελ εηαηξία. ηαλ μεθίλεζε ν Πξψηνο 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο παξήγαγε ζρεδφλ ηα κηζά ακάμηα απφ απηά πνπ πσινχληαλ ζηελ 

Ακεξηθή. Σελ επηηπρεκέλε απηή πνξεία ηεο  ζπλερίδεη έσο ζήκεξα.  Ζ εηαηξία έρεη 

ρηίζεη ηελ εηθφλα ηεο κε ηε ζηαζεξή ρξήζε ηνπ κπιε επεηδή ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη ην 

κήλπκα ηεο πίζηεο, ηεο ζπλείδεζεο, ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηνπο 

πειάηεο ηεο. Σν κπιε γεληθά πξνηηκάηαη ζηηο ακεξηθαληθέο εηαηξίεο θαζψο πξνσζεί κηα 

πην ραιαξή θαη αλδξηθή εηθφλα.  

 

5.3.13| Kia Motors 

Ζ Kia Motors, ζηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθεχαδε ρεηξνπνίεηα εμαξηήκαηα 

πνδειάησλ ζηα πεξίρσξα ηεο ενχι, ζηελ Κνξέα θαη 

έρεη αλαδεηρζεί σο θηλεηήξηα δχλακε ηεο θνξεάηηθεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο γηα ηηο ηειεπηαίεο έμη 

δεθαεηίεο, θαζψο   είλαη πξψηε ζηελ παξαγσγή 

απηνθηλήησλ ζηε ρψξα φπσο επίζεο θαη ε πξψηε εμαγσγηθή θνξεάηηθε εηαηξία 

απηνθηλήησλ.  

Ζ ιέμε “Kia” πξνέξρεηαη απφ ηνπο θηλεδηθνχο ραξαθηήξεο Ki πνπ ζεκαίλνπλ «λα βγεηο 

έμσ απφ ηνπο νξίδνληεο» θαη ην “a” αλαθέξεηαη ζηελ Αζία. Έηζη φηαλ ελσζνχλ 

ζρεκαηίδνπλ ηε θξάζε «λα βγεηο έμσ απφ ηνπο νξίδνληεο ηεο Αζίαο».  

ήκεξα, ε Kia έρεη πξάγκαηη αλαπηπρζεί ζε κηα κεγάιε παγθφζκηα εηαηξία θαη κπνξεί 

λα ππεξεθαλεχεηαη γηα ηε ζπλερψο δηεπξπλφκελε παξαγσγηθή ηεο γξακκή ε νπνία 

πσιεί κέζσ ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο θαη εκπφξσλ πνπ θαιχπηνπλ 172 ρψξεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Ζ Kia απαζρνιεί πάλσ απφ 40.000 ππαιιήινπο παγθνζκίσο, δει. έλα 
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εθηεηακέλν αλζξψπηλν δίθηπν ην νπνίν θηινδνμεί ηελ ηειεηφηεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

αμίαο ησλ πειαηψλ ηεο.  

Σν κήλπκα ηεο Kia είλαη «ε Kia 

Motors θαζνδεγείηαη απφ κία 

θηιφδνμε θαη επηθεληξσκέλε ζηελ 

εηαηξία, νκάδα  management, ε 

νπνία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο  

αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο ζε φιν ηνλ θφζκν.»  

Σν πινχζην, βαζχ θφθθηλν ζην ινγφηππν ηεο Kia εθθξάδεη ην πάζνο ηνπ ήιηνπ θαη 

αληηπξνζσπεχεη ηε δπλαηή ζέιεζε ηεο εηαηξίαο λα πξνρσξάεη κπξνζηά αθνινπζψληαο 

έλα δσληαλφ θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν.   

Δπίζεο, ην ζιφγθαλ ηεο είλαη «Ζ δχλακε ηνπ λα εθπιήζζεηο», ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ηελ παγθφζκηα δέζκεπζε ηεο Kia λα μεπεξάζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

πειάηψλ ηεο, κέζσ ηεο δηαξθνχο θαηλνηνκίαο  θαη ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

ζπλαξπαζηηθψλ θαη ηθαλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εηαηξίαο.  

Έρνληαο απηφ ην ζιφγθαλ ζην κπαιφ ηεο ε νκάδα ρξψκαηνο ηεο Kia επηρεηξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κηα θαηλνηφκα 

θακπάληα γηα λα ιαλζάξεη ην κνληέιν 

Kia Sportage.  

Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα ηνλίζνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

Sportage είλαη απνηέιεζκα βαζηάο 

ζθέςεο. Ήηαλ δχζθνιν γηα ηνπο 

ζρεδηαζηέο λα βξνπλ ηηο απνρξψζεηο πνπ ζα ηθαλνπνηνχζαλ ηνπο πειάηεο παγθνζκίσο. 

http://kia-buzz.com/wp-content/uploads/2010/06/All-new-Spotage-interior-orange.j
http://kia-buzz.com/wp-content/uploads/2010/06/All-new-Sportage-2.j
http://kia-buzz.com/wp-content/uploads/2010/06/All-new-Spotage-interior-orange.j
http://kia-buzz.com/wp-content/uploads/2010/06/All-new-Sportage-2.j
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Έηζη, κεηά απφ αλαξίζκεηεο ζπλαληήζεηο γηα ηελ εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ ρξσκάησλ, 

δεκηνχξγεζαλ έλα κνλαδηθφ ρξψκα πνπ λα δηεγείξεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ νδεγψλ. 

θνπφο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ρξψκα πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ελδπλακψζεη ην πξνθίι ηνπ νινθαίλνπξηνπ Sportage σο έλα sedan 

CUV γηα ηελ πφιε, αιιά θαη γηα λα ην 

δηαθνξνπνηήζεη απφ ηα πξνεγνχκελα 

ρξσκαηηζηά Sportage. Οη ηνπηθέο πξνηηκήζεηο 

ρξσκάησλ ήηαλ αθφκε έλαο παξάγνληαο 

πνπ έπξεπε λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ φια ηα γνχζηα ησλ πειαηψλ 

παγθνζκίσο.   

Απηφ νδήγεζε ηνπο ζρεδηαζηέο απφ θάζε πεξηνρή λα δνπιεχνπλ ζπιινγηθά γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα εηδηθφ παθέην ρξσκάησλ. 

Σν παθέην ηνπ Sportage δεκηνπξγήζεθε κε ηελ ηδέα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ελφο 

λεαξνχ άλδξα γχξσ ζηα 30, ν νπνίνο απνιακβάλεη ηελ χπαηζξν θαη έρεη αλεπηπγκέλε 

αίζζεζε ηνπ ζηπι. Απηή ε πεξηγξαθή ηνπ πειάηε – ζηφρνπ έγηλε κε γλψκνλα ηελ 

ζπλέπεηα ηεο ηδέαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

πξφθιεζε. Σειηθά, ην πνξηνθαιί είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ρξψκα ηνπ Sportage. Ζ 

επηιεθηηθή ρξήζε ηνπ πνξηνθαιί ζηνλ εζσηεξηθφ θαη ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ 

απηνθηλήηνπ δεκηνπξγεί απηφλ ηνλ κνλαδηθφ ραξαθηήξα ηνπ Sportage. Σν πνξηνθαιί 

είλαη ιηγφηεξν επηζεηηθφ απφ ην θφθθηλν, είλαη ειθπζηηθφ ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη 

γηα ηηο γπλαίθεο θαη δειψλεη ελέξγεηα. Γηα λα εθθξαζηεί ε θνκςή, ζπνξ δηάζεζε, ην 

πνξηνθαιί ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία φπσο ην ηηκφλη, ε ιαβή, ελψ ην 

καη καχξν παξέρεη κηα εθιεπηπζκέλε αίζζεζε ελφηεηαο. Σν πην έληνλν πνξηνθαιί 

ρξεζηκνπνηήζεθε εμσηεξηθά γηα λα πξνζδψζεη κηα ρξσκαηηθή αξκνλία ηφζν κέζα φζν 

http://kia-buzz.com/wp-content/uploads/2010/06/All-new-Spotage-exterior.j
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θαη έμσ απφ ην ακάμη. Ζ ζεξκαηλφκελε αλάγιπθε γξακκή εθαξκφζηεθε ζην θάζηζκα 

ζαλ παξάδεηγκα ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ησλ λέσλ πιηθψλ ελψ, έλα πνιχ θσηεηλφ 

κεηαιιηθφ ρξψκα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θεληξηθή επέλδπζε ηεο πφξηαο, 

αληηθαζηζηψληαο έηζη ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν. 

Σν κεηαιιηθφ ρξψκα πξνζέζεζε έλα απζεληηθφ θαη πςειήο ηερλνινγίαο θηλίξηζκα ζην 

ζηπι. Γηα λα ηνληζηεί ην δπλακηθφ θαη εθιεπηπζκέλν εμσηεξηθφ ηνπ Sportage, 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα πνιχ θσηεηλφ κεηαιιηθφ αζεκί ζηε κάζθα θαη ηνλ 

πξνθπιαθηήξα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ θαη ν δηάθνζκνο 

απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα ηεο δνπιεηάο γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα μερσξηζηφ πξνθίι γηα ην  

sedan CUV. 

Δπηπξνζζέησο, ε Kia έρεη θαηεγνξηνπνηήζεη ηα κνληέια ηεο γηα ην 2011 ζχκθσλα κε 

ηα ρξψκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδεγψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. Γηα 

παξάδεηγκα, ην καχξν OPTIMA είλαη ηδαληθφ γηα θάπνηνλ πνπ αγαπά ηελ θνκςφηεηα 

θαη εθηηκά ην θιαζζηθφ. Σν ιεπθφ Picanto  ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε έλαλ ιεπηνιφγν 

νδεγφ. Σν θφθθηλν SOUL εθθξάδεη έλαλ δπλακηθφ θαη γξήγνξν νδεγφ ελψ ην γθξη / 

αζεκί CERATO απεπζχλεηαη ζε θάπνηνλ πην ραιαξφ, πνπ ηνπ αξέζεη ε θνκςφηεηα θαη 

ε θνπηνπξηζηηθή φςε. 
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http://kia-buzz.com/wp-content/uploads/2011/05/final_kia_colour_psychology.jpg
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5.3.14| Honda 

Ζ αθξηβήο ρξνλνινγία έλαξμεο ηεο Honda δελ είλαη γλσζηή αιιά ππνινγίδεηαη φηη 

είλαη πεξίπνπ 58 ρξφληα πξηλ. Ξεθίλεζε απφ ηνλ Soichiro Honda ν νπνίνο πέξαζε ζηελ 

εηαηξία ην ζηπι, ηελ θνκςφηεηα, ηε δηάξθεηα θαη ηελ επηηπρία. Σν ινγφηππν ηεο Honda 

ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ Ηάπσλα θαηαζθεπαζηή απηνθηλήησλ Honda θάπνπ ζηα κέζα ηνπ 

1996 θαη ηψξα ε Honda είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία κνηνζπθιεηψλ θαη ε ηξίηε 

κεγαιχηεξε θαη επηηπρεκέλε  ζην ρψξν ησλ απηνθηλήησλ. ήκεξα, ε εηαηξία παξάγεη 

πνηθίια πξντφληα φπσο απηνθίλεηα, κνηνζπθιέηεο, ειεθηξηθά εξγαιεία, εμνπιηζκφ 

πινίσλ θ.α.  

Σν ρξψκα ηεο Honda είλαη γθξη / αζεκί ή 

κεηαιιηθφ εθθξάδνληαο κηα πνιχ ιακπεξή 

θαη εληππσζηαθή απεηθφληζε ηεο εηαηξίαο. 

Σα ρξψκαηα απηά ζπλδένληαη κε ηελ εμνπζία, ηελ εηαηξηθή λννηξνπία, ην ζεβαζκφ, 

ηελ θαηλνηνκία, ηελ αλζεθηηθφηεηα. Με άιια ιφγηα, απηά ηα ρξψκαηα πξνθαινχλ φια 

απηά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζέινπλ λα ληψζνπλ νη πειάηεο φηαλ πξφθεηηαη λα 

αγνξάζνπλ απηνθίλεην. Ζ Honda έρεη επηηπρψο ελζσκαηψζεη ηελ επηζπκία ηνπ θάζε 

νδεγνχ – κέζσ ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξσκάησλ – ζηε θηινζνθία ηεο. 

Αλακθίβνια, ε Honda έρεη θεξδίζεη απηή ηελ πνιχ θνκςή εηθφλα ηεο αλαγλψξηζεο θαη 

ηεο θήκεο ηεο εηαηξίαο ζε φιν ηνλ θφζκν.  

5.3.15| Yamaha 

Πνιινί είλαη απηνί πνπ ζθέθηνληαη 

κνηνζπθιέηεο θαη ειεθηξνληθά φηαλ 

ζθέθηνληαη ηε Yamaha, ε εηαηξία ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηδξχζεθε απφ ηνλ 

http://www.honda.com/
http://www.honda.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Soichiro_Honda
http://www.global.yamaha.com/index.html
http://www.famouslogos.org/wp-content/uploads/2010/07/yamaha-current-logo.j
http://www.famouslogos.org/wp-content/uploads/2010/07/yamaha-current-logo.j
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Torakusu Yamaha γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα θαηαζθεπάδεη πςειήο πνηφηεηαο πηάλα! Ζ 

Yamaha ζπλερίδεη λα θαηαζθεπάδεη θνξπθαία πηάλα, ελψ δελ ήηαλ πξηλ ην 1954 πνπ 

μεθίλεζε λα εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά ησλ κνηνζπθιεηψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ θαη γχξσ 

ζην 1967 πνπ δεκηνπξγήζεθε ην πξψην ινγφηππν.  

Σν ινγφηππν ηεο Yamaha έρεη κηα ελδηαθέξνπζα ηζηνξία. Σν ζχκβνιν ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα κεηαιιηθφ δηαπαζψλ. Απηφ δεκηνπξγήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ  

‟60 φηαλ θαηαζθεχαζαλ έλα δηαπαζψλ θαη αλαπαξηζηά ηελ παξνπζία ηεο εηαηξίαο ζηελ 

αγνξά ηνπ πηάλνπ.   

Ζ Yamaha είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα ηνπ πφζν δπλακηθή εηαηξία κπνξεί λα γίλεη. Σν 

καχξν ρξψκα δεκηνπξγεί έλα δπλαηφ θαη εχξσζην ζπλαίζζεκα ζηνπο πειάηεο. Σν 

ρξψκα απηφ είλαη ζεκάδη ηεο πνηφηεηα θαη ηεο λνεκνζχλεο. Ζ Yamaha ινηπφλ, 

ρξεζηκνπνηεί ην καχξν ρξψκα γηα λα πξνζειθχζεη πην εθιεπηπζκέλνπο θαη 

πξννδεπηηθνχο νδεγνχο.  

 

5.3.16| Harley Davidson 

Ζ Harley Davidson μεθίλεζε σο θαηαζθεπαζηήο κνηνζπθιεηψλ αιιά ηψξα έρεη 

αλαπηπρζεί ζε κηα 

επηηπρεκέλε εηαηξία. Σν 

ινγφηππν ηεο εηαηξίαο 

ζήκεξα δελ απαληάηαη κφλν 

ζε κεραλέο αιιά θαη ζε 

κπινπδάθηα, ζηπιφ, αθίζεο, θνλθάξδεο θ.α. ήκεξα ην ινγφηππν παξακέλεη έλα 

δπλακηθφ θαη δηάζεκν ζήκα γηα ηνπο λένπο θαη θπξίσο άλδξεο, εκπλεπζκέλν απφ ηελ 

απέξαληε αγάπε γηα ηηο κεραλέο θαη ηα απηνθίλεηα πνπ έρνπλ άλζξσπνη απηήο ηεο 

ειηθίαο.  

http://www.global.yamaha.com/about/corporate/brand/origins/index.html
http://www.famouslogos.org/www.harley-davidson.com/
http://www.famouslogos.org/www.harley-davidson.com/
http://www.famouslogos.org/www.harley-davidson.com/
http://www.famouslogos.org/www.harley-davidson.com/
http://www.famouslogos.org/www.harley-davidson.com/
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Ζ Harley Davidson μεθίλεζε απφ ηνλ William S. Harley ην 1902. Μαδί κε ηνλ Arthur 

Davidson, ην 1903 ζπλαξκνιφγεζαλ ηελ πξψηε ηνπο δηθχιηλδξε κνηνζπθιέηα, 

ζεκεηψλνληαο έηζη ην μεθίλεκα ηεο Harley Davidson. Σν ινγφηππν ηεο Harley 

Davidson δεκηνπξγήζεθε ην 1910 θαη απφ ηφηε δελ άιιαμε ηδηαίηεξα. Δίλαη θνηλψο 

γλσζηφ σο «ξάβδνο θαη αζπίδα» . 

Ζ Harley Davidson είλαη απφδεημε κηαο επηηπρεκέλεο εηαηξίαο κε αλάπηπμε, 

δεκνηηθφηεηα θαη εμέιημε ηα ηειεπηαία 100 θαη παξαπάλσ ρξφληα.  

ην ινγφηππν πεξηέρνληαη ηα ρξψκαηα, καχξν, άζπξν θαη πνξηνθαιί γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα έληνλε αληίζεζε. Ζ επηινγή ηνπ καχξνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία κηαο εηθφλαο κε ζηαζεξφηεηα θαη θνκςφηεηα ελψ ην πνξηνθαιί πξνθαιεί 

ζπλαηζζήκαηα φπσο ε ελέξγεηα, ε επραξίζηεζε θαη ν ελζνπζηαζκφο. Ζ δεζηαζηά πνπ 

εθπέκπεη ην πνξηνθαιί δεκηνπξγεί αίζζεκα δέζκεπζεο ζηνπο νδεγνχο. Απηφο είλαη θη ν 

ιφγνο  πνπ νη νδεγνί ηεο Harley Davidson πξνζαξκφδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο ζηηο 

αξρέο θαη αμίεο ηεο εηαηξίαο. Δίλαη δει. ακέξηκλνη θαβαιάξεδεο πνπ ηνπο αξέζνπλ νη 

βφιηεο κε ηηο κεραλέο ηνπο. Μφιηο νδεγήζνπλ κία Harley Davidson πνηέ δελ ηελ 

αιιάδνπλ. Ζ Harley Davidson είλαη θηινζνθία δσήο. 

 

5.4| Κιάδνο Πξαηεξίσλ Τγξψλ Καπζίκσλ 

ηελ βηνκεραλία πγξψλ θαπζίκσλ επηιέγνληαη έληνλα ρξψκαηα φπσο είλαη ην θίηξηλν, 

ην θφθθηλν, ην κπιε ή ην πξάζηλν επεηδή είλαη πην επδηάθξηηα απφ ηνπο νδεγνχο. 

Ηδηαίηεξα ην θίηξηλν θαη ην θφθθηλν είλαη ηα ρξψκαηα πνπ ηξαβνχλ πεξηζζφηεξν ηελ 

πξνζνρή. Έηζη, είλαη εχθνιν γηα ηνπο νδεγνχο νη νπνίνη νδεγνχλ αθφκε θαη κε κεγάιε 

ηαρχηεηα λα δηαθξίλνπλ ην θνληηλφηεξν πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ.  

πσο θαη ζε πεξηπηψζεηο άιισλ βηνκεραληψλ έηζη θαη εδψ ην θίηξηλν πξνθαιεί 

ζπλαηζζήκαηα ραξάο, αηζηνδνμίαο, έιμεο, θηλεηνπνίεζεο ή αθφκα πξνεηδνπνίεζεο. Σν 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_S._Harley


ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ|ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011 

 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΑΙΘΗΕΩΝ & Η ΔΤΝΑΜΗ ΣΩΝ ΧΡΩΜΑΣΩΝ: ΠΩ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΑ 
ΧΡΩΜΑΣΑ ΣΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΟΤΝ ΣΙ ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΩΝ|ΔΕΔΕ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

113 

θφθθηλν θάλεη ηηο εηαηξίεο λα θαίλνληαη πην ελεξγεηηθέο, λα ηξαβνχλ ηα βιέκκαηα 

πάλσ ηνπο, πην δπλακηθέο θαη πην επαλαζηαηηθέο.  

Σν κπιε ζπκβνιίδεη ηελ πίζηε, ηελ αμηνπηζηία, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία. 

Δπίζεο ζηέιλεη ην κήλπκα ηεο ζεκαληηθφηεηαο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαζψο επίζεο δίλεη 

θαη κηα αίζζεζε ππεξνρήο.  

Σν πξάζηλν κε ηε ζεηξά ηνπ ζπκβνιίδεη ηε θχζε, ηε θξεζθάδα, ηελ αλάπηπμε, 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο.  

5.4.1| Shell 

Πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αηψλα ηψξα ε ιέμε “Shell” έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ εηαηξία πγξψλ 

θαπζίκσλ. Αλακθίβνια, ην ινγφηππφ ηεο, κε ην έληνλν θίηξηλν θαη θφθθηλν εδψ θαη 

δεθαεηίεο, παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πξνψζεζε ηεο εηαηξίαο. Σν 

ινγφηππν κε ηηο δηαθξηηέο ηδηφηεηέο 

ηνπ ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ 

πάλσ ηνπ. Πξνβάιιεη έλα αίζζεκα επαγγεικαηηζκνχ θαη νξίδεη ηελ εμαηξεηηθή ζέζε 

ηεο εηαηξίαο θαη ησλ θαηαπιεθηηθψλ πξντφλησλ ηεο. Ζ εηαηξία αξρηθά, αζρνιήζεθε κε 

ηηο κεηαθνξέο, ην εκπφξην θαη ηε λαπηηιία. Δπνκέλσο, ην πξψην έκβιεκα πνπ 

ζρεδηάζηεθε ην 1904 γλσζηφ σο «θνρχιη» ή «ρηέλη» ήηαλ θη απηφ πνπ έδσζε ζηελ 

εηαηξία έλα πξσηνθιαζάην brand name. Γελ απνηεινχζε ινηπφλ έθπιεμε ην λα έρεη σο 

έκβιεκα ην θνρχιη ε  Shell Co. αθνχ ήηαλ ην πξψην φλνκα. Παξφια απηά ην ινγφηππν 

ηεο Shell βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ πην αλαγλσξηζκέλσλ ινγνηχπσλ ηνπ 

θφζκνπ.  

Ζ ρξήζε δχν πνιχ έληνλσλ ρξσκάησλ απνδείρζεθε θαηάιιειε γηα ην ινγφηππν ηεο 

Shell. Σα ζπγθεθξηκέλα ρξψκαηα αθεγνχληαη κε ηνλ ηξφπν ηνπο ηελ πςειή εηαηξηθή 

θήκε θαη θιάζε δίλνληαο ππεξνρή, δχλακε θαη αληνρή.  

http://www.shell.com/
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Σν θίηξηλν θαη ην θφθθηλν είλαη ηα ρξψκαηα πνπ εληζρχνπλ ηελ εηαηξηθή εηθφλα. Σν 

θφθθηλν δίλεη ζηελ εηαηξία ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη θαη ηελ θάλεη δπλαηή θαη 

ζπλαξπαζηηθή. Σα θνληέηλεξ ηα κεηαθέξνληαλ απφ ηελ Samuel and Company είραλ 

θφθθηλε απφρξσζε, θη έηζη εμεγείηαη ην θφθθηλν ρξψκα ζην ινγφηππν. Σν θίηξηλν 

ρξψκα απεηθνλίδεη κία πην αηζηφδνμε θαη πλεπκαηψδε πιεπξά ηεο εηαηξίαο. Ο 

ζπλδπαζκφο φκσο ησλ δχν απηψλ ρξσκάησλ αλαδεηθλχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εηαηξίαο θαζψο θαη ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. Δπίζεο, ν ζπλδπαζκφο 

απηφο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφο θαη δηαθξηηφο απφ ηνπο νδεγνχο.  

 

5.4.2| BP 

Ζ BP (British Petroleum ) είλαη κηα παγθφζκηα εηαηξία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

ε νπνία εδξεχεη ζην Λνλδίλν. Δίλαη ε ηξίηε 

κεγαιχηεξε εηαηξία ελέξγεηαο θαη ε ηέηαξηε 

κεγαιχηεξε εηαηξία ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Σν πξάζηλν ινγφηππν ηεο BP ζέιεη λα δψζεη ηελ 

αίζζεζε κηα πεξηβαιινληνινγηθά 

επζπλείδεηεο εηαηξίαο ε νπνία ζπλερψο 

αλαπηχζζεηαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  Δπίζεο 

ζέιεη λα πξνθαιέζεη αίζζεκα αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο ζηνπο νδεγνχο ψζηε λα πξνηηκήζνπλ ηα θαχζηκά ηεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην θίηξηλν ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ινγφηππν πξνσζεί 

κηα πην ζεηηθή θαη ειθπζηηθή εηθφλα ηεο εηαηξίαο. Σέινο, ε BP επηζπκεί λα δείμεη ηελ 

ηάζε ηεο πξνο ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.  
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5.4.3| Mobil 

Ζ εηαηξία πγξψλ θαπζίκσλ έρεη θεξδίζεη 

κεγάιε αλαγλψξηζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν 

ινγφηππν ηεο Mobil έρεη απνθηήζεη 

ηαπηφηεηα θαη αλαγλσξίδεηαη παγθνζκίσο. Ζ 

εηαηξία μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί κφλε ηεο ζηηο αξρέο ηνπ 1960 ζηελ Απζηξαιία. 

Αξγφηεξα, ην 1999 ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Exxon θαη απφ ηφηε είλαη γλσζηή σο 

ExxonMobil Company αιιά ε επσλπκία Mobil παξακέλεη αθφκα ε ηαπηφηεηα ηεο 

εηαηξίαο.  

ήκεξα, ε Mobil απνιακβάλεη παγθφζκηα αλαγλψξηζε θαη ζεβαζκφ θαη είλαη κηα 

εηαηξία κε κεγάιε θήκε.   

Σα δχν κνλαδηθά ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ινγφηππφ ηεο είλαη ην κπιε θαη 

ην θφθθηλν, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ κηα έληνλε αληίζεζε θαζψο είλαη έλα ζεξκφ 

(θφθθηλν) θαη έλα ςπρξφ (κπιε) ρξψκα. Παξφια απηά, ην ινγφηππν δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

απιφηεηα θαη ηελ θαζαξφηεηά ηνπ.  

Σν κπιε απεηθνλίδεη κία αμηφπηζηε θαη θεκηζκέλε εηαηξία θαζψο είλαη ην ρξψκα πνπ 

ζπκβνιίδεη ηελ αζθάιεηα, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ πίζηε.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ρξήζε ηνπ θφθθηλνπ ζπκβνιίδεη ην φλεηξν ηεο εηαηξίαο λα 

αγγίμεη ηελ θνξπθή ηεο επηηπρίαο.  

Ζ Mobil Oil είλαη δπλαηφο αληαγσληζηήο αλάκεζα ζε άιιεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ηεο  

θαζψο ππφζρεηαη απζεληηθφηεηα, πίζηε θαη βησζηκφηεηα ζηνπο πειάηεο ηεο.  

 

5.5| Κιάδνο Κηλεηήο Σειεθσλίαο 

ηνλ θιάδν θηλεηήο ηειεθσλίαο πξνηηκνχλ ηα πην ραιαξά ρξψκαηα φπσο είλαη ην 

κπιε, ην πξάζηλν, ην αζεκί. Σν κπιε αληηπξνζσπεχεη κηα ζνβαξή εηαηξία πνπ ζέβεηαη 

http://www.exxon.com/
http://www.exxonmobil.com/
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ηνπο πειάηεο ηεο δεκηνπξγψληαο ηνπο ζπλαηζζήκαηα εηιηθξίλεηαο, πίζηεο θαη 

ζηαζεξφηεηαο. Δπηπιένλ, ην κπιε πξνηείλεηαη γηα πςειή ηερλνινγία θαη αλνηθηή 

επηθνηλσλία.  

Σν πξάζηλν είλαη ην ρξψκα ηεο επηηπρίαο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο δσηηθφηεηαο θαη ηεο 

θξεζθάδαο. Δπίζεο, ζπκβνιίδεη αλάπηπμε θαη αθζνλία. 

5.5.1| Nokia 

Ζ Nokia, κία θηλιαλδηθή πνιπεζληθή εηαηξία ηειεπηθνηλσληψλ είλαη κία απφ ηηο πην 

γλσζηέο εηαηξίεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ Nokia θπξηαξρεί ζηνλ θιάδν ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ  παξάγνληαο θαηλνηφκα θαη μερσξηζηά θηλεηά ηειέθσλα,  

smartphones, ππνινγηζηέο πνιπκέζσλ θαη δίθηπα. Ξεθίλεζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

ρψξν ην 1960 θαη αλακθίβνια 

έρεη θαηαζηεί παγθφζκηνο 

πξσηνπφξνο ζηνλ θιάδν ηεο.  

Σν ινγφηππν ηεο Nokia φπσο θαη 

ε ίδηα ε εηαηξία, είλαη ζπλψλπκν ηεο ζχγρξνλεο θηλεηήο ηερλνινγίαο, ησλ ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο κηθξνζπζθεπψλ θαη ησλ κνληέξλσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θαη εμεξεχλεζεο 

Ζ Nokia έρεη θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα πεηχρεη ηελ απνζηνιή πνπ έρεη 

ηεζεί ζηελ εηαηξία κέζσ ηνπ ιακπξνχ απηνχ ινγφηππνπ. Δπνκέλσο, ην ζιφγθαλ «Ζ 

Nokia ελψλεη ηνπο αλζξψπνπο» γελλήζεθε κε ην ινγφηππν. Σν ζιφγθαλ παξέρεη ζηελ 

εηαηξία έλα ηδηαίηεξα δπλαηφ πξνβάδηζκα ζηνλ θιάδν ηεο ηειεπηθνηλσλίαο θαη εμεγεί 

ην ζθνπφ ηεο εηαηξίαο λα ελψζεη ηνπο αλζξψπνπο ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ θαη κε 

θάζε άλεζε.  

Ζ κπιε απφρξσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε Nokia έρεη σο ζηφρν λα επηδείμεη ηελ 

θαη‟ εμνρήλ εηαηξηθή εηθφλα ηεο εηαηξίαο δει. ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία. 
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Δπηπξνζζέησο, ην ρξψκα απηφ εληζρχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξίαο θαη πξνβάιιεη 

έλαλ πην επαγγεικαηηθφ αέξα θάλνληαο έηζη ηελ Nokia πξσηνπφξν.  

Ζ Nokia έρεη επηιέμεη ην ζρεδηαζκφ ησλ ηειεθψλσλ έρνληαο ζην κπαιφ ιεπηέο αμίεο νη 

νπνίεο πξνζειθχνπλ ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο. Σν θχξην ζθεπηηθφ ήηαλ λα μεθχγνπλ 

απφ ηηο ζθιεξέο αμίεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ε ηερλνινγία. Έρεη έλαλ ηξφπν λα θάλεη ηα 

θηλεηά ηειέθσλα πην θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε δίλνληαο ζε θάζε πξντφλ ηαπηφηεηα θαη 

ςπρή. Ζ κεγάιε νζφλε ησλ θηλεηψλ θαη ην απαιφ πιεθηξνιφγην έρνπλ ζρεδηαζηεί γη‟ 

απηφ ην ζθνπφ θαη ε ηθαλφηεηα αιιαγήο ρξψκαηνο ζηα θηλεηά απμάλεη ηελ 

εμαηνκίθεπζε.  

5.5.2| Sony Ericsson 

Ζ Sony Ericsson είλαη εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2001. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα κηα 

θνηλνπξαμία κεηαμχ ηεο Sony, 

ηαπσληθήο εηαηξίαο ειεθηξνληθψλ 

θαη ηεο Ericsson, ηεο ζνπεδηθήο 

εηαηξίαο ηειεπηθνηλσληψλ. Αληί λα παξάγνπλ αλεμάξηεηα ηηο δηθέο ηνπο ζεηξέο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ απνθάζηζαλ λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο. Σν 2009, απηή ε εηαηξία 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θαηαηάρζεθε ηέηαξηε κεηά ηελ Nokia, Samsung and LG. 

ήκεξα, ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηηο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

αιιά ε Sony Ericsson (παξφιν ην γεγνλφο φηη είλαη κηα ζρεηηθά λέα εηαηξία 

ζπγθξηλφκελε κε ηνπο γίγαληεο ηνπ θιάδνπ) απνιακβάλεη κηα ζηαζεξή ξνή πειαηψλ. 

Οη πηζηνί θαη εγγεγξακκέλνη πειάηεο ζηελ Sony Ericsson πεξηκέλνπλ κε αλππνκνλεζία 

θάζε θνξά πνπ έλα λέν πξντφλ ζα βγεη ζηελ αγνξά.  
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Σα ρξψκαηα ηνπ ινγφηππνπ ηεο Sony Ericsson – πξάζηλν θαη αζεκί – είλαη 

αλαγλσξηζκέλα ζε φιν ηνλ θφζκν επεηδή απεηθνλίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή θχζε θαη 

ηαπηφηεηα ηεο εηαηξίαο. Καη ηα δχν ρξψκαηα δίλνπλ κηα πνιχ ζχγρξνλε φςε ζηελ 

εηαηξία θαζψο επίζεο θαη ηελ επηζπκία ηεο εηαηξίαο λα αλαπηχζζεηαη ζπλερψο.  

Με άιια ιφγηα, ην αζεκί ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνβάιιεη ηνλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα 

θαη ηελ ηερλνινγία αθκήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία γηα ηα πξντφληα ηεο. Δπίζεο, 

ζπκβνιίδεη ηελ θνκςφηεηα θαη ηηο αμίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα πξντφληα ηεο. 

Αθνινπζψληαο ινηπφλ ηηο αμίεο ηεο εηαηξίαο, ην πξάζηλν δεκηνπξγεί έλα αέξα 

θξεζθάδαο θαη ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ζηνπο πειάηεο.  

5.5.3| Apple i-phone 

Ζ Apple είλαη κηα ακεξηθαληθή πνιπεζληθή εηαηξία ε νπνία θαηαζθεπάδεη ινγηζκηθφ, 

ππνινγηζηέο θαη άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Ζ εηαηξία είλαη 

παζίγλσζηε γηα ηηο ζεηξέο ππνινγηζηψλ Macintosh, Mac OS X, ηηο εθαξκνγέο iTunes, 

ην iPod, ην iPhone αιιά θαη ην ηειεπηαίν ηεο επίηεπγκα ην iPad. Ζ έδξα ηεο εηαηξίαο 

βξίζθεηαη ζην Cupertino ζηελ California κε ηέσο CEO θαη ζπληδξπηή ηνλ Steve Jobs 

ηνπ νπνίνπ ηηο ππνρξεψζεηο αλέιαβε 

πξφζθαηα ν Tim Cook. Ζ εηαηξία δηαζέηεη 

248 ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο ηα νπνία 

εθηείλνληαη ζε 10 δηαθνξεηηθέο ρψξεο.  

Σελ 1
ε
 Απξηιίνπ ηνπ 1976, γελλήζεθε ε 

Apple. Οη δχν ζπληδξπηέο ηεο ήηαλ ν 

Steven Wozniak ν νπνίνο εξγάζηεθε ζηελ 

Hewlett-Packard θαη επηδφζεθε ζην ζρεδηαζκφ ησλ ππνινγηζηψλ δεκηνπξγψληαο ηνλ 

Apple I θαη ν Steven Jobs ν νπνίνο εξγάζηεθε ζηελ Atari θαη έπεηζε ηνλ Wozniak φηη 
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νη δχν ηνπο ζα έπξεπε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εηαηξία γηα λα πνπιήζνπλ ην λέν 

ππνινγηζηή, ν νπνίνο ηειηθά βγήθε ζηελ αγνξά ην 1977 σο Apple II. Μέρξη ην 1980, 

είρε θπθινθνξήζεη θαη ν Apple III θαη πιένλ ε εηαηξία ηνπο απαζρνιεί ρηιηάδεο 

ππαιιήινπο. 

Ζ Apple είλαη κία απφ ηηο πην πξσηνπφξεο θαη αμηνζαχκαζηεο εηαηξίεο ζηνλ θφζκν. 

Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επηηπρεκέλε θαη επαλαζηαηηθή ηεο ηζηνξία. Γηα ηξίηε 

ρξνληά  ζηε ζεηξά ε Apple θαηαηάρζεθε σο ε πην ζαπκαζηή εηαηξία ζηνλ θφζκν κε ηε 

κεγαιχηεξε δηαθνξά. Απηφ φκσο δελ ζπλέβε ηπραία νχηε επεηδή Steve Jobs ήηαλ έλαο 

απφ ηνπο θαιχηεξνπο CEOs. Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ηελ Apple 

λα ζπλερίδεη λα είλαη επηηπρεκέλε σο πξσηνπφξνο ζηελ αγνξά 

 

 

Οι τρατηγικέσ Αξίεσ τησ 
Apple 

 

Υπεροχή  
Καινοτομία 

Ικανοποίηςη 
Πελάτη 
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Σν iPhone ηεο Apple δηαηίζεηαη κφλν ζε δχν βαζηθά ρξψκαηα – άζπξν θαη καχξν – θη 

απηφ γηα λα αλαδείμνπλ ηε δπλακηθφηεηα, ηελ θνκςφηεηα θαη ηελ απιφηεηα ηεο 

εηαηξίαο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Apple επέιεμε λα πξνσζήζεη έλα άιιν αμηφινγν πξντφλ ηεο, 

ην iPod κέζσ πνιχρξσκεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θακπάληα είλαη 

γλσζηή γηα ηηο καχξεο θηγνχξεο πνπ ρνξεχνπλ θαη ηξαγνπδάλε ζε ρξσκαηηζηφ θφλην. 

ε απηέο ηηο δηαθεκίζεηο πήξαλ κέξνο γλσζηνί ηξαγνπδηζηέο φπσο ν Eminem θαζψο 

θαη κνπζηθά γθξνππ φπσο νη Black Eyed Peas θαη νη U2. 

5.6| Καπλνβηνκεραλία 

ηελ θαπλνβηνκεραλία ηα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν είλαη ην 

θφθθηλν, ην αλνηθηφ θίηξηλν, ην κπιε, ην ρξπζφ θαη ην κσβ.  

Σν θφθθηλν, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί δειψλεη πάζνο, δχλακε, ελέξγεηα, επηζπκία. ια 

απηά δει. ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζέινπλ λα ληψζνπλ νη θαπληζηέο γηα λα θαηαιήμνπλ 

ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο.  

Σν κπιε ζπκβνιίδεη ηελ εηιηθξίλεηα, ηελ εκπηζηνζχλε, ηε ζνθία, ηελ αιήζεηα. Σν 

ρξψκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο θαπλνβηνκεραλίεο γηα λα πξνθαιέζεη αίζζεκα 

εκπηζηνζχλεο ζρεηηθά κε ην πξντφλ θαη λα πείζεη ηνπο θαπληζηέο λα κελ αιιάμνπλ 

ζπλήζεηα θαη λα ζπλερίδνπλ λα πξνηηκνχλ ηελ αγαπεκέλε ηνπο κάξθα ηζηγάξσλ. 

Σν ρξπζφ κε ηε ζεηξά ηνπ δίλεη έλα πην αξηζηνθξαηηθφ θαη αθξηβφ άγγηγκα ζην πξντφλ, 

επηρεηξψληαο έηζη λα πξνζειθχζεη θαπληζηέο νη νπνίνη ζέινπλ λα δείρλνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο ηνπο.  

Σν κσβ, απ‟ ηελ άιιε πιεπξά, ζπκβνιίδεη ηελ άξηζηε πνηφηεηα, ηελ πνιπηέιεηα, ηελ 

πλεπκαηηθφηεηα. Γη‟ απηφ θαη ζεσξείηαη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο ζειπθφηεηαο.  
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Σέινο, νη θαπλνβηνκεραλίεο ρξεζηκνπνηνχλ ρξψκαηα ζηα παθέηα ησλ ηζηγάξσλ γηα λα 

ηα θσηίζνπλ αιιά θαη γηα λα πεξάζνπλ ην κήλπκα ελφο ειαθξχ ή θαλνληθνχ ηζηγάξνπ 

αθνχ απαγνξεχηεθε λα αλαγξάθνληαη απηνί νη πξνζδηνξηζκνί ζηα παθέηα αιιά θαη 

ζηηο δηαθεκίζεηο.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ρξψκαηα γηα ηελ θαπλνβηνκεραλία ζεκαίλνπλ:  

ΥΡΧΜΑ ΜΖΝΤΜΑ 

ΚΟΚΚΗΝΟ ΓΔΜΑΣΖ ΓΔΤΖ 

ΚΟΚΚΗΝΟ & ΥΡΤΟ ΜΔΣΡΗΟ 

ΥΡΤΟ / ΜΠΛΔ ΔΛΑΦΡΤ 

ΑΖΜΗ / ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΠΛΔ ΠΟΛΤ ΔΛΑΦΡΤ 

ΜΠΛΔ ΜΑΛΑΚΟ 

ΠΡΑΗΝΟ ΓΔΤΖ ΜΔΝΣΑ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΡΑΗΝΟ ΔΛΑΦΡΗΑ ΓΔΤΖ ΜΔΝΣΑ 

ΚΑΦΔ   ΥΧΡΗ ΦΗΛΣΡΟ 

 

5.6.1| Marlboro 

Ζ αξρηθή επηηπρία ηεο Marlboro δελ έγθεηηαη κφλν ζην 

γεγνλφο ηνπ ζέκαηνο κε ηνλ cowboy αιιά θαη ζηνλ έμππλν 

ζπλδπαζκφ ησλ πξσηαξρηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ησλ παθέησλ. Μέρξη ην 1955, ε Marlboro 

ήηαλ αθαλήο κάξθα γηα ηηο γπλαίθεο. Σφηε φκσο 

επαλαηνπνζεηήζεθε σο ε επηηνκή ηνπ αλδξηζκνχ, 

πηνζεηψληαο έλα πην ζθιεξφ παθέην κε θαπάθη πνπ 

μαλαθιείλεη.  Δπηπξνζζέησο, ηα ρξψκαηα ζην παθέην αλαγλσξίδνληαη πιένλ θαη ρσξίο 
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ηελ θηγνχξα ηνπ cowboy. Σν θφθθηλν, ην ρξψκα ηνπ πάζνπο, ηεο έληαζεο, θαη ηνπ 

δπλακηζκνχ θάλεη ηνπο θαπληζηέο πην θαλαηηζκέλνπο κε ηα ηζηγάξα Marlboro θαη 

ληψζνπλ ηελ έληνλε επηζπκία λα θαπλίζνπλ έλα απφ απηά.  

Ο θαηαλαισηήο ινηπφλ, είλαη ζε ζέζε πηα λα αλαγλσξίδεη ηα ηζηγάξα ηνπ βιέπνληαο 

κφλν ην θφθθηλν θαη άζπξν ρξψκα αθφκα θαη ζηηο δηαθεκίζεηο. Οη εηαηξίεο απηέο 

ινηπφλ επσθεινχληαη απφ ηελ ηδηφηεηα απηή ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ λα ζπλδέεη ηα 

πξντφληα κε ην ρξψκα. Γη‟ απηφ θαη ηέηνηα ηερλάζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αθίζεο 

θαη ζε δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε ή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.  

Αθφκε, κεηά ηελ απαγφξεπζε ησλ κελπκάησλ «καιαθφ» ή «ειαθξχ» ζηα παθέηα ε 

Marlboro εθάξκνζε ηελ ηερληθή ησλ ρξσκάησλ. Έηζη, ηα Marlboro Lights, ηα λνχκεξν 

έλα ζε πσιήζεηο ζηελ Ακεξηθή, πήξαλ ην λέν φλνκα Marlboro Gold. Με ηνλ ίδην ηξφπν 

ηα Marlboro Ultra Lights έγηλαλ  Marlboro Silver. 

 

5.6.2| Silk Cut 

Ζ Silk Cut είλαη κία απφ ηηο πην εληππσζηαθέο θαη 

αμηνζαχκαζηεο θαπλνβηνκεραλίεο. Ζ δηαθεκίζεηο 

γηα ηνλ θαπλφ απαγνξεχηεθαλ ην 1966 ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην αιιά ε εηαηξία θαηάθεξε λα 

«ζπάζεη» ηα επηθνηλσληαθά ηεο ζηνηρεία κε 

απνηέιεζκα ε εηθφλα θαη κφλν ηνπ κσβ κεηαμηνχ 

λα είλαη πιένλ αλαγλσξίζηκε  ζηηο δηαθεκίζεηο ρσξίο ηελ εκθάληζε ηνπ ινγφηππνπ. 

Μηα εμαηξεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ επηηξέπεη ζηελ εηαηξία λα μεγιηζηξά απφ ην ηζρχνλ 

ζχζηεκα απαγφξεπζεο.  
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Σν θπξίαξρν ρξψκα, κσβ, δίλεη ηελ εληχπσζε ελφο αλψηεξνπ πξντφληνο, ην νπνίν είλαη 

ηδαληθφ γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ηνπο αξέζεη ε πνιπηέιεηα θαη ζέινπλ λα ληψζνπλ 

βαζίιηζζεο. Σν ρξψκα απηφ ελδπλακψλεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ζπλνρή ηεο εηαηξίαο.  

5.6.3| Μειέηεο ζρεηηθά κε ηα ηζηγάξα 

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Μάξθεηηλγθ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Otago ζηε Ν. Εειαλδία, 

Janet Hoek, «Σα ρξψκαηα ησλ παθέησλ έρνπλ ζπλδπαζηεί κε ηέηνην ηξφπν απφ ηνπο 

θαπληζηέο έηζη ψζηε λα ηα αλαγλσξίδνπλ ρσξίο ιεθηηθέο πεξηγξαθέο». Γηα παξάδεηγκα, 

νη θαπληζηέο φηαλ βιέπνπλ ιεπθά, αζεκέληα ή ειαθξψο ρξσκαηηζκέλα παθέηα ηείλνπλ 

λα ηα ζπλδένπλ κε ιηγφηεξν βιαβεξά ηζηγάξα, ηα κπιε παθέηα κε καιαθά ηζηγάξα, ηα 

θφθθηλα κε θαλνληθά θαη ηα πξάζηλα κε γεχζε κέληαο.  

Οη ηξεηο κειέηεο, πνπ δεκνζηεχζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ζηελ American Journal of 

Preventive Medicine, ζπκπέξαλαλ φηη ηα ηζηγάξα ζα πξέπεη λα πσινχληαη ζε 

ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο κε πεξηνξηζκνχο ζηα ρξψκαηα φπσο θαη ζηηο ιέμεηο.  

ε κία έξεπλα, ζπκκεηείραλ 190 θαπληζηέο ζηνπο νπνίνπο έδεημαλ έμη παθέηα ηζηγάξα 

Marlboro ή Peter Jackson, κία κάξθα πνπ πσιείηαη ζηελ Απζηξαιία. Οη ζπζθεπαζίεο 

ήηαλ ζε δηάθνξα ρξψκαηα θαη ηνπο είρε αθαηξεζεί ην θείκελν εθηφο απφ ην ινγφηππν.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη είπαλ φηη ηνπο ελδηέθεξε ε πγεία, ε πίζζα, ε 

ληθνηίλε θαη ε αζθάιεηα, δηάιεμαλ ην πην ιεπθφ παθέην, δει. έλα αλνηθηφ κπεδ 

παθέην Peter Jackson's. 

ην δεχηεξν πείξακα, νη εξεπλεηέο έδεημαλ ζε 200 θαπληζηέο θαη 200 κε θαπληζηέο 

εηθφλεο απφ παθέηα ηα νπνία δηέθεξαλ ζε έλα κφλν ζηνηρείν. Απηφ ήηαλ είηε ην ρξψκα 

(π.ρ. αλνηθηφ ή ζθνχξν κπιε), είηε αξηζκφο (π.ρ. 10 ή 6), είηε ην κέγεζνο ηεο 

πξνεηδνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ πγεία.  
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 ρεδφλ ην 87% είπε φηη δηάιεμε ην αλνηρηφρξσκν παθέην θαη φρη ην 

ζθνπξφρξσκν γηα λα κεηψζεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία. Σν αλνηρηφρξσκν 

παθέην επίζεο ζπλδπάζηεθε κε ειαθξφηεξε γεχζε θαη ιηγφηεξε πίζζα.  

 Σν 89% εθείλσλ πνπ ηνπο ελδηέθεξε ε πγεία επέιεμαλ ηνλ αξηζκφ 6 έλαληη ηνπ 

10, ελψ ην 88% πίζηεπαλ φηη ην παθέην κε ηνλ αξηζκφ 10 είρε κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα πίζζαο απ‟ απηφ κε ην 6.   

 Σν 81% πίζηεπαλ φηη ηα ηζηγάξα κε ηελ έλδεημε «γεκάηε γεχζε»  πεξηείραλ 

πεξηζζφηεξε πίζζα απφ απηά κε ηελ έλδεημε «αζεκί», ελψ ην 78% είπαλ φηη ζα 

δηάιεγαλ ην αζεκί παθέην γηα λα κεηψζνπλ ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπο.  

Ζ ηξίηε έξεπλα εμέηαζε ηηο αληηδξάζεηο ζε «δηνξζσηηθέο» δειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

παξαπιεξνθφξεζε απφ ηηο θαπλνβηνκεραλίεο πνπ ην νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην ησλ 

Ζ.Π.Α. εθδίθαζε  ελαληίνλ ησλ θαπλνβηνκεραληψλ.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο αχμεζαλ ηε γλψζε ηνπο πξνζσξηλά ζρεηηθά κε ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ην θάπληζκα αιιά νη εξεπλεηέο έθξηλαλ φηη νη 

άλζξσπν ρξεηάδνληαη παξαηεηακέλε ελεκέξσζε γηα λα εκβαζχλνπλ ζε απηά ηα 

κελχκαηα (Bansal-Travers Maansi, Richard O'Connor, Fix V. Brian, Cummings 

K. Michael, June 2011). 

Οη Ζ.Π.Α. αθνινπζνχλ ην παξάδεηγκα άιισλ ρσξψλ ζηελ πάηαμε ηεο 

παξαπιεξνθφξεζεο ζηηο ζπζθεπαζίεο ηζηγάξσλ. Πεξηζζφηεξεο απφ 12 ρψξεο έρνπλ 

πηνζεηήζεη απζηεξέο ξπζκίζεηο ζηα παθέηα ησλ ηζηγάξσλ γηα ρξφληα, κε κεξηθέο απφ 

απηέο λα έρνπλ πξνβεί ζηελ επίδεημε αλαηξηρηαζηηθψλ εηθφλσλ πάλσ ζηα παθέηα.  

Ξεθηλψληαο ην 2012, νη θαπλνβηνκήραλνη ζηηο Ζ.Π.Α. πξέπεη λα έρνπλ θαιχςεη ην κηζφ 

παθέην κε πεξηζζφηεξεο πξνεηδνπνηεηηθέο αλαθνηλψζεηο θαη δσληαλέο εηθφλεο ησλ 

θηλδχλσλ ηνπ θαπλίζκαηνο. Σν FDA αθφκα ζπιινγίδεηαη πνηεο ηακπέιεο λα δηαιέμεη.  
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«Παξά ηελ χπαξμε πξνεηδνπνηεηηθψλ κελπκάησλ, ηα νπνία απνηεινχλ κεγάιε πξφνδν 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηνπ θαπλίζκαηνο, 

ππάξρεη αθφκα ην κηζφ παθέην ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

παξαπιαλήζεη ηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξακνλεχνπλ», 

δήισζε ν Bansal-Travers. 

Οη εηδηθνί ηνπ κάξθεηηλγθ ζπκθσλνχλ φηη ε λέα λνκνζεζία δελ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηηο 

ζπζθεπαζίεο λα ζηείινπλ κελχκαηα ζρεηηθά κε ηα ηζηγάξα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο.  

«Ζ ζπζθεπαζία είλαη απηή πνπ πνπιά ην πξντφλ ζην ζεκείν αγνξάο», είπε ν επίθνπξνο 

θαζεγεηήο Μάξθεηηλγθ Jeremy Kees ηνπ Villanova School of Business. 

«Σν 70% κε 80% ησλ θαηαλαισηηθψλ απνθάζεσλ ιακβάλεηαη ζην ζεκείν αγνξάο», 

ιέεη ν Kees θαη πξνζζέηεη φηη «θπζηθά, ε δηαθήκηζε θαη νη άιιεο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο είλαη ζεκαληηθέο, αιιά ην παθέην είλαη ν ζησπειφο πσιεηήο ηνπ πξντφληνο.»  

5.7| Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα 

Ο αληαγσληζκφο ζηνλ ηξαπεδηθφ θφζκν είλαη πνιχ κεγάινο γη‟ απηφ θαη ην ρξψκα είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ ζέινπλ λα ληψζνπλ 

αζθάιεηα γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο θαη ηηο επελδχζεηο ηνπο. Με 

άιια ιφγηα, κία ηξάπεδα πξέπεη λα εκπλέεη αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα ζηνπο πειάηεο ηεο. 

χκθσλα κε έξεπλα, ηα ρξψκαηα ηα νπνία ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη ην κπιε θαη ην πξάζηλν.  

Δίλαη γλσζηφ φηη ην κπιε είλαη έλα απφ ηα ρξψκαηα πνπ πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν νη 

ηξάπεδεο θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ αζθάιεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

εξεκία. Απηφο είλαη ν ιφγνο ινηπφλ πνπ ηξάπεδεο φπσο νη: Barclays, Co-op, Halifax, 

Natwest, Royal Bank of Scotland, Bank of America πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 
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κπιε ρξψκα ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο ρψξνπο αιιά θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. 

 

Interior of a Barclays branch in London 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πξάζηλν είλαη εμαηξεηηθφ ρξψκα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

ζπκβνχινπο, γηα ηξάπεδεο θαη ινγηζηέο επεηδή ζπλδέεηαη κε ηα ρξήκαηα θαη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δχλακε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζθνχξν πξάζηλν ζπρλά 

ζπζρεηίδεηαη κε ηα ηξαπεδνγξακκάηηα, ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα ακεξηθαληθά 

δνιάξηα.  Σν ρξψκα απηφ ζεσξείηαη φηη 

απεηθνλίδεη ην γξήγνξν θέξδνο θαη ηα 

επελδπηηθά πιάλα αθνχ ην πξάζηλν 

αληηπξνζσπεχεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επθνξία. 

Σξάπεδεο νη νπνίεο πξνηηκνχλ ην πξάζηλν 

ρξψκα είλαη: Credit Agricole, Nedbank (South 

Africa), Banco Azteca (Panama), BNP Paribas. 

Exterior of a BNP Paribas Branch in Paris 

 

5.8| Αζιεηηθνί Όκηινη 

Σν ρξψκα φπσο ζε θάζε θιάδν έηζη θαη ζηηο νκάδεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Σα 

ρξψκαηα πνπ νη νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ζηνιέο ηνπο αιιά θαη ζην έκβιεκά ηνπο 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ζεκαίεο ησλ ρσξψλ ηνπο αιιά θαη απφ ηα ηδαληθά πνπ έρνπλ σο 
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νκάδα.  Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ νη δχν αηψληνη αληίπαινη ηεο Διιάδαο, 

Οιπκπηαθφο θαη Παλαζελατθφο.  

5.8.1| Olympiakos  C.F.P. 

Ο Οιπκπηαθφο  (Ο.Σ.Φ.Π.), ηδξχζεθε ζηηο 10 Μαξηίνπ ηνπ 1925, ζην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά φηαλ ηα κέιε ηνπ Πεηξατθνχ Πνδνζθαηξηθνχ Οκίινπ  θαη νη νπαδνί ηνπ 

απνθάζηζαλ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηζηνξηθήο ζπλέιεπζεο, λα δηαιπζνχλ νη δχν φκηινη 

ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο λένο ελνπνηεκέλνο. Σν φλνκα απηνχ ηνπ νκίινπ 

εκπλεχζηεθε απφ ηνπο Αξραίνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, ηελ εζηθή, ηνλ ζπλαγσληζκφ 

θαη ηελ αίγιε πνπ αληηπξνζψπεπαλ 

ζηελ Αξραία Διιάδα. Ο Νφηεο 

Κακπέξνο αλαθνίλσζε ην φλνκα 

Οιπκπηαθφο θαη ν Μηράιεο 

Μαλνχζθνο ην ζπκπιήξσζε κε ηελ 

ηειηθή νλνκαζία Οιπκπηαθφο 

χλδεζκνο Φηιάζισλ Πεηξαηψο. 

Παξφια απηά, νη αδεξθνί Αλδξηαλφπνπινη, ήηαλ εθείλνη πνπ αχμεζαλ ζεκαληηθά ηε 

θήκε ηνπ ζπλδέζκνπ θαη πξνζέζεζαλ δφμα ζ‟ απηφλ.   

Ο Οιπκπηαθφο είλαη ε πην επηηπρεκέλε νκάδα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο πνδνζθαίξνπ, 

έρνληαο 38 λίθεο ζηελ δηνξγάλσζε League , 24 θχπειια Διιάδνο θαη 4 Διιεληθά 

Super Cups, δει, πεξηζζφηεξνπο ηίηινπο απφ θάζε άιιε ειιεληθή νκάδα θαη είλαη κία 

απφ ηηο ηέζζεξηο νκάδεο πνπ δελ έρνπλ ππνβηβαζηεί πνηέ απφ ηελ Α΄ Δζληθή. Ο 

Οιπκπηαθφο είλαη επίζεο έλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ πιιφγνπ. Σν 

ζηάδην ηεο νκάδαο είλαη ην ζηάδην Καξατζθάθε ηνπ Πεηξαηά πνπ βξίζθεηαη ζην Νέν 

Φάιεξν.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Super_League_Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Football_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Super_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Super_Cup
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Ο Οιπκπηαθφο κεηξά πάλσ απφ 2,5 εθαηνκκχξηα νπαδνχο ζε φιε ηελ Διιάδα, γεγνλφο 

πνπ ηνλ θαηαηάζζεη ζηελ έλαηε ζέζε ηεο ιίζηαο κε ηνπο πηζηνχο νπαδνχο ηνπ θφζκνπ 

ην 2006, έηνο θαηά ην νπνίν ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ θηάλνπλ ηηο 83.000. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη έρεη κηα κεγάιε θαη δηαξθή αληηπαιφηεηα κε ηνλ Παλαζελατθφ κε ηνλ 

νπνίν αληαγσλίδεηαη ζηα ληέξκπη ησλ αησλίσλ αληηπάισλ.  

Ζ νκάδα πηνζέηεζε ηνλ δαθλνζηεθαλνκέλν έθεβν σο έκβιεκα, ν νπνίνο ζπκβνιίδεη 

ηνλ ληθεηή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, έλα έκβιεκα ην νπνίν ππέζηε κηθξέο 

ηξνπνπνηήζεηο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Σα ρξψκαηα θφθθηλν θα ιεπθφ επηιέρζεθαλ 

γηα λα ζπκβνιίζνπλ ην πάζνο γηα ηε λίθε (θφθθηλν) θαη ηελ αξεηή, ηελ αγλφηεηα, ηελ 

επγελή άκηιια (ιεπθφ).  

5.8.2| Παλαζελατθφο 

Ο Παλαζελατθφο, είλαη κία ειιεληθή πνδνζθαηξηθή νκάδα κε έδξα ηελ Αζήλα. 

Ηδξχζεθε ην 1908 θαη έηλαη 

κία απφ ηηο παιαηφηεξεο θαη 

πην επηηπρεκέλεο νκάδεο ζηελ 

ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ 

πνδνζθαίξνπ.  Ο Παλαζελατθφο 

παίδεη ζηε Super League θαη έρεη 

θεξδίζεη 20 Διιεληθά 

Πξσηαζιήκαηα θαη 17 θχπειια. 

Ο Παλαζελατθφο επίζεο είλαη πνιχ επηηπρεκέλε νκάδα θαη ζηηο επξσπατθέο 

δηνξγαλψζεηο. Έρεη απνθηήζεη ην Παλεπξσπατθφ θχπειιν πνπ αξγφηεξα έγηλε UEFA 

Champions League θαη έρεη θηάζεη ζηνλ ηειηθφ ην 1971 θαη ηνπο εκηηειηθνχο ηα έηε 

1985 θαη 1996. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Super_League_Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Super_League_Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League
http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League
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Σν αξρηθφ γήπεδν ηεο νκάδαο ήηαλ ην Γήπεδν Απφζηνινο Νηθνιαΐδεο αιιά ηψξα είλαη 

ην Οιπκπηαθφ Γήπεδν ζηελ Αζήλα. 

Ζ νκάδα ηνπ Παλαζελατθνχ έρεη κεγάιε αληηπαιφηεηα κε ηελ νκάδα ηνπ Οιπκπηαθνχ, 

γη‟ απηφ θαη νη αγψλεο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ νκάδσλ δηθαίσο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

«αγψλεο αησλίσλ αληηπάισλ».  

χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνξία, ν Παλαζελατθφο ηδξχζεθε απφ ηνλ Γεψξγην 

Καιαθάηε ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1908, φηαλ 40 πεξίπνπ αζιεηέο απνθάζηζαλ λα 

δηαθφςνπλ απφ ηνλ Παλειιήλην Γπκλαζηηθφ χιινγν, κεηά ηελ απφθαζή ηνπ λα 

δηαιχζεη ηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα.  Σν αξρηθφ φλνκα ήηαλ Πνδνζθαηξηθφο κηινο 

Αζελψλ θαη ηα ρξψκαηα ηεο νκάδαο ήηαλ ζθνχξν θφθθηλν θαη ιεπθφ, ελψ ε έδξα ηνπο 

ήηαλ ζηελ νδφ Παηεζίσλ. 

Έηζη, ηα αξρηθά ρξψκαηα θφθθηλν θαη ιεπθφ άιιαμαλ ζε πξάζηλν θαη ιεπθφ. Σν 1918, 

ν παίθηεο Μηράιεο Παπάδνγινπ πξφηεηλε ζηελ νκάδα λα πηνζεηήζεη ζαλ έκβιεκα ην 

ηξηθχιιη. 

Ζ ζηνιή ηεο νκάδαο ήηαλ πξάζηλε κε άζπξν. Σν άζπξν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

παξαιεηπφηαλ ή ρξεζηκνπνηνχηαλ σο ελαιιαθηηθή ιχζε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξψησλ εηψλ πνπ ην πξάζηλν ήηαλ ην θχξην ρξψκα ηεο νκάδαο, νη παίθηεο θνξνχζαλ 

πξάζηλεο θαλέιεο, ιεπθά ζνξηο θαη πξάζηλεο θάιηζεο. Απφ ηφηε, ε ζηνιή έρεη αιιάμεη 

πνιιέο θνξέο αιιά ην πξάζηλν παξακέλεη ην βαζηθφ ρξψκα ηεο νκάδαο γηαηί 

αληηπξνζσπεχεη ηελ θαιή ηχρε θαη κηα ππνζρφκελε λίθε.   
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5.9| ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 5
νπ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6| ΥΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ 

ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ, ΣΟ ΦΤΛΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ  

Ζ έλλνηα ησλ ρξσκάησλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηε θπιή, ην θχιν,  

αθφκε θαη ηελ ειηθία θάπνηνπ. Έηζη, δελ είλαη  κφλν ε επηινγή ησλ ρξσκάησλ γεληθά, 

αιιά θαη πνηα ηα ρξψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηνπο πειάηεο -ζηφρνπο. Σν ίδην 

ρξψκα έρεη  δηαθνξεηηθή έλλνηα κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πνιηηηζκψλ, κεηαμχ ησλ αλδξψλ 

θαη ησλ γπλαηθψλ ή αθφκα θαη κεηαμχ ησλ παηδηψλ, ησλ εθήβσλ, ησλ ελειίθσλ θαη 

ησλ ειηθησκέλσλ. 

6.1| Υξψκαηα θαη θνπιηνχξα 

Υψξεο ζε φιν  ηνλ θφζκν έρνπλ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο νη νπνίεο ζπλδένπλ έλα 

ρξψκα κε κηα θαηάζηαζε ή έλα ζπλαίζζεκα. Με άιια ιφγηα, ε θνπιηνχξα είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο φηαλ ζθεθηφκαζηε ηη ρξψκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

κηα επηρείξεζε. πσο ζηελ Ακεξηθή, νη άλζξσπνη ζπλδένπλ ην καχξν  κε ην ζάλαην 

έηζη ζηελ Αζία, ην ιεπθφ ζρεηίδεηαη κε ην ζάλαην. Οη θιηκαηνινγηθνί φξνη ζπλδένληαη 

επίζεο κε απηφ. Γηα παξάδεηγκα, νη άλζξσπνη πνπ δνπλ θνληά ζηνλ ηζεκεξηλφ 

(ηξνπηθέο ρψξεο)  ηνπο πξνηηκνχλ ηα ζεξκά, ραξνχκελα ρξψκαηα, ελψ νη άλζξσπνη πνπ 

δνπλ πην θνληά ζηνπο πφινπο (βφξεηα θιίκαηα), πξνηηκνχλ ηα πην δξνζεξά ρξψκαηα 

φπσο ηα απαιά κπιε. 

Οη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί έρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη πξνηηκήζεηο, έηζη νη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθέο κε ηελ επηινγή ηνπ ρξψκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε παξαλφεζε. Γηα παξάδεηγκα, ην ιεπθφ είλαη ην αγλφηεξν ρξψκα απφ φια 

θαη πξνθαιεί ην ζπλαίζζεκα ηεο αζσφηεηαο, γη‟ απηφ ζπλδέεηαη ζπρλά κε ηνπο γάκνπο 

ζηε δχζε. Δληνχηνηο, ζηνπο αλαηνιηθνχο πνιηηηζκνχο φπσο ζηελ Κίλα, ηελ Ηαπσλία ή 

αθφκα θαη ζηελ Δπξψπε ην ιεπθφ είλαη ην ρξψκα ηνπ ζαλάηνπ, ηνπ πέλζνπο θαη ησλ 
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θεδεηψλ επεηδή ζπλδέεηαη κε ην άζπξν γαξίθαιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θφξνο ηηκήο 

γηα ηνπο λεθξνχο. Έηζη, έλαο εμαγσγέαο ιεπθψλ λπθηθψλ, δελ ζα πήγαηλε πνηέ ζηελ 

Κίλα λα πσιήζεη ην πξντφλ ηνπ. Δπηπιένλ, ην ιεπθφ ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζηελαρψξηα 

ζηελ Ηλδία. 

Σν καχξν ζεσξείηαη επίζεο ρξψκα ηνπ πέλζνπο, ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο θαθήο ηχρεο ζηελ 

Δπξψπε, ηελ Ακεξηθή, ην Ηζξαήι θαη ηελ Σατιάλδε. 

Σν θφθθηλν ζπκβνιίδεη ηε δσή θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν, είλαη ην ρξψκα πνπ θνξηέηαη 

απφ ηηο λχθεο ζηελ Κίλα. Σν θφθθηλν είλαη έλα πνιχ δεκνθηιέο θαη «ηπρεξφ» ρξψκα 

ζηνλ θηλεδηθφ πνιηηηζκφ. Δπηπιένλ, ην θφθθηλν ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο γηνξηέο πνπ είλαη 

γηα ηελ αγάπε θαη ηηο Δπραξηζηίεο (θφθθηλα ηξηαληάθπιια ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ, 

Υξηζηνχγελλα, θ.ιπ.) 

 Σν κπιε είλαη έλα ρξψκα πνπ „‟επηιέγεηαη‟‟ γεληθά απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο, αλεμάξηεηα απφ πνηνλ πνιηηηζκφ ή ρψξα πξνέξρνληαη, θαη γη‟ απηφ ην 

ιφγν είλαη ην αζθαιέζηεξν ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

αγνξέο ζηφρνπο. Δπηπιένλ, ην κπιε είλαη ην αγαπεκέλν ρξψκα ζην Ηζξαήι δεδνκέλνπ 

φηη ζπλδέεηαη κε ηνλ κπιε νπξαλφ θαη ηε ζεκαία ηνπο. Δπίζεο, ηα Mc Donald's 

αιιάδνπλ ην θφλην ηνπο απφ θφθθηλν ζε κπιε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο 

θαλφλεο ηνπ Ηνπδατζκνχ. 

ηηο Ζ.Π.Α ην πνξηνθάιη ζπλδέεηαη κε απνθξηέο επεηδή νη θνινθχζεο είλαη έλα κεγάιν κέξνο 

απηψλ ησλ γηνξηψλ. Γεδνκέλνπ φκσο φηη πνιινί απφ ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο δελ γηνξηάδνπλ 

απηέο ηηο ηδηαίηεξεο γηνξηέο, απηή ε ηαχηηζε κε ην ρξψκα δελ ππάξρεη. 
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Δπηπιένλ, ηα ρξψκαηα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα δψζνπλ έλλνηα ζε έλαλ 

πνιηηηζκφ. ην δπηηθφ θφζκν,  ην πξάζηλν θαη ην θφθθηλν ζπλδένληαη κε ηα 

Υξηζηνχγελλα, ελψ ην καχξν θαη ην πνξηνθάιη αληηπξνζσπεχνπλ απνθξηέο ζηηο ΖΠΑ. 

Σν πξάζηλν αληηπξνζσπεχεη ηε θχζε θαη ηελ αλάπηπμε θαη νη πεξηζζφηεξνη πνιηηηζκνί 

έρνπλ κηα ζεηηθή άπνςε γηα ην ρξψκα. Έηζη, ην πξάζηλν απεηθνλίδεη ηελ ειπίδα ζην 

Ηζιάκ αιιά νη Κηλέδνη  απνθεχγνπλ ηα πξάζηλα θαπέια δεδνκέλνπ φηη δείρλεη φηη κηα  

ζχδπγνο είλαη άπηζηε. 

Σν κσβ παξαδείγκαηνο ράξηλ, δειψλεη θπξηαξρία, πλεπκαηηθφηεηα, αμηνπξέπεηα αιιά 

ζηε Βξαδηιία αληηπξνζσπεχεη ην ζάλαην. 

Σν θίηξηλν είλαη έλα ζεηηθφ ρξψκα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιηηηζκνχο. Θεσξείηαη 

ηεξφ γηα ηνπο Κηλέδνπο, αιιά  δειψλεη ζιίςε θαη  πέλζνο ζηελ Αίγππην θαη δεινηππία 

ζηε Γαιιία. 

ηνπο βνξεηνακεξηθαληθνχο θαη επξσπατθνχο πνιηηηζκνχο, ηα αθφινπζα ρξψκαηα 

ζπλδένληαη κε νξηζκέλεο ηδηφηεηεο ή ζπλαηζζήκαηα: 

ΥΡΧΜΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ / ΑΞΗΔ 

ΚΟΚΚΗΝΟ Γχλακε, πάζνο, ηαρχηεηα, θίλδπλνο 

ΜΠΛΔ Δκπηζηνζχλε, εηιηθξίλεηα, ραιαξφηεηα  

ΚΗΣΡΗΝΟ δεζηαζηά, ραξά, επηπρία, θσηεηλφηεηα 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ παηρλίδη, δεζηαζηά, δσεξάδα 

ΠΡΑΗΝΟ θχζε, θξεζθάδα, αλάπηπμε,  αθζνλία 

ΜΧΒ πνιπηέιεηα, πλεπκαηηθφηεηα, 

αμηνπξέπεηα 

ΡΟΕ απαιφηεηα, γιπθχηεηα, αζθάιεηα 

ΛΔΤΚΟ αγλφηεηα, , θαζαξφηεηα, λεφηεηα 

ΜΑΤΡΟ θνκςφηεηα, απνπιάλεζε, κπζηήξην,  

ΥΡΤΟ θχξνο, κεγάιεο αμίαο 

ΑΖΜΗ θχξνο, επηζηεκνληθφ, πςειή 

ηερλνινγία  

Πίνακας 3: Η έννοια ηων τρωμάηων 
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6.2| Υξψκαηα θαη Φχια 

Οη πξνηηκήζεηο πνπ έρνπκε ζρεηηθά κε ηα ρξψκαηα εμαξηψληαη θαη απφ ην θχιν καο. 

Γηα παξάδεηγκα ην κπιε είλαη ην αγαπεκέλν ρξψκα ησλ αλδξψλ ελψ ην ξνδ είλαη ην 

αγαπεκέλν ρξψκα ησλ γπλαηθψλ. Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ  δηαθνξεηηθή 

αληίδξαζε θαη αληίιεςε γηα ηα δηάθνξα ρξψκαηα. 

6.2.1| Άλδξεο 

Σν κπιε ζεσξείηαη αλδξηθφ ρξψκα. Έηζη, νη άλδξεο πξνηηκνχλ ην κπιε απφ ην θφθθηλν, ην 

πνξηνθαιί ή ην θίηξηλν. Παξαδνζηαθά, ηα αγνξάθηα ζπλήζσο ηα έληπλαλ κε κπιε, εθηφο απφ ην 

Βέιγην φπνπ ην ξνδ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα αγνξάθηα. 

Σν καχξν επίζεο είλαη έλα αγαπεκέλν ρξψκα γηα ηνπο άλδξεο. Οη άλδξεο πξνηηκνχλ ην καχξν 

ρξψκα επεηδή δίλεη κηα αίζζεζε θνκςφηεηαο, ζνβαξφηεηαο θαη κπζηεξίνπ. 

Σν αζήκη είλαη επίζεο έλα απφ ηα πην αγαπεκέλα ρξψκαηα ησλ αλδξψλ, δεδνκέλνπ φηη δίλεη  

γφεηξν θαη θάλεη έλα πξντφλ λα κνηάδεη πην ζχγρξνλν θαη ηερλνινγηθά άξηην, φπσο είλαη ηα 

απηνθίλεηα. 

Σν πξάζηλν ρξψκα, ηδηαίηεξα  ην ζθνχξν πξάζηλν, είλαη έλα αγαπεκέλν ρξψκα γηα ηνπο 

θηιάζινπο ηνπ Παλαζελατθνχ FC, έλαο ειιεληθφο αζιεηηθφο φκηινο. Δπηπιένλ, νη ρξεκαηηζηέο 

θαη νη ηξαπεδίηεο ζπκπαζνχλ ην πξάζηλν επεηδή ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε ηα ρξήκαηα θαη ηελ 

επέλδπζε κηαο θαη θιαζηθφ ρξψκα ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ είλαη 

πξάζηλν. 

Σν θφθθηλν είλαη έλα αγαπεκέλν ρξψκα γηα εθείλνπο πνπ ηνπο αξέζεη ε δξάζε θαη ε ηαρχηεηα. 

Δίλαη ην πην θαηάιιειν γηα ζπνξ θαη  γξήγνξα απηνθίλεηα φπσο ε Ferrari. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε κηα κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ Joe Hallock, ην αγαπεκέλν ρξψκα 

ησλ αληξψλ είλαη ην κπιε κε  πνζνζηφ 57%. Σα ακέζσο επφκελα αγαπεκέλα ρξψκαηα είλαη ην 
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πξάζηλν (14%), ην καχξν (9%), ην θφθθηλν (7%) θαη ηα ππφινηπα κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 

5%. 

 

Στήμα 8: Τα πιο αγαπημένα τρώμαηα ηων ανδρών 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε, ηα ιηγφηεξν αγαπεκέλα ρξψκαηα γηα ηνπο 

άλδξεο είλαη ην θαθέ (27%), ην κσβ θαη ην πνξηνθαιί κε 22%  ην θαζέλα, θαη αθνινπζνχλ ην 

θίηξηλν (13%), ην άζπξν (5%) θαη ην γθξη (5%). 

 

Στήμα 9: Τα λιγόηερο αγαπημένα τρώμαηαηων ανδρών 
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6.2.2| Γπλαίθεο 

Οη γπλαίθεο αληηζέησο πξνηηκνχλ  ρξψκαηα φπσο ην θφθθηλν, ην ξνδ, ην θίηξηλν, ην πνξηνθαιί, 

ην άζπξν θαη ην καχξν. Οη γπλαίθεο ηείλνπλ λα έρνπλ κηα επξχηεξε επηινγή ζηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ ρξσκάησλ απ‟ φηη νη άλδξεο θαη είλαη πην πξφζπκεο λα δνθηκάζνπλ ηα λέα ρξψκαηα. 

Σν κπιε είλαη επίζεο έλα αγαπεκέλν ρξψκα γηα ηηο γπλαίθεο. Δίλαη έλα «αζθαιέο» ρξψκα θαη 

ζπκβνιίδεη ηελ αλεμαξηεζία. 

Σν ξνδ, είλαη παξαδνζηαθά έλα θνξηηζίζηηθν ρξψκα, εθηφο απφ ην Βέιγην φπνπ ην κπιε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα θνξηηζάθηα. Σν ξνδ ζπκβνιίδεη ηε γιπθχηεηα, ην εηδχιιην θαη ηνλ 

ξνκαληηζκφ. 

Σν θφθθηλν είλαη επίζεο έλα απφ ηα πην αγαπεκέλα ζειπθά ρξψκαηα. Οη γπλαίθεο αγαπνχλ ηα 

θφθθηλα ελδχκαηα επεηδή ην θφθθηλν αληηπξνζσπεχεη ην πάζνο θαη ηελ θιφγα, θαη αηζζάλνληαη 

ειθπζηηθφηεξεο θαη πην επηζπκεηέο. 

Σν θίηξηλν θαη ην πνξηνθαιί, αληηπξνζσπεχνπλ ηελ επεμία, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ επηπρία. Οη 

λεφηεξεο γπλαίθεο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν απηά ηα ρξψκαηα κηαο θαη είλαη πην εχζπκα θαη 

ραξνχκελα. 

Σν καχξν αξέζεη ζε φιεο ηηο γπλαίθεο επεηδή ηηο θάλεη λα θαίλνληαη ιεπηφηεξεο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα καχξν θφξεκα είλαη απαξαίηεην γηα ηελ γθαξληαξφκπα κηαο γπλαίθαο. 

Πξνζθέξεη ηελ θνκςφηεηα θαη ην κπζηήξην ζηελ εκθάληζε θάζε γπλαίθαο. Σν καχξν 

πξνηηκάηαη επίζεο απφ ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο επεηδή είλαη ζνθηζηηθέ θαη ζνβαξφ ρξψκα. 

Σν ιεπθφ, είλαη έλα ρξψκα πνπ νη γπλαίθεο θνξνχλ ζπλήζσο ην θαινθαίξη δεδνκέλνπ φηη θάλεη 

αληίζεζε κε ην καπξηζκέλν δέξκα ηνπο. Δπηπιένλ, ην ιεπθφ αληηπξνζσπεχεη ηελ αζσφηεηα, 

ηελ αγλφηεηα. Γη‟ απηφ  ην ιεπθφ είλαη ην πην θνηλφ ρξψκα ζηα γακήιηα θνξέκαηα. 
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χκθσλα κε ηε κειέηε  ηνπ Joe Hallock, ηα αγαπεκέλα ρξψκαηα γηα ηηο γπλαίθεο είλαη κπιε κε 

35%,  ην κσβ κε 23% θαη αθνινπζνχλ  ην πξάζηλν (14%), θφθθηλν  (9%) θαη ην καχξν (6%). 

Σν θίηξηλν, ην θαθέ θαη ην πνξηνθάιη πξνηηκνχληαη ιηγφηεξν απφ ηα πξναλαθεξζέληα. 

 

Στήμα 10: Τα πιο αγαπημένα τρώμαηα ηων γσναικών 

Σα ιηγφηεξν αγαπεκέλα ρξψκαηα γηα ηηο γπλαίθεο είλαη ην πνξηνθαιί κε πνζνζηφ 33%, ην 

θαθέ κε 20%, ην γθξη κε 17% θαη  ην θίηξηλν κε 13%, ελψ ην κσβ, ην πξάζηλν θαη ην ιεπθφ δελ 

είλαη ηφζν κηζεηά γηα ηηο γπλαίθεο. 

 

Στήμα 11: Τα λιγόηερο αγαπημένα τρώμαηα ηων γσναικών 
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6.3| Υξψκαηα θαη ειηθία 

Σα ρξψκαηα δηαδξακαηίδνπλ  ζεκαληηθφ ξφιν κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ειηθηψλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ηα κσξά ζπκπαζνχλ ηα απαιά ρξψκαηα φπσο κπιε θαη ξνδ, ελψ νη ελήιηθνη  ηα θσηεηλφηεξα 

ρξψκαηα φπσο ην θφθθηλν, ην θίηξηλν, ην πξάζηλν θαη  νη ειηθησκέλνη πξνηηκνχλ ηα πην ζθνχξα 

ρξψκαηα φπσο βαζχ κσβ, πξάζηλν ή απαιά ρξψκαηα φπσο ην κπιε, ην ξνδ θαη ην απαιφ 

θίηξηλν. Έηζη, θάζε ειηθία πξνηηκά κηα δηαθνξεηηθή απφρξσζε απφ θάζε ρξψκα. Ο Birren ζην 

βηβιίν ηνπ πεξηγξάθεη φηη ην κπιε θαη ην θφθθηλν έρνπλ πςειή πξνηίκεζε θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο, αιιά ηα ρξψκαηα απηά θαίλεηαη λα κεηψλνληαη απφ ηελ ιίζηα θαζψο άιια 

ρξψκαηα πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν. Σν θίηξηλν, παξαδείγκαηνο ράξηλ, είλαη αξεζηφ  απφ ηα 

παηδηά, αιιά αξρίδεη λα κελ ηνπο αξέζεη ηφζν θαζψο γίλνληαη ελήιηθνη. Ο Birren,  πεξηγξάθεη 

πσο «κε ηελ σξηκφηεηα έξρεηαη κεγαιχηεξε πξνηίκεζε γηα ηα ρξψκαηα πνπ αλήθνπλ ζην 

βξαρχ κήθνο θχκαηνο (κπιε, πξάζηλν, κσβ) απ' φηη γηα ηα ρξψκαηα πνπ αλήθνπλ ζην καθξχ 

κήθνο θχκαηνο (θφθθηλν, πνξηνθάιη θαη θίηξηλν)» (Birren, Color Psychology and Color 

Therapy). 

 

Στήμα 12: Αγαπημένο τρώμα ανά ηλικία 

http://www.joehallock.com/edu/COM498/credits.html
http://www.joehallock.com/edu/COM498/credits.html
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Σν κπιε, ην πξάζηλo, θαη ην κσβ, απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ζηηο λεφηεξεο ειηθίεο αξέζεη ην πξάζηλν  ελψ ζηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία αξέζεη ην κσβ. Απφ ην γξάθεκα ζπκπεξαίλνπκε φηη φζν ν 

άλζξσπνο κεγαιψλεη, ε πξνηίκεζή ηνπ γηα ην κσβ απμάλεηαη, ελψ ε πξνηίκεζή ηνπ γηα 

ην πξάζηλν κεηψλεηαη. Οη Μ. Μ. Terwogy θαη J. Β. Σν Hoeksma δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα 

γηα ηα ρξψκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηνπο 

ζπλδπαζκνχο θαη βξήθαλ φηη θαζψο νη άλζξσπνη κεγαιψλνπλ νη πξνηηκήζεηο ηνπο είλαη 

πηζαλφ λα αιιάμνπλ, εμαηηίαο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ επηξξνψλ. Γειψλνπλ 

φηη «θαζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ  καζαίλνπλ φηη ε έθθξαζε ηνπ ζπκνχ ζπρλά 

ηηκσξείηαη. Δπίζεο καζαίλνπλ φηη ην καχξν ρξψκα (ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ) ζπλδέεηαη 

κε ην πέλζνο». Δπίζεο, δειψλνπλ φηη ε επηξξνή ησλ ρξσκαηηθψλ ηνπο πξνηηκήζεσλ 

ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη ζηα κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο, παξφιν πνπ 

απηέο νη πξνηηκήζεηο επεξεάδνληαη θαη απφ άιινπο (κε αλαγλσξηζκέλνπο κέρξη ηψξα) 

παξάγνληεο (ΚΚ Terwogt, Hoeksma JB, Color and Emotions). 

 

Στήμα 13: Λιγόηερο αγαπημένο τρώμα ανά ηλικία 

http://www.joehallock.com/edu/COM498/credits.html
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χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα, νη ειηθησκέλνη πξνηηκνχλ ιηγφηεξν, ηα πνιχ 

έληνλα ρξψκαηα φπσο ην πνξηνθαιί θαη ην θίηξηλν. Ο Birren θαίλεηαη λα είλαη ζσζηφο 

γηα ην πνξηνθαιί ρξψκα θαη ηελ έιιεηςε δεκνηηθφηεηάο ηνπ κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ. 

Σν ηζηφγξακκα παξνπζηάδεη ην πνξηνθαιί λα απμάλεηαη σο ηκήκα ηνπ ζπλφινπ ζε φιεο 

ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπηπιένλ, ην θίηξηλν ζηγά-ζηγά γίλεηαη 

ιηγφηεξν δεκνθηιέο θαζψο ε ειηθία απμάλεηαη. Με άιια ιφγηα, νη λένη πξνηηκνχλ ηα 

έληνλα ρξψκαηα ελψ νη ειηθησκέλνη πξνηηκνχλ ηα πην ζθνχξα θαη ππνηνληθά ρξψκαηα. 

 Μωρά 

χκθσλα κε έξεπλεο ηα κσξά θιαίλε πεξηζζφηεξν φηαλ βξεζνχλ ζε έλα θίηξηλν 

δσκάηην (Burtoff, 2000) ελψ θιάηλε ιηγφηεξν ζε έλα κπιε ή πξάζηλν δσκάηην. Σα 

κσξά ζπκπαζνχλ ηα απαιά ρξψκαηα φπσο ην αλνηθηφ κπιε ή ην αλνηθηφ ξνδ. 

Οη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ην θφθθηλν είλαη ην πξψην ρξψκα πνπ αλαγλσξίδνπλ ηα 

κσξά θαη φηη αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο έληνλεο νπηηθέο αληηζέζεηο. 

 Έθεβνη θαη λεαξνί 

Οη έθεβνη θαη νη λένη ελήιηθεο πξνηηκνχλ ηα θσηεηλφηεξα πξσηαξρηθά θαη 

δεπηεξεχνληα ρξψκαηα - θφθθηλν, θίηξηλν, κπιε, πνξηνθαιί, πξάζηλν, ξνδί θαη κσβ. Σν 

ξνδ θαη ην κσβ πξνηηκψληαη  απφ ηα θνξίηζηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία. Δπίζεο νη 

έθεβνη πξνηηκνχλ ηα κνλφρξσκα παξά ηα ζρέδηα. Οη έθεβνη ληψζνπλ πην άλεηα λα 

πεηξακαηηζηνχλ κε πεξηπινθφηεξα θαη πην ζχλζεηα ρξψκαηα ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο 

ζηα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο γξαθηζηηθήο φπσο ην Photoshop. Δπηπιένλ, 

πεξηζζφηεξν επεξεάδνληαη απφ ηηο πνιηηηζηηθέο επηξξνέο ιφγσ ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο κεγαιχηεξεο πξφζβαζεο ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ. 
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Καζψο θζάλνπλ ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο εθεβείαο ηνπο, παξνπζηάδνπλ ζπρλά κηα 

πξνηίκεζε γηα ην καχξν. Απηή ε ηάζε αθνξά κηα ςπρνινγηθή αλάγθε γηα ην καχξν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ κεηάβαζεο απφ ηελ αζσφηεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηελ  

ελειηθίσζε. Γειψλεη ην ηέινο ελφο κέξνπο ηεο δσήο ηνπο θαη ηελ αξρή ελφο άιινπ, 

πνπ ηνπο επηηξέπεη  λα θξπθηνχλ απφ ηνλ θφζκν ελψ αλαθαιχπηνπλ ηε κνλαδηθφηεηα 

ηεο ηαπηφηεηά ηνπο. 

 

 Δλήιηθεο 

Απν ηελ άιιε πιεπξά, νη ελήιηθνη ζπκπαζνχλ ηα θαζηεξσκέλα ρξψκαηα φπσο ην 

καχξν, γθξίδν, πξάζηλν, κπιε, ζθνχξν θφθθηλν θ.ιπ. Δίλαη ιηγφηεξν αλνηθηνί ζηνλ 

πεηξακαηηζκφ κε ην ρξψκα, θαη ηείλνπλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηηο πξνηηκήζεηο  ηνπο, θαζψο 

γίλνληαη πην βέβαηνη γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη βξίζθνπλ ηελ θαηεχζπλζή ηνπο ζηε 

δσή. 

 Ζιηθησκέλνη 

 

Οη ειηθησκέλνη άλζξσπνη πξνηηκνχλ ηα ππνηνληθά θαη θαζαξά ρξψκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ην θίηξηλν είλαη ην ιηγφηεξν επλνεκέλν ρξψκα απηήο ηεο αγνξάο ζηφρνπ, 

εθηφο αλ είλαη έλα ρισκφ θίηξηλν. Πξνηηκνχλ ηα ζαθή ρξψκαηα φπσο ην θξέζθν  κπιε, 

ξνδ,  πξάζηλν ή κπιε-πξάζηλν θαη φρη ην ιαδί.   

Αηζζάλνληαη γεληθά πην άλεηα κε ηα ήξεκα ρξψκαηα ηνπ κπιε, πξάζηλνπ, ξνδί θαη κσβ, 

απφ ηα θσηεηλά, έληνλα ρξψκαηα φπσο ην θφθθηλν, ην πνξηνθαιί θαη ην θίηξηλν, αλ θαη 

κεξηθνί ζα επηιέμνπλ ην αλνηρηφ κπιε, ην κνπληφ θφθθηλν θαη ην απαιφ θίηξηλν. 

Πνιιέο γπλαίθεο απηήο ηεο ειηθίαο επηιέγνπλ ζπρλά ηα ρξψκαηα ηεο κσβ απφρξσζεο, 

πνπ πνηθίιινπλ απφ βαζχ κσβ θαη βηνιεηί, ζε κσβ ιεβάληαο, θαη ην ρξψκα ηνπ 

δακάζθελνπ, θαζψο κεγαιψλνπλ ζε ειηθία.  
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6.4| ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 6
νπ

 ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

Βηβιηνγξαθία 

 Albaum Gerald, Duerr Edwin, 2008, International Marketing and Export 

Management, Pearson Education, England 

 Gillespie Kate,  Jeannet Jean-Pierre, Hennessey H. David, 2010, Global 

Marketing, Cengage Learning, U.S.A. 

 Moss Gloria, 2009, Gender, design and marketing: how gender drives our 

perception of design and marketing, Gower Publishing Ltd,  England 

 Vickie Lynn VanHurley, 2007, The influence of packaging color on consumer 

purchase intent: The influence of color at the point of purchase,  ProQuest, 

Michigan State University 

 Birren Faber, 1961, Color Psychology and Color Therapy: A Factual Study of 

the Influence of Color on Human Life, New Hyde Park, New York: University 

Books, Inc. 

 Mahnke H. Frank, Mahnke H. Rudolf,1993,  Color and Light in Man-Made 

Environment, John Wiley & Sons Inc., New York 

Αξζξνγξαθία 

 Burtoff Barbara (June 2000), Color your world: Red is for Sexy. Blue is for 

Calm, Washington Post, New York Public Library Online (19 March 2001) 

 Frank Jane (Summer, 1990), Gender Differences in Color Naming: Direct Mail 

Order Advertisements, American SpeechVol. 65, No. 2, pp. 114-126 

 Leichtling Channa (Spring 2002), How color affects Marketing, Touro College 

Accounting and Business Society Journal, pp: 22-31 

 Mario De Bortoli & Jesús Maroto (2001), Colours Across Cultures: Translating 

Colours in Interactive Marketing Communications, European Languages and 
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the Implementation of Communication and Information Technologies (Elicit) 

conference, University of Paisley 

 Terwogt MM, Hoeksma JB (Jan 1995), Colors and emotions: preferences and 

combinations, The Journal of General Psychology,122(1):5-17 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7| ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Ζ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Αλακθηζβήηεηα, 

ηα ρξψκαηα δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν επεξεάδνληαο ηελ ζπκπεξηθνξά καο 

ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ρξψκα ηαμηλνκείηαη κεηαμχ ησλ 

θνξπθαίσλ ηξηψλ παξαγφλησλ ζηελ απφθαζε αγνξψλ (Mimi Cooper, 1994). Κάζε 

έηνο, δηεμάγνληαη έξεπλεο γηα λα αλαθαιχςνπλ πην ρξψκα ζπγθεθξηκέλα γέλε ή νκάδεο 

ή ειηθίεο ηείλνπλ λα αγνξάζνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Cooper Marketing Group  δηεμάγεη 

θαη πσιεί ην απνηέιεζκα ηεο «κειέηεο πξνηίκεζεο ρξψκαηνο» ζηνπο θαηαζθεπαζηέο 

θαη ηνπο ιηαλνπσιεηέο ηνπ ηκαηηζκνχ, ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απηνθηλεηνβηνκεραληψλ 

θαη ησλ εγρψξησλ  επηπιψζεσλ, εηεζίσο (Leichtling Channa, 2002). 

 

7.1| Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή 

Ζ πκπεξηθνξά  ηνπ θαηαλαισηή  νξίδεηαη σο «… εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ιακβάλνληαη άκεζα ππφςε ζηε ιήςε, ηελ θαηαλάισζε, θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ απφθαζεο πνπ 

πξνεγνχληαη θαη αθνινπζνχλ απηψλ ησλ ελεξγεηψλ» (Wilkie, 1994). Ζ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη κηα ζχλζεηε, δπλακηθή, πνιπδηάζηαηε επηζηήκε πνπ φρη κφλν 

εξεπλά ηε δηαδηθαζία ησλ θαηαλαισηηθψλ  απνθάζεσλ θαη ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο, 

αιιά θαη ηηο πξν θαη κεηα-αγνξψλ δξαζηεξηφηεηεο (Blackwell, Miniard, Engel, 2001). 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πξν-αγνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε κηαο 

αλάγθεο ή κηαο επηζπκίαο, θαη ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

γηα ην πξντφλ θαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα πνπ πηζαλψο ηελ ηθαλνπνηνχλ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο κεηα-αγνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αγνξαζκέλνπ 

πξντφληνο ζε ιεηηνπξγία, θαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα λα κεησζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα  
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ηεο αλεζπρίαο πνπ ζπλνδεχνπλ ζπρλά ηελ αγνξά ησλ αθξηβψλ θαη ζπάληα πξντφλησλ 

φπσο ηα θαηαλαισηηθά δηαξθή αγαζά. Κάζε κία απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο έρεη 

επηπηψζεηο ζηελ αγνξά θαη ηελ επαλαγνξά θαη είλαη ππνθείκελεο ζην κάξθεηηλγθ ησλ 

επηθνηλσληψλ θαη ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ. Ζ θαηαλφεζή ηεο 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε ηθαλφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ λα ηελ 

επεξεάδνπλ βαζίδεηαη ζηε γλψζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη θαηαλαισηέο 

δηακνξθψλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο (Foxall, 1985, 1997). 

7.2| Ζ δηαδηθαζία ηεο απφθαζεο γηα αγνξά: Σν κνληέιν πέληε ζηαδίσλ 

Ζ δηαδηθαζία ηελ νπνία νη θαηαλαισηέο αθνινπζνχλ φηαλ  αγνξάδνπλ θάηη έρεη 

κειεηεζεί γηα πνιχ θαηξφ. Έλα απφ ηα πην θνηλά πξφηππα πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο 

κειεηεηέο είλαη ε δηαδηθαζία απφθαζεο αγνξάο πνπ απνηειείηαη απφ πέληε ζηάδηα 

(Kotler, 2006). Απηφ ην πξφηππν επηζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηά 

ηελ αγνξά αξρίδεη λσξίηεξα απφ ηελ πξαγκαηηθή αγνξά θαη έρεη  ζπλέπεηεο γηα κηα 

κεγάιε  ρξνληθή πεξίνδν κεηά ηελ αγνξά. Τπνζέηεη φηη νη θαηαλαισηέο πεξλνχλ θαη ηα 

πέληε ζηάδηα ηεο αγνξάο πξντφλησλ. 

Στήμα 14: Μονηέλο πένηε ζηαδίων ηης αγοραζηικής διαδικαζίας ζύμθωνα με ηον Kotler 

Αλαγλψξηζε Αλάγθεο 

Ζ δηαδηθαζία αγνξάο αξρίδεη φηαλ έλαο αγνξαζηήο αλαγλσξίδεη έλα πξφβιεκα ή κηα 

αλάγθε. Μφιηο αλαγλσξηζηεί ε αλάγθε, ε ππφινηπε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ 

θαηαλαισηή επηθαιείηαη γηα λα θαζνξίζεη αθξηβψο πψο ν θαηαλαισηήο ζα θηλεζεί γηα 

λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ (Wilkie, 1994). 
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Δλλνηνινγηθά, ε αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο εκθαλίδεηαη φηαλ ν θαηαλαισηήο 

πξνζδηνξίδεη κηα απφθιηζε κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο θαη επηζπκεηήο θαηάζηαζήο ηνπ. 

Δίηε ηα εμσηεξηθά είηε ηα εζσηεξηθά εξεζίζκαηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε. χκθσλα κε ηνλ Kotler (2006), έλα εζσηεξηθφ εξέζηζκα κπνξεί λα 

νξηζηεί σο νη θαλνληθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ φπσο είλαη ε πείλα, ε δίςα θαη ην θχιν. Ζ 

αλάγθε κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ έλα εμσηεξηθφ εξέζηζκα, παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηαλ 

έλα πξφζσπν βιέπεη θάηη –πνηεο είλαη νη ζθέςεηο εθείλεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζρεηηθά 

κε ηελ αγνξά. Δπηπιένλ, νη αιιαγέο ζηελ πξαγκαηηθή ή επηζπκεηή θαηάζηαζή θάπνηνπ 

είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο αλάγθεο (Kotler, 2006  Wilkie,1994). 

 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ην δεχηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ, 

κπνξεί λα νξηζηεί σο ε παξαθηλνπκέλε ελεξγνπνίεζε ηεο γλψζεο πνπ απνζεθεχεηαη 

ζηε κλήκε ή ε απφθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ (Engel et al., 1993). πσο 

δείρλεη απηφο ν νξηζκφο, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα είλαη είηε εζσηεξηθήο 

είηε εμσηεξηθήο θχζεο. ηελ εζσηεξηθή αλαδήηεζε, νη θαηαλαισηέο ςάρλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηε κλήκε ηνπο γηα  πξντφληα πνπ πηζαλψο ιχλνπλ ην πξφβιεκα/ηελ 

αλάγθε. Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ 

πξντφληνο, πιεξνθνξίεο ε νπνίεο έρνπλ απνθηεζεί κέζα απφ δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο, 

ή πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα. Δάλ δελ κπνξνχλ λα 

αλαθηήζνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο απφ ηε κλήκε ηνπο γηα κηα απφθαζε, αλαδεηνχλ ηηο 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζε κηα εμσηεξηθή αλαδήηεζε. Ζ εμσηεξηθή αλαδήηεζε κπνξεί 

λα εζηηάζεη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζηε ζχγθξηζε ησλ 

δηαζέζηκσλ εηαηξηψλ θαη ησλ ηηκψλ ηνπο, εμνπζηνδνηεκέλεο εκπνξηθέο πεγέο, φπσο νη 

δηαθεκίζεηο ηειεφξαζεο ή Σχπνπ, θαη νη δεκφζηεο πεγέο (Engel et al., 1993) 
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 Ζ επηξξνή πνπ έρνπλ απηέο νη πεγέο πιεξνθνξηψλ ζηνλ αγνξαζηή πνηθίιιεη αλάινγα 

κε ηελ θαηαλαισηηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ. πλήζσο, νη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηηο εκπνξηθέο πεγέο αιιά ν θαηαλαισηήο 

εκπηζηεχεηαη ζπλήζσο πεξηζζφηεξν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ή δεκφζηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ (Kotler, 2006). 

 

Αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ 

Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ηηο 

πιεξνθνξίεο απφ αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο θαη λα θάλεη κηα ηειηθή θξίζε αμίαο.                  

Τπάξρνπλ κεξηθέο βαζηθέο έλλνηεο πνπ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηε δηαδηθαζία 

θαηαλαισηηθήο αμηνιφγεζεο φπσο: ε ηθαλνπνίεζε κηαο αλάγθεο, νξηζκέλα νθέιε απφ 

ηελ αγνξά πξντφλησλ, ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηα νθέιε 

εθείλα πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ απηήλ ηελ αλάγθε. πλήζσο ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζα είλαη ηα κεηά ηελ αλαδήηεζε 

νθέιε (Kotler, 2006). 

Ζ αμηνιφγεζε είλαη ζπρλά βαζηζκέλε ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο. Οη 

άλζξσπνη έρνπλ γεληθά κηα πεξηγξαθηθή ζθέςε γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξντφλησλ θαη 

εθείλε αζθεί ηελ  επηξξνή γηα ηελ δηαδηθαζία απφθαζεο αγνξάο. Οη αληηιήςεηο 

απεηθνλίδνπλ ηελ  ηάζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ αηζζεκάησλ θαη ηεο δξάζεο ησλ 

αλζξψπσλ θαη επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αμηνιφγεζε είλαη ην κνληέιν πξνζδνθίεο -

αμίεο. εκαίλεη φηη ν θαηαλαισηήο ζπγθξίλεη ηηο εηαηξίεο ζχκθσλα κε θαη ηηο θαιέο θαη 

θαθέο πεπνηζήζεηο ηνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία θαη ηε ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ 

πεπνηζήζεσλ (Kotler, 2006). 
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Δπηπιένλ, νη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ ππφςε θαη άιια αμηνινγηθά θξηηήξηα φπσο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ν θαηαλαισηήο ζέιεη (ή δελ ζέιεη). Σα αμηνινγηθά 

θξηηήξηα πνηθίινπλ ζπλήζσο ζηε ζεκαζία ή ηελ πξνβνιή ηνπο. Ζ ηηκή, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, κπνξεί λα είλαη κηα θπξίαξρε δηάζηαζε ζε κεξηθέο απνθάζεηο θαη φκσο κάιινλ 

αζήκαληε ζε άιιεο. Ζ πξνβνιή ησλ αμηνινγηθψλ θξηηεξίσλ εμαξηάηαη απφ έλα πιήζνο 

πξντφλησλ, πεξηζηαζηαθψλ θαη κεκνλσκέλσλ παξαγφλησλ (Engel et al., 1993). 

Σέινο, νη δηαδηθαζίεο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

ηειηθήο επηινγήο απφ ηελ επηινγή ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαινχληαη θαλφλεο 

απφθαζεο. Απηνί νη θαλφλεο κπνξνχλ λα απνζεθεπζνχλ ζηε κλήκε θαη λα αλαθηεζνχλ 

φηαλ απαηηνχληαη. Δλαιιαθηηθά, νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ρηίζνπλ ηνπο 

επνηθνδνκεηηθνχο θαλφλεο απφθαζεο γηα λα εγθαηαζηήζνπλ ηα πεξηζηαζηαθά 

απξφβιεπηα έμνδα (Engel et al., 1993). Οη θαλφλεο απφθαζεο πνηθίιινπλ αξθεηά ζηελ 

πνιππινθφηεηά ηνπο. Μπνξνχλ λα είλαη πνιχ απιντθνί (παξαδείγκαηνο ράξηλ, λα 

αγνξάζνπλ φηη αγφξαζαλ θαη ηελ ηειεπηαία θνξά) αιιά κπνξνχλ επίζεο λα είλαη 

αξθεηά ζχλζεηνη, φπσο φηαλ ν θαλφλαο  αλαηξέπεη έλα πξφηππν κε πνιιέο ηδηφηεηεο. 

 

Αγνξά 

Ζ έθβαζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ζηαδίνπ αμηνιφγεζεο είλαη ε πξφζεζε λα αγνξάζεη (ή λα 

κελ αγνξάζεη) ην πξντφλ ν θαηαλαισηήο. Ζ ηέηαξηε αθνινπζία ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά ηνπ πξννξηδφκελνπ πξντφληνο. Γεληθά,  ζα είλαη 

ην πξντφλ πνπ έρεη ηελ πην ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζε ζρέζε κε ηα αμηνινγηθά θξηηήξηα 

(Assael, 1992  Ennew, 1993). 

ηελ εθηέιεζε κηαο πξφζεζεο αγνξψλ, ν αγνξαζηήο κπνξεί λα θάλεη κέρξη πέληε ππν-

απνθάζεηο: εκπνξηθφ ζήκα, έκπνξνο, πνζφηεηα, ζπγρξνληζκφο, θαη κέζνδνο 

πιεξσκήο. χκθσλα κε  ηνλ Kotler (2006) δελ αμηνινγνχλ φινη νη θαηαλαισηέο ηα 
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ίδηα πξάγκαηα θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ο Kotler (2006) πεξηγξάθεη ηξεηο επηινγέο ιχζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο: 

 πλδεηηθή: ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν θαηαλαισηήο έρεη ηελ ειάρηζηε απαίηεζε 

γηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα θαη επηιέγεη ην πξψην πξντφλ πνπ θαιχπηεη 

απηήλ ηελ απαίηεζε 

 Λεμηθνγξαθηθή: εδψ ν θαηαλαισηήο επηιέγεη ην πξντφλ πνπ έρεη ηελ θαιχηεξε 

αληηζηνηρία κε ηε ζεκαληηθφηεξε απαίηεζή ηνπ 

 Δηο άηνπνλ απαγσγή: ν θαηαλαισηήο επηιέγεη θνηηάδνληαο  φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη απνβάιιεη έλα - έλα ηα εκπνξηθά ζήκαηα εάλ 

δελ θαιχπηνπλ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε ηνπ. 

 

Αμηνιφγεζε κεηά ηελ αγνξά 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε ζπκπεξηθνξά κεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Αθφκε θαη 

αλ ν πειάηεο ήδε έρεη αγνξάζεη ην πξντφλ είλαη αθφκα ζεκαληηθφ φηη απηφο ή απηή ζα 

δηαηεξήζεη ηελ θαιή εληχπσζε ηεο κάξθαο θαη ηνπ πξντφληνο. Αλ ν θαηαλαισηήο είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο ή δπζαξεζηεκέλνο εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ 

ηνπ θαηαλαισηή θαη πξνζδνθψκελσλ επηδφζεσλ ηνπ πξντφληνο.  

Δάλ ην πξντφλ ππεξβαίλεη ηηο πξνζδνθίεο, ν θαηαλαισηήο είλαη επραξηζηεκέλνο  εάλ 

ηθαλνπνηεί δει. ηηο πξνζδνθίεο, ν θαηαλαισηήο ηθαλνπνηείηαη,  εάλ ππνιείπεηαη φκσο 

ησλ πξνζδνθηψλ, ν θαηαλαισηήο είλαη δπζαξεζηεκέλνο (Kotler, 1997, Kotler et al., 

1996). Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαζνξίδνπλ εάλ νη θαηαλαισηέο θάλνπλ κηα θαηαγγειία, 

αγνξάδνπλ ην πξντφλ πάιη ή  ζπδεηνχλ επλντθά ή αξλεηηθά γηα ην πξντφλ κε άιινπο 

(Dibb et al., 1997). Έλαο ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ κάξθεηηλγθ, είλαη επνκέλσο, λα 

ππελζπκίδεη ζηνπο θαηαλαισηέο φηη έρνπλ ιάβεη ηε ζσζηή απφθαζε (Ennew, 1993). 
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7.3| Πξνζσπηθέο επηξξνέο 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν κεκνλσκέλνο θαηαλαισηήο επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

χκθσλα κε ηνλ  Kotler (1997), απηέο νη επηξξνέο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ επξέσο 

ζε ςπρνινγηθνχο θαη πξνζσπηθνχο παξάγνληεο. 

Οη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα άηνκα θαζνξίδνπλ ελ κέξεη ηε 

γεληθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ θαη επεξεάδνπλ έηζη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο 

θαηαλαισηέο. Οη αξρηθέο επηξξνέο ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη (1) 

πξνζσπηθφηεηα θαη ε απηνγλσζία, (2) ην θίλεηξν, (3) ε εθκάζεζε, (4) ε αληίιεςε θαη 

(5) ν αληίθηππνο ησλ αληηιήςεσλ. 

(1) Ζ πξνζσπηθφηεηα θαη ε απηνγλσζία παξέρνπλ ζηνλ θαηαλαισηή έλα θεληξηθφ 

κήλπκα. Γειαδή παξέρνπλ κηα δνκή γηα ην άηνκν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί έλα ζπλεπέο ζρέδην ηεο ζπκπεξηθνξάο  (Kotler θαη ινηπνί., 1996). 

(2) Σα θίλεηξα είλαη εζσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

παξέρνπλ ηηο νδεγίεο γηα λα θαηεπζχλνπλ ηελ ελεξγνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά. 

Πξφθεηηαη λα επεξεάζνπλ αλάγθεο πνπ  έλαο θαηαλαισηή ζεσξεί σο 

ζεκαληηθέο θαη επνκέλσο ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο αλάγθεο ηελ νπνία πξέπεη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ.  Ζ ζεσξία θηλήηξσλ ηνπ Maslow, παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

πξνηείλεη φηη νη αλάγθεο ηαθηνπνηνχληαη ζε κηα ηεξαξρία, απφ ηελ πεξηνξηζκέλε 

ζηελ ιηγφηεξν πεξηνξηζκέλε. χκθσλα κε απηήλ ηελ ζεσξία, έλαο θαηαλαισηήο 

ζα επεδίσθε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ρακειφηεξεο αλάγθεο (π.ρ. θπζηνινγηθέο 

αλάγθεο) πξηλ πξνρσξεί ζηηο πςειφηεξεο αλάγθεο φπσο ν απηνζεβαζκφο ή ε 

θνηλσληθή ζέζε (Feldman, 1989). 
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Figure 15: Η ιεραρτία ηων αναγκών ηοσ Maslow 

 

(3) θμαντικό ρόλο ςτθν κατανόθςθ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ παίηει θ 

εκμάκθςθ. Με άλλα λόγια, ποιοι καταναλωτζσ μακαίνουν, πϊσ μακαίνουν και 

ποιοι παράγοντεσ παίηουν ρόλο ςτθ διατιρθςθ του διδακτικοφ υλικοφ ςτθ 

μνιμθ. Οι καταναλωτζσ όχι μόνο αποκτοφν και κυμοφνται τα ονόματα και τα 

χαρακτθριςτικά προϊόντων, αλλά μακαίνουν επίςθσ  μοντζλα για να κρίνουν 

τα προϊόντα, τα μζρθ για να ψωνίςουν, τισ δυνατότθτεσ επίλυςθσ 

προβλιματοσ, τα μοντζλα ςυμπεριφοράσ και των προτιμιςεων. Αυτό το 

υλικό, που αποκθκεφεται ςτθ μνιμθ, επθρεάηει ςθμαντικά το πϊσ ζνασ 

καταναλωτισ αντιδρά ςε κάκε κατάςταςθ που αντιμετωπίηει (Engel et al, 1993  

Wilkie, 1994). 
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(4) Η αντίλθψθ αντιπροςωπεφει τθ διαδικαςία επιλογισ, οργάνωςθσ, ερμθνείασ 

των πλθροφοριϊν που λαμβάνουν οι καταναλωτζσ για να παραχκεί νόθμα. Οι 

λιψθ πλθροφοριϊν είναι θ διαίςκθςθ που νιϊκουν μζςω των αιςκιςεων  τθσ 

όραςθσ, τθσ γεφςθσ, τθσ ακοισ, τθσ όςφρθςθσ και τθσ αφισ. Εντοφτοισ, κάκε 

καταναλωτισ λαμβάνει, οργανϊνει και ερμθνεφει αυτζσ τισ αιςκθτιριεσ 

πλθροφορίεσ με ζναν προςωπικό τρόπο. υνεπϊσ, τρεισ αντιλθπτικζσ 

διαδικαςίεσ μποροφν να διακρικοφν: επιλεκτικι προςοχι, επιλεκτικι 

διαςτρζβλωςθ και επιλεκτικι διατιρθςθ. Η επιλεκτικι προςοχι αναφζρεται 

ςτθν επιλογι των ειςροϊν τισ οποίεσ οι άνκρωποι εκκζτουν ςτθ 

ςυνειδθτοποίθςι τουσ. Επιλεκτικι διαςτρζβλωςθ είναι θ αλλαγι και θ 

μετατροπι των λαμβανόμενων πλθροφοριϊν. Σζλοσ, θ επιλεκτικι διατιρθςθ 

είναι θ διαδικαςία υπενκφμιςθσ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ υποςτθρίηουν τα 

προςωπικά ςυναιςκιματα και τισ πεποικιςεισ και θ λθςμονιά αυτϊν που δεν 

υποςτθρίηουν (Dibb et al., 1997  Kotler, 1997). 

(5) Οι ςυμπεριφορζσ κακοδθγοφν το βαςικό προςανατολιςμό ενόσ καταναλωτι 

προσ τα αντικείμενα, τουσ ανκρϊπουσ, τα γεγονότα και τισ δραςτθριότθτζσ 

του. Τπό αυτιν τθ μορφι, οι ςυμπεριφορζσ επθρεάηουν ζντονα πϊσ οι 

καταναλωτζσ κα ενεργιςουν και κα αντιδράςουν ςτα προϊόντα και τισ 

υπθρεςίεσ, και πόςο καλά κα αποκρικοφν ςτισ επικοινωνίεσ που οι ζμποροι 

αναπτφςςουν για να τουσ πείςουν  να αγοράςουν τα προϊόντα τουσ (Kotler, 

1997, Dibb et al., 1997).  
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Επιπλζον, υπάρχει και μια άλλθ κατθγορία προςωπικϊν παραγόντων που 

επθρεάηουν τθν λιψθ αποφάςεων του καταναλωτι. Αυτοί οι προςωπικοί 

παράγοντεσ περιλαμβάνουν τισ δθμογραφικζσ και περιςταςιακζσ μεταβλθτζσ. 

 Οι δθμογραφικζσ μεταβλθτζσ είναι προςωπικά χαρακτθριςτικά όπωσ το φφλο, 

θ θλικία, θ φυλι, θ εκνικι προζλευςθ, το ειςόδθμα, ο κφκλοσ οικογενειακισ 

ηωισ και το επάγγελμα. Σο ειςόδθμα ενόσ καταναλωτι, παραδείγματοσ χάριν, 

κακορίηει τθν ευχζρεια να ξοδεφει και επομζνωσ να επθρεάηει ποτζ είναι 

δυνατό να ικανοποιιςει μια ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ. 

 Οι περιςταςιακοί παράγοντεσ είναι οι εξωτερικζσ καταςτάςεισ ι οι όροι που 

υπάρχουν όταν λαμβάνει ζνασ καταναλωτισ μια απόφαςθ για αγορά. Για 

παράδειγμα, ο χρόνοσ που ζνασ καταναλωτισ ζχει διακζςιμο για τθ λιψθ τθσ 

απόφαςθσ είναι μια περιςταςιακι μεταβλθτι που επθρεάηει ζντονα τισ 

καταναλωτικζσ αποφάςεισ. Επομζνωσ, ζνασ καταναλωτισ μπορεί να 

αποφαςίςει γριγορα και εφκολα να αγοράςει ζνα διακζςιμο επϊνυμο 

προϊόν, εάν υπάρχει λίγοσ διακζςιμοσ χρόνοσ για τθν επιλογι και τθν αγορά 

προϊόντοσ (Dibb et al., 1997, Kotler, 1997). 

7.4| Πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο 

Οη θαηαλαισηέο είλαη κέιε κηαο θνηλσλίαο, πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη 

επεξεάδνληαη απφ απηνχο. Απηέο νη θνηλσληθέο δηαζπλδέζεηο πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

πνιηηηζκφ, ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη ηηο νκάδεο αλαθνξάο. 
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7.4.1| Πνιηηηζκφο 

Ο πνιηηηζκφο είλαη ν ηζρπξφηεξνο φισλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηξξνψλ ζηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Δίλαη «… νη αμίεο, νη θαλφλεο, θαη νη αλάγθεο πνπ έλα 

άηνκν καζαίλεη απφ ηελ θνηλσλία νη νπνίεο νδεγνχλ ζηα θνηλά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο 

κέζα ζηελ θνηλσλία. «(Assael, 1992). πσο δείρλεη απηφο ν νξηζκφο, ν πνιηηηζκφο 

πεξηιακβάλεη θαη ηα πιηθά θαη ηα άυια ζηνηρεία. ε έλα πιαίζην θαηαλαισηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ηα αληηθείκελα ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ ζα πεξηειάκβαλαλ ηα πξντφληα 

θαη ηηο ππεξεζίεο, ηηο ππεξαγνξέο θαη ηηο δηαθεκίζεηο. Σα άυια ζηνηρεία ζα 

πεξηειάκβαλαλ ηηο ηηκέο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ηδέεο (Engel et al., 1992). 

Ο πνιηηηζκφο επίζεο θξίλεη ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ. Έλα πξντφλ πνπ παξέρεη ηα πεξηζζφηεξα νθέιε ζηα κέιε ελφο 

πνιηηηζκνχ, έρεη πνιχ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα  απνδνρήο απφ ηελ αγνξά (Solomon, 

1993). 

Έλαο πνιηηηζκφο κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ππννκάδεο βαζηζκέλεο ζηελ ειηθία, ηηο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή ηελ εζληθή ηαπηφηεηα. Μέζα ζε απηέο, ππάξρνπλ αθφκα 

κεγαιχηεξεο νκνηφηεηεο ζηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο αμίεο θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ 

απ‟ φηη κέζα ζηνλ επξχηεξν πνιηηηζκφ (Dibb et al., 1997). 

Σέινο, ν ηζρχσλ πνιηηηζκφο ζα θαζνξίζεη επίζεο πψο νη θαηαλαισηέο αληηδξνχλ ζε 

νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ (Ennew, 1993, Dibb et al., 1997). 

7.4.2| Κνηλσληθή ηάμε 

Μέζα ζε θάζε θνηλσλία, νη άλζξσπνη ηαμηλνκνχλ ηνπο άιινπο ζε πςειφηεξεο ή 

ρακειφηεξεο ζέζεηο ζεβαζκνχ. Απηή ε ηαμηλφκεζε νδεγεί ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο. Μηα 

θνηλσληθή ηάμε είλαη κηα θνηλσληθή θαηεγνξία, πνπ θαζνξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηα κέιε  
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ηεο πνπ έρνπλ θαηά πξνζέγγηζε ηζνδχλακε θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ην επάγγεικα θαη ην εηζφδεκα ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ δηάθξηζε ζε 

θνηλσληθέο ηάμεηο αιιά κεξηθνί εξεπλεηέο ηνλίδνπλ άιινπο παξάγνληεο φπσο είλαη ε 

εθπαίδεπζε, ν ηξφπνο δσήο, ην γφεηξν ή νη αμίεο, σο θαιχηεξα πεξηγξαθηθά κέηξα 

(O'Shaugnessy, 1995). 

Οη θνηλσληθέο ηάμεηο παξνπζηάδνπλ επδηάθξηηεο πξνηηκήζεηο ζε πξντφληα θαη επψλπκεο 

εηαηξίεο ζε πνιιέο πεξηνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ, ηνπ ηκαηηζκνχ θαη ησλ απηνθηλήησλ. Μεξηθά πξντφληα κπνξνχλ αθφκε θαη λα 

ζεσξεζνχλ σο ζχκβνια θνηλσληθήο ζέζεο πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα λα ζπλδέζνπλ έλαλ 

θαηαλαισηή κε κηα ηδηαίηεξε θνηλσληθή ηάμε (Kotler, 1997, Ennew, 1993). 

7.4.3| Οκάδεο αλαθνξάο 

Οη θαηαλαισηέο αλήθνπλ ζε δηάθνξεο νκάδεο. Παξαδνζηαθά, κηα νκάδα αλαθέξεηαη 

σο «… έλα ζχλνιν δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ φπνπ  ακνηβαία επηθνηλσλνχλ ή  

ζπλεηαηξίδνληαη ν έλαο κε ηνλ άιιν γηα θάπνην ζθνπφ» (O'Shaughnessy, 1995). Γχν 

γεληθνί ηχπνη νκάδσλ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ: πξσηαξρηθέο θαη δεπηεξεχνπζεο 

νκάδεο. Οη πξσηαξρηθέο νκάδεο πεξηιακβάλνπλ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο, ή ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη αλακηγλχνπλ έλα άηνκν ζηελ άκεζε θαη ζπρλή αιιειεπίδξαζε κε 

άιια κέιε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δεπηεξεχνπζεο νκάδεο ηείλνπλ λα είλαη πην 

επίζεκεο θαη  απαηηνχλ ηε ιηγφηεξε ζπλερή αιιειεπίδξαζε, π.ρ. έλα πνιηηηθφ θφκκα. 

Μηα νκάδα αλαθνξάο κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο έλα ζεκείν  ζχγθξηζεο θαη κηα πεγή 

πιεξνθνξηψλ γηα έλα άηνκν. Μηα θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα αιιάμεη γηα 

λα είλαη πεξηζζφηεξν επηζπκεηή ζχκθσλα κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο. Γεληθά, φζν πην επδηάθξηην είλαη έλα πξντφλ, ηφζν πηζαλφηεξν  

είλαη φηη ε απφθαζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κάξθα ζα επεξεαζηεί απφ ηηο νκάδεο 
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αλαθνξάο (Dibb et al., 1997, Kotler, 1997). Έλα άηνκν κπνξεί επίζεο λα αλαδεηήζεη 

πιεξνθνξίεο απφ ηελ νκάδα αλαθνξάο γηα άιινπο παξάγνληεο ζρεηηθά κε κηα 

ελδερφκελε αγνξά, φπσο απφ πνχ λα αγνξάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Ο βαζκφο 

ζηνλ νπνίν κηα νκάδα αλαθνξάο έρεη επηπηψζεηο ζε κηα απφθαζε αγνξψλ εμαξηάηαη 

απφ ηελ επαηζζεζία ελφο αηφκνπ ζηελ επηξξνή ηνπ θαη ηε δχλακε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζηελ νκάδα (Dibb et al., 1997, Kotler, 1997). 

Ζ νηθνγέλεηα είλαη ε πξσηαξρηθή νκάδα αλαθνξάο κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή. Οη 

αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο έρνπλ επηπηψζεηο ζε ηη κπνξεί λα δηαηεζεί, πνηα είλαη ηα έμνδα 

κε ηελ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα, θαη πψο ιακβάλεηαη κηα απφθαζε αγνξψλ. ιν 

απηφ εμειίζζεηαη θαζψο ε νηθνγέλεηα σξηκάδεη θαη θηλείηαη κέζσ ησλ δηάθνξσλ 

ζηαδίσλ ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ηεο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε δνκή κηαο 

νηθνγέλεηαο αιιάδεη. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά κεγαιψλνπλ θαη αθήλνπλ ηειηθά ην 

ζπίηη, ή «ηα γεγνλφηα» ρσξίδνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ή δεκηνπξγνχλ λέεο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηε δνκή ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο, ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ν έλαο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ αγνξάο ηνπ άιινπ. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο, ηα νηθνγελεηαθά κέιε παίξλνπλ απνθάζεηο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζε 

νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα θαη έηζη κηα νηθνγέλεηα κπνξεί λα ελεξγήζεη σο κνλάδα 

ιήςεο απνθάζεσλ φπνπ ηα κεκνλσκέλα κέιε δηαδξακαηίδνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο 

ζηελ επίηεπμε ηεο ηειηθήο απφθαζεο (Kotler, 1997, Dibb et al., 1997). Γηα παξάδεηγκα, 

ν ζχδπγνο ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο γηα ηα απηνθίλεηα θαη ην πνηφ ελψ ε ζχδπγνο ηείλεη 

λα δηαρεηξίδεηαη ηηο απνθάζεηο γηα ηα ηξφθηκα, είδε θαζαξηφηεηαο θαη ηηο κηθξέο 

ζπζθεπέο. Ζ θνηλή ιήςε απνθάζεσλ γίλεηαη γηα ηελ θαηνηθία, ηηο δηαθνπέο θαη ηα 

έπηπια. 
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7.5| Πψο ηα ρξψκαηα επεξεάδνπλ ηηο αγνξέο; 

πσο εμεγείηαη παξαπάλσ, ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη απφ  πνιινχο θαη  

δηάθνξνπο παξάγνληεο. Ζ αληίιεςε είλαη έλαο απφ απηνχο. Ζ αληίιεςε είλαη ν ηξφπνο 

φπνπ ν θαζέλαο απφ καο κπνξεί λα αληηιεθζεί κηα θαηάζηαζε ή έλα ζχλνιν 

εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Απηέο νη εηζξνέο είλαη αηζζήζεηο. Ζ ηζρπξφηεξε αίζζεζε 

είλαη ε φξαζε, θαη ην ρξψκα είλαη ην ζηνηρείν πνπ ηξαβά ηελ πξνζνρή πεξηζζφηεξν. 

Έηζη, πνιιέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηα νπηηθά εξεζίζκαηα, θαη ην ρξψκα είλαη ην 

ηζρπξφηεξν απφ απηά. χκθσλα κε ην γξάθεκα πιεξνθνξηψλ ηεο Kissmetrics «πψο ηα 

ρξψκαηα επεξεάδνπλ ηηο αγνξέο;» νη θαηαλαισηέο ηνπνζεηνχλ ηελ νπηηθή εκθάληζε 

θαη ην ρξψκα πάλσ απφ άιινπο παξάγνληεο - φπσο είλαη ν ήρνο, ε κπξσδηά θαη ε πθή – 

γηα ην ιαλζάξηζκα ελφο λένπ πξντφληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 93% ζεσξνχλ ηελ 

νπηηθή εκθάληζε σο θξηζηκφηεξν παξάγνληα, ελψ ην 6% επέιεμε ηελ πθή θαη ηνλ ήρν ή 

ηε κπξσδηά κφιηο ην 1%. 

          6% ΤΦΖ                      93% ΟΠΣΗΚΖ ΔΜΦΑΝΗΖ 

 

 

 

1% ΖΥΟ / ΑΡΧΜΑ 

Δπηπιένλ, ην 85% ησλ αγνξαζηψλ ζεσξνχλ ην ρξψκα σο βαζηθφ ιφγν γηα ηελ αγνξά 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο.  χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα  ην ρξψκα αχμεζε ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο επσλπκίαο θαηά πεξίπνπ 80%. 

                                                                             85% ΥΡΧΜΑ 

 

 

15% ΑΛΛΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
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7.6| Καηεγνξηνπνίεζε ησλ αγνξαζηψλ αλά ρξψκα πξνηίκεζεο 

Πνιιέο έξεπλεο αγνξάο θαηάθεξαλ λα αλαθαιχςνπλ ηελ ηάζε ησλ ρξσκάησλ κεηαμχ 

πνιιψλ εηδψλ επηρεηξήζεσλ - απφ απηνθηλεηνβηνκεραλίεο κέρξη νίθνπο κφδαο - θάζε 

έηνο. Γηα παξάδεηγκα, πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο φπσο: «Ση ρξψκα 

απηνθίλεην ζα αγφξαδεο θέηνο;» ή «Ση ρξψκα ξνχρα  ζα θνξέζνπλ νη θαηαλαισηέο 

πηζαλφηαηα απηφλ ηνλ ρεηκψλα;» Έηζη, νη έκπνξνη πξαγκαηνπνηνχλ ηελ έξεπλα κε ηηο 

νκάδεο αγνξαζηψλ θαη ηνπο ππνβάιινπλ ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη έλα αμηφπηζην απνηέιεζκα θαη λα βνεζήζνπλ έηζη ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα 

απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο θαη θπζηθά ηα θέξδε ηνπο. 

Έηζη, ε Cooper Marketing έρεη δεκηνπξγήζεη νκάδεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δσήο θαη 

ηα ρξψκαηα πνπ πξνηηκνχλ. Έηζη, δηαηξνχλ ηνπο θαηαλαισηέο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο ζχκθσλα κε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ην ρξψκα ζηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ. Οη 

ηξεηο νκάδεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ νκάδα παξνξκεηηθψλ θαηαλαισηψλ 

 Ζ νκάδα ζπλεηψλ θαηαλαισηψλ θαη 

 Ζ νκάδα πηζηψλ θαηαλαισηψλ 

ηελ πξψηε νκάδα είλαη εθείλνη νη θαηαλαισηέο πνπ ζέινπλ λα είλαη νη πξψηνη πνπ ζα 

δνθηκάζνπλ έλα λέν ρξψκα θαη είλαη πξφζπκνη λα μνδέςνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα 

απηφ. ηελ πιεηνςεθία ηεο ε νκάδα απηή ζπληίζεληαη απφ γπλαίθεο θάησ ησλ 30 ή 

πάλσ ησλ 50 εηψλ θαη άλδξεο θάησ απφ 50. Δπηπιένλ, ζε απηήλ ηελ νκάδα 

ζπκκεηέρνπλ θάηνηθνη πφιεο, απζφξκεηνη αγνξαζηέο  θαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ  

εηζφδεκα ιηγφηεξν απφ $ 35.000 ην ρξφλν. Ζ δεχηεξε νκάδα πην ζπλεηή θαη φρη ηφζν 

απζφξκεηε φπσο ε πξψηε. Οη θαηαλαισηέο απηήο ηεο νκάδαο πεξηκέλνπλ ηνπο θίινπο 

ηνπο λα δνθηκάζνπλ έλα λέν ρξψκα θαη έπεηηα παίξλνπλ ηελ απφθαζε λα θάλνπλ  
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ην ίδην πξάγκα. Δλδηαθέξνληαη ζπρλά πξψηα γηα ηελ πνηφηεηα θαη κεηά γηα ην ρξψκα. 

Ζ ζπλεηή θαηαλαισηηθή νκάδα απνηειείηαη απφ άλδξεο ή γπλαίθεο κεηαμχ 30 θαη 50 

ρξνλψλ, αζηνί, πξνζεθηηθνί αγνξαζηέο θαη άλζξσπνη κε εηήζην  εηζφδεκα πεξηζζφηεξν 

απφ $ 50.000. Ζ ηειεπηαία νκάδα ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο θαηαλαισηέο πνπ αηζζάλνληαη 

αζθαιείο κε ηα ρξψκαηα κπιε, γθξη θαη καχξν θαη φρη κε ηα πην κνληέξλα ρξψκαηα. Οη 

πηζηνί θαηαλαισηέο είλαη ζπλήζσο άηνκα κεγαιχηεξα απφ 60 ρξνλψλ, αζηνί ή αγξφηεο, 

άλζξσπνη πνπ αληηπαζνχλ ηα ςψληα θαη κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζε νπνηαδήπνηε 

εηζνδεκαηηθή θιίκαθα. 

Ζ έξεπλα ηεο Cooper Marketing είρε ηα θάησζη απνηειέζκαηα: 

 Ζ πξψηε νκάδα αληηπξνζσπεχεη έλα κηθξφ, αιιά ηδηαίηεξα επεξεαδφκελν 

ηκήκα ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Οη ζπλεηνί αγνξαζηέο απνηεινχλ ηνλ φγθν ηεο αγνξάο, θαη 

 Οη πηζηνί θαηαλαισηέο είλαη κηα κηθξή αιιά πξνβιέςηκε νκάδα δεδνκέλνπ φηη 

αγνξάδνπλ ην ίδην ρξψκα θάζε έηνο. (Triplett Tim) 

ΥΡΧΜΑ         

ΣΤΠΟ 

ΑΓΟΡΑΣΖ 

 

ΠΑΡΟΡΜΖΣΗΚΟΗ 

ΑΓΟΡΑΣΔ 

 

ΤΝΔΣΟΗ 

ΑΓΟΡΑΣΔ 

 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ 

ΑΓΟΡΑΣΔ 

 

ΣΟΠΟ 

 

 Fast  Food 

 Πνιπθαηαζηή

καηα 

 Δθπησηηθά 

θαηαζηήκαηα 

 

 Σξάπεδεο 

 Μεγαιχηεξα 

πνιπθαηαζηή

καηα 

 

 Καηαζηήκα

ηα έλδπζεο 

Πίνακας  4: Χρώμαηα, ηύποι καηαναλωηών και ζημεία ζσνάνηηζης    

 (Πεγή: Kissmetrics)                                           
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Δπηπιένλ, ε πξνηίκεζε ρξψκαηνο επεξεάδεηαη θαη απφ ην βηνηηθφ επίπεδν. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα θσηεηλφηεξα ρξψκαηα πξνζειθχνπλ αλζξψπνπο ρακεινχ εηζνδήκαηνο, 

ελψ εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζε πςειά εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα 

πην ππνηνληθά ρξψκαηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8| ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

Οη επηρεηξήζεηο ελδηαθέξνληαη ζπρλά  λα επηιέμνπλ πξνζεθηηθά ην ρξψκα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ησλ γξαθείσλ ηνπο επεηδή ζεσξνχλ φηη ην  θαηάιιειν ρξψκα  ζα θάλεη 

ηνπο αλζξψπνπο λα εξγάδνληαη  απνδνηηθφηεξα. Σα ρξψκαηα φπσο ην θφθθηλν, ην 

πνξηνθαιί, θαη ην θίηξηλν επηιέγνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο επεηδή ηείλνπλ λα 

ππνθηλήζνπλ θαη λα δηεγείξνπλ ηνπο ππαιι΄ινπο. Δληνχηνηο, άιινη επηιέγνπλ ην 

αλνηθηφ πξάζηλν, ην αλνηθηφ θίηξηλν, θαη ην ιεπθφ, επεηδή απηά ηα ρξψκαηα 

πξνζθέξνπλ έλα πην θαηεπλαζηηθφ πεξηβάιινλ, θαη επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα 

επηθεληξσζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο (Wollard Kathy). 

ΜΠΛΔ 

Σν κπιε είλαη ήξεκν θαη εηξεληθφ. Ρίρλεη ηε πίεζε ηνπ αίκαηνο θαη επηβξαδχλεη ηελ 

αλαπλνή θαη ηνπο ρηχπνπο ηεο θαξδηάο. Έρεη απνδεηρζεί επίζεο φηη κεηψλεη ηα επίπεδα 

πφλνπ. Γη‟ απηφ ηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία ρξεζηκνπνηνχλ ην κπιε σο κέξνο ηεο  

δηαθφζκεζεο ηνπο. 

 ηαλ ην κπιε ρξεζηκνπνηείηαη ζηα γξαθεία θαη ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο έρεη 

απνδεηρζεί φηη απμάλνληαη εληππσζηαθά ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε αίζζεζε ηεο 

επεκεξίαο. Αθφκα πεξηζζφηεξν, άιιεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην κπιε κπνξεί αθφκε θαη 

λα βειηηψζεη ηε θπζηθή αλδξεία. Γηα παξάδεηγκα, νη αξζηβαξίζηεο απνδίδνπλ  

θαιχηεξα φηαλ πξνπνλνχληαη ζε κπιε ρψξνπο. Απηφ είλαη πηζαλψο κηα δεπηεξεχνπζα 

επίδξαζε ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ κπιε λα απμάλεη ηε ζπγθέληξσζε.  

Δπηπιένλ, δηάθνξεο γλσζηέο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ην κπιε ζηα ινγφηππα ηνπο. Δίλαη 

κηα πνιχ θαιή επηινγή ρξψκαηνο γηα ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία, ηηο εηαηξίεο πηζηλψλ, 

ηνπο καζέξ, ηα γξαθεία ησλ γηαηξψλ, ηα θαξκαθεία, ηνπο ηαηξηθνχο πξνκεζεπηέο, ηα 

κνηέι, ηνπο ςπρνιφγνπο, θαη ηα θέληξα αδπλαηίζκαηνο. 
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ΚΗΣΡΗΝΟ 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ ζεσξεί φηη ην θίηξηλν είλαη έλα ραξνχκελν θαη δσληαλφ 

ρξψκα. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ην θίηξηλν είλαη έλα έληνλν θαη δπλακηθφ ρξψκα. Παξφια 

απηά φκσο είλαη ην ιηγφηεξν δεκνθηιέο ηνπ ρξσκαηηθνχ θάζκαηνο. Γελ ππάξρεη 

νπδέηεξε άπνςε γηα ην θίηξηλν, νη άλζξσπνη είηε ην αγαπνχλ είηε ην κηζνχλ. 

πκβνιίδεη ηε ραξά ηεο ειηνθάλεηαο θαη ηελ επηπρία, εάλ παξέρεηαη ζε κηθξέο δφζεηο.  

Σν θίηξηλν παξέρεη κηα ζχληνκε έθξεμε ηεο ζεηηθήο ελίζρπζεο, αιιά κπνξεί λα είλαη 

ελνριεηηθφ κεηά απφ κεγάια δηαζηήκαηα έθζεζεο ζε απηφ. Υξεζηκνπνηψληαο ην κε 

ζχλεζε αλεβάδεη ηε δηάζεζε, πξνζθέξεη θξεζθάδα θαη κηα αίζζεζε θαισζνξίζκαηνο. 

Σαηξηάδεη απφιπηα φηαλ ζέινπκε λα ηνλίζνπκε θάπνην ζεκείν νπνηνπδήπνηε ρψξνπ.  

Σν ηδηαίηεξα αγλφ θίηξηλν ρξψκα ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ρψξνπο δηαιιεηκάησλ  ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα αλεβάζεη ηα επίπεδα αδξελαιίλεο. Δπηπιένλ,  ην θίηξηλν  

πξνηηκάηαη ζηα γξαθεία επεηδή  βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα είλαη νξγαλσκέλνη θαη  λα 

πηνζεηνχλ κηα πην αηζηφδνμε ζηάζε. Τπνθηλεί επίζεο ηηο δηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ελεξγνπνηεί ηε κλήκε θαη ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία. 

ΡΟΕ 

Σν ξνδ αληηπξνζσπεχεη ηελ ζπκπφληα, ηελ ζηνξγή θαη ηελ αγάπε. Γελ είλαη επηζεηηθφ 

ρξψκα, αλ θαη ην βαζχηεξν ξνδ κπνξεί λα είλαη πην δπλακηθφ θαη γεκάην 

απηνπεπνίζεζε. Σν ξνδ είλαη ε κφλε απφρξσζε ελφο αξρηθνχ ρξψκαηνο κε έλα δηθφ 

ηνπ φλνκα. Έξρεηαη ζε δηάθνξεο απνρξψζεηο (ξνδ ηζηριφθνπζθαο, θνχμηα, ζνκφλ 

θ.ιπ.) θαη θάζε ρξψκα έρεη ηηο ςπρνινγηθέο ηνπ επηδξάζεηο.  

Σν ξνδ πείξακα ζε κηα θπιαθή ζην εάηι (Οπάζηγθηνλ)  ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

'70 (Schauss, 1979) απέδεημε φηη ηνπο βίαηνπο θαη επηζεηηθνχο θπιαθηζκέλνπο  ηνπο 

εξεκήζαλ επηηπρψο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε έλα ξνδ δσκάηην γηα κηα θαζνξηζκέλε 
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ρξνληθή πεξίνδν. ηαλ φκσο ηνπο άθεζαλ ζην ξνδ δσκάηην γηα ππεξβνιηθά κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, άξρηζαλ πάιη λα γίλνληαη επηζεηηθνί. Έηζη ην ξνδ πξνζέθεξε κφλν 

κηα βξαρππξφζεζκε εξεκία .  Σν πάξα πνιχ ξνδ απνδπλακψλεη θαη κπνξεί λα είλαη 

θάπσο παξαπιαλεηηθφ . Οη άλζξσπνη ηείλνπλ λα ζθεθηνχλ φηη ην ξνδ είλαη θπξίσο έλα 

ζειπθφ ρξψκα θαη φηη κφλν νη γπλαίθεο θαη ηα κηθξά θνξίηζηα πξέπεη λα κέλνπλ ζε ξνδ 

δσκάηηα, αιιά απηφ δελ ηζρχεη θαζφινπ. Τπάξρνπλ πνιιέο γπλαίθεο πνπ δελ 

ζπκπαζνχλ ην ξνδ θαη πνιινί άλδξεο πνπ θνξνχλ ξνδ φιε ηελ ψξα!  

Οη απαιφηεξεο ζθηέο ηνπ ξνδ είλαη έλα θαιφ ρξψκα γηα ηηο νξγαλψζεηο πνπ 

πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε, άλεζε θαη παγηνπνίεζε γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηα 

ρξεηάδνληαη απηά . Δάλ ππάξρνπλ κεξηθνί πην έληνλνη ραξαθηήξεο ζε έλα γξαθείν, νη 

ξνδ πηλειηέο είλαη θαηάιιειεο πξνθεηκέλνπ λα κεηξηάζνπλ ηελ έληαζε. 

ΚΟΚΚΗΝΟ 

Σν θφθθηλν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αχμεζε ηεο πίεζε ηνπ αίκαηνο, ηελ ηαρχηεηα ηεο 

αλαπλνήο θαη ηνπο ρηχπνπο ηεο θαξδηάο. Πξνθαιεί ηε δξάζε θαη ην πάζνο, αιιά ην 

πνιχ θφθθηλν κπνξεί λα θάλεη κεξηθνχο αλζξψπνπο λα αηζζαλζνχλ νμχζπκνη. Σν 

θφθθηλν ζην ρψξν ηνπ γξαθείνπ ππνθηλεί επίζεο ηε δεκηνπξγηθφηεηα, βειηηψλεη ηα 

ελεξγεηαθά επίπεδα θαη εληζρχεη ηελ απφδνζε. Δληνχηνηο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

κέηξν επεηδή κπνξεί λα πξνθαιέζεη αχμεζε ζηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο. 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ 

Σν πνξηνθαιί είλαη έλα έληνλν θαη θινγεξφ ρξψκα, αιιά πην δηαζθεδαζηηθφ. Δίλαη έλα 

θαιφ ρξψκα γηα ηα γπκλαζηήξηα ή ηα δσκάηηα άζθεζεο επεηδή ε ελέξγεηά ηνπ 

ελζαξξχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ ηε γπκλαζηηθή θαζεκεξηλή ηνπο ζπλήζεηα. 

Πξνζθέξεη επίζεο κηα αίζζεζε ηεο ελφηεηαο θαη ηεο αλνρήο. Δίλαη έλα ρξψκα 

παξαθίλεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο βξεθηθνχο ζηαζκνχο γηα λα πξνθαιέζεη 
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έληνλε δξαζηεξηφηεηα. Παξφια απηά κπνξεί λα πξνθαιέζεη λεπξηθφηεηα αθφκα θαη 

ζηα θαηά ήξεκα κσξά εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιεο επηθάλεηεο.  

Σν πνξηνθαιί πξνηηκάηαη ζηα γξαθεία επεηδή εκπλέεη ηφζν πνιιή ελέξγεηα θαη δίλεη 

ζηνπο ππαιιήινπο πεξηζζφηεξε ζέιεζε γηα λα θάλνπλ  πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη δνπιεηέο. 

ΠΡΑΗΝΟ 

Σν πξάζηλν είλαη ην αγαπεκέλν ρξψκα ζηα λνζνθνκεία επεηδή πξνσζεί ηε ζεξαπεία. 

Σν πξάζηλν έρεη εξεκηζηηθά απνηειέζκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξην ρξψκα γηα 

ηε δηαθφζκεζε. Σν πξάζηλν ζπλδέεηαη κε ηελ άλνημε θαη ηηο λέεο αξρέο.  

Έηζη, ε επηινγή ηνπ πξάζηλνπ ρξψκαηνο είλαη ηδαληθή γηα ηελ ππνθίλεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ζπιινγηζκνχ θαη πξνσζεί ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο 

αξκνλίαο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη έλα δεκνθηιέο ρξψκα ζηηο καζεηηθέο 

ηάμεηο θαη ζηα δσκάηηα κειέηεο. Σν πξάζηλν φκσο, κπνξεί λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα 

ληψζνπλ γεκάηνη, ηθαλνπνηεκέλνη ή λα ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη ήξεκνη, γη‟ απηφ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε θεηδψ ζηα γξαθεία κειέηεο. 

ΜΧΒ 

Σν κσβ έρεη κηα ήξεκε θαη κπζηήξηα ςπρνινγηθή ζχλδεζε. Σν βαζχηεξν κσβ φκσο θαη 

ην βηνιεηί ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηε δχλακε θαη ηελ ελδνζθφπεζε. Σν κσβ ζηηο 

πην ζθνχξεο απνρξψζεηο (π.ρ. κειηηδαλί), είλαη πινχζην, δξακαηηθφ θαη πεξίπινθν. 

Έρεη ζπλδεζεί κε ηελ πνιπηέιεηα, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ εμνπζία, ηε καγεία θαη ηελ 

πλεπκαηηθφηεηα.  

Σν κσβ είλαη έλα θαιφ ρξψκα γηα ην γξαθείν επεηδή βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

εθνδηάδνληαη κε θηινδνμία.  
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ΜΑΤΡΟ 

Σν καχξν ζπλδέεηαη κε ηε δχλακε, ηελ εθθεληξηθφηεηα, ην δξάκα, ηελ αξρή, ηε 

ζηαζεξφηεηα, ηε δχλακε, ηελ εθιέπηπλζε, ηελ ηππηθφηεηα, ηελ θνκςφηεηα, ην 

κπζηήξην, ην ζηπι θ.ιπ. Δίλαη έλα ηζρπξφ ρξψκα θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

κέηξν. Σν καχξν ρξψκα αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην γξαθείν ζα θέξεη κηα αίζζεζε 

επαγγεικαηηζκνχ θαη εμνπζίαο. 

ΛΔΤΚΟ 

Σν ιεπθφ πξνηείλεη ηελ αγλφηεηα, ηελ αζσφηεηα, θαη ηελ θαζαξφηεηα. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δψζεη έλα αλνηθηφ, επξχρσξν ζπλαίζζεκα ζε κηα κηθξφηεξε 

πεξηνρή εξγαζίαο. Σν απαιφ, ππνηνληθφ ιεπθφ είλαη ε θαιχηεξε επηινγή γηα θχξην 

ρξψκα ησλ ηνίρσλ ζηα γξαθεία. Σν θαζαξφ, αλνηρηφ ιεπθφ, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο, κπνξεί λα εθζέζεη έληνλα ηα κάηηα ζε έλα πνιχ θσηεηλφ 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Έλα άζπξν γξαθείν κπνξεί λα θαλεί πνιχ ιείν θαη πεξίπινθν 

αιιά κπνξεί λα γίλεη απξφζσπν θαη ςπρξφ εάλ ρξεζηκνπνηεζεί ην «ιαλζαζκέλν» 

ιεπθφ. 

ΚΑΦΔ 

Σν θαθέ ρξψκα είλαη έλα γήηλν θαη αζθαιέο ρξψκα, ζπλδεδεκέλν κε ηε θχζε, ηε γε, 

ηελ άλεζε, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δεζηαζηά θαη κεηαβηβάδεη κηα αίζζεζε νηθεηφηεηαο. 

Σν θαθέ δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε εκπηζηνζχλεο γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο πειάηεο 

εάλ  ρξεζηκνπνηείηαη ζην γξαθείν. 
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ΓΚΡΗ 

Σν γθξη ζπλδέεηαη κε ηε λνεκνζχλε, ηελ πεηζαξρία θαη ηελ ήξεκε δχλακε. Πνιινί 

άλζξσπνη φηαλ ζθέθηνληαη ην γθξη ην ζθέθηνληαη σο «αζθαιέο» ρξψκα, θαζψο 

ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηε ζηαζεξφηεηα. Έηζη, ην γθξη είλαη ην θαηάιιειν 

ρξψκα γηα έλα έμππλν θαη πεξίπινθν γξαθείν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9| ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΝΔΗΦΟΡΑ 

9.1| πκπεξάζκαηα 

Υάξε ζηελ εμέιημε ηνπ κάξθεηηλγθ, ην κάξθεηηλγθ ησλ αηζζήζεσλ έρεη ηφζν κεγάιε 

αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο ηπγράλεη κφιηο κία απφ ηηο πέληε αλζξψπηλεο αηζζήζεηο – ε φξαζε. Ζ φξαζε 

είλαη ε πην δπλαηή θαη πην παξαπιαλεηηθή αίζζεζε απφ ηηο πέληε καο αηζζήζεηο. 

χκθσλα κε έξεπλεο, ην 83% ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπκε θαζεκεξηλψο είλαη 

νπηηθέο. Δπνκέλσο, ην ρξψκα δελ είλαη απιά έλα κέζν γηα λα ηξαβά ηελ πξνζνρή αιιά 

εκπεξηέρεη ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία. Πξνθαλψο, ε πξναλαθεξφκελε ζεσξία 

κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε πξαγκαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δηεμάγνληαη ηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα: 

 Πψο ηα ρξψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξα είδε κάξθεηηλγθ φπσο είλαη ην 

δηαδηθηπαθφ ή αθφκα πψο ηα ρξψκαηα απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζηε 

δεκηνπξγία ελφο άιινπ είδνπο κάξθεηηλγθ – ηνπ εκπεηξηθνχ κάξθεηηλγθ. 

 Πψο έλα κηθξφ θνκκάηη ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ αηζζήζεσλ – ην ρξψκα – έρεη ηφζν 

κεγάιε αληαπφθξηζε ηφζν απφ ηνπο εηδηθνχο φζν θαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο.  

 Πφζν ηζρπξφ εξγαιείν είλαη ην ρξψκα γηα κία εηαηξία. Γηα παξάδεηγκα, ε IBM 

είλαη γλσζηή σο big blue. Big blue ζεκαίλεη αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία.  

 Πψο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλα ρξψκα πξνθαιεί ζε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο 

θνπινχξαο, ειηθίαο θαη θχινπ  κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ αλ ιεθζνχλ ππφςε απφ 

ηηο εηαηξίεο.  

 Πφζν ηζρπξφ είλαη έλα ρξψκα γηα ηελ επηινγή πξντφληνο αλάκεζα ζε πνιιά 

αληαγσληζηηθά θαη πψο κία εηαηξία αλαγλσξίδεηαη κφλν απφ ην ρξψκα ηεο.  
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 Πψο ρξεζηκνπνηείηαη ην ρξψκα γηα λα επραξηζηήζεη θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ 

πειάηε/θαηαλαισηή. 

9.2| πλεηζθνξά 

Ζ ζπλεηζθνξά κνπ είλαη λα δείμσ κέζσ ηεο ζεσξίαο κάξθεηηλγθ θαη ησλ 

παξαδεηγκάησλ δηαθφξσλ γλσζηψλ εηαηξηψλ, πψο έλα ρξψκα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλεηδεηά απφ ηηο επηρεηξήζεηο - κέζσ εξεπλψλ πνπ θάλνπλ – θαη πψο νη θαηαλαισηέο 

επεξεάδνληαη αζπλείδεηα γηα ηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε λα αγνξάζνπλ ή φρη έλα 

πξντφλ.  

Μειεηψληαο ην κάξθεηηλγθ ησλ αηζζήζεσλ θαη ην κάξθεηηλγθ ρξσκάησλ επηβεβαίσζα 

φηη ππάξρεη εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξάγκαηη, νη 

εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ρξψκαηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επσθεινχληαη απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ απηά πξνθαινχλ ζηνπο θαηαλαισηέο φηαλ απηνί βιέπνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξψκα θαηά ηε δηάξθεηα αγνξάο ελφο πξντφληνο. Δπνκέλσο, ηα ρξψκαηα 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή απφθαζε ελφο θαηαλαισηή.  
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