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Περίληψη 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο ηελ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε. Ζ αλαθάιπςε θαη ε 
κεηέπεηηα ζπλερηδφκελε εμέιημε ηνπ Γηαδηθηχνπ έθεξε νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 
δηαθήκηζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ αγνξά ζε παγθφζκην επίπεδν. 
Αξρηθά θαζνξίδεηαη ε έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο, αλαιχνληαη νη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη 
πεξηγξάθνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα είδε ηα νπνία ζπλαληνχληαη ζπρλφηεξα. ηε ζπλέρεηα ε έξεπλα 
επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε, εμεηάδνληαο ηνπο θπξηφηεξνπο ηχπνπο  
ηεο δηαθήκηζεο web, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ηδηαίηεξν 
ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ζπκβνιή ηνπ παγθφζκηνπ δηαδηθηπαθνχ ηζηνχ ζηε ιεηηνπξγία θαη γεληθά 
ζηελ παξνπζία ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ. Ζ πξνβνιή ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ 
ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε δηαθφξσλ γισζζηθψλ κέζσλ θαη ηερληθψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ηεο 
θαηάιιειεο γιψζζαο θαη έρνπλ σο ζθνπφ λα πείζνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ην 
δηαθεκηδφκελν πξντφλ. Ζ πεηζψ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε ηηο εξσηήζεηο, ηηο πξνηξνπέο θαη 
κε ηελ πξνβνιή ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε πξνηάζεσλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ πξνζσπηθέο θαη 
θηεηηθέο αλησλπκίεο. Ζ επίθιεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί κηα αθφκε κέζνδν πνπ ζπρλά 
έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Πέξα φκσο απφ ηε γιψζζα, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία 
ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο είλαη θαη ε εκθάληζή ηεο. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν κέγεζνο ζε 
ζπλδπαζκφ κε άιινπο δεκηνπξγηθνχο παξάγνληεο επεξεάδνπλ αξθεηά ην βαζκφ 
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. Δπηπιένλ, ε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε νθείιεη θάζε θνξά λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη λα πξνβάιεη αγαζά θαη ππεξεζίεο 
ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηηο αλάγθεο ηνπ. Γη‟ απηφ είλαη απαξαίηεηε 
ε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ειεθηξνληθνχ αγνξαζηή, θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ 
επηδξνχλ ζε απηήλ απφ ηελ πιεπξά ησλ δηαθεκηζηψλ πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε 
απφδνζε ηεο δηαθήκηζεο ζην Γηαδίθηπν. Πέξα φκσο απφ ηα παξαπάλσ ηε ιεηηνπξγία θαη γεληθά 
ηελ παξνπζία ηεο δηαθήκηζεο ζην ηληεξλέη ξπζκίδνπλ θαη νξηζκέλνη λνκηθνί θαλφλεο πνπ 
ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηε λνκνινγία ηεο 
ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ζηελ Διιάδα. Σέινο γίλεηαη 
θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπλνιηθή έξεπλα. 

Αbstract 

This work has studied online advertising. The discovery and subsequent ongoing evolution of 
the Internet has brought substantial changes in the way of advertising products and services 
that affect the market worldwide. First of all defined the concept of advertising, its main functions 
are analyzed and described the major species encountered frequently. Subsequent 
investigation focused solely on online advertising, examining the main types of advertising web, 
and the effectiveness to the general public. Special role played by the contribution of global 
internet web mode and generally in the presence of electronic advertisements. The projection of 
banners is based on the use of various linguistic tools and techniques which are based on the 
use of appropriate language and are designed to persuade consumers to buy the advertised 
product. Persuasion can be reached with questions, prompts and the screen display's proposals 
which contain personal and possessive pronouns. The invocation of emotions is another 
method which often has positive results. Apart from the language, decisive factor in the success 
of online advertising is the appearance. The size used in combination with other factors 
influencing enough in its effectiveness. Moreover, online advertising has to meet the demands 
of consumers and promote goods and services that meet their needs. For that it is necessary to 
understand the behavior of e-buyer, and the factors that affect it from the side of advertisers in 
order to maximize the performance of Internet advertising. Apart from the above, function and 
generally the presence of advertising on the internet are regulated by legal rules that may differ 
from country to country. This paper examines the case of online advertising in the United States 
and Greece. Finally we record the findings from the overall investigation.      
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Εισαγωγή 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην Γηαδίθηπν απνηειεί ην πην πξφζθαην θαη αλεπηπγκέλν κέζν καδηθήο 
επηθνηλσλίαο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο, ην νπνίν έρεη δψζεη λέεο δπλαηφηεηεο ζε απηήλ. Οη 
ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο απφ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ 
θφζκν, ηδηφηεηα πνπ πξνζδίδεη ζην ηληεξλέη κηα κνλαδηθφηεηα κε απνηέιεζκα λα μερσξίδεη απφ 
ηα ππφινηπα κέζα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο. χκθσλα κε έξεπλεο ην 2007 ζε παγθφζκηα 
θιίκαθα επηαθφζηα είθνζη ελλέα εθαηνκκχξηα άηνκα, θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο, 
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηα νπνία ην 35,8% επέιεμαλ σο γιψζζα 
πξφζβαζεο ηελ αγγιηθή. 

          Ζ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν σο πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο. 
ηαηηζηηθέο κειέηεο αλαθάιπςαλ φηη ε απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ε αλαδήηεζε γηα πιεξνθνξίεο θαη εηδήζεηο απνηεινχλ ηηο πην 
αγαπεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηαλαισηψλ, εθηφο απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 
δηαζθέδαζεο. Πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ηληεξλέη γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο 
παξαηεξείηαη θπξίσο ζηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ. Δθηφο απφ ηα πιένλ θαζηεξσκέλα 
επηρεηξεκαηηθά κνληέια φπσο νη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο θαη νη πιαηθφξκεο ειεθηξνληθψλ 
πξνκεζεηψλ, νη εμειηζζφκελεο δηαδηθηπαθέο θαηλνηνκίεο θεξδίδνπλ δηαξθψο ηελ εκπηζηνζχλε 
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ πνπ επελδχεη ζε απηέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη κηα ηζρπξή 
ζέζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Έλα ηέηνην είδνο επέλδπζεο είλαη θαη νη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο.  

          Ζ ςεθηαθή επηθνηλσλία ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ δελ είλαη κφλν ε 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, αιιά θαη ε κεηάδνζε κελπκάησλ ζε έλα επξχ 
θνηλφ. Πάλσ ζε απηή ηελ ηδηφηεηα βαζίδεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ, 
δειαδή ζηελ χπαξμε ηεο ζρέζεσο έλα πξνο πνιιά. Σν δηαδηθηπαθφ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα 
απνζηέιιεηαη απφ κηα πεγή θαη έρεη αξθεηνχο παξαιήπηεο πνπ ην ιακβάλνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 
ρξνληθέο ζηηγκέο. Ζ δνκή ηνπ κελχκαηνο θαηά θαλφλα απνηειείηαη απφ γξαπηή γιψζζα ζε 
ζπλδπαζκφ κε γξαθηθφ πεξηβάιινλ, ζχλζεζε ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ πην απιή κνξθή 
ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο. Οη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη κηθξέο ςεθηαθέο 
γξαθηθέο εηθφλεο πνπ είηε είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζην εζσηεξηθφ κηαο ηζηνζειίδαο είηε αλαδχνληαη 
απηφκαηα σο μερσξηζηφ παξάζπξν φηαλ πξαγκαηνπνηεζεί είζνδνο ζε θάπνην ηζηφηνπν. Σηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο ελεξγνπνηνχληαη φηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κε ην πνληίθη πάλσ ζε απηέο. Ζ 
ελεξγνπνίεζε ησλ δηαθεκίζεσλ απνηειεί θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ρξήζηε ζην δηαθεκηζηηθφ 
θείκελν. Ζ αλάιπζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηε δνκή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηα είδε 
ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ ελψ παξάιιεια γίλεηαη αλαθνξά ζηε λνκνινγία ε νπνία ηζρχεη 
ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη νξίδεη ηνπο θαλφλεο παξνπζίαο ηνπο ζην Γηαδίθηπν. 

          Ζ κειέηε μεθηλά κε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή πεξηγξαθή ηεο εμέιημεο ηεο δηαθήκηζεο ζηα κέζα 
καδηθήο ελεκέξσζεο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο, θαζνξίδεηαη 
επαθξηβψο ην ηη είλαη δηαθήκηζε θαη πεξηγξάθνληαη νη θχξηνη ηχπνη θαη ηα παξαδνζηαθά κέζα 
πξνβνιήο ηεο. Ο φξνο «παξαδνζηαθή δηαθήκηζε» πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο ζπκβαηηθήο 
δηαθήκηζεο ε νπνία πξνβάιιεηαη ζε έληππα, ξαδηφθσλν θαη ηειεφξαζε, θαζψο θαη ηελ έλλνηα 
ηεο «άκεζεο δηαθήκηζεο» πνπ είλαη ε απνζηνιή άκεζεο, πξνζσπηθήο αιιεινγξαθίαο θαη νη 
δηαθεκίζεηο ζε θνππφληα. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ν φξνο «AIDA» θαη εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλα 
παξαδείγκαηα παξαδνζηαθήο δηαθήκηζεο. Καηφπηλ πεξηγξάθνληαη ηα είδε ηεο ζπκβαηηθήο, 
θαζψο θαη ηεο άκεζεο δηαθήκηζεο. 

          Σν επφκελν θεθάιαην αξρίδεη κε ηελ αλάιπζε ηνπ παγθφζκηνπ δηαδηθηπαθνχ ηζηνχ σο 
δηαθεκηζηηθή πιαηθφξκα. Παξάιιεια αλαθέξνληαη νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ησλ ειεθηξνληθψλ 
δηαθεκίζεσλ, ζπλνδεπφκελνη απφ έλαλ νξηζκφ θαη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε πνπ ζα 
απνζαθελίζνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο είλαη 
νη ζηαηηθέο, νη θηλνχκελεο θαη νη αιιειεπηδξαζηηθέο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο ελψ αμηνζεκείσηεο 
είλαη δχν εηδηθέο κνξθέο νη δηαθεκηζηηθέο παγίδεο θαη ηα αλαδπφκελα παξάζπξα. 

          Οη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο έρνπλ δχν θχξηεο ιεηηνπξγίεο. Καηαξρήλ πξέπεη λα 
πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ. ηε ζπλέρεηα έρνπλ σο ζηφρν λα 
πείζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα ηηο ελεξγνπνηήζνπλ θαη γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ είλαη 
απαξαίηεην λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί ν 
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δηαρσξηζκφο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ πξνβαιιφκελνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο θαη 
ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κε απηφ δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ πνπ κεηαθέξεηαη ν ρξήζηεο φηαλ επηιέμεη ηε 
δηαθήκηζε κε ην πνληίθη. Σν ηειηθφ θείκελν είλαη απηφ ην νπνίν πεξηέρεη θαη ην δηαθεκηδφκελν 
πξντφλ. 

          Ζ ηξίηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηα γισζζηθά κέζα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο. Απφ ηελ αλάιπζε γίλεηαη ζαθέο φηη ε ρξήζε 
ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 
κελχκαηνο απφ ηνλ ρξήζηε. Αξρηθά γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηεο γιψζζαο πνπ ζπλαληάηαη 
ζπρλφηεξα ζηηο ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο θαη θαηφπηλ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε γιψζζα ε 
νπνία εκπεξηέρεηαη ζηηο θξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ππεξζχλδεζκνη κέζα ζην δηαθεκηζηηθφ 
θείκελν. Απφ ηε ζθνπηά ηεο γισζζηθήο πεηζνχο ε κειέηε ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην 
κέξνο επηθεληξψλεηαη ζηηο δηάθνξεο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο κε ην ρξήζηε φπσο είλαη νη 
εξσηήζεηο, νη πξνηξνπέο θαη ε ρξήζε πξνζσπηθψλ θαη θηεηηθψλ αλησλπκηψλ, ηερληθέο νη νπνίεο 
εθαξκφδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πινπνίεζε ηνπ άκεζνπ κάξθεηηλγθ. Σν δεχηεξν κέξνο 
εζηηάδεη ζηα γισζζηθά κέζα ηα νπνία αθνξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή απήρεζε. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε ε πεηζψ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ νη νπνίεο δίλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά 
θίλεηξα ζηνπο ρξήζηεο γηα λα ελεξγνπνηήζνπλ ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
ρξήζε εηδηθνχ ιεμηινγίνπ φπσο είλαη νη «ιέμεηο- θιεηδηά», νη δεηθηηθνί φξνη, νη ζχληνκεο 
πξνηάζεηο θαη ε έκθαζε ζε νξηζκέλεο ιέμεηο ή πξνηάζεηο.  

          Σν ηέηαξην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηηο πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο εκθάληζεο ησλ 
ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ ελψ πεξηγξάθεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο είλαη ην 
κέγεζνο. Καηφπηλ παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη ηξφπνη πξνβνιήο ηνπο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ 
φπσο είλαη ε ρξήζε βίληεν θαη ηα απινπζηεπκέλα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. Δίλαη αξθεηά εχθνιν λα 
δηεμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο πξνψζεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ελψ 
θάζε δηαθεκηδφκελν πξντφλ είλαη απαξαίηεην λα πξνβάιιεηαη κε μερσξηζηφ ηξφπν. ε γεληθέο 
γξακκέο, αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζηνπο ρξήζηεο, ε 
ειεθηξνληθή δηαθήκηζε εκθαλίδεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζπγθξηηηθά κε ηελ παξαδνζηαθή θαη γη 
απηφ πξνηηκάηαη αξθεηά ζπρλά απφ ηνπο δηαθεκηζηέο. 

          ηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο εμεηάδεηαη ν εκπνξηθφο ραξαθηήξαο ηεο ειεθηξνληθήο 
δηαθήκηζεο κε αληηπξνζσπεπηηθή θαηεγνξία ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηα νπνία απνζηέιινληαη 
απφ ηνπο δηαθνκηζηέο (servers), θαζψο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζην 
ζπγθεθξηκέλν είδνο δηαθήκηζεο. Ζ δηαλεκφκελε δηαθήκηζε δηαζέηεη νξηζκέλα κνληέια φπσο ην 
κνληέιν θνζηνιφγεζεο αλά ρηιηάδα (CPM), ην κνληέιν θνζηνιφγεζεο αλά επηινγή (CPC) θαη ην 
κνληέιν ηεο θνζηνιφγεζεο αλά αγνξαπσιεζία (CPT). Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε κεηέπεηηα 
έξεπλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ εθφζνλ 
απνηειεί ηελ θχξηα ζπληζηψζα γηα ηε δηαξθή εμέιημε θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο θαηαλαισηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο επηηπγράλεηαη θαιχηεξε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ θαη δηαηχπσζε 
λέσλ πξνηάζεσλ θαη ηδεψλ γηα αθφκε θαιχηεξεο ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο.  

          Ζ ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο δελ είλαη απζαίξεηε, αιιά ξπζκίδεηαη απφ 
νξηζκέλνπο λνκηθνχο θαλφλεο. Σν επφκελν θεθάιαην δηαπξαγκαηεχεηαη ηε λνκνινγία ησλ 
δηαδηθηπαθψλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζε ζπκβεβιεκέλεο θαη κε ζπκβεβιεκέλεο ρψξεο, θαζψο 
θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζηε δεκηνπξγία θαη ζηε ρξήζε ηνπο ε λνκηθή παξέκβαζε. Δπηπιένλ, 
κε ηελ εκθάληζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα 
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζηελ αγνξά. Υαξαθηεξηζηηθά 
παξαδείγκαηα είλαη ην αλεπηζχκεην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. Γηα ην 
ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε ζέζπηζε λνκηθψλ θαλφλσλ πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηα πιαίζηα 
ιεηηνπξγίαο ηεο δηαθήκηζεο ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ νη αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη νη 
θαηαλαισηέο. Πάλσ ζηελ ίδηα ζθέςε ζηεξίδεηαη θαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηα εκπνξηθά ζήκαηα 
θαη ηα νλφκαηα ηνκέα. Οη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη επηβάιινληαη ζηε ρξήζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ 
θαη νλνκάησλ ρψξνπ είλαη γηα λα απνηξαπεί ε ιεηηνπξγία ηνπο κε θαθή πίζηε, ψζηε λα κεησζεί ν 
θίλδπλνο ζπγθξνχζεσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζεη λνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 
θαηφρσλ, αιιά θαη ζχγρπζε αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο.  
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          Ζ εξγαζία απφθηα κηα πην εμεηδηθεπκέλε κνξθή ζην φγδνν θεθάιαην, θαζψο αλαιχεηαη ην 
λνκηθφ θαζεζηψο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Ζ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία, νη δηθαηνδνζίεο ησλ δηθαζηεξίσλ γηα ηελ επίιπζε λνκηθψλ δηαθνξψλ, αιιά θαη νη 
ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαβίαζε ησλ λφκσλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζε θάπνην 
βαζκφ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ ακεξηθαληθνχ θξάηνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Ζ 
χπαξμε αλεπηζχκεηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο θαη άιισλ ηερληθψλ 
αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά ζηηο Ζ.Π.Α. Ηδηαηηεξφηεηα παξνπζηάδνπλ 
θαη νη δηαθεκίζεηο εηδηθήο θαηεγνξίαο πξντφλησλ φπσο είλαη ηα ηζηγάξα θαη ηα νηλνπλεπκαηψδε 
πνηά. Γηα παξάδεηγκα νη δηαθεκίζεηο πξντφλησλ θαπλίζκαηνο νη νπνίεο κεηαδίδνληαη απφ ην 
ξαδηφθσλν, ηελ ηειεφξαζε ή άιιεο κνξθήο κέζνπ καδηθήο ελεκέξσζεο ειέγρνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δπηθνηλσληψλ. Όζν αθνξά ην εκπνξηθφ ζήκα 
θαη ην φλνκα ηνκέα, ζηηο Ζ.Π.Α νη λφκνη πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ππφινηπα κέζα ελεκέξσζεο 
ηζρχνπλ θαη γηα ην Γηαδίθηπν. 

          Ζ επφκελε ελφηεηα αλαιχεη ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο ζηελ 
Διιάδα. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο, ε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο 
δηαθήκηζεο ξπζκίδεηαη απφ ηνλ ειιεληθφ Κψδηθα Γηαθήκηζεο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε 
ην πξφηππν ηνπ Κψδηθα ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Ο Κψδηθαο αθνξά  φιεο ηηο 
δηαθεκίζεηο γηα θάζε είδνπο πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη φιεο ηηο κνξθέο εκπνξηθήο θαη 
θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο. Ζ ειιεληθή λνκνζεζία, φπσο άιισζηε θαη ε λνκνζεζία ησλ 
πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ, ζέηεη θαλφλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθεκίζεσλ αζέκηηνπ 
αληαγσληζκνχ ελψ ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δηαθήκηζεο φπσο είλαη ε 
δηαθήκηζε ηζηγάξσλ, ε δηαθήκηζε ηαηξνχ θαη δηθεγφξνπ θαη ε δηαθήκηζε θαξκάθσλ. Ξερσξηζηφ 
ππνθεθάιαην απνηεινχλ νη δηαηάμεηο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. 

          Ζ ζπλνιηθή κειέηε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηα 
νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα. 
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Παραδοσιακή Διαφήμιση 

1.1  Πρόλογος 

ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή νη άλζξσπνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ δηαθήκηζε ζρεδφλ ζε θάζε 
ρψξν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη. Πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θάζε απιφ αληηθείκελν ην νπνίν κπνξεί 
λα δηαθεκηζηεί είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα κείλεη απαξαηήξεην. Σα θχξηα ζεκεία πνπ ζπλαληά 
θαλείο ηνλ παξαδνζηαθφ ηχπν δηαθήκηζεο είλαη ηα έληππα κέζα ελεκέξσζεο, θπξίσο νη 
εθεκεξίδεο, ε ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν. Χζηφζν, κεξηθέο απξνζδφθεηεο εκθαλίζεηο ηεο 
δηαθήκηζεο είλαη δπλαηφ λα ζπιιάβνπλ ηελ πξνζνρή καο, δεδνκέλνπ φηη είλαη νξαηέο ζε 
αληηθείκελα πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ πξσηίζησο σο δηαθεκηζηηθά κέζα. Σέηνηνπ είδνπο αληηθείκελα 
ελδέρεηαη λα είλαη αεξφζηαηα ζεξκνχ αέξα, πιαζηηθέο ηζάληεο, εηζηηήξηα, θνππφληα, θαξνηζάθηα 
αγνξψλ, θαζψο θαη κέζα καδηθήο κεηαθνξάο φπσο ηξαίλα θαη ιεσθνξεία. 

          Ζ ζχληνκε ηζηνξηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε θαη ηα δηαθνξεηηθά 
ζηάδηα ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη ησλ ζρεκάησλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη 
απφ ην ξαδηφθσλν, ηελ ηειεφξαζε, ηηο εθεκεξίδεο θαη ην Γηαδίθηπν. Καηφπηλ, ε ζεκεξηλή 
θαηάζηαζε θαη ρξήζε ηεο δηαθήκηζεο ηεθκεξηψλνληαη κε βάζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 
πξνέξρνληαη απφ ηελ αγνξά θαη απεηθνλίδνληαη ζε πίλαθεο. ηε ζπλέρεηα ε αλάιπζε 
επηθεληξψλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο δηαθεκηζηηθήο κεζφδνπ AIDA ( “Attention”, “Interest”, “Desire”, 
“Action” ). Ζ κέζνδνο AIDA εμεγεί ηνλ ηξφπν πνπ έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα δεκηνπξγείηαη θαη 
ιεηηνπξγεί. πκπιεξσκαηηθά δίδνληαη θάπνηεο βαζηθέο ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 
ιεηηνπξγηθφ θαη γισζζηθφ ζρεδηαζκφ πνπ πεξηέρνπλ νη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο, ελψ 
πεξηγξάθεηαη ε αμηνζεκείσηε νκνηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ δηαθεκίζεσλ 
θαη αθφκε πεξηζζφηεξν κεηαμχ ησλ ειεθηξνληθψλ. Οη θχξηεο δηαθνξέο εκθαλίδνληαη ζηε ρξήζε 
ηεο γιψζζαο, ζηε ξνή ησλ κελπκάησλ, θαζψο θαη ζηνπο ηχπνπο ηεο άκεζεο αληηκεηψπηζεο ησλ 
ρξεζηψλ. 

1.2 ύντομη ιστορική περιγραφή και η τρέχουσα κατάσταση της 

διαφήμισης  

1.2.1 Ιστορία  

ηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο, ε δηαθήκηζε πξαγκαηνπνηνχηαλ κε ηε κέζνδν ηεο ιεγφκελεο 
«πφιεο ηνπ δηαιαιεηή».

1
 Ο δηαιαιεηήο θσλάδνληαο αλαθνίλσλε ηα πξντφληα ηνπ ζε 

ππνςήθηνπο πειάηεο πξνζπαζψληαο λα ηνπο πείζεη γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο. Με ηελ αλαθάιπςε 
ηεο ηππνγξαθίαο ην 1445 ν Johannes Gutenberg εγθαζίδξπζε ηηο βάζεηο γηα ηα Μέζα Μαδηθήο 
Δπηθνηλσλίαο.

2
 ην 18

ν
 αηψλα νη θάξηεο εκπνξίνπ θαη ηα θπιιάδηα ήηαλ ζε ζέζε λα δηαθεκίζνπλ 

θαηαλαισηηθά αγαζά. Ζ εθεχξεζε ηνπ ηππνγξαθηθνχ πηεζηεξίνπ είρε σο απνηέιεζκα φρη κφλν 
ηε δεκηνπξγία θπιιαδίσλ θαη άιισλ εθηππσκέλσλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, αιιά επηπιένλ 
ηελ επέθηαζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαλνκήο. 
Απφ ηφηε ε παξαγσγή ησλ εθεκεξίδσλ παξνπζηάδεη ζπλερψο απμαλφκελν ξπζκφ.

3
 Ζ πξψηε 

αγγιηθή εθεκεξίδα  “Oxford Gazette”,  ε νπνία ηνλ ίδην ρξφλν κεηνλνκάζηεθε ζε “The London 
Gazette”, ηδξχζεθε ην 1665. 

         Οη εθεκεξίδεο απνηεινχλ ην παιαηφηεξν παξαδνζηαθφ κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο. Οη 
πξφσξεο εθδφζεηο εηδήζεσλ απνθαινχληαλ  “corantos” ή “newsbooks”.

4
 χκθσλα κε ηνλ 

Wilmshurst,  ηελ  πεξίνδν  κεηαμχ  1700  θαη  1800,  ζεκεηψζεθε  αχμεζε   ζηνπο   ηίηινπο  ησλ  

                    

            1. Κωνζηανηίνος, Impressions ή η Διαθήμιζη ζηο ελληνικό Internet, E-Market, ζελ 61 

            2. Boyce, George (Ed.). (1978). Newspaper History from the Seventeenth Century to the Present ζελ. 16-20 

            3. Day. London: Constable. ζελ 62-70 

            4. Boyd, Lydia (1999). “Brief History of the Radio Industry”. Ad Access. ζελ 107-109 
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εθεκεξίδσλ απφ 25 ζε 285 ζε ζπλδπαζκφ κε αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο απφ 1.500.000 ζε 
16.085.000. Σν 1830, ν αλψηεξνο ξφινο ηεο Ακεξηθήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο έγηλε νξαηφο κε 
ηελ έιεπζε ηεο ηνπηθήο εθεκεξίδαο (boulevard press) ηεο απνθαινχκελεο “penny press” .

5
 Με 

απηήλ ηελ επέθηαζε, νη πξψηεο εθηππσκέλεο  δηαθεκίζεηο ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ ηχπν, 
ζπλνδεπφκελεο απφ κηα επξχηεξε δηαλνκή θαη θαηά ζπλέπεηα απφ κηα κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο ζην θνηλφ. Οη πξψηεο έληππεο δηαθεκίζεηο βαζίδνληαλ θπξίσο ζηε γξαπηή γιψζζα.  

        Παξάιιεια, ε δηαθήκηζε εμειίρζεθε ζε εθαξκνζκέλε επηζηήκε ηνπ εκπνξίνπ. Ο 
ακεξηθάληθνο δηαθεκηζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο ( ΑΜΑ 1985) πξνζδηνξίδεη ηε δηαθήκηζε σο « ηε 
δηαδηθαζία ζρεδίαζεο, εθηέιεζεο, ηηκνιφγεζεο, δηαλνκήο ηδεψλ, πξνψζεζεο αγαζψλ θαη 
ππεξεζηψλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αηνκηθνί θαη νξγαλσηηθνί ζηφρνη ».

6
 Ζ 

δηαθήκηζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή απνηειεί κέξνο ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ησλ 
εηαηξεηψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη πνην είδνο κέζνπ επηθνηλσλίαο ζα εθαξκνζηεί 
γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλφ. Ζ ηζηνξία απνδεηθλχεη φηη νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ησλ αγνξψλ 
θαη νη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο επεξεάδνπλ αλάινγα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ 
κάξθεηηλγθ. χκθσλα κε ηελ  Meffert ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηάδηα πνπ επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε 
ηεο ηδέαο ηεο δηαθήκηζεο.

7
 Σα ζηάδηα απηά μεθηλνχλ κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ παξαγφκελε 

δηαθήκηζε, θαηφπηλ επηθεληξψλνληαη ζηηο πσιήζεηο, ζηε ζπλέρεηα εκβαζχλνπλ ζην κάξθεηηλγθ 
πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη νινθιεξψλνληαη σο ελέξγεηα 
ζηξαηεγηθνχ κάξθεηηλγθ.      

        Ζ ζχγρξνλε δηαθήκηζε μεθίλεζε ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα. Σν 1870 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξψηνη θαηάινγνη ηαρπδξνκηθψλ παξαγγειηψλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 
άξρηζαλ λα γίλνληαη εκθαλή ηα πξψηα ζεκάδηα κεηάδνζεο έληππσλ πιεξνθνξηψλ. Ζ 
βηνκεραληθή πξφνδνο ραξαθηεξίζηεθε απφ καδηθή παξαγσγή ε νπνία ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ 
πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο δηαθήκηζεο. ε απηήλ ηελ παξαγσγηθή πεξίνδν πξσηαγσληζηηθφ ξφιν είρε 
ε αγνξά ησλ πσιήζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ε δήηεζε ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνζθνξά, νη 
πσιήζεηο κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ επθνιφηεξα. 

        ην θαηψθιη ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ Meffert, ηηο πσιήζεηο, ν πεηζηηθφο παξάγνληαο ζηε 
δηαθήκηζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ νξηζκνχ ηεο ζεκεξηλήο δηαθήκηζεο, φπσο 
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Ζ ζέζπηζε ηνπ εξσηήκαηνο «γηαηί», ε νπνία είλαη κηα παξφκνηα 
ζηξαηεγηθή, άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη, θαζψο απνηεινχζε ηελ ινγηθή εμήγεζε γηα ηελ ρξήζε ησλ 
πξντφλησλ θαη ησλ επεξγεηηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ ζε θείκελα δηαθήκηζεο.

8
 Απηφ ην δηαιεθηηθφ είδνο 

ξεθιάκαο ζα πξέπεη λα δίλεη θάπνην ιφγν ζηνπο θαηαλαισηέο, ψζηε λα πξνβνχλ ζηελ αγνξά 
ηνπ αγαζνχ. ηελ ζεκεξηλή επνρή νη εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο 
εηαηξείεο ή ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ είλαη κεξηθέο απφ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 
δηαθεκηζηέο γηα λα σζήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ αγνξά πξντφλησλ κε απνηέιεζκα λα 
ζεζπηζηεί έλαο λένο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηηο πσιήζεηο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ είζνδν 
ζην δεχηεξν ζηάδην Meffert. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1950, νη 
εκπνξηθέο πσιήζεηο έθεξαλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα κέζα ζε θνξεζκέλε αγνξά θαη έηζη νη 
ηερληθέο δηαθήκηζεο απμήζεθαλ. Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, είρε νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηεζεί ε 
θφξκνπια  AIDA σο κέζνδνο εθαξκνγήο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ δηαθήκηζεο Meffert. Ζ ηερληθή 
ηεο AIDA ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη ζήκεξα επηπξφζζεηα κε άιιεο κεζφδνπο.  

          Ζ δηαξθήο βειηίσζε ησλ πξψησλ ξαδηνθσληθψλ εθπνκπψλ πξνρψξεζε κε ηαρχ ξπζκφ, 
ψζηε ην 1922 ζηελ Ακεξηθή παξαρσξήζεθαλ πάλσ απφ 500 άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ, αιιά 
ιηγφηεξν απφ δχν εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο ζπζθεπή ξαδηνθψλνπ. 
Γεθαπέληε ρξφληα αξγφηεξα, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ξαδηνθψλσλ, δχν ζηα ηξία 
λνηθνθπξηά ήηαλ δπλαηφ λα απνθηήζνπλ κηαο ζπζθεπή, ελψ ην 1940 πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα 
εθαηνκκχξηα ζπίηηα είραλ ξαδηφθσλν.

9
 Οη εθπνκπέο ήηαλ θπξίσο δειηία εηδήζεσλ, δξάκαηα θαη 

θσκσδίεο. Ζ πεξίνδνο κεηαμχ 1935 θαη 1950 απνηειεί ηελ ρξπζή επνρή ηνπ ξαδηνθψλνπ. 

           

          5. Κωνζηανηίνος, Impressions ή η Διαθήμιζη ζηο ελληνικό Internet, E-Market, ζελ 42-47 

              6. Hance, Business et droit d' Internet, 1996, ζελ 133, 134 

             7. Carey, James W. (1989). Communication as Culture: Essays on Media and Society. ζελ 15-17 

             8. David W. Schumann, Esther Thorson (2007) Internet Advertising: Theory and Research ζελ. 35-38 

         9. Brian Sheehan  (2010) Basics Marketing : Online Marketing ζελ. 84-86      

          

http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbo=1&biw=1920&bih=918&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Brian+Sheehan%22&ei=TfiBUP7wD-in0AWFkYGABQ&ved=0CF4Q9AgwBzgU
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         Αλ θαη ν φξνο ηειεφξαζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1900, σο  κέζν καδηθήο 
ελεκέξσζεο εμειίρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1950. Σν 1941 ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα 
κεηαδίδνληαλ ζε αζπξφκαπξν θφλην θαη επηά ρξφληα αξγφηεξα, ην πξψην πξφγξακκα 
ηειενπηηθψλ εηδήζεσλ  “CBS TV New” δεκηνπξγήζεθε. Ζ ζηελή ζχλδεζε ηεο ξαδηνηειενπηηθήο 
κεηάδνζεο κε ηε δηαθήκηζε απφ ηελ αξρή ήηαλ έληνλε θαηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο επνρήο : « ε 
ξαδηνηειενπηηθή εθπνκπή θαη ε δηαθήκηζε έρνπλ γίλεη ζρεδφλ ζπλψλπκν γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο 
αθξναηέο θαη ηειεζεαηέο, γεγνλφο πνπ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε δνκή θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ ξαδηνθψλνπ, φζν θαη ηεο ηειεφξαζεο. Αλ ήζειε θαλείο λα απνκνλψζεη έλα 
γεγνλφο πνπ ζεκάδεςε ηε γέλλεζε ηεο εκπνξηθήο ξαδηνηειεφξαζεο ζηελ Ακεξηθή, απηφ κάιινλ 
ζα είλαη ην ξαδηνθσληθφ πξφγξακκα πνπ πξνήιζε απφ ηνλ ζηαζκφ WEAF ηεο Νέαο Τφξθεο 
ζηηο 28 Απγνχζηνπ ηνπ 1922, κηα δεθάιεπηε δηαθήκηζε γηα πξναζηηαθφ δηακέξηζκα» είλαη έλα 
απφ ηα ζρφιηα πνπ έγηλαλ γηα ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο δηαθήκηζεο. ήκεξα ηα ξαδηνθσληθά θαη 
ηειενπηηθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα είλαη πνιχ κηθξφηεξα ζε έθηαζε. Γηαξθνχλ ην πνιχ δέθα έσο 
ηξηάληα δεπηεξφιεπηα θαη κεηαδίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα δηαιεηκκάησλ, ηα νπνία δηαθφπηνπλ ην 
ρξφλν ηνπ θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν κήθνο ησλ δηαιεηκκάησλ απηψλ ζπλήζσο δηαθέξεη θαη 
θπκαίλεηαη απφ κεξηθά δεπηεξφιεπηα έσο ιίγα ιεπηά. πρλά νη δηαθεκίζεηο πξνβάιινληαη ε κία 
κεηά ηελ άιιε θαη θνζηνινγνχληαη αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα πξνβνιήο ηνπο : Όζν πην ηαθηηθά 
κεηαδίδεηαη έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην θφζηνο ηνπ.

10
 Δπηπιένλ, ην 

πνζνζηφ ηεο πηζαλφηεηαο λα γίλεη αληηιεπηφ θαη θαηαλνεηφ απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ 
απνηειεί έλαλ αθφκε θνζηνινγηθφ επηβαξπληηθφ παξάγνληα. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 
πξφζθεξε ζηε ζπλέρεηα ηελ δνξπθνξηθή θαη θαισδηαθή ηειεφξαζε γχξσ ζηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1960. 

          ηελ Ακεξηθή, ε πεξίνδνο κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν ραξαθηεξίδεηαη απφ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο κεηαπήδεζεο απφ ηνλ πφιεκν ζηελ εηξεληθή νηθνλνκία. 
Γφζεθε πίζησζε ζηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ επέλδπζαλ ζηελ ακεξηθάληθε νηθνλνκία κε 
ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ηθαλνπνηεηηθνχ, πςεινχ επηπέδνπ δηαβίσζεο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ 
απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο δηαθήκηζεο πξνο ην ηξίην ζηάδην 
Meffert. Σν κάξθεηηλγθ πξνζέγγηζεο θαηαλαισηψλ μεθίλεζε ζηελ ακεξηθάληθε αγνξά σο 
επαθφινπζν ζε κηα θνηλσλία αθζνλίαο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο 
θαη ησλ εκπνξεπκάησλ, ηελ δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ηελ έθξεμε ηεο πιεξνθνξίαο.

11
 Ζ 

πξνζθνξά ήηαλ πςειφηεξε απφ ηε δήηεζε θαη νη θαηαλαισηέο έγηλαλ ην επίθεληξν ηνπ 
δηαθεκηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σα κελχκαηα ηεο δηαθήκηζεο είραλ σο ζηφρν λα επεξεάζνπλ ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλνχ πξνο φθεινο ησλ εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο.   

          Σν 1973, ε πξψηε πεηξειατθή θξίζε νδήγεζε ζε χθεζε θαη νη αγνξέο άξρηζαλ λα βηψλνπλ 
ηνλ θνξεζκφ θαη ηελ ζηαζηκφηεηα κε ζπλεπαθφινπζν ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ 
αληαγσληζκνχ. Απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ απηψλ ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε γηα λέα 
δηαθεκηζηηθή ηαθηηθή πνπ ζα αληαπνθξηλφηαλ ζηηο θαηλνχξηεο απαηηήζεηο. Έηζη 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξφζβαζε ζην ηέηαξην ζηάδην Meffert, ην ζηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ, ην 
νπνίν απνηειεί κηα καθξνπξφζεζκε αληίιεςε πνπ ζηνρεχεη ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο 
εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο κηαο επηρείξεζεο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1970 ην Γηαδίθηπν θάλεη ηελ 
εκθάληζή ηνπ, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ σο θχξην δίθηπν 
πιεξνθνξηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ARPANET, έλα δίθηπν έξεπλαο κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ, 
θαη ην MILNET, ην ζηξαηησηηθφ δίθηπν ηεο Ακεξηθήο. ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ην Γηαδίθηπν 
εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά ηεο επηθνηλσλίαο. Χο δεκφζηα παγθφζκηα πιαηθφξκα αλνηρηή ζε φια ηα 
είδε πιεξνθνξηψλ, ςπραγσγίαο θαη επηθνηλσλίαο, έλα απφ ηα νπνία  είλαη ε ηληεξλεηηθή 
δηαθήκηζε, έρεη εμειηρζεί ζην ηειεηφηεξν κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο.
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          ηελ ζεκεξηλή επνρή ε δηαθήκηζε είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεί κηα πνηθηιία απφ 
ζηξαηεγηθέο, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ηεο επηθνηλσλίαο, ζηε 
δηαθνξνπνηεκέλε θαηάζηαζε ησλ αγνξψλ θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ 
κέζσλ ελεκέξσζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξθφξησζε πιεξνθνξηψλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 
πεξίζζεηα δεδνκέλσλ γηα εξκελεία θαη επεμεξγαζία. Ζ πνζφηεηα απηή πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα 

         10. Colley, Russell H. (1961). Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results. New York:       

             Association of National Advertisers. ζελ 25-30  

         11. Döring, Nicola (2003). Sozialpsychologie des Internet. Göttingen: Hogrefe. ζελ 50-53 

            12. Dillman, D. A. 2000. Mail and Internal surveys: The tailored design method. New York, NY. John Wiky  

                  Company. ζελ. 32-36  



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                       Ζιηφθαπηνο Σηκνιέσλ 

Ζιεθηξνληθή δηαθήκηζε                                                                                                                                                    13       

κέζα ελεκέξσζεο ζην θνηλφ είλαη ηφζν επξεία θαη πεξηεθηηθή, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ 
νινθιεξσκέλε απνξξφθεζε απφ ην θνηλφ.

13
 Καηά ζπλέπεηα, κφλν κηα κηθξή πνζφηεηα 

δεδνκέλσλ είλαη θαηάιιειε γηα πεξεηαίξσ επεμεξγαζία, ελψ ην ππφινηπν ηκήκα ραξαθηεξίδεηαη 
σο ππεξθφξησζε πιεξνθνξηψλ. πρλά ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ εληείλεη ην 
πξφβιεκα απηφ ηεο ππεξθφξησζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Γεξκαλία φπνπ ην 
ζχλνιν κε επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ πξνζεγγίδεη ην 98%. Απφ ηελ άπνςε ησλ κέζσλ 
καδηθήο ελεκέξσζεο νη ππεξθνξησκέλεο πιεξνθνξίεο έρνπλ νξηζηεί 99% γηα ην ξαδηφθσλν, 
97% γηα ηελ ηειεφξαζε, 94% γηα ηα πεξηνδηθά θαη 92% γηα ηηο εθεκεξίδεο.

14
 ηνλ ηνκέα ηνλ 

δηαθεκίζεσλ ην πνζνζηφ θπκαίλεηαη ζην 95%, πνπ ζεκαίλεη φηη κφλν ην 5% θαηαθέξλεη λα 
πεξάζεη κελχκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο. Δπηπξφζζεηα, ε εκθάληζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, πνπ 
ζεσξείηαη ε πην νινθιεξσκέλε πεγή πιεξνθνξηψλ ζηνλ θφζκν, έρεη ζπκβάιιεη πεξαηηέξσ ζηελ 
αχμεζε απηήο ηεο ππεξθφξησζεο. Παξφιν φκσο ην κεηνλέθηεκα απηφ ηνπ δηαδηθηχνπ νη 
δαπάλεο γηα ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο απμάλνληαη ζηαζεξά, θαζψο ζηαηηζηηθέο κειέηεο 
απνδεηθλχνπλ φηη εθαηνκκχξηα δνιάξηα μνδεχνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.

15 

1.2.2 τατιστικά της διαφήμισης  

Ζ ηζρπξή παξνπζία ηεο δηαθήκηζεο γίλεηαη μεθάζαξε απφ ηελ απφδνζε ησλ φξσλ ησλ 
δαπαλψλ ηεο. Οη παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ 
δαπαλψλ ζηηο επηά κεγαιχηεξεο αγνξέο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην 73% ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 
Παξά ην γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη κηα γεληθή κείσζε ησλ δαπαλψλ ηελ πεξίνδν 2001-2002, νη 
εθηηκήζεηο γηα ηελ πεξίνδν 2003-2005 δείρλνπλ κηα πην ζεηηθή ηάζε.
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 Σα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ 

πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα φια ηα θχξηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλνπλ 
εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, θηλεκαηνγξάθν, εμσηεξηθέο νζφλεο θαη 
Γηαδίθηπν. Δλψ ζηελ ακεξηθάληθε αγνξά αληηθαηνπηξίδεηαη κηα ζηαζεξή αλάπηπμε ηα επξσπατθά 
ζηνηρεία επηζεκαίλνπλ επίπεδε πξνο αξλεηηθή αλάπηπμε, φπσο επίζεο θαη ηα γηαπσλέδηθα. Ζ 
κείσζε απηή ζπλερίζηεθε θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2003 φηαλ νη δηαθεκηζηηθέο επελδχζεηο 
κεηψζεθαλ.
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Πίλαθαο 1 : Οη δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο ζηελ Ακεξηθή ζε εθαηνκκύξηα δνιάξηα από ην κέζν ηνπ    
1999 κέρξη ην 2003 ζύκθσλα κε ην πεξηνδηθό Media Life 
 

             13. David W. Schumann, Esther Thorson (2007) Internet Advertising: Theory and Research ζελ. 15-20   

             14. David W. Schumann, Esther Thorson (1999) Advertising and the World Wide Web ζελ. 81-95 

             15. Tracy L. Tuten (2008) Advertising 2.0: Social Media Marketing in a Web 2.0 World ζει. 120-122 

             16. Katie Haegele  (2001)  E-Advertising and E-Marketing: Online Opportunities ζελ. 150-151 

             17. Brian Sheehan  (2010) Basics Marketing : Online Marketing ζελ. 45 

 

Έηνο         χλνιν         Δθεκεξίδεο         Πεξηνδηθά          Ραδηφθσλν          Σειεφξαζε         Ηληεξλέη        Άιια  

1999         136,833           43,697                15,593                18,581                 49,797              4,600         4,565 

2000         153,110           48,700                17,700                20,819                 54,981              6,000         4,910 

2001         151,701           48,213                16,992                19,659                 54,525              7,500         4,812 

2002         159,868           50,413                18,348                20,116                 57,032              8,906         5,053 

2003         168,409           52,613                19,794                20,585                 59,296            10,688         5,433 

http://www.google.gr/search?hl=el&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Tracy+L.+Tuten%22&ei=SfGBUPT4F6fE0QXjl4CwBQ&ved=0CEgQ9AgwAw
http://books.google.gr/books?id=ScdF1-vHvHwC&printsec=frontcover&dq=web+advertising&source=bl&ots=2KQb5kQAVy&sig=WqLnTQEbkRFVBdmy66lV23V5GTg&hl=el&sa=X&ei=SfGBUPT4F6fE0QXjl4CwBQ&ved=0CEYQ6AEwAw
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Katie+Haegele%22&ei=SfGBUPT4F6fE0QXjl4CwBQ&ved=0CGgQ9AgwCQ
http://books.google.gr/books?id=BqIMdSvnFt4C&printsec=frontcover&dq=web+advertising&source=bl&ots=aHwpcvsi8G&sig=eBAsKNmIS0_fSoiWffMAPLqbKPk&hl=el&sa=X&ei=SfGBUPT4F6fE0QXjl4CwBQ&ved=0CGYQ6AEwCQ
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbo=1&biw=1920&bih=918&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Brian+Sheehan%22&ei=TfiBUP7wD-in0AWFkYGABQ&ved=0CF4Q9AgwBzgU
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 Πίλαθαο 2 : Η δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηηο ΗΠΑ-Δπξώπε-Ιαπσλία ζε εθαηνκκύξηα δνιάξηα από ην  

                     2001 κέρξη ην 2005  

         Πνιιέο άιιεο κειέηεο θαη ζηνηρεία απνθαιχπηνπλ πεξαηηέξσ ειεγρφκελε αλάπηπμε ησλ 
ζπλνιηθψλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ. Λφγσ ηνπ δηαξθνχο απμαλφκελνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο 
αγνξάο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ, ηα δηαθεκηζηηθά κέζα δηαθνξνπνηνχληαη φιν θαη 
πεξηζζφηεξν. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζηελ επηινγή κηθξφηεξσλ θαη εηδηθφηεξσλ νκάδσλ-
ζηφρσλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα πεξηνδηθά εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο.

18
 Ο πίλαθαο 2 

παξνπζηάδεη ηε ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο γηα φια ηα 
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο απφ ην 1999 έσο ην 2003. Ζ επέλδπζε ζηηο δηαθεκίζεηο παξακέλεη 
κηα ζπλερήο αλαπηπμηαθή ηάζε γηα ηα ηειεπηαία έηε, ελψ γίλεηαη αληηιεπηή ε ζπλχπαξμε φισλ 
ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα 
εξκελεπηεί απφ ηελ ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία πνπ παξνπζηάδνπλ νη επελδχζεηο, νη νπνίεο 
θπκαίλνληαη απφ 4.600 έσο πεξίπνπ 10.700 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ δηάζεζε ρξεκάησλ γηα 
ξαδηνθσληθή ξεθιάκα παξακέλεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζηάζηκε. Παξφια απηά νη δαπάλεο 
είλαη ζε πςειφ επίπεδν, θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 20 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.

19 

          Μεηά ηηο εθεκεξίδεο, ηε ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν ην Γηαδίθηπν εθπξνζσπεί ην 
ηέηαξην κεγαιχηεξν δηαθεκηζηηθφ κέζν. Ζ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε εμαθνινπζεί θαη απμάλεηαη. 
Πνιχ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ δηαθήκηζεο είλαη ην ζπγθξηηηθά 
ρακειφ θφζηνο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κελπκάησλ ζηηο ηζηνζειίδεο φπσο επίζεο θαη ν 
δηαξθψο απμαλφκελνο αξηζκφο αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ηληεξλέη.

20
  

                    

             18. Marla R. Stafford, Ronald J. Faber  (2005) Advertising, Promotion, and New Media ζελ 91-92 

             19. David W. Schumann, Esther Thorson (1999) Advertising and the World Wide Web ζελ. 101-102 

           20. Brian Sheehan  (2010) Basics Marketing : Online Marketing ζελ. 30-35 

         2001                2002                2003                2004                2005 

 

USA                                                    141,636           143,552           146,671          153,335           158,319 

 

Πέληε ρψξεο Δπξψπεο                       60,624             59,333             59,556            61,463              63,984 
 
απφ ηηο νπνίεο                  Γαιιία       10,532              10,281             10,416            10,707              11,027 
 
                                         Γεξκαλία    20,146             19,323             19,147            19,819              20,919 
                                          
                                         Ηηαιία          8,349                8,053               8,098              8,337                8,634 
 
                                         Ηζπαλία      5,710                5,787              5,828               6,062                6,339 
 
                                         Αγγιία       15,888              15,889            16,067             16,538              17,074 
 
 
   Ηαπσλία                                           37,650              35,089            35,359             35,906              36,578 
 

 
χλνιν επηά ρσξψλ                         239,910            237,974          241,586          250,705            258,882   

http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbo=1&biw=1920&bih=918&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Marla+R.+Stafford%22&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CEoQ9AgwBDgK
http://books.google.gr/books?id=bwS3klAb7nMC&printsec=frontcover&dq=web+advertising&source=bl&ots=vXS7ikUivG&sig=HyVSq7mW0QSCHuJVx8A2reJhwiQ&hl=el&sa=X&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CEgQ6AEwBDgK
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbo=1&biw=1920&bih=918&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Brian+Sheehan%22&ei=TfiBUP7wD-in0AWFkYGABQ&ved=0CF4Q9AgwBzgU
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1.3 Η έννοια της διαφήμισης  

Ζ έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην ηκήκα θαζνξίδεη ηε δηαθήκηζε σο 
έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο επηθνηλσλίαο ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε θαηεγνξίεο. Σν δεχηεξν ηκήκα 
πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε κε θχξηα έκθαζε ζηελ έλλνηα AIDA. 

 1.3.1 Καθορισμός της διαφήμισης 

Ζ δηαθήκηζε απνηειεί ηελ εμσηεξηθή επηθνηλσλία κηαο επηρείξεζεο κε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ή 
θαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Γεδνκέλεο ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη κέζσλ δηαθήκηζεο 
πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αλφκνηα ρξήζε, ιεηηνπξγία θαη πξννπηηθή είλαη δπλαηφ λα 
δηαηππσζνχλ δηάθνξνη νξηζκνί ηνπ φξνπ « Γηαθήκηζε». Δδψ αληηκεησπίδνληαη απφ ηε άπνςε 
ηεο επηθνηλσλίαο θαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ εκπνξίνπ.

21
 ε πνιχ θνηλνχο φξνπο ε δηαθήκηζε 

ηαπηίδεηαη κε ηελ πιεξνθφξεζε κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ γηα θάπνην αγαζφ. Χζηφζν, ν 
θαζνιηθφο νξηζκφο ελζσκαηψλεη κηα ζεηξά απφ νπζηαζηηθέο πηπρέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 
γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε δηαθήκηζε είλαη έλα είδνο επηθνηλσλίαο. Παξαθξάδνληαο σο έλα ζεκείν 
ηνλ νξηζκφ απηφ ζε φξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο, ε δηαθήκηζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο 
«επηθνηλσλία» εθφζνλ ε επηθνηλσλία νπζηαζηηθά ζεκαίλεη «πιεξνθνξίεο πνπ αλαθνηλψλνληαη» 

          Αθφκε θαη ε ιεμηινγηθή ρξήζε θαλεξψλεη ζπζρέηηζε. ήκεξα, ζηελ αγγιηθή θαη γεξκαληθή 
γιψζζα ε έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο ζπρλά αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο. 
Τπάξρνπλ δηάθνξνη φξνη φπσο είλαη ε νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία κάξθαο, ε επηθνηλσλία 
κέζσλ θαη  ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο ζπλψλπκα ησλ δηαθεκηζηηθψλ 
φξσλ θαη ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.

22
 Ζ ζχληαμε κελχκαηνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ ζεκαίλεη φηη θάπνηνο ν νπνίνο νλνκάδεηαη «απνζηνιέαο» 
δεκηνχξγεζε θαη κεηέθεξε ην κήλπκα απηφ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ πνπ είλαη ν ζηφρνο 
ηνπ κελχκαηνο ηνπ απνζηνιέα απνηειεί ην «δέθηε» ή ην «θνηλφ». Ο «απνζηνιέαο» ην 
«κήλπκα» θαη ην «θνηλφ» είλαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηνλ νξηζκφ ηεο δηαθήκηζεο, φπσο 
αθξηβψο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο. ηνλ θιάδν ηεο δηαθήκηζεο ν «απνζηνιέαο» 
κπνξεί λα είλαη ν δηαθεκηζηήο ή ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία. Σν κήλπκα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλν 
ζην δηαθεκηζηηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη έληππεο, νη 
ηειενπηηθέο, νη ξαδηνθσληθέο θαη νη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο.

23 

          Παξφια απηά, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ζηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο, ε δηαθήκηζε 
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιή ελεκέξσζε. Ο εκπινπηηζκφο ηεο κε 
πεηζηηθφηεηα, ν νπνίνο απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ κέξνο ηεο, είλαη απαξαίηεην λα έρεη κειεηεζεί 
αξθεηά θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα ζηξαηεγηθή πεηζνχο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζπρλά θαη έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ είλαη ε ηνπνζέηεζε επεμήγεζεο πνπ αηηηνινγεί γηαηί είλαη 
απαξαίηεηε ε αγνξά ελφο πξντφληνο. Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο είλαη ε εηζαγσγή ηνπ ινγφηππνπ 
«USP»  ( Μνλαδηθή Πξφηαζε Πψιεζεο) θαηά ηε δηάξθεηα κεηάδνζεο. Ζ ηερληθή ηνπ USP 
επηθεληξψλεηαη ζε έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ αγαζνχ θαη πξνζπαζεί λα ην ζπγθξίλεη ζε 
αληίζεζε κε ηα ππφινηπα αληαγσληζηηθά πξντφληα, κε ζθνπφ λα ην πξνβάιεη σο κνλαδηθφ, 
αλαληηθαηάζηαην θαη θαηά ζπλέπεηα επηζπκεηφ. Γεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα αγαζά έρνπλ 
ππνθαηάζηαηα άιια πξντφληα ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ρξήζε, ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ USP 
ζπλήζσο είλαη δχζθνιε ππφζεζε. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζθνιίαο απηήο νη δηαθεκηζηέο 
εγθαζηδξχνπλ πξνηάζεηο πνπ νλνκάδνληαη «UAP» ( Μνλαδηθή Πξφηαζε Γηαθήκηζεο). Ζ 
κέζνδνο UAP ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δελ είλαη δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ πιενλεθηήκαηα πνπ λα 
πξνζδηνξίδνπλ κνλαδηθφηεηα ζην αγαζφ θαη έηζη ν δηαθεκηζηήο επηιέγεη λα πξνζεγγίζεη ηνλ 
ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ θαηαλαισηψλ.

24 

          Έλαο δηαθνξεηηθφο νξηζκφο ηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο δηαθήκηζεο απνζαθελίδεη νξηζκέλεο 
πηπρέο ηεο, εμίζνπ ζεκαληηθέο απφ ηε ζθνπηά ηεο επηθνηλσλίαο. Μηα άιιε εθδνρή ρξεζηκνπνηεί  

           21. Katie Haegele  (2001)  E-Advertising and E-Marketing: Online Opportunities ζελ. 33-36 

            22. David W. Schumann, Esther Thorson (2007) Internet Advertising: Theory and Research ζελ. 65-70  

            23. Roert Noll, Anne Brashier ( 2009)  Secrets to Free Advertising on the Internet 80-85 

          24.  Brian Sheehan  (2010) Basics Marketing : Online Marketing ζελ. 40-42 

http://www.google.gr/search?hl=el&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Katie+Haegele%22&ei=SfGBUPT4F6fE0QXjl4CwBQ&ved=0CGgQ9AgwCQ
http://books.google.gr/books?id=BqIMdSvnFt4C&printsec=frontcover&dq=web+advertising&source=bl&ots=aHwpcvsi8G&sig=eBAsKNmIS0_fSoiWffMAPLqbKPk&hl=el&sa=X&ei=SfGBUPT4F6fE0QXjl4CwBQ&ved=0CGYQ6AEwCQ
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbo=1&biw=1920&bih=918&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Roert+Noll%22&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CFAQ9AgwBTgK
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbo=1&biw=1920&bih=918&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Anne+Brashier%22&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CFEQ9AgwBTgK
http://books.google.gr/books?id=9Ur2sVsxSz4C&printsec=frontcover&dq=web+advertising&source=bl&ots=aFEThcaMgi&sig=55Rsq1uLKpUv7pQt6nCvAIuv-FI&hl=el&sa=X&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CE4Q6AEwBTgK
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbo=1&biw=1920&bih=918&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Brian+Sheehan%22&ei=TfiBUP7wD-in0AWFkYGABQ&ved=0CF4Q9AgwBzgU
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κηα πεξηζζφηεξν πνιχπινθε νξνινγία γηα λα πεξηγξάςεη ηελ έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο :  
«Γηαθήκηζε είλαη κηα πιεξσκέλε κνξθή κε πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο γηα έλαλ νξγαληζκφ θαη 
ηα πξντφληα ηνπ πνπ κεηαδίδεηαη ζην αθξναηήξην-ζηφρν κέζσ ελφο κέζνπ καδηθήο ελεκέξσζεο 
φπσο είλαη ε ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, νη εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά, ην δηαθεκηζηηθφ 
ηαρπδξνκείν, νη δεκφζηεο κεηαθνξέο, νη εμσηεξηθέο νζφλεο θαη νη θαηάινγνη.». Ζ καδηθή 
επηθνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο ηνκείο. Πξψηνλ, θαηεπζχλεηαη απφ κηα θαη κνλαδηθή πεγή 
πξνο έλα κεγάιν αθξναηήξην, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα κηα έληππε δηαθήκηζε πνπ ηε 
δηαβάδνπλ πνιινί αλαγλψζηεο. Γεχηεξνλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο 
κνλφδξνκεο επηθνηλσλίαο φπσο είλαη ε πεξίπησζε πνπ ην κήλπκα ξέεη απφ ηνλ δηαθεκηζηή 
πξνο έλα κεγάιν αθξναηήξην. Δδψ, δελ ππάξρεη πξννξηδφκελε αλάδξαζε θαη θακηά αληαιιαγή 
κεηαμχ ησλ επηθνηλσλνχλησλ κειψλ δελ ιακβάλεη ρψξα. Ο ηξίηνο ηνκέαο είλαη κε πξνζσπηθφο, 
θαζψο ην επίθεληξν δελ είλαη ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηε κάδα θαη ην νπνίν εηδνπνηείηαη 
πξνζσπηθά, αιιά νιφθιεξν ην ζχλνιν. Απηφ είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κέζσλ καδηθήο 
ελεκέξσζεο φπσο ε ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά εθφζνλ δελ 
είλαη δπλαηφ λα εηδνπνηεζεί ν θάζε παξαιήπηεο μερσξηζηά φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πξνζσπηθή 
επηθνηλσλία. Ζ απεπζείαο αιιεινγξαθία ιεηηνπξγεί θαηά θχξην ιφγν σο φξγαλν καδηθήο 
επηθνηλσλίαο. Ζ πξνζπάζεηα φκσο λα εμαηνκηθεπηνχλ ηα κελχκαηά ηεο γηα θάζε κεκνλσκέλν 
παξαιήπηε μερσξηζηά, ζπλήζσο νδεγεί ζε πεξηνξηζκέλα θαλάιηα αλάδξαζεο. 

                                                                     

                                                                  ΓΗΑΦΖΜΗΖ 
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ρήκα 1 : Καηεγνξηνπνίεζε ηεο δηαθήκηζεο          
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           Ζ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε είλαη θαη απηή έλα είδνο καδηθήο επηθνηλσλίαο, εθφζνλ 
απεπζχλεηαη ζην επξχ θνηλφ. Χζηφζν, εθείλν πνπ ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηελ παξαδνζηαθή είλαη ν 
ηξφπνο επηθνηλσλίαο. Ζ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξνζσπηθφ ή 
κε πξνζσπηθφ επίπεδν αθνχ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κηκείηαη ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε γξαπηή γιψζζα θάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δπλαηή ηελ 
αλαηξνθνδφηεζε ησλ ρξεζηψλ.

25 

         Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο δηαθήκηζεο ζηα δηάθνξα είδε ηεο είλαη ε βάζε ηεο παξνχζαο 
έξεπλαο. Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ηεο δηαθήκηζεο ν ζπκβαηηθφο, ν απεπζείαο θαη ν ηληεξλεηηθφο 
έρνπλ θαηαλεκεζεί αλάινγα θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο δηαθεκηζηηθά «φξγαλα» ή «κέζα». Ζ 
θαηαλνκή δελ απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ιίζηα απφ φια ηα «κέζα» πνπ αλήθνπλ ζε κηα 
θαηεγνξία, αιιά κηα επηινγή απφ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ηχπνπο. Ο πεξηνξηζκφο ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ βαζίδνληαη απιψο ζηε γξαπηή γιψζζα, φπσο είλαη νη έληππεο δηαθεκίζεηο θαη 
ηα άκεζα ηαρπδξνκηθά κελχκαηα είλαη απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη ε 
ειεθηξνληθή ξεθιάκα έρεη σο βάζε ηελ παξαδνζηαθή, αιιά παξάιιεια αλαπηχζζεη ηηο δηθέο ηεο 
ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο λέεο ηερληθέο θαη απαηηήζεηο ησλ κέζσλ 
κεηάδνζεο.

26
 Δπεηδή νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο πξνβαίλνπλ ζε ρξήζε ηφζν γξαπηήο φζν θαη 

πξνθνξηθήο γιψζζαο, παξφκνηα κε ηηο δηαδηθηπαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλνχκελα ζρέδηα θαη 
ήρν, έρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα είδε θαη ζην εγγχο κέιινλ 
ηειενπηηθέο θαη δηαδηθηπαθέο ζα δηαθέξνπλ ειάρηζηα κεηαμχ ηνπο. 

1.3.2  Οι λειτουργίες της διαφήμισης  

Ο νηθνλνκηθφο ζθνπφο ηεο δηαθήκηζεο είλαη ε επίηεπμε πςειφηεξσλ θεξδψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 
αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ δηαθεκηδφκελσλ πξντφλησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ θχξηα ιεηηνπξγία 
ηεο είλαη λα πείζεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ λα πξνβεί ζηελ αγνξά εκπνξηθψλ αγαζψλ. Οη Russell 
θαη Lane δίλνπλ κηα απιή εμήγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε δηαθήκηζε πεηπραίλεη ην ζηφρν 
ηεο : « Ζ δηαθήκηζε είλαη πεηζηηθή επηθνηλσλία ». Σν πξναλαθεξζέλ ζρφιην ζεκαίλεη φηη ε 
δηαθήκηζε είλαη ζθφπηκε. Μεξηθέο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε 
δεκηνπξγία αμηνζαχκαζηεο εηθφλαο ησλ εηαηξεηψλ, γεγνλφο πνπ ζπλήζσο αληαλαθιά ζεηηθή 
επίδξαζε ζηα θέξδε ηνπο. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ ηα δηαθεκηζηηθά 
κελχκαηα πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ή λα αιιάμνπλ ηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ. Χο εθ 
ηνχηνπ, ε δηαθήκηζε κπνξεί λα είλαη κεξνιεπηηθή, θαζψο πξνζπαζεί λα παξαθηλήζεη ηνπο 
πειάηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα αγνξά ή λα κεηαβάιινπλ ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο απνθάζεηο. 
ε απηφ ην ζεκείν, έλαο δηαθνξεηηθφο νξηζκφο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο πιεξνθφξεζεο 
είλαη ρξήζηκν λα πξνζηεζεί : « ν ζθνπφο ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζπλήζσο λα κεηαβάιιεη ή λα 
επεξεάζεη ηε ζηάζε. ηνρεχεη λα πείζεη ηνπο θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ Α αληί ηνπ 
πξντφληνο Β. Χζηφζν, νη παξαπάλσ δελ απνηεινχλ ηηο κνλαδηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαθήκηζεο. 
Έλα είδνο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ απιά επηδηψθεη λα ελεκεξψζεη, λα πξνεηδνπνηήζεη ή λα 
πξνζθέξεη ππνζηήξημε. Έλαο παξαδνζηαθφο ηξφπνο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε δηαθήκηζε 
πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ην θνηλφ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο AIDA.

27 

1.3.3 Η έννοια της AIDA  

Σν αθξσλχκην AIDA πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο « Attention », « Interest », « Desire », « Action » 
(Πξνζνρή, Δλδηαθέξνλ, Δπηζπκία, Γξάζε).

28
 Σν 1898 ν Elmo Lewis αλέπηπμε απηή ηελ επξέσο 

γλσζηή κέζνδν δηαθήκηζεο, πνπ παξά ηελ ειηθία ηεο, ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε ζε ηθαλνπνηεηηθφ 
βαζκφ απφ ηνπο δηαθεκηζηέο θαη ηνπο ζπγγξαθείο αληίγξαθσλ, ίζσο ιφγσ ηεο 
αλαληηθαηάζηαηεο απιφηεηαο ζηε δηαδηθαζία θάιπςεο ησλ θχξησλ πηπρψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο 

            25. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 27-46 

            26. Marla R. Stafford, Ronald J. Faber  (2005) Advertising, Promotion, and New Media ζελ 110-114 

            27.  Tracy L. Tuten (2008) Advertising 2.0: Social Media Marketing in a Web 2.0 World ζει. 120-122 

            28. Brian Sheehan  (2010) Basics Marketing : Online Marketing ζελ. 70-75 

        

http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbo=1&biw=1920&bih=918&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Marla+R.+Stafford%22&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CEoQ9AgwBDgK
http://books.google.gr/books?id=bwS3klAb7nMC&printsec=frontcover&dq=web+advertising&source=bl&ots=vXS7ikUivG&sig=HyVSq7mW0QSCHuJVx8A2reJhwiQ&hl=el&sa=X&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CEgQ6AEwBDgK
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Tracy+L.+Tuten%22&ei=SfGBUPT4F6fE0QXjl4CwBQ&ved=0CEgQ9AgwAw
http://books.google.gr/books?id=ScdF1-vHvHwC&printsec=frontcover&dq=web+advertising&source=bl&ots=2KQb5kQAVy&sig=WqLnTQEbkRFVBdmy66lV23V5GTg&hl=el&sa=X&ei=SfGBUPT4F6fE0QXjl4CwBQ&ved=0CEYQ6AEwAw
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbo=1&biw=1920&bih=918&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Brian+Sheehan%22&ei=TfiBUP7wD-in0AWFkYGABQ&ved=0CF4Q9AgwBzgU
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δηαθεκηζηηθήο επηθνηλσλίαο. Γη απηφ ε κέζνδνο AIDA δελ είλαη κφλν ρξήζηκε αιιά επηπιένλ 
απνηειεί κέξνο ηεο ζχγρξνλεο αληίιεςεο. Αλ θαη ππάξρνπλ λεψηεξεο θαη πην πξφζθαηεο 
έλλνηεο, νη νπνίεο είλαη εμίζνπ επεξγεηηθέο, θαζψο δηεπξχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
δηαθήκηζεο, ε AIDA είλαη πην ιεηηνπξγηθή κέζνδνο γηα ηνλ ζεκεξηλφ ζθνπφ ηεο δηαθεκηζηηθήο 
αλάιπζεο. Δίλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί ζηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επηθνηλσλίαο, εθφζνλ 
εμεγεί ηα γισζζηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, ελψ επηπξφζζεηα 
θαλεξψλεη ηηο δηαθεκηζηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

          Ζ κέζνδνο AIDA ιεηηνπξγεί ζε κηα γξακκηθή ηεξαξρία, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 
ζρήκα. αλ ηκήκα ηεο ζεσξίαο ηεο επηθνηλσληαθήο επηξξνήο εμεγεί ηα δηάθνξα ζηάδηα θαη ηα 
απνηειέζκαηα πνπ βηψλνπλ νη ηδηψηεο κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ηεο δηαθήκηζεο. Παξάιιεια 
πεξηγξάθεη κηα ζπλερή δηεξγαζία ζηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν ηνπ αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
νπνίαο ε επίηεπμε ελφο ζηαδίνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα μεθηλήζεη ην επφκελν. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ κέζσλ δηαθήκηζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
πξνβαιιφκελσλ κελπκάησλ είλαη λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή θαη λα ελεκεξψζνπλ κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν ην επξχ θνηλφ γηα ηελ χπαξμε ελφο αγαζνχ ή κηαο ππεξεζίαο. Καηφπηλ, είλαη 
ζεκαληηθφ λα αθππλίζνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ην πξντφλ απηφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
δεκηνπξγήζνπλ επηζπκία απφθηεζήο ηνπ. Ζ επηζπκία είλαη κηα απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 
εθθιήζεηο ππεχζπλε θαηά θχξην ιφγν γηα ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ νη 
θαηαλαισηέο.

29 

          Όιε ε πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 
γισζζηθά θαη κέζσ γξαθηθψλ ζρεδίσλ. Ζ πεηζψ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κέζσ ηεο νξζνινγηθήο 
πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απήρεζεο. Γηα παξάδεηγκα, επηρεηξήκαηα πνπ 
αηηηνινγνχλ ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν είλαη επηζπκεηή  ε αγνξά πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ην θνηλφ 
λα δξάζεη αλάινγα. Ζ ηερληθή απηή, παξφκνηα κε ηελ USP, ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο 
πξνζπκίαο ησλ αλζξψπσλ λα αγνξάζνπλ εθφζνλ νη πειάηεο κπνξνχλ λα πεηζηνχλ πην εχθνια 
φηαλ έρνπλ θάπνην ιφγν γηα λα θάλνπλ θάηη. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή επίθιεζε απνηειεί εμίζνπ 
ζεκαληηθφ κέζν πεηζνχο, φπσο επίζεο θαη έλα απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο δηαθήκηζεο. Ζ 
εθαξκνγή ηνπ ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ πξντφληνο θαη ην αλνηρηφ 
πλεχκα ηνπ απνδέθηε πξνο κηα ηέηνηα επηξξνή.     

      

                 Action 

 

                                                                                          Desire   

 

                                                 Interest 

 

    Attention 

 

 

ρήκα 2 : Η έλλνηα ηεο AIDA  

            29. Chan Yun Yoo (2007) Preattentive Processing of Web Advertising ζελ. 135-136 
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1.4 Σα είδη των συμβατικών και των άμεσων μαζικών διαφημίσεων 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία νξηζκέλα δηαθεκηζηηθά κέζα, φπσο 
εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη ηειεφξαζε, ελψ δίλνληαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ 
εθηππσκέλσλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Ζ ζρεδφλ 
νινθιεξσκέλε  παξνπζίαζε ησλ ηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξαδνζηαθήο δηαθήκηζεο, ε 
ρξήζε γιψζζαο θαη ε δνκή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζα δψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ κεηέπεηηα αλάιπζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ 
θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ςεθηαθνχ κέζνπ. 

1.4.1 Υυλλάδια και εκτυπωμένες διαφημίσεις 

Σα θπιιάδηα είλαη έλα απφ ηα πην παιηά είδε καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη δηαθήκηζεο. 
Πξνζεγγίδνπλ έλα κεγάιν θαη γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλν θνηλφ ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ 
βαζκφ.

30
 πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη καδί κε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ελψ κεξηθέο θνξέο 

βξίζθνληαη ελζσκαησκέλα κέζα ζε απηά. Φπιιάδηα, εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαιχπηνπλ ην 43 
ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλνιηθνχ δηαθεκηζηηθνχ ηνκέα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θαη 
ην Γηαδίθηπν ζηελ αγνξά ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο ην 2001. 

          Οη εθεκεξίδεο δεκνζηεχνληαη αλά πεξηνδηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα παξάδεηγκα 
εθδίδνληαη εκεξεζίσο, εβδνκαδηαίσο θαη κεληαίσο ή νξηζκέλεο κέξεο φπσο Κπξηαθέο. Δίλαη 
δπλαηφλ λα θπθινθνξήζνπλ ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη παξέρνπλ ζην 
αλαγλσζηηθφ θνηλφ, κε ιηγφηεξε ή πεξηζζφηεξε εθηεηακέλε αλαθνξά, πιεξνθνξίεο γηα ηηο πην 
πξφζθαηεο εηδήζεηο, ηα γεγνλφηα, ηελ ςπραγσγία θαη δηάθνξα άιια ζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε 
ζηήιεο θαη θαηεγνξίεο.

31
 Λφγσ ηνπ ηαθηνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δεκνζίεπζεο ησλ ζεκάησλ, νη 

αλαγλψζηεο γλσξίδνπλ πφηε πξέπεη λα πξνκεζεχνληαη ηηο εθεκεξίδεο ηνπο ψζηε λα είλαη 
δηαξθψο ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο. Αξθεηέο θνξέο κέζα ζηηο εθεκεξίδεο 
ηνπνζεηνχληαη θπιιάδηα ηα νπνία δελ έρνπλ επηπξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ 
αλαγλψζηε θαη πεξηέρνπλ άθζνλα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Δπεηδή βξίζθνληαη ζηελ ειεχζεξε 
δηάζεζε, πξνζειθχνπλ έλα κεγάιν αιιά ζπγθεθξηκέλν αλαγλσζηηθφ θνηλφ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 
πξνζειθχεη ηνπο δηαθεκηζηέο λα επελδχζνπλ ζε απηφ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα θπιιάδηα απηά 
δηαλέκνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε, αιιά ππάξρνπλ θαη κεξηθά πνπ θπθινθνξνχλ θαζεκεξηλά ζε 
δηαθνξεηηθέο πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο δηαλνκήο.

32 

          Οη ηππσκέλεο εθεκεξίδεο κπνξνχλ λα μαλαδηαβαζηνχλ θαη λα απνζεθεπηνχλ. Έλα 
ζεκαληηθφ ηνπο κεηνλέθηεκα είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο 
απφηνκεο αιιαγήο ησλ γεγνλφησλ φηαλ απηέο ζα παξνπζηαζηνχλ. Μφιηο έλα θείκελν εθηππσζεί 
είλαη ζηαζεξφ θαη δελ επηηξέπνληαη ελαιιαγέο, εθηφο απφ θάπνηεο ζεκεηψζεηο, ππνγξακκίζεηο ή 
αθφκε θαη κνπηδνχξεο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ απφ ηνπο αλαγλψζηεο ζε κεηαγελέζηεξε θάζε. 
Χζηφζν νη ζπκπιεξψζεηο απηέο δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ απζεληηθνχ θεηκέλνπ θαη ην γεγνλφο 
απηφ είλαη νινθάλεξν. Οη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ ζρεδφλ απφ 
παληνχ ιφγσ ηεο κηθξήο κάδαο θαη ηνπ ειάρηζηνπ βάξνπο πνπ δηαζέηνπλ, ελψ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απηά δηεπθνιχλνπλ ηε δηαλνκή αλάκεζα ζηνπο αλαγλψζηεο.

33 

          Σα πεξηνδηθά επίζεο εθδίδνληαη ζε ηαθηά θαη ζηαζεξά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζπρλά 
είλαη ηξίκελν, δίκελν ή κήλαο αλάινγα κε ηνπο πεξηθεξεηαθνχο, ηνπο εζληθνχο θαη ηνπο δηεζλείο 
δηαλνκείο. Πξνζθέξνπλ θαη απηά ζην θνηλφ ηνπο πιήζνο απφ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 
ελεκέξσζε θαη ηελ ςπραγσγία ησλ νπνίσλ ε αμηνπηζηία φκσο εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα 
δεκνζίεπζεο. Έλα πεξηνδηθφ πνπ εθδίδεηαη θάζε κήλα πεξηέρεη ζαθψο πην πξφζθαηεο εηδήζεηο 
απφ θάπνην πνπ θπθινθνξεί θάζε ηξίκελν.

34
 Σα πεξηνδηθά, φπσο άιισζηε θαη νη εθεκεξίδεο, 

κπνξνχλ  λα  ρσξηζηνχλ  ζε  γεληθνχ θαη  εηδηθνχ  ελδηαθέξνληνο εθδφζεηο. Ζ πξψηε θαηεγνξία  

              30. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 56-69 

             31. Chan Yun Yoo (2007) Preattentive Processing of Web Advertising ζελ.120-125 

             32. David W. Schumann, Esther Thorson (2007) Internet Advertising: Theory and Research ζελ. 80-81 

             33. Brian Sheehan  (2010) Basics Marketing : Online Marketing ζελ. 37-43 

         34. Tracy L. Tuten (2008) Advertising 2.0: Social Media Marketing in a Web 2.0 World ζει. 60-64 

http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbo=1&biw=1920&bih=918&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Brian+Sheehan%22&ei=TfiBUP7wD-in0AWFkYGABQ&ved=0CF4Q9AgwBzgU
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Tracy+L.+Tuten%22&ei=SfGBUPT4F6fE0QXjl4CwBQ&ved=0CEgQ9AgwAw
http://books.google.gr/books?id=ScdF1-vHvHwC&printsec=frontcover&dq=web+advertising&source=bl&ots=2KQb5kQAVy&sig=WqLnTQEbkRFVBdmy66lV23V5GTg&hl=el&sa=X&ei=SfGBUPT4F6fE0QXjl4CwBQ&ved=0CEYQ6AEwAw
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απεπζχλεηαη ζε καδηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ κε πην γεληθά θαη επξχηεξα ελδηαθέξνληα, ελψ ε 
δεχηεξε επηθεληξψλεηαη ζε πην εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο φπσο είλαη ε γπλαηθεία κφδα, ν ηξφπνο 
δσήο, νη ηαηξηθέο εμειίμεηο, ηα ζπνξ θ.α. Σα πεξηνδηθά εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο απεπζχλνληαη ζε 
ηδηαίηεξν αθξναηήξην ην νπνίν απνηειείηαη απφ ιηγφηεξα κέιε ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ, αιιά 
απφ ηελ άιιε νη αλαγλψζηεο ηνπο έρνπλ ζπλήζσο πςειή ζπκκεηνρή. πλεπψο είλαη πνιχ 
ρξήζηκα γηα ηνπο δηαθεκηζηέο αθνχ ηα κελχκαηά ηνπο έρνπλ εμαζθαιηζκέλε ηελ πξνζνρή ησλ 
θαηαλαισηψλ. ηε ζεκεξηλή επνρή έρεη θαηαγξαθεί κηα ηάζε ζηξνθήο απφ ηα κέζα 
ελεκέξσζεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο πξνο ηα κέζα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο.

35 

          Οη έληππεο δηαθεκίζεηο είλαη κέξνο ηεο ζπκβαηηθήο δηαθήκηζεο θαη κεηαθέξνληαη απφ 
έληππα κέζα ελεκέξσζεο, φπσο νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά. Ζ δεκηνπξγία ησλ 
δηαθεκίζεσλ θαη ησλ δηαθεκηζηηθψλ ηνπο κελπκάησλ εμαξηάηαη βαζηθά απφ δχν παξάγνληεο : 
ηηο ζρεηηθέο κε ηελ αληίιεςε ζπλζήθεο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ κέζνπ πξνβνιήο. Οη ελλνηνινγηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζε ζεκαληηθά 
ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ.

36
 Πξψηα απφ φια πξέπεη 

λα θαζνξηζηνχλ νη ζηφρνη ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ απηψλ, νη 
νπνίνη ζα επεξεάζνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ηεο δηαθήκηζεο, είλαη απαξαίηεην λα 
ζπγθεληξσζνχλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κπνξεί 
λα πεξηγξάθνπλ ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ ή ηελ ππεξεζία, αθφκα θαη ην θνηλφ ζην νπνίν 
απεπζχλεηαη ε δηαθήκηζε ή εηδηθφηεξα θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ φπσο είλαη ηα 
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ην θχιν, ε ειηθία, ην εηζφδεκα, νη αληηιήςεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα. Σέινο 
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαθήκηζεο είλαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο 
ηεο. Σν είδνο ηνπ κέζνπ πξνβνιήο  πξέπεη λα απνθαζηζηεί θαη λα επηιερζεί αλάινγα κε ην 
θφζηνο θαη ηελ πηζαλφηεηα λα επηηχρεη ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο κάξθεηηλγθ.

37 

          Μφιηο ε κνξθή ηεο δηαθήκηζεο έρεη θαζνξηζηεί, γηα λα επηηεπρζεί ε ηειηθή πινπνίεζε είλαη 
απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηνξηζκνί ησλ ηερληθψλ δπλαηνηήησλ ησλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο. Γηα παξάδεηγκα ηα έληππα κέζα πεξηνξίδνληαη ζε κηα ζηαηηθή παξνπζίαζε ηεο 
δηαθήκηζεο, θαζψο δελ κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ήρνπο, θηλνχκελα ζρέδηα ή πνιπκεζηθά 
ζηνηρεία. Απνηεινχληαη κφλν απφ γξαπηή γιψζζα θαη γξαθηθά. Όζν αθνξά ηε ζέζε πνπ έρνπλ 
νη έληππεο δηαθεκίζεηο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο ηνκείο ζχληαμεο, 
αιιά ηνπνζεηνχληαη μερσξηζηά απφ απηνχο. Δίλαη δπλαηφλ λα θαηαιακβάλνπλ κεγάιε πεξηνρή 
ζηε ζειίδα θαιχπηνληαο ην έλα ηέηαξην, ην έλα ηξίην ή αθφκε θαη ην έλα δεχηεξν ηνπ ζπλνιηθνχ 
δηαζέζηκνπ ρψξνπ. Ζ έληππε  δηαθήκηζε απνηειείηαη απφ βαζηθά ζπζηαηηθά ηα νπνία ζπλζέηνπλ 
ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα.

38
 Σα ζπζηαηηθά απηά θαηά θαλφλα πεξηέρνπλ ηε γξαπηή γιψζζα πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο επηθεθαιίδεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ππφ-θεθαιίδεο, ην θπξίσο ζψκα, 
έλα ζχλζεκα θαη ζηνηρεία ππνγξαθήο θαη γξαθηθψλ φπσο είλαη εηθφλεο, ζχκβνια θαη 
εηθνλνγξαθήζεηο. Δπηπξφζζεηα, ε έληππε δηαθήκηζε κπνξεί λα ζπλδπάδεη πνιιαπιά 
ραξαθηεξηζηηθά γξαθηθψλ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ή λα ρξεζηκνπνηεί νξηζκέλα απφ απηά. 

          Ζ επηθεθαιίδα ραξαθηεξίδεηαη σο θξίζηκν ζηνηρείν ζε έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ζπλνςίδεη ηνλ θνξκφ ή αληαλαθιά ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ κελχκαηνο. Με 
δεδνκέλν φηη νη πεξηζζφηεξνη αλαγλψζηεο εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ ηίηιν απηφο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ εθπιήξσζε δχν ηνπιάρηζηνλ παξαγφλησλ ηεο έλλνηαο AIDA. ε πξψηε 
θάζε ζα πξέπεη λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ησλ αλαγλσζηψλ θαη θαηφπηλ λα δεκηνπξγήζεη 
αξθεηφ ελδηαθέξνλ, ψζηε λα μεθηλήζεη ε αλάγλσζε ηνπ θνξκνχ.

39
 Δπηπιένλ, ε αλάγλσζε 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ζπλαηζζεκαηηθψλ ή πιεξνθνξηαθψλ ηερληθψλ κε 
ππνζπλείδεην ή άκεζν ηξφπν. Γηαγξακκαηηθά, νη δηαθεκηζηέο κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ ηελ 
πξνζνρή ηνπ θνηλνχ ηνπνζεηψληαο γηα παξάδεηγκα ηελ επηθεθαιίδα μερσξηζηά απφ ην θπξίσο 
θείκελν ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην ηδηαίηεξν ηνληζκφ. Γξάκκαηα θαη ιέμεηο κπνξνχλ λα 
θεθαιαηνπνηεζνχλ ή λα επηζεκαλζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο κεγάια θαη έληνλα ραξαθηεξηζηηθά. 
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           37. Brian Sheehan  (2010) Basics Marketing : Online Marketing ζελ. 20-24 

            38. Marla R. Stafford, Ronald J. Faber  (2005) Advertising, Promotion, and New Media ζελ 56-61 

            39. Katie Haegele  (2001)  E-Advertising and E-Marketing: Online Opportunities ζελ. 54-58  
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 1.4.2 Η τηλεόραση ως μέσο προβολής της διαφήμισης   

Ζ ηειεφξαζε ζεσξείηαη, κεηά ηα έληππα κέζα θαη ην ξαδηφθσλν, ην ηξίην καδηθφ κέζν πνπ 
πξνζεγγίδεη κεγάιν αθξναηήξην πξνβάιινληαο ξαδηνηειενπηηθέο ππεξεζίεο δνξπθνξηθά θαη 
θαισδηαθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία κεηαδίδνληαη ζε δηεζλέο, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ 
επίπεδν. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο ηειεφξαζεο είλαη ε δηαζθέδαζε, ε ελεκέξσζε θαη ε 
εθπαίδεπζε. Παξφιν πνπ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία επηθξαηεί ε άπνςε  φηη κεηά ηνλ Β Παγθφζκην 
Πφιεκν ε ηειεφξαζε αληηθαηέζηεζε ην ξαδηφθσλν σο πξνο ην θχξην κέζν κεηάδνζεο 
εθπνκπψλ ην θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Όηαλ ε ηειεφξαζε 
πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο επηθνηλσλίαο έγηλε ακέζσο απνδεθηή κε απνηέιεζκα ε 
δήηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο λα απμεζεί γξήγνξα, θαζψο ππήξρε 
επειημία ζηελ κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζπξφκαπξσλ θαη αξγφηεξα ησλ 
έγρξσκσλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ.

40
 Ο ζπλδπαζκφο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, 

ήρνπ, εηθφλσλ θαη θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ πξνζδηνξίδεη ζηελ ηειεφξαζε κηα κνλαδηθφηεηα, ελψ 
ηαπηφρξνλα ηελ θαζηζηά πεξηζζφηεξν αληηιεπηή ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέζα. Δπηπιένλ ε 
ηειεφξαζε παξάγεη πνιιαπιψλ αηζζήζεσλ εξεζίζκαηα ζε αληίζεζε κε ηα έληππα κέζα θαη ην 
ξαδηφθσλν πνπ γίλνληαη θαηαλνεηά απφ κηα κφλν αίζζεζε. Δάλ γίλεη ζχγθξηζε ηεο ηζηνξηθήο 
εμέιημεο ησλ ηειενπηηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε 
ηειεπηαία επηηεχρζεθε αηζζεηά πην γξήγνξα, επσθεινχκελε νηθείεο δνκέο θαη ηξφπνπο 
αληίιεςεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ ηειεφξαζε. 

         Μηα ηειενπηηθή εκπνξηθή δηαθήκηζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα νξαηφ κήλπκα απφ 
θηλνχκελεο εηθφλεο ζπρλά κηθξήο δηάξθεηαο, θαηά κέζν φξν δέθα έσο ηξηάληα δεπηεξφιεπηα ή 
ιηγφηεξν. πλήζσο ε ηειενπηηθή ξεθιάκα είλαη ζε ζέζε λα δηεγείξεη ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ 
κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ήρνπ, εηθφλαο θαη θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, γεγνλφο πνπ ηεο πξνζδίδεη 
γνεηεπηηθά θαη ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Όκσο, νη ηειεζεαηέο δελ έρνπλ πάληα θίλεηξν λα 
επηθεληξσζνχλ ζηηο δηαθεκίζεηο. Ζ θχξηα αηηία γη απηφ είλαη ε ππεξπιεζψξα ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ ζπγρσλεχνληαη ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηα νπνία δηαθφπηνπλ ηελ θαλνληθή ξνή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ δηαθνπή απηή νλνκάδεηαη δηαθεκηζηηθφ 
δηάιεηκκα θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ νη δηαθεκίζεηο κεηαδίδνληαη δηαδνρηθά.

41 

          Οη ηειεζεαηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνθχγνπλ ηηο δηαθεκίζεηο θάλνληαο «Εάπηλγθ». 
Ο φξνο «Εάπηλγθ» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην θνηλφ 
αιιάδεη ην θαλάιη θαηά ηε δηάξθεηα δηαθνπήο ηνπ θπξίσο πξνγξάκκαηνο, δειαδή φηαλ ην 
δηαθεκηζηηθφ δηάιεηκκα ιακβάλεη ρψξα. Όηαλ απηφ νινθιεξσζεί ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη 
επηζηξνθή ζην αξρηθφ θαλάιη πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε παξαθνινχζεζε ηεο θχξηαο 
εθπνκπήο. Δλαιιαθηηθά, είλαη δπλαηφλ λα απνθαζηζηεί ε παξαθνινχζεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο πνπ βξέζεθε κε ηε κέζνδν ηνπ «Εάπηλγθ» ην νπνίν θεληξίδεη πεξηζζφηεξν ην 
ελδηαθέξνλ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ «Εάπηλγθ» παξνπζηάδεη κεξηθέο ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαζψο ην πςειφ επίπεδν αιιειεπηδξάζεσλ σζεί ηνπο ρξήζηεο 
λα κεηαθπιήζνπλ απφ κηα ηζηνζειίδα ζε κηα άιιε. Λφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη θάπνηνο 
πεξηνξηζκφο ζηε κεηάβαζε, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θαλαιηψλ ηεο 
ηειεφξαζεο, ε επηινγή «Εάπηλγθ» είλαη αθφκα πςειφηεξε ζην ηληεξλέη. Σν θνηλφ 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειεθηξνληθήο κε ηελ ηειενπηηθή «ελαιιαγή» είλαη φηη θαη νη δχν απνηεινχλ 
θπζηθή αληίδξαζε ζηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ζην ηληεξλέη ή ζηελ 
ηειεφξαζε αληίζηνηρα.

42
 ηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα δηαθφςνπλ ή λα θιείζνπλ ηειείσο κηα ζεηξά απφ δηαθεκίζεηο θαηά ηε ιήςε ελφο 
αξρείνπ κε απψηεξν ζθνπφ λα εκπνδίζνπλ ηελ ππεξθφξησζε. Ζ ίδηα ζηξαηεγηθή απνθπγήο 
ελδέρεηαη λα εθαξκφδεηαη θαη γηα ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ή ηα θαλάιηα πνπ είλαη γλσζηά 
γηα ην πςειφ πνζνζηφ ησλ δηαθεκίζεψλ ηνπο. 

          Ζ νινέλα απμαλφκελε δηαθεκηζηηθή θακπάληα, κέζσ ησλ πεξηζζφηεξσλ θαη καθξχηεξσλ 
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, δξα ζην θνηλφ κε ηνπιάρηζηνλ δχν ηξφπνπο. Αξρηθά, κε  ηελ 
ππεξθφξησζε  πιεξνθνξηψλ, νδεγεί ζηε κείσζε ηεο επίδξαζεο  θαη ηεο αλάθιεζεο ζηε κλήκε 

           40.  Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 65-66 

           41. Thomas J. Kuegler (2000) Web advertising and marketing ζελ. 81,82   

           42. Yongkuk Chung (2007) Processing Web Ads: The Effects of Animation and Arousing Content ζελ. 95-99  
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ησλ δηαθεκίζεσλ θαη θαηαιήγεη λα ελνριεί ηνπο ζεαηέο κε ηε ζπλερφκελε πξνβνιή ηνπο. Ζ 
επηρείξεζε ηεο δηαθήκηζεο αληέδξαζε ζηα δχν πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα. Σνπνζέηεζε ηηο 
ππελζπκίζεηο, πνπ είλαη κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο απφ ηηο δηαθεκίζεηο, κε ζθνπφ λα απμήζεη ηε 
δηαθεκηζηηθή επηξξνή. Αλάινγε αληίδξαζε κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη ζην Γηαδίθηπν αλ θαη εθεί 
ε παξνπζία ηεο δηαθήκηζεο ρξνληθά είλαη πνιχ κηθξφηεξε. Ζ πξψηε ειεθηξνληθή ξεθιάκα 
πξνζέιθπζε ηελ πξνζνρή κφλν θαη κφλν επεηδή ήηαλ ε πξψηε πνπ πξνβιήζεθε. Λίγν αξγφηεξα  
φκσο ην πνζνζηφ ησλ ηληεξλεηηθψλ δηαθεκίζεσλ απμήζεθε ζεκαληηθά θαη νη δηαθεκηζηέο 
πξνζπαζνχζαλ λα αλαθαιχςνπλ θαηλνχξηνπο ηξφπνπο λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ρξήζηεο πνπ ελ 
ησ κεηαμχ ζπλήζηζαλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηηο ηζηνζειίδεο. Μεηά ηηο πξψηεο ζηαηηθέο δηαθεκίζεηο 
web αθνινχζεζαλ απηέο κε ηα θηλνχκελα ζρέδηα θαη θαηφπηλ εθεπξέζεθαλ λέεο κνξθέο θαη 
κεγέζε. Αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο είλαη νη δηαθεκίζεηο αλαδπφκελνπ παξαζχξνπ θαη νη 
πνιπκεζηθέο δηαθεκίζεηο. Οη εμειίμεηο απηέο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο αλακελφκελε αληίδξαζε 
ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ νη θαηλνηνκίεο πηζαλφηαηα λα 
ζπλερηζηνχλ φρη κφλν ζην Γηαδίθηπν, αιιά θαη ζηελ ηειεφξαζε. Χζηφζν, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη 
ππάξρεη κηα απμαλφκελε αλεζπρία ζηνλ θιάδν ηεο δηαθήκηζεο γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ 
«Εάπηλγθ», φπσο επίζεο θαη γηα ηελ εκθάληζε ππνθαηάζηαησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, δεδνκέλνπ 
φηη ε άγλνηα ή ε απνθπγή ησλ ζεαηψλ δελ είλαη επηζπκεηή γηα ηηο κειινληηθέο δηαθεκηζηηθέο 
δαπάλεο.  

 1.4.3 Άμεση αλληλογραφία και διαφημίσεις σε κουπόνια 

Ζ άκεζε δηαθήκηζε είλαη κέξνο ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο αθξηβψο θαη ε ζπκβαηηθή 
δηαθήκηζε αιιά δηαθέξεη ζε έλα βαζηθφ ζεκείν. Έρεη σο ζηφρν ηελ απεπζείαο πιεξνθφξεζε 
ησλ θαηαλαισηψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ μερσξηζηή γηα ηνλ θαζέλα απνζηνιή 
ηαρπδξνκηθνχ κελχκαηνο. Ζ πεξηνξηζκέλε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ απνδέθηε ησλ κελπκάησλ 
πνπ εκθαλίδεη ε άκεζε δηαθήκηζε παξνπζηάδεη κεξηθέο νκνηφηεηεο κε ηελ ειεθηξνληθή ηεο 
κνξθή. Ζ κέζνδνο ηεο επηζηξνθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηαθεκηζηηθά θνππφληα αθνινπζεί 
θαηά βάζε ηελ ίδηα αξρή κε ηηο ηληεξλεηηθέο ηαρπδξνκηθέο εηδνπνηήζεηο. Δπηπιένλ, θαη ζηηο δχν 
πεξηπηψζεηο ππάξρεη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο γξαπηήο γιψζζαο, ελψ πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα 
ηα κελχκαηα λα παξαδίδνληαη αλψλπκα ζην πιήζνο ή λα εμαηνκηθεχνληαη γηα θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν παξαιήπηε. Άιιεο ηερληθέο άκεζεο εκπνξηθήο πξνψζεζεο είλαη ε ηειεθσληθή 
επηθνηλσλία θαη ε πξνζσπηθή πψιεζε.
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          Ζ άκεζε δηαθήκηζε ζπλήζσο κεηαδίδεηαη ζην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ αλ θαη είλαη 
δπλαηφλ λα έξζεη ζε επαθή κφλν κε κηα κηθξή νκάδα. Παξφκνηα, κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε εζληθφ 
ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνπο 
απνδέθηεο ζε δεκνγξαθηθή βάζε, θαζψο ε δηαθήκηζε βαζίδεηαη πάλσ ζε απηέο φηαλ ρξεηάδεηαη 
λα πξνζεγγίζεη ηνλ θάζε θαηαλαισηή μερσξηζηά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Ζ απεπζείαο 
επηθνηλσλία απνηειεί έλα θξίζηκν ζεκείν, πςειήο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ γξήγνξε 
αληαπφθξηζε ησλ πειαηψλ, πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζηνηρείν ηεο δηαθνξνπνίεζεο  κεηαμχ ηεο 
άκεζεο θαη ηεο ζπκβαηηθήο δηαθήκηζεο. 

         Σν απεπζείαο ηαρπδξνκείν, εθηφο απφ ηελ ειεθηξνληθή ηνπ κνξθή, πεξηιακβάλεη ηα 
δηαθεκηζηηθά γξάκκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία απάληεζεο. Σα ζηνηρεία απηά γηα παξάδεηγκα 
είλαη νη θάξηεο θαη νη θάθεινη επηζηξνθήο, νη αξηζκνί θαμ ζπλνδεπφκελνη απφ ηα θχιια 
απάληεζεο, νη αξηζκνί ηειεθψλνπ,  νη απαληεηηθέο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο θαη νη ηζηνζειίδεο. 
Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία ηα γξάκκαηα ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά ληνθνπκέληα φπσο θπιιάδηα, θαηαιφγνπο θαη δψξα πνπ θαηά πάζα 
πηζαλφηεηα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζην άηνκν ζην νπνίν απεπζχλνληαη. Παξφια απηά, 
ππάξρνπλ δηάθνξα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην πνζνζηφ ηεο 
αληαπφθξηζεο ηα νπνία δελ έρνπλ ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηεο ππεξθφξησζεο πιεξνθνξηψλ. Σα 
γξάκκαηα ησλ ηαρπδξνκείσλ ξίρλνληαη ζηνλ θάδν αλαθχθισζεο επεηδή δελ ζπγθεληξψλνπλ ην 
ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ, είλαη ελνριεηηθά ή δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηξέρνπζεο 
απαηηήζεηο θαη αλάγθεο.
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         43. Xian-Sheng Hua, Tao Mei, (2011) Online Multimedia Advertising: Techniques and Technologies ζελ 25-27          

            44. Yongkuk Chung (2007) Processing Web Ads: The Effects of Animation and Arousing Content ζελ. 40-44  
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         Φαίλεηαη αδχλαην λα θαηαγξαθεί έλαο θαζνξηζκέλνο αξηζκφο αληαπφθξηζεο ζχκθσλα κε 
ηνλ νπνίν ε ηαρπδξνκηθή εθζηξαηεία κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε. ε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ επηζηξεθφκελεο αιιεινγξαθίαο είλαη αξθεηφ ψζηε ε 
θακπάληα λα ζηεθηεί κε επηηπρία, αλάινγα κε ην είδνο ησλ απνδφζεσλ θαη ησλ 
πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε φπνπ 
έλα κηθξφ πνζνζηφ πειαηψλ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αιιεινγξαθία, αγνξάδεη ην δηαθεκηδφκελν 
πξντφλ θαη κε ηελ αγνξά απηή θαιχπηεη ην θφζηνο παξαγσγήο, ηα ηαρπδξνκηθά ηέιε θαη ππάξρεη 
πξφζζεην νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνλ παξαγσγφ. Φπζηθά ε πεξίπησζε απηή εμαξηάηαη απφ ην 
εκπνξηθφ αγαζφ, ηελ ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ θαη ηελ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο κε ην 
θνηλφ. 

          Ζ αληαπφθξηζε ζηελ αιιεινγξαθία πξέπεη λα είλαη δνκεκέλε κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 
θαζηζηά ηελ αλαπιεξνθφξεζε εχθνιε θαη λα απνθεχγεη απαληεηηθά εκπφδηα, ηα νπνία 
ζπλήζσο θαινχληαη «θίιηξα». Πην ζπγθεθξηκέλα κεξηθά «θίιηξα» είλαη ηα ειιηπή θαη ηα ιάζνο 
ζηνηρεία απάληεζεο. Γηα παξάδεηγκα ηα πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά πξνηηκνχλ ηε ρξήζε αηηήζεσλ 
αληαπφθξηζεο αθνχ δελ είλαη πάληα εμνπιηζκέλα κε ζπζθεπή θαμ, ζε αληίζεζε κε ηηο 
επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ κε αίηεζε αληαπφθξηζεο αιιά θαη κε απνζηνιή 
θαμ. Αλ θάπνην ζηνηρείν ζηε δηεχζπλζε ή ζηνλ αξηζκφ ηνπ θαμ είλαη ειιηπέο ή εζθαικέλν ηφηε ε 
απάληεζε δελ ζα θηάζεη πνηέ ζηνλ αξρηθφ απνζηνιέα. Λάζνο αξηζκνί ηειεθψλσλ θαη 
δηαηχπσζε νλνκάησλ παξαιεπηψλ κε αλνξζφγξαθν ηξφπν εληάζζνληαη κε ηελ ζεηξά ηνπο ζηηο 
αξλεηηθέο πεξηπηψζεηο απάληεζεο ή ζηα απνθαινχκελα «θίιηξα». ηελ αληίζεηε πιεπξά, φηαλ 
θάπνην ζηνηρείν επλνεί κηα απάληεζε αιιεινγξαθίαο θαιείηαη «εληζρπηήο». «Δληζρπηέο» 
εληνπίδνπκε ζε κηα αιιεινγξαθία πνπ είλαη εχθνιε ζηελ αληαπφθξηζε, κεηαθέξεη απιφ θαη 
θαηαλνεηφ θείκελν, είλαη γξήγνξε ζηελ κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ, πεξηέρεη πξνζσπηθή 
ππνγξαθή ηνπ απνζηνιέα κε ζπλέπεηα λα δηαζέηεη αμηνπηζηία θαη αλαγξάθεη ζσζηά ην 
νλνκαηεπψλπκν ηνπ παξαιήπηε.
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          Οη θάθεινη αιιεινγξαθίαο είλαη δπλαηφλ λα ζρεδηαζηνχλ κε ή ρσξίο θάπνην 
«πεηξαρηήξη». Σα «πεηξαρηήξηα» είλαη δηαθεκηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζηνρεχνπλ λα πξνζειθχζνπλ 
ηελ πξνζνρή ηνπ παξαιήπηε, ψζηε λα αλνίμεη ηνλ θάθειν. Γηάθνξεο ζπλαξπαζηηθέο ιέμεηο 
φπσο δσξεάλ, εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε θαληαζκαγνξηθέο εηθνλνγξαθήζεηο, 
εμάπηνπλ ηε θαληαζία ηνπ παξαιήπηε θαη ηνλ πξντδεάδνπλ γηα έλα ελδηαθέξνλ πεξηερφκελν. 
Γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, ηα δηαθεκηζηηθά γξάκκαηα είλαη απαξαίηεην λα πεξηέρνπλ 
φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο «εληζρπηέο». Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη :
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 Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ αλαγλψζηε γηα πξνζσπνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο. 

 Ζκεξνκελία γηα ιφγνπο επηθαηξφηεηαο. 

 Αλαθνξά ή ηίηιν γηα ηελ ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε 
ηεο πξνζνρήο. 

 Πξνζσπηθή αληηκεηψπηζε. Ζ ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ελφο πξνζψπνπ θαζηζηά ηελ 
επηζηνιή πξνζσπηθή γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αλαγλψζηε. Αλ δελ ππάξρνπλ νλφκαηα 
πξνζψπσλ δηαζέζηκα ε εηθνληθή πξνζνκνίσζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ έλα 
γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξαιήπηε φπσο ε θξάζε αγαπεηέ πειάηε ή αγαπεηέ 
ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο θάλνπλ ζπρλή ρξήζε 
πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ 
πειαηψλ. 

 Κείκελν ή θπξίσο ζέκα. Σν θείκελν πεξηέρεη ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πνπ ζηνρεχεη λα 
θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θαηαλαισηή. Πξέπεη λα είλαη ζχληνκν, 
κε απιέο πξνηάζεηο εχθνιεο ζηελ θαηαλφεζε. Απηή ε δνκή ησλ πξνηάζεσλ 
ζπζηήλεηαη θαη γηα ηηο δηαθεκίζεηο ζε ηζηνζειίδα, φπνπ ν ρψξνο γηα ηα κελχκαηά είλαη 
εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο θαη ε γξήγνξε θαηαλφεζε πνιχ ζεκαληηθή. 

 Τπνγξαθή. Ζ ππνγξαθή είλαη ζπλήζσο ηππσκέλε κε κπιε κειάλη, ψζηε λα δίλεη ηελ 
αίζζεζε φηη ην θείκελν είλαη πξνζσπηθά ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ απνζηνιέα θαη δελ 
έρεη εθηππσζεί σο καδηθή επηζηνιή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ζηνλ 
αλαγλψζηε ε πξνζσξηλή ςεπδαίζζεζε φηη είλαη ν κνλαδηθφο παξαιήπηεο θαη φρη έλαο 
απφ ηνπο πνιινχο. 

      45. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 50-54 

    46. Marla R. Stafford, Ronald J. Faber  (2005) Advertising, Promotion, and New Media ζελ. 21,23 
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 Γεκνζίεπζε ρεηξφγξαθνπ. Σν ρεηξφγξαθν πξέπεη λα ζπλνςίδεη ηα θχξηα 
πιενλεθηήκαηα θαη λα πξντδεάδεη ηνλ αλαγλψζηε γηα άκεζε αληαπφθξηζε. Δπηπιένλ, ε 
χπαξμε ζπλνδεπηηθψλ νδεγηψλ είλαη επηζπκεηή φρη κφλν ζηηο δηαθεκίζεηο 
αιιεινγξαθίαο, αιιά θαη ζηηο ειεθηξνληθέο. 

          Οη πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο ππνινγίδνληαη σο «εληζρπηέο» φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ 
θαηάιιεια. ηελ πεξίπησζε πνπ ηνλίδνληαη κε γξαθηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ζεκεία ζηεξέσζεο 
γηα ηα κάηηα ησλ αλαγλσζηψλ θαη είλαη σο εθ ηνχηνπ ππεχζπλεο γηα ηελ πξψηε εληχπσζε θαη 
ηελ άκεζε θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. πρλά ε θίλεζε ησλ νθζαικψλ ζηακαηά πάλσ ζε 
επηθεθαιίδεο κε έληνλε γξαθή ή κε ηδηαίηεξν ρξσκαηηζκφ, ελψ ε αληίιεςε ησλ δεδνκέλσλ 
ζπλήζσο αθνινπζεί ηελ παξαπάλσ ζεηξά ησλ ιεηηνπξγηψλ.

47
 Καηά θαλφλα πξψηα νη εηθφλεο 

θεξδίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο φξαζεο, ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη επηθεθαιίδεο θαη θαηφπηλ νη 
ππνγξακκηζκέλεο ή έληνλα γξακκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο. Οη άκεζεο ηαρπδξνκηθέο επηζηνιέο 
αθνινπζνχλ ηελ δνκή ηνπ γξάκκαηνο «Ε», μεθηλψληαο απφ ηελ πάλσ αξηζηεξή πιεπξά θαη 
θαηαιήγνληαο ζηελ θάησ δεμηά. Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ νπηηθή ζπκπεξηθνξά 
ησλ θαηαλαισηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπλ ηε ζεηξά θαη λα εληνπίζνπλ ηνπο ηχπνπο ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ παξαηεξνχληαη πξψηα.

48 

          Σν ζηνηρείν ηεο αληαπφθξηζεο ιεηηνπξγεί απφ κφλν ηνπ σο «εληζρπηήο» θαη κάιηζηα 
αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηα ππφινηπα ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ πεξηέρεηαη μερσξηζηά. Σα 
αθφινπζα ζεκεία εληζρχνπλ ηελ απφθαζε ηνπ αλαγλψζηε γηα αληαπφθξηζε : 

 Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε πνπ ζπρλά είλαη ήδε ηππσκέλα. 

 Απιή δηαδηθαζία παξαγγειίαο πνπ απνηειείηαη απφ ήδε εγγεγξακκέλεο πξνηάζεηο ζηηο 
νπνίεο ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα πξνζζέζεη κφλν έλα ζχκβνιν επηινγήο φπσο γηα 
παξάδεηγκα « Παξαθαιψ λα κνπ ζηείιεηε ηνλ θαηλνχξην θαηάινγν δσξεάλ 

 Γηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα 

 Καηαβεβιεκέλα ηαρπδξνκηθά ηέιε. 

          Όιεο νη άκεζεο ηαρπδξνκηθέο απνζηνιέο δελ είλαη εμαηνκηθεπκέλεο. Έλα κεγάιν κέξνο 
ηνπο απεπζχλεηαη ζε έλα επξχ θάζκα δηάζπαξησλ λνηθνθπξηψλ φπνπ θαλέλα πξνζσπηθφ 
δεδνκέλν δελ είλαη δηαζέζηκν ή επηζπκεηφ. Χζηφζν, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη εμαηνκηθεπκέλα 
ζηνηρεία ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο είλαη πςειφηεξν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα 
άκεζεο αιιεινγξαθίαο ε νπνία απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο πειάηεο ελφο 
ελεξγεηαθνχ ππνθαηαζηήκαηνο θαη πεξηέρεη πιεζψξα πξνζαξκνζκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο, φπσο είλαη ε ηξέρνπζα θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ή  
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ πειαηεηαθψλ εηαηξεηψλ, νη πξνηάζεηο γηα πινπνίεζε εηδηθψλ κνληέισλ 
εμνηθνλφκεζεο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ελέξγεηαο ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή  κφλν ζηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο, θαζψο θαη νη δηάθνξνη ηξφπνη αληαπφθξηζεο. Σν πνζνζηφ 
απαληήζεσλ πνπ έιαβε ην ππνθαηάζηεκα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ήηαλ ζρεδφλ ην ηξηπιάζην ζε 
ζχγθξηζε κε ηηο απιέο αλψλπκεο ηαρπδξνκηθέο επηζηνιέο πνπ είραλ απνζηαιεί απφ άιινπο 
θνξείο.

49
  

          Ζ απεπζείαο δηαθήκηζε πνπ δελ είλαη εμαηνκηθεπκέλε ή πξνζαξκνζκέλε είλαη παξφκνηα 
κε ηε ζπκβαηηθή δηαθήκηζε. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη απνδέθηεο απνηεινχλ κέξνο κηαο 
αλψλπκεο κάδαο θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ ηελ ηάζε λα δίλνπλ ειάρηζηε πξνζνρή ζηε 
δηαθήκηζε. Χζηφζν, νη άκεζεο ηαρπδξνκηθέο απνζηνιέο θαη νη ζπκβαηηθέο δηαθεκίζεηο 
δηαθέξνπλ ζε θάπνην βαζκφ ζηελ ππνδνρή θαη ζηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ.

50
 Ζ 

αιιεινγξαθία είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο, πνπ κεηαθέξνληαη απφ 
ηελ ίδηα ηελ επηζηνιή, θαζψο θαη απφ ηα ζπκπεξηιακβαλφκελα ζπκπιεξψκαηα. Οη πιεξνθνξίεο 
απηνχ ηνπ είδνπο είλαη δπλαηφ λα δηαβαζηνχλ φπνηε θαη φζν ζπρλά επηζπκεί ν αλαγλψζηεο θαη 
ιακβάλνληαη κφλεο ηνπο, δειαδή ρσξίο λα πεξηέρνπλ θακηά άιιε αληαγσληζηηθή πιεξνθνξία. Ο 
ζπλνιηθά δηαζέζηκνο ρψξνο πνπ παξέρεηαη γηα ηα δεδνκέλα ζηηο ζπκβαηηθέο έληππεο 
δηαθεκίζεηο είλαη πην κεησκέλνο θαη πεξηνξίδεηαη ζε κηα ζηαζεξή κνξθή, σο κέξνο ηεο 
εθεκεξίδαο ή ηνπ πεξηνδηθνχ. Παξφκνηα κε ηα ηειενπηηθά κελχκαηα, νη έληππεο δηαθεκίζεηο δελ 
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αληαγσλίδνληαη κφλν κεηαμχ ηνπο, εληφο ηνπ ίδηνπ κέζνπ πξνβνιήο, αιιά θαη κε άιια 
πεξηερφκελα ζχληαμεο. Ζ ηειενπηηθή ξεθιάκα κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ην θνηλφ κφλν θαηά ηε 
δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο θαη πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο κεηάδνζεο πνπ θαηά θαλφλα δηαξθεί κεξηθά 
δεπηεξφιεπηα.

51
  

          Δθηφο φκσο απφ ηελ άκεζε δηαθήκηζε κε ηε κέζνδν ηεο αιιεινγξαθίαο ππάξρνπλ θαη νη 
δηαθεκίζεηο ζε θνππφληα. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη δηαθεκίζεηο απνηεινχλ έληππεο δηαθεκίζεηο ζε 
πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο θαη πεξηέρνπλ ζηνηρεία απάληεζεο, πνπ θαηά θαλφλα είλαη κέξνο ησλ 
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ή μερσξηζηέο θάξηεο επηζηξνθήο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηέο.

52
 

Δδψ, ε δηαδηθαζία ηεο αληαπφθξηζεο είλαη παξφκνηα κε ηε δηαδηθαζία ηεο άκεζεο απνζηνιήο 
κελπκάησλ, δειαδή νη θαηαλαισηέο ελζαξξχλνληαη λα απαληήζνπλ, θαζψο ε κέζνδνο ηεο 
απάληεζεο είλαη αξθεηά εχθνιε. 

          ε αληίζεζε φκσο κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο άκεζεο ηαρπδξνκηθέο απνζηνιέο, ν παξαιήπηεο 
είλαη άγλσζηνο. Οη κέζνδνη ηεο αληηκεηψπηζεο είλαη πην γεληθνί θαη θαιχπηνπλ κηα νιφθιεξε 
νκάδα  θαηαλαισηψλ πνπ έρεη σο ζηφρν ν δηαθεκηδφκελνο ηνκέαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη 
δηαθεκίζεηο ζε θνππφλη ζπάληα βξίζθνληαη ππφ ηε κνξθή πξνζσπηθψλ επηζηνιψλ, αιιά είλαη 
πην θνληά ζηε δεκηνπξγία ησλ ζπκβαηηθψλ έληππσλ δηαθεκίζεσλ. Χζηφζν, νη δηαθεκίζεηο ζε 
θνππφλη δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ζην γεγνλφο φηη πεξηιακβάλνπλ μερσξηζηά ηα ζηνηρεία 
απάληεζεο.
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          Ζ αληαπφθξηζε ζηηο δηαθεκίζεηο ζε κνξθή θνππνληνχ θαη ζηηο αλψλπκεο απεπζείαο 
ηαρπδξνκηθέο επηζηνιέο ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα δείθηε. Ο δείθηεο είλαη έλαο 
αξηζκεηηθφο θσδηθφο κε ηνλ νπνίν ε απάληεζε ηνπ παξαιήπηε κπνξεί λα επηζηξαθεί πίζσ ζην 
πεξηνδηθφ ή ηελ εθεκεξίδα πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ηελ δηαθήκηζε. Παξάιιεια, βνεζάεη ηνλ 
δηαθεκηζηή εληζρχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ κε επηπξφζζεηεο 
πιεξνθνξίεο, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαιχηεξεο ζπλζήθεο πξνζέγγηζεο ηεο 
νκάδαο-ζηφρνπ.

54
 Υξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δέθηε, ε επηηπρία ηεο δηαθήκηζεο είλαη 

δπλαηφλ λα κεηξεζεί θαη λα αμηνινγεζεί απφ ην ξπζκφ θαη ην κέγεζνο ηεο αληαπφθξηζεο. 
Δπηπιένλ, λέεο δηεπζχλζεηο δπλεηηθψλ πειαηψλ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ. Γεληθά, ην άκεζν 
κάξθεηηλγθ βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ηα νπνία είλαη νπζηαζηηθά ππεχζπλα γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.

55
 Όζν πην κεγάιε αθξίβεηα ραξαθηεξίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

πειαηψλ ηεο εηαηξείαο, ηφζν πην ζσζηή γίλεηαη ε αληηκεηψπηζε θαη ε πξνζαξκνγή ηεο 
πξνζθνξάο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη ηφζν κεγαιψλεη ε πηζαλφηεηα 
άκεζεο αληαπφθξηζεο.
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          Έλαο αθφκε ζηφρνο ηεο άκεζεο δηαθήκηζεο είλαη ε θαζηέξσζε θαη ε δηαηήξεζε 
εκπηζηνζχλεο γηα ην πξνβαιιφκελν αγαζφ κε ζθνπφ λα πξνηηκεζεί ην ζπγθεθξηκέλν απφ ηα 
ππφινηπα αληαγσληζηηθά ηνπ. ε φξνπο κάξθεηηλγθ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πειαηψλ είλαη 
πνιχ ζεκαληηθά γηα ηνλ δηαθεκηζηή εθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα κεηαηξέςνπλ έλαλ αλψλπκν 
απνδέθηε ζε ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Δπί ηνπ παξφληνο, ππάξρεη κηα απμαλφκελε ηάζε 
ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ ηληεξλέη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηαθήκηζεο ζηε 
δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο.

57
 Σα ηειενπηηθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πεξηέρνπλ δηεπζχλζεηο 

ηζηνζειίδσλ ησλ πξντφλησλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, εληζρχνπλ ηα ελδερφκελα αληαπφθξηζεο ηνπ 
θνηλνχ. Παξάιιεια, ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ δσληαλέο απεπζείαο ζπκκεηνρέο 
φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ςεθνθνξία ζε θάπνην ζέακα κνπζηθήο ή ε άδεηα γηα ζπλνκηιία κε 
άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζέακα. Ζ αληαπφθξηζε ζηελ άκεζε έληππε αιιεινγξαθία δελ 
πεξηνξίδεηαη πιένλ ζηελ ηαρπδξνκηθή απάληεζε, αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηελ απάληεζε κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ηζηνζειίδαο.

58 

          Γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηαθήκηζεο ππέζηε αξθεηέο 
αιιαγέο σο απνηέιεζκα αληίδξαζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.

59
 Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ εμεγνχλ ην πψο είλαη δνκεκέλε ε έλλνηα θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 
δηαθήκηζεο. Παξφιε απηήλ ηελ πνηθηιία ησλ ηχπσλ ε έλλνηα ηεο AIDA έρεη εθαξκνγή ζηνπο 
πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο, θαζψο θαη ζε αξθεηά κέζα πξνβνιήο. Ζ ζπκβαηηθή δηαθήκηζε 
ραξαθηεξίδεηαη απφ κνλή κεηαθνξά κελχκαηνο πξνο έλα καδηθφ θνηλφ, ελψ ε άκεζε δηαθήκηζε 
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επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο παξαιήπηεο ρξεζηκνπνηψληαο νλφκαηα θαη δηεπζχλζεηο. 
Δπηπιένλ, ε άκεζε δηαθήκηζε ζηνρεχεη θαη επηδηψθεη ηελ αληαπφθξηζε ησλ θαηαλαισηψλ 
πεξηέρνληαο ζηνηρεία απάληεζεο ζηα δηαθεκηζηηθά θείκελα. Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηα 
θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο δηαθήκηζεο, δηαρσξίδνληάο ηα απφ ηα γλσξίζκαηα ηεο 
άκεζεο.
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Γξαθηθή Λεηηνπξγία              ηαηηθή                    Κηλνχκελε              ηαηηθή                       ηαηηθή 

Αθξναηήξην                           Μαδηθφ                      Μαδηθφ            Αηνκηθφ/Μαδηθφ               Μαδηθφ 

Ρνή Μελπκάησλ                           Μνλήο Καηεχζπλζεο                          Γηπιήο Καηεχζπλζεο 

Δπειημία Μελύκαηνο            Αδχλακε                   Αδχλακε               Γπλαηή                      Αδχλακε      

       

                                                                                                                                                                                               

     

Πίλαθαο 3 : ύγθξηζε ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο άκεζεο δηαθήκηζεο. 

 

           ρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, φια ηα έληππα κέζα δηαζέηνπλ 
ζηαζεξφ κέγεζνο. ηελ γισζζηθή ηνπο κνξθή ραξαθηεξίδνληαη απφ ρξήζε γξαπηήο γιψζζαο 
θαη ζηελ γξαθηθή απεηθφληζε απφ ζηαηηθέο εηθφλεο. Σα κέζα πξνβνιήο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 
ειεθηξνληθή παξνπζίαζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθνξηθή ή γξαπηή γιψζζα, ήρν θαη 
θηλνχκελεο εηθφλεο. Ζ επειημία ηνπ κελχκαηνο ι.ρ. ε δηακφξθσζε ή ε πξνζαξκνγή θπκαίλεηαη ζε 
ρακειά επίπεδα γηα ηελ παξαδνζηαθή δηαθήκηζε θαη ηα θνππφληα, αιιά είλαη ηζρπξφηεξε ζηελ 
πεξίπησζε ηεο άκεζεο αιιεινγξαθίαο.
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Διαδικτυακή διαφήμιση  

2.1  Πρόλογος 

Ζ έξεπλα ζπλερίδεηαη κε ηελ εζηίαζε ζηα κέζα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ παγθφζκην δηαδηθηπαθφ ηζηφ. Γίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο δηαθεκίζεηο 
ησλ ηζηνζειίδσλ, ζηα αλαδπφκελα παξάζπξα ζηηο ειεθηξνληθέο δηαθεκηζηηθέο παγίδεο θαη ην 
δηαθεκηζηηθφ ηνπο πεξηερφκελν. Άιιεο κνξθέο δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ φπσο ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν, screensavers, δηαθνξεηηθνί ηχπνη ηληεξλεηηθψλ ρνξεγηψλ, αζχρξνλεο θαη 
ζπρξνληζκέλεο νκάδεο ζπλνκηιίαο, ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηζηνζειίδεο δελ ζα εμεηαζηνχλ 
εδψ. Ζ πεξηγξαθή ησλ δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαθεκίζεσλ ζην 
Γηαδίθηπν ζπλνδεχεηαη απφ κηα ξεαιηζηηθή αλάιπζε ε νπνία εμεηάδεη ηα γισζζηθά κέζα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ, ελψ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε 
γλσξίζκαηα πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  

2.2  Ο παγκόσμιος διαδικτυακός ιστός ως βάση για τη διαφήμιση 

2.2.1 Ο παγκόσμιος διαδικτυακός ιστός 

Σν Γηαδίθηπν απνηειεί ην ηειεηφηεξν ειεθηξνληθφ κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. 
Πξφθεηηαη γηα έλα απνθεληξσκέλν, δηεζλνχο επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφ δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 
ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, πξνθεηκέλνπ λα κνηξάδνληαη έλα πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κε ζθνπφ 
λα πξαγκαηνπνηείηαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη είλαη 
ν παγθφζκηνο δηαδηθηπαθφο ηζηφο, ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη σο κηα πιήξε ζπιινγή φισλ ησλ 
ππνινγηζηψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ηληεξλέη θαη θαηέρνπλ έγγξαθα ηα νπνία 
δηακνηξάδνληαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Σα έγγξαθα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηζηνζειίδεο 
δηαξθψο απμάλνληαη θαη ελαιιάζζνληαη.
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          Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζηηο ηζηνζειίδεο κε ηξεηο βαζηθνχο 
ηξφπνπο. Οη ηξφπνη απηνί νπζηαζηηθά αληηπξνζσπεχνπλ ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχλ νη 
ρξήζηεο γηα λα εξεπλήζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Αξρηθά, γίλεηαη πιεθηξνιφγεζε 
ηεο δηεχζπλζεο ηεο ηζηνζειίδαο ζην κηθξφ πιαίζην πνπ ππάξρεη ζην πάλσ κέξνο ηνπ εθάζηνηε 
πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο. Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βήκαηνο είλαη φηη πξέπεη 
λα γίλεηαη απνζηήζηζε νιφθιεξεο ηεο δηεχζπλζεο ηεο ηζηνζειίδαο, γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη 
ηνπο πεξηζζφηεξνπο. ηε ζπλέρεηα, νη ρξήζηεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, 
νη νπνίεο ηνπο δηεπθνιχλνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο, θαζψο δέρνληαη εηζαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ ηηο 
νπνίεο αληηζηνηρνχλ αθφινπζα κε ζπλαθή απνηειέζκαηα. Απηνχ ηνπ είδνπο ε δηαδηθαζία 
απνθαιείηαη αλαδήηεζε κε βάζε ην πεξηερφκελν. Καηφπηλ, πξαγκαηνπνηείηαη ε άληιεζε 
πιεξνθνξηψλ απφ ζπλδπαζκνχο θεηκέλνπ ή θαη απφ ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο.
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          Οη ηζηνζειίδεο δηαζέηνπλ κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο. Ζ πξνζθνξά πιεξνθνξηψλ θαη 
ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ε ςπραγσγία θαη ε επηθνηλσλία, θαζψο θαη ε πξνψζεζε εκπνξηθψλ 
ζθνπψλ είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
κέζα πξνβνιήο δηαθήκηζεο κε δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο : Δίηε εκπεξηέρνπλ δηαθεκηζηηθά 
κελχκαηα ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαη ηκήκαηα, φπσο είλαη ηα αλαδπφκελα παξάζπξα, είηε 
απνηεινχλ δηαθεκίζεηο νη ίδηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη εηαηξηθνί δηαδηθηπαθνί ηφπνη 
πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα κε θχξην κέιεκα ηελ πξνψζεζε ησλ εηαηξηθψλ 
πξντφλησλ. Δθηφο απηνχ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη ηζηνζειίδεο είλαη νη ππεξζχλδεζκνη ησλ 
δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ ή απνηεινχλ κέξνο άιισλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ.
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          Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ν παγθφζκηνο δηαδηθηπαθφο ηζηφο είλαη ην κφλν 
ηκήκα ηνπ ηληεξλέη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε έλλνηα ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη 
ηνπ ειεθηξνληθνχ ηζηνχ ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο. πρλά ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηνη επηπξφζζεηνη 
φξνη θαη ζπληνκνγξαθίεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφ ζε κεηαθνξηθφ επίπεδν 
φπσο θπβεξλνρψξνο ή εηθνληθφο θφζκνο. Οη δχν πξναλαθεξζέληεο νξηζκνί αλαθέξνληαη ζε κηα 
ςεθηαθή πξνζνκνίσζε κηαο ηξηζδηάζηαηεο δψλεο ζην παγθφζκην δίθηπν, ελψ αμηνζεκείσην 
είλαη θαη ην αθξσλχκην www πνπ απνηειεί κέξνο ηεο δηεχζπλζεο ηεο θάζε ηζηνζειίδαο. Σα ηξία 
w νπζηαζηηθά είλαη ε ζπληνκνγξαθία ηνπ world wide web θαη γη απηφ πιεθηξνινγνχληαη πξηλ 
απφ θάζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ,εθφζνλ φιεο νη ηζηνζειίδεο απνηεινχλ ηκήκα ηνπ παγθφζκηνπ 
δηθηχνπ.
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          Λφγσ ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, είλαη δπλαηφ λα παξαηεξήζνπκε ηα 
γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν ηελ ζηηγκή πνπ ζπκβαίλνπλ. Παξφιν πνπ 
ππάξρεη  ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο άκεζεο βίσζεο ησλ γεγνλφησλ ζηελ πεξηνρή πνπ 
δηαδξακαηίδνληαη θαη ηεο απνκαθξπζκέλεο παξαηήξεζεο ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία έρεη 
επηηχρεη ζε θάπνην βαζκφ ηελ απνθέληξσζε ηνπ θφζκνπ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε κηα 
παγθφζκηα θνηλφηεηα. Ζ κεηαθνξηθή απηή έλλνηα ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο ζήκεξα έρεη 
κεηαθεξζεί ζην Γηαδίθηπν θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφ. Πέξα φκσο απφ ηηο ζπιινγηθέο ππεξεζίεο 
πιεξνθφξεζεο ν ειεθηξνληθφο ηζηφο επηηξέπεη ηελ ζχγρξνλε θαη ζπγρξνληζκέλε επηθνηλσλία 
κέζα ζηνλ εηθνληθφ ηνπ θφζκν.

66
 Σελ ζηηγκή πνπ νη πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη ζε απεπζείαο 

ζχλδεζε είλαη πξνζβάζηκεο απφ νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. 
Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη ηληεξλεηηθέο θάκεξεο πνπ κπνξνχλ λα 
θηλεκαηνγξαθήζνπλ θάπνηα ζηηγκή ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, λα δείμνπλ ηελ ηξέρνπζα 
θαηάζηαζε ηνπ θαηξνχ ζε νπνηαδήπνηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη είλαη ζε δηαζεζηκφηεηα φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ο παγθφζκηνο δηαδηθηπαθφο ηζηφο βαζίδεηαη ζηηο ηερλνινγίεο πνιπκέζσλ 
θαη εμππεξεηεί ηελ αληαιιαγή θεηκέλσλ, γξαθηθψλ θαη δεδνκέλσλ ήρνπ. Σα δεδνκέλα απηά θαη 
ηα έγγξαθα ζπλδένληαη κε ηνπο ιεγφκελνπο ππεξζπλδέζκνπο θαη φινη νη ππνινγηζηέο πνπ 
έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηα θαηεβάζνπλ.  

          Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηθηπαθνχ ηζηνχ είλαη ε δηαζθέδαζε, ε πιεξνθφξεζε θαη ε 
επηθνηλσληαθή πιαηθφξκα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη κεξηθέο απφ ηηο θπξηφηεξεο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη ζην Γηαδίθηπν ζε πνζνζηφ 63% ησλ Ακεξηθάλσλ ελήιηθσλ 
ρξεζηψλ.
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         Ζ ειεθηξνληθή δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, θπξίσο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
(93%) θαη απνζηνιήο κελπκάησλ άκεζεο αλάγθεο (42%), βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα ρξήζεο κε 
ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη ηα πην ζπρλά εθαξκνζκέλα 
εξγαιεία (84%) γηα πςεινχ βαζκνχ ιεμηινγηθέο αλαδεηήζεηο θαη αθνινπζνχλ άιινη ηξφπνη 
εμεχξεζεο πιεξνθνξηψλ φπσο είλαη νη εηδήζεηο (72%) θαη νη ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο (73%). Ζ 
έξεπλα γηα δεδνκέλα απνηειεί κηα αθφκε κνξθή επηθνηλσλίαο κε πην γεληθά παξαδείγκαηα ηελ 
δσληαλή ζπλνκηιία, ηελ απνζηνιή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηελ πεξηήγεζε ζε 
ηζηνζειίδεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαζθέδαζεο ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ηελ ιήςε αξρείσλ 
κνπζηθήο (20%) θαη ηελ δσληαλή κνπζηθή αθξφαζε (34%). χκθσλα κε έξεπλα πνπ έγηλε 
ρξήζηεο, νη νπνίνη ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ην έλα ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ ακεξηθαληθνχ 
πιεζπζκνχ θαη άλσ ησλ δψδεθα εηψλ, είραλ θαηεβάζεη ηνπιάρηζηνλ έλα αξρείν κνπζηθήο απφ 
ην ηληεξλέη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2002. Μηα επηπιένλ, φρη ηφζν ηηκεηηθή 
ιεηηνπξγία, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφ είλαη ε πξνβνιή θαη ε δηαθίλεζε 
πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ απφ ηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο πνξλφ νη νπνίεο απνθνκίδνπλ ηεξάζηηα 
νηθνλνκηθά θέξδε παγθνζκίσο. Δπίζεο, αξθεηέο ηζηνζειίδεο πξνζθέξνπλ δηαζθέδαζε ζηνπο 
ρξήζηεο, θαζψο δηαζέηνπλ κεγάιε πνηθηιία απφ ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
δπλαηφηεηα πνιιαπιήο ζπκκεηνρήο παηθηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

          Όζν αθνξά ηνλ ξφιν ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηζηνχ σο πιαηθφξκα πιεξνθφξεζεο απηφο είλαη 
ζαθψο δηαθνξεηηθφο ζε νξηζκέλα ζεκεία θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζε ζρέζε άιια κέζα παξνρήο 
πιεξνθνξηψλ. Σα ζεκεία απηά είλαη γηα παξάδεηγκα ε πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ην 
δηαζέζηκν πεξηερφκελν, ν θξίζηκνο παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ, νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ 
πξνζέγγηζε ηνπ θνηλνχ θαη νη δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο. Γηα ηερληθνχο ιφγνπο, ν ειεθηξνληθφο 
ηζηφο είλαη πην πεξηεθηηθφο, δειαδή δελ δηαζέηεη θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ δηαθίλεζε δεδνκέλσλ. 
Παξάιιεια, ζπλδπάδεη ακέηξεηεο, ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θαη δηαξθψο ελεκεξσκέλεο πεγέο 
απφ φιν ηνλ θφζκν ζε έλα κφλν κέζν. Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη κε ηηο νπνίεο νη πιεξνθνξίεο 
κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ ζην θνηλφ. Μεγαιχηεξε πξνηίκεζε εκθαλίδεη ε ιεγφκελε « ζηξαηεγηθή 
ηεο ψζεζεο », φπνπ νη πιεξνθνξίεο απηφκαηα ζηέιλνληαη απεπζείαο ζηνπο ρξήζηεο φπσο ηα 
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ 
ππεξζπλδέζκσλ ζηηο ηζηνζειίδεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε πίλαθέο αλαθνηλψζεσλ απνηεινχλ κηα 
δεχηεξε, ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ νλνκάδεηαη « ζηξαηεγηθή ηεο έιμεο ». Σα θχξηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε ελεξγή αλάθιαζε θαη ε απηνπξνζδηνξηδφκελε πξφζβαζε ζηελ 
πιεξνθφξεζε.

68 

          ε γεληθέο γξακκέο, ν δηαδηθηπαθφο ηζηφο επηηξέπεη ηαρχηεξε πξφζβαζε ζηηο πεγέο 
πιεξνθφξεζεο ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο. Οη ρξήζηεο νπνηαδήπνηε 
ζηηγκή έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ θάζε πιεξνθνξία πνπ ηνπο ελδηαθέξεη αηνκηθά. 
Απηή είλαη θαη ε θχξηα δηαθνξά απφ ηα πεξηνδηθά θαη ηηο εθεκεξίδεο ησλ νπνίσλ νη αλαθνξέο 
ζηα γεγνλφηα ιακβάλνπλ ρψξα ζε πξνθαζνξηζκέλα ηκήκαηα θαη ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν, ελψ 
ηαπηφρξνλα απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Οη εηδήζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ην 
ξαδηφθσλν θαη ηα έληππα κέζα είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο γηα πξνβνιή κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή 
ζηηγκή, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ θνηλνχ γηα ειεχζεξε επηινγή ηεο ψξαο πνπ 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ελεκέξσζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Δπίζεο, ν ηζηφο πξνζθέξεη 
έλα νινθιεξσκέλν θαη αξθεηά κεγάιν ζχζηεκα απνζήθεπζεο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ. Γηα λα 
απνζεθεπηεί ε ίδηα πνζφηεηα δεδνκέλσλ ζε κηα κνξθή έληππεο έθδνζεο ζα ρξεηαζηεί πνιχ 
πεξηζζφηεξνο ρψξνο θαη ρξφλνο. Παξφκνηα, ε αλαδήηεζε θαη ε πξφζβαζε ζε αξρεηνζεηεκέλα 
εθηππσκέλα δεδνκέλα είλαη πνιχ πην δχζθνιε ζε ζχγθξηζε κε ηα αξρεηνζεηεκέλα 
ςεθηνπνηεκέλα αξρεία. 

2.2.2 Η διαφήμιση Ιστού 

Ζ δηαθήκηζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφ αθνινπζεί ηηο ίδηεο αξρέο κε ηελ παξαδνζηαθή δηαθήκηζε. 
Βξίζθεηαη ζε έκκηζζε ή άκηζζε κνξθή θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη πιεξνθνξίεο θαη λα 
απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ πσιήζεσλ ηνπ δηαθεκηδφκελνπ αγαζνχ.

69
 Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο 
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ζηφρνπο ηεο ρξεζηκνπνηεί θπξίσο γξαπηή γιψζζα ζε ζπλδπαζκφ κε γξαθηθά θαη ιηγφηεξν 
ερεηηθά εθέ. ην ζέκα ηεο παξνπζίαζεο, νη ςεθηαθέο ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο, φπσο αθξηβψο 
θαη ε έληππε κνξθή ηνπο, κεηαθέξνληαη κέζσ θάπνηνπ κέζνπ κεηάδνζεο. Γηα ηερληθνχο ιφγνπο, 
νιφθιεξε ε νζφλε δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαθεκηζηηθή επηθάλεηα, κε απνηέιεζκα 
κέξε κφλν κηαο ηζηνζειίδαο λα εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο ξεθιάκαο. Απηφο ν ρσξηθφο 
πεξηνξηζκφο ζπλαληάηαη θαη ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηαθήκηζεο, ελψ πεξηνξηζκέλα κεγέζε 
δηαζέηνπλ θαη νη έληππεο δηαθεκίζεηο φηαλ βξίζθνληαη ελζσκαησκέλεο ζηα κέζα κεηαθνξάο 
ηνπο. 
          Παξφια απηά ππάξρνπλ αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο. Ζ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε είλαη κηα λέα 
κνξθή επηθνηλσλίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο θαηαλαισηέο. Ο δηαθεκηζηήο αλεβάδεη θάπνην 
είδνο πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν θαη νη ρξήζηεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δίλνπλ πξνζνρή έζησ 
ζε νξηζκέλν φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαζψο ε ειεθηξνληθή δηαθήκηζε βαζίδεηαη ζηελ 
κέζνδν ηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο αιιειεπίδξαζεο. Δπηπιένλ, ε ςεθηαθή ξεθιάκα δηαζέηεη ην 
πξνλφκην ηεο άκεζεο ελεξγνπνίεζεο, γεγνλφο πνπ ηεο εμαζθαιίδεη αξθεηά γξήγνξε αληίδξαζε 
ησλ ρξεζηψλ, αθνχ κε ηελ άκεζε άλνδν ζε κηα ηζηνζειίδα απηφκαηα γίλεηαη νξαηή απφ φινπο. 
Αθφκε, δηαθνξεηηθά είδε ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ ζπλεπάγνληαη θαη δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο 
δηαδξαζηηθφηεηαο.
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          Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εκπνξίνπ, ηα πξψηα βήκαηα ηεο δηαθήκηζεο ζην ηληεξλέη 
πξνέβιεπαλ έλα θεξδνθφξν κέιινλ, ην νπνίν δηθαηνινγεί απφιπηα ηνλ παγθφζκην ελζνπζηαζκφ 
θαη ηελ νηθνλνκηθή άλζεζε πνπ ζπληειέζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα. Γελ 
απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη νη δηαθεκηζηέο επέλδπζαλ ζην Γηαδίθηπν, θαζψο ην 
παξαθνινπζνχζαλ λα εμειίζζεηαη ζε έλα λέν κέζν επηθνηλσλίαο, εχθνιν θαη γξήγνξν, κε επξεία 
επίδξαζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Σα ειεθηξνληθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα είλαη δηαζέζηκα 
εηθνζηηέζζεξηο ψξεο ηελ κέξα θαη ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε κέξεο ην ρξφλν ζε πνιχ ρακειφ 
θφζηνο, ζπγθξηηηθά κε ηα παξαδνζηαθά κέζα επηθνηλσλίαο. 

          ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 νη πξψηεο ηζηνζειίδεο παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφ κε 
ηε κνξθή εηαηξηθψλ ηνπνζεζηψλ θαη πιαηθφξκσλ επηθνηλσληψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 
ήηαλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν έλα πξνο έλα πξαγκαηψζεηο έληππσλ νκνιφγσλ. Γηα παξάδεηγκα 
πνιιέο εηαηξηθέο ηζηνζειίδεο απιά ελζσκάησζαλ ην έληππν δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην ζηνλ 
ειεθηξνληθφ ηζηφ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηληεξλεηηθή γιψζζα HTML. Ζ επηθνηλσληαθή 
δπλακηθφηεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ ήηαλ ζρεδφλ ακειεηέα. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, νη επφκελεο 
γεληέο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηζηνχ πηνζέηεζαλ απηήλ ηελ πξαθηηθή. ήκεξα, δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο 
κνλήο, δηπιήο θαη πνιιαπιήο επηθνηλσλίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Γηαδίθηπν.
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          Οη ηζηνζειίδεο γξήγνξα ελζσκάησζαλ ηηο πξψηεο δηαθεκίζεηο ηζηνχ. ην πξψην ηνπο 
ζηάδην απηέο εκθαλίζηεθαλ ζε κηα ζηαηηθή θαηάζηαζε, αιιά αξθεηά ζχληνκα, ιφγσ ησλ 
εμειηγκέλσλ ηερληθψλ δπλαηνηήησλ, κεηαηξάπεθαλ ζε θηλνχκελα ζρέδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 
αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία θαη δηάθνξεο άιιεο ηερληθέο κνξθέο. Χζηφζν, ζπγθξηηηθά κε άιια 
ππάξρνληα κέζα θαη φξγαλα δηαθήκηζεο, νη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο βξίζθνληαη αθφκε ζηα 
αξρηθά ηνπο βήκαηα, αθνχ ζπκπιήξσζαλ κφιηο ηελ πξψηε ηνπο δεθαεηία. Σα κελχκαηα ζηνλ 
δηαδηθηπαθφ ηζηφ απνηεινχληαη θπξίσο απφ θείκελν θαη εηθφλεο. Οη ηζηνζειίδεο ή νη δηαδηθηπαθέο 
δηαθεκίζεηο κεηαθέξνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο κέζσ γξαπηψλ πιεξνθνξηψλ 
ή κε ζπλδπαζκφ κε θσηνγξαθίεο, θηλνχκελα ζρέδηα, εηθνλνγξαθήζεηο, ήρν αθφκα θαη κε κηθξνχ 
κήθνπο ηαηλίεο. Δθηεηακέλεο θαη επξείαο δψλεο θαισδηαθέο ζπλδέζεηο αθφκα δελ εκθαλίδνληαη 
ζπρλά, αιιά απμάλνληαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ. Ζ αλάπηπμή ηνπο ζα ζπκβάιιεη ζηε γξεγνξφηεξε 
κεηάδνζε αξθεηά κεγάισλ φγθσλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ απεπζείαο ζχλδεζε 
βίληεν ή νπνία αλακέλεηαη ηα επφκελα ρξφληα λα ρξεζηκνπνηεζεί εληαηηθφηεξα.
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          Ζ έλλνηα ηεο AIDA, εθηφο απφ ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηνλ 
ζρνιηαζκφ ηεο δνκήο ηεο δηαδηθηπαθή δηαθήκηζεο. Μεγάιε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζην πξψην 
ζηάδην, ζηελ πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο, πνπ δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθφ 
πεξηβάιινλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ζε κηα ηζηνζειίδα. Οη νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίεο 
πνπ παξνπζηάδνπλ  ηα πιενλεθηήκαηα ελφο  εκπνξηθνχ αγαζνχ θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ν 
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             72. Godfrey Harris  (2001) Advertising On The Internet ζελ. 87-90  
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θαηαλαισηήο απφ ηε ρξήζε ηνπ είλαη αδχλαην λα ηνπνζεηεζνχλ ζην κηθξφ ρψξν πνπ δηαζέηνπλ 
νη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο. Καηά θαλφλα, ε γισζζηθή ζηξαηεγηθή ηεο πεηζνχο αθνινπζεί ηελ 
αξρή ηεο απιφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηεί επηηαθηηθέο νδεγίεο, θαζψο θαη γξαθηθά πξνθεηκέλνπ λα 
πεηχρεη ηελ άκεζε αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ. Παξφια απηά θαίλεηαη ζρεδφλ αδχλαην λα 
ραξαρηεί κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή πνπ ζα θαζνξίδεη πνηα ζηνηρεία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 
έλαξμε ηνπ θάζε βήκαηνο ηεο AIDA.
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2.3 Σύποι διαφημίσεων web 

Οη ρξήζηεο έρνπλ θάζε θνξά ηδηαίηεξν ιφγν πνπ βξίζθνληαη ζην Γηαδίθηπν, αθφκε θαη αλ ην 
κφλν πνπ ζέινπλ είλαη λα ζεξθάξνπλ άζθνπα γηα λα πεξάζεη ν ρξφλνο. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ 
ιφγν ρξήζεο ηνπ ηληεξλέη ζρεδφλ πάληα θαζνδεγνχληαη αλαθνξηθά κε ηηο ηνπνζεζίεο πνπ 
επηζθέπηνληαη. Οη ππεξζχλδεζκνη θαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαζνδήγεζε 
απηή, εθφζνλ πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ νη ρξήζηεο 
έρνπλ νξίζεη απφ πξηλ.
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2.3.1 Ορισμός και λειτουργίες  

Οη αγγειίεο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφ, παξφκνηα κε ηα θνπκπηά, ηα αλαδπφκελα παξάζπξα θ.α., 
είλαη φξγαλα ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ. Ο φξνο «Γηαδηθηπαθή αγγειία» ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ έληαμε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ πνπ απνηεινχληαη απφ κηθξά 
θείκελα θαη δηαθεκηζηηθέο ηνπνζεζίεο βαζηζκέλεο ζηα γξαθηθά νη νπνίεο είλαη κνξθνπνηεκέλεο 
σο ηεηξάπιεπξα ζηνηρεία θαη βξίζθνληαη ή αλαπεδνχλ απφ κηα ηζηνζειίδα. Οη δηαθεκίζεηο ζην 
Γηαδίθηπν ζπρλά πεξηέρνπλ έλα ζχληνκν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ή κηα αγγειία ζε ζπλδπαζκφ κε 
νδεγία πνπ θαζνδεγεί ηνπο θαηαλαισηέο λα θαηεπζχλνπλ ηνλ δξνκέα ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ηνπο. 
Πξσηαξρηθφο ηνπο ζθνπφο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 
νξηζκέλσλ ηζηνζειίδσλ θαη ε ηαπηφρξνλε άζθεζε επηξξνήο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί 
επηζθεςηκφηεηα ζηηο ηζηνζειίδεο απηέο. Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή ηνπο κνξθή είλαη νη 
ππεξζχλδεζκνη νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αγγειηψλ κφιηο νη ρξήζηεο 
παηήζνπλ ην θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ. Ζ κνξθή απηή ησλ ππεξζπλδέζκσλ απνηειείηαη απφ ηξία 
ζηνηρεία :  ηελ δηαθεκηζηηθή αγγειία, ηελ ζχλδεζε πξνο ηελ θπξίσο δηαθήκηζε θαη ηελ ηειηθή 
δηαθήκηζε.
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Διαδικτυακές Διαφημίσεις 

    

 

                        τατικές                   Κινούμενες             Αλληλεπιδραστικές 

χήμα 3 : Κατηγοριοποίηση των διαδικτυακών διαφημίσεων 

         Οη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο δηαζέηνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά κεγέζε. Σν Interactive 
Advertising Bureau απνηειεί έλαλ νξγαληζκφ πνπ αμηνινγεί θαη πξνηείλεη δηάθνξα πξφηππα 
κεγέζε δηαθεκίζεσλ ηα νπνία κεηξνχληαη ζε εηθνλνζηνηρεία. Αληηπξνζσπεπηηθφηεξν είλαη ην 
πξφηππν  κνξθνπνίεζεο πνπ νλνκάδεηαη «πιήξεο ιάβαξν»  ην  νπνίν έρεη κέγεζνο ηεηξαθφζηα 
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            75. Boyd, Lydia (1999). “Brief History of the Radio Industry”. Ad Access. ζελ 88-89 
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εμήληα νθηψ εηθνλνζηνηρεία πιάηνο θαη εμήληα εηθνλνζηνηρεία χςνο. χκθσλα κε έξεπλα πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ην «πιήξεο ιάβαξν» ήηαλ ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ειεθηξνληθνχ 
κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξαζκέλσλ εηψλ, ελψ αθφκα θαη 
ζήκεξα ε παξνπζία ηνπ ζην ηληεξλέη είλαη ηζρπξή. Κπξηφηεξν γλψξηζκά ηνπ είλαη φηη παξέρεη ηνλ 
κεγαιχηεξν νξηδφληην ρψξν γηα απινπνηεκέλε αλάγλσζε θαη πξνζθέξεη ζηνπο δηαθεκηζηέο ηε 
δπλαηφηεηα λα πξνζζέζνπλ επηπιένλ θείκελν ή πιεξνθνξίεο βαζηζκέλεο ζηα γξαθηθά. 
Δπηπξφζζεηα, απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο αληίιεςεο θαη αλάθιεζεο ησλ δηαθεκίζεσλ, δεδνκέλνπ 
φηη ε επηηπρία ηεο δηαθήκηζεο είλαη αλάινγε κε ην κέγεζφο ηεο.
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          Άιινπ είδνπο κνξθνπνηήζεηο, φπσο κεγέζε «κηζνχ ιάβαξνπ» ηεο ηάμεσο ησλ δηαθνζίσλ 
ηξηάληα ηεζζάξσλ επί εμήληα ηρλνζηνηρείσλ θαη θάζεηα «ιάβαξα» κε δηαζηάζεηο εθαηφλ είθνζη 
επί δηαθφζηα ζαξάληα ή εθαηφλ είθνζη επί ελελήληα εηθνλνζηνηρείσλ, ηα νπνία απνθαινχληαη θαη 
θνπκπηά, ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζην Γηαδίθηπν. Σν 2001 ην Interactive Advertising Bureau 
πξφηεηλε εζεινληηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξνζζήθε θαη άιισλ εηδψλ 
κνξθνπνίεζεο κεγαιχηεξνπ θαη δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο, φπσο είλαη ηα «νξζνγψληα», ηα 
«ηεηξάγσλα αλαδπφκελα παξάζπξα» θαη νη «νπξαλνμχζηεο».
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 Με πνζνζηφ 87% νη 

«νπξαλνμχζηεο» απνηεινχλ ηνλ δεχηεξν θαηά πξνηίκεζε ηχπν κνξθνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηε 
ζπρλφηεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη είλαη δπζθνιφηεξνη ζηελ αλάγλσζε απφ ηελ 
νξηδφληηα κνξθνπνίεζε θαη κεξηθέο θνξέο δελ είλαη πιήξσο νξαηνί, εθηφο αλ κεηαθηλεζεί ε 
γξακκή θχιηζεο, ην κέγεζνο θαη ε ζέζε πνπ έρνπλ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πιαηζηψλνπλ ην 
πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο κε ηα κελχκαηά ηνπο. Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν κέζνο ρξφλνο 
πνπ νη ρξήζηεο πξνζέρνπλ κηα δηαθήκηζε είλαη πεξίπνπ 1,1 δεπηεξφιεπηα. Λακβάλνληαο ην 
ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ππφςε νη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ ζπζηαζεί 
κε ηνλ απινχζηεξν δπλαηφ ηξφπν πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε γξήγνξε θαη εχθνιε θαηαλφεζε. 

          Οη δηαθεκίζεηο ζην ηληεξλέη πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο, 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο. Καηαξρήλ, είλαη απαξαίηεην λα πξνζειθχνπλ ην 
ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ. Γηα λα επηηχρνπλ ην ζθνπφ απηφ ζπκκεηέρνπλ πξψηα ζηε δηαδηθαζία 
ηνπ αληαγσληζκνχ κε άιια ζηνηρεία θαη πεξηερφκελα φπσο άξζξα, επηθεθαιίδεο, εηθφλεο θ.α. ηα 
νπνία βξίζθνληαη επίζεο κέζα ζηελ ηζηνζειίδα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο 
πξνζπαζνχλ λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ απφ ην ππφινηπν πεξηερφκελν 
ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. ην επφκελν βήκα, πξέπεη λα παξαθηλήζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα 
κεηαθηλήζνπλ ηνλ δξνκέα ηνπ πνληηθηνχ επάλσ ζηνλ ππεξζχλδεζκν. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα 
σθέιηκν είλαη λα ζπλδπάδεηαη κε ελζσκάησζε κηαο επεμήγεζεο πνπ ζα αλαιχεη ην θέξδνο πνπ 
ζα έρνπλ νη θαηαλαισηέο απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ππεξζπλδέζκνπ. ην ηειηθφ ζηάδην, ε 
ειεθηξνληθή ξεθιάκα είλαη απαξαίηεην λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ. Σα  
ζσζηά δνκεκέλα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πεξηέρνπλ θείκελα ζρεηηθά κε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθάζηνηε ηζηνζειίδα.
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          Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο νη νπνίεο πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή θαη πξνηξέπνπλ γηα 
άκεζε αληίδξαζε, δίλνληαο κηα αηηία ζηνπο ρξήζηεο λα θιηθάξνπλ πάλσ ζηε δηαθήκηζε. Ζ 
νξζνινγηθή ρξήζε γιψζζαο θαη γξαθηθψλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ησλ 
δηαδηθηπαθψλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Γη απηφ ηνλ ιφγν ζπγθεθξηκέλα γισζζηθά κέζα θαη 
ζηξαηεγηθέο, φπσο νη «ιέμεηο- θιεηδηά», ζε ζπλδπαζκφ κε θαζνξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο 
δξαζηεξηνπνίεζεο ή νδεγίεο ελεξγνπνίεζεο επηζηξαηεχνληαη. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δίλεηαη 
κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα γξαθηθά, ελψ ζε άιιεο ππάξρεη απμεκέλε βαξχηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο 
γιψζζαο θαη δελ είλαη απίζαλν λα ζπλαληήζεη θαλείο δηαθεκίζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ιακβάλνληαο 
εμίζνπ ππφςε θαη ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο κεζφδνπο πξνβνιήο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 
ηνληζηεί φηη δελ είλαη ηφζν ζπρλή ε εθδνρή κηα ειεθηξνληθή δηαθήκηζε λα θάλεη απνθιεηζηηθή 
ρξήζε ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ ζηνηρείνπ.
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          Απφ γισζζηθή ζθνπηά, ε ειθπζηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηληεξλεηηθψλ 
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ εμαξηψληαη απφ ηελ απιφηεηα ηνπ γισζζηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ 
θαηάιιειε επηινγή ιέμεσλ θαη θξάζεσλ, νη νπνίεο ζα θεληξίδνπλ θαη ζα παξαθηλνχλ ην 
ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ ηνπο. 
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            79. Boyd, Lydia (1999). “Brief History of the Radio Industry”. Ad Access. ζελ 107-109  
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2.3.2 τατικές ιντερνετικές διαφημίσεις 

ηε ζχληνκε ηζηνξία ηεο αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ, ηα ζηαηηθά πξφηππα 
απνηεινχλ ηηο πξψηεο κνξθέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Απηά ηα πξψηα ζηάδηα νλνκάζηεθαλ 
ζηαηηθά δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξνχζαλ λα ελζσκαηψζνπλ θαλέλα θηλνχκελν γξαθηθφ, αιιά 
κφλν ζηαζεξέο εηθφλεο, γεγνλφο πνπ ηνπο εμαζθάιηδε κηα κφλν δπλαηή εκθάληζε ζην Γηαδίθηπν. 
Οη ζηαηηθνχ ηχπνπ ηληεξλεηηθέο δηαθεκίζεηο πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ κφλν κε 
έγγξαθεο πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηθφ γξαθηθφ ζρεδηαζκφ. Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, κφλν 
νη ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δνζνχλ. 

          Ζ ζηαηηθή ηληεξλεηηθή δηαθήκηζε είλαη απιή ζην ζρεδηαζκφ θαη ζπκθέξεη νηθνλνκηθά ηηο 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαζψο έρεη κεδακηλφ θφζηνο. Σν πεξηερφκελφ ηεο ζπλήζσο πεξηέρεη 
απιέο θαη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην πξντφλ θαη ηελ επηρείξεζε πνπ γίλνληαη 
ακέζσο θαηαλνεηέο απφ ηνλ αλαγλψζηε. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο 
ελδείθλπηαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ κάξθεηηλγθ κηαο εηαηξείαο κέζσ ηεο εκθάληζήο ηεο ζην 
Γηαδίθηπν. 

          Ζ εχθνιε δεκηνπξγία ζε έλαλ νπνηνδήπνηε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη ε δπλαηφηεηα 
άκεζεο απνζηνιήο ζην Γηαδίθηπν κε ηε κνξθή αξρείνπ html απνηεινχλ δχν αθφκε 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηαηηθήο δηαθήκηζεο. Τπάξρνπλ αξθεηέο ηζηνζειίδεο πνπ παξέρνπλ δσξεάλ 
πξφηππα δεκηνπξγίαο ζηαηηθψλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, αιιά θαη δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη , 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο, κπνξεί λα επηιεγεί ην θαηαιιειφηεξν πνπ ζα 
θηινμελήζεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ πσινχκελσλ αγαζψλ ηεο. Ζ πξναλαθεξζείζα κνξθή 
ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο είλαη ν θαιχηεξνο θαη ν απινχζηεξνο ηξφπνο εθθίλεζεο πξνβνιήο 
κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ δηαδηθηπαθνχ ηζηνχ, εηδηθά γηα άηνκα πνπ δελ δηαζέηνπλ πξνγελέζηεξε 
εκπεηξία. Με ηε βνήζεηα ησλ ζηαηηθψλ πξνηχπσλ αθφκα θαη νη αξράξηνη είλαη δπλαηφλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ δηαθεκηζηηθά θείκελα θαη λα ηα πξνσζήζνπλ ζην ηληεξλέη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 
δηάζηεκα, θαζψο ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη βαζηθέο γλψζεηο ηεο Ζypertext Μarkup Language 
(HTML). Δπηπιένλ, ηα ζηαηηθά πξφηππα θάλνπλ ρξήζε θαη έηνηκσλ πηλάθσλ CSS, γεγνλφο πνπ 
θάλεη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ππνςήθηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο αθφκα πην εχθνιε, αθνχ νη 
πίλαθεο CSS επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε θαζαξφηεξεο κνξθήο κε ηε ζπγγξαθή φζν ην δπλαηφλ 
ιηγφηεξνπ θψδηθά.
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          Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ηεο ζηαηηθήο δηαθήκηζεο είλαη ηδαληθή γηα εηαηξείεο νη νπνίεο 
πξνζθέξνπλ εκπνξηθά αγαζά πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιιέο θαη ζπρλέο αιιαγέο ζηε 
δνκή ή ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ εχθνιε θαη άκεζε ηνπνζέηεζε θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ απφ 
ηνπο επίδνμνπο δηαθεκηζηέο γηα πξντφληα ζηαζεξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εμαζθαιίδεη καθξνρξφληα 
πξνβνιή ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφ κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν. Παξάιιεια, φηαλ δελ 
απαηηείηαη ε πξνβνιή ζπλερηδφκελσλ αλαβαζκίζεσλ ηνπ δηαθεκηδφκελνπ αγαζνχ, ειάρηζηα 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ, κε απνηέιεζκα ε δπζθνιία ζχζηαζεο 
ηεο δηαθήκηζεο λα πεξηνξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ππεξζπλδέζκνπ. πλνςίδνληαο 
ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ζηαηηθήο ηληεξλεηηθήο δηαθήκηζεο είλαη : 

 Απιή ζηε δεκηνπξγία θαη ηε θηινμελία. 

 Φζελφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηε δπλακηθή ζρεδίαζε ηεο δηαθήκηζεο. 

 Δχθνιε ζηελ εχξεζε κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

 Δχθνιή ζηε δεκηνπξγία θαη ζηελ ελζσκάησζε εηθφλσλ, θεηκέλσλ θαη ππεξζπλδέζκσλ 

 Γπλαηφηεηα άκεζεο ηξνπνπνίεζεο αλ ρξεηαζηεί κε γλψζε κφλν βαζηθψλ θαλφλσλ ηεο 
HTML. 

 Γπλαηφηεηα άκεζνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο πξνβνιήο απφ ηνλ ρξήζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα δελ είλαη επηζπκεηφ. 

 Άκεζε θαη μεθάζαξε πξνβνιή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο ρσξίο πξφζζεηα θηλνχκελα 
γξαθηθά πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ζηνπο θαηαλαισηέο.
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Παξφια απηά, ε κνξθή απηή ηνπ ζηαηηθνχ κάξθεηηλγθ δελ ζηεξείηαη νξηζκέλσλ κεηνλεθηεκάησλ 
πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο δηαθεκηζηέο ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο θαηαιιειφηεξνπ ηχπνπ 
δηαθήκηζεο : 

              80. Carey, James W. (1989). Communication as Culture: Essays on Media and Society. ζελ 31 

              81. David W. Schumann, Esther Thorson (2007) Internet Advertising: Theory and Research ζελ. 104, 106 
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 ε πεξίπησζε πνπ ε πξνβνιή θάπνησλ αλαβαζκίζεσλ ηνπ πξντφληνο ζεσξεζνχλ 
αλαγθαίεο, ε επηινγή ηνπ ζηαηηθνχ ηχπνπ δηαθήκηζεο κπνξεί λα έρεη πςειφηεξν θφζηνο 
αλάινγν κε ηελ ζπρλφηεηα ησλ αλαβαζκίζεσλ. 

 Γχζθνιν λα δηαηεξεζεί κέζα ζε κηα ηζηνζειίδα φηαλ απηή αξρίδεη λα εκπινπηίδεηαη κε 
θηλνχκελα ζηνηρεία. 

 Γελ κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
82

 

2.3.3 Διαδικτυακές διαφημίσεις με κινούμενα σχέδια 

Οη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο πνπ πεξηέρνπλ θηλνχκελα ζρέδηα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θαλφλα ηνλ 
ηχπν κνξθνπνίεζεο GIF. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθνπνίεζε επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε κηαο ζεηξάο 
εηθφλσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο. Οη εηθφλεο απηέο κπνξεί λα 
ελαιιάζζνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή λα ζηακαηνχλ ζε θαζνξηζκέλν ζεκείν. Έρνληαο 
πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζηαηηθέο εηθφλεο ζηε δηάζεζή ηνπο, νη θηλνχκελεο ειεθηξνληθέο 
δηαθεκίζεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο δηεχξπλζεο ζηα δηαθεκηζηηθά ηνπο κελχκαηα, 
αμηνπνηψληαο επηπιένλ ρψξν κέζα ζηελ ηζηνζειίδα κε απνηέιεζκα λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο απφ ηηο ζηαηηθέο δηαθεκίζεηο ηζηνχ.  

          Έλα πξσηφγνλν έλζηηθην πνπ αθνξά ηελ επηβίσζε εμεγεί γηαηί ε θίλεζε, εηδηθά ζηελ 
πεξηθεξεηαθή φξαζε, πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή : Οη θπλεγνί πνπ πεξηθέξνληαη ζηηο πεδηάδεο 
είλαη απαξαίηεην λα αηζζάλνληαη θάπνην άγξην ζεξίν πνπ ελδερνκέλσο λα θαξαδνθεί ψζηε λα 
θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ. Οη ζρεδηαζηέο γξαθηθψλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ ελζηηθηψδε απηή 
ζπκπεξηθνξά, θαηαζθεπάδνπλ ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο πνπ πεξηέρνπλ εηθνλίδηα ηα νπνία 
αλαβνζβήλνπλ, ινγφηππα πνπ ζηξνβηιίδνληαη θαη θείκελα ηα νπνία δηαζέηνπλ θχιηζε. 

          Δπηπιένλ, νη νζφλεο πςειήο αλάιπζεο θαη νη γξήγνξνη επεμεξγαζηέο έρνπλ δψζεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηε δηαθήκηζε λα ελζσκαηψζεη ζαλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ηηο θηλνχκελεο εηθφλεο 
ζην Γηαδίθηπν. Ζ εηαηξεία Microsoft, εθηφο απφ ηηο δηαθεκίζεηο, ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ησλ 
θηλνχκελσλ εηθφλσλ ζε κεξηθά απφ ηα εκπνξηθά πξνγξάκκαηά ηεο κε πην αληηπξνζσπεπηηθφ ην 
Microsoft Office. ε φια ηα ππνπξνγξάκκαηα ηνπ Office θαηά ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε εκθαλίδεηαη 
κηα θηλνχκελε εηθφλα πνπ απνθαιείηαη «βνεζφο ηνπ Office». Κχξηνο ζηφρνο ηνπ βνεζνχ είλαη λα 
ζπλδξάκεη ζηε γξήγνξε εθκάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο αξράξηνπο ρξήζηεο 
πξνζθέξνληαο ζπκβνπιέο θαη πξνηάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο 
ελεξγνπνίεζεο ηνπ νπνηεδήπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν. ηε δηάξθεηα πνπ δελ είλαη 
ελεξγνπνηεκέλνο ν βνεζφο αλαβνζβήλεη πεξηζηαζηαθά ή εθηειεί δηάθνξεο ρνξεπηηθέο θηγνχξεο 
πξνζζέηνληαο έλα πην δηαζθεδαζηηθφ θαη επράξηζην ηφλν ζε νιφθιεξν ην πξφγξακκα, κε 
απνηέιεζκα απηφ λα γίλεηαη πην ειθπζηηθφ γηα ηνπο ρξήζηεο. Πέξα φκσο απφ ηα δηάθνξα 
πξνγξάκκαηα, αξθεηέο έξεπλεο επηζεκαίλνπλ φηη ε παξνπζία ελφο θηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ 
δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο. Βέβαηα, 
ζε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ππεξβνιηθή ρξήζε θηλνχκελσλ εηθφλσλ ή άιισλ 
ζηνηρείσλ πξνθαιεί ηειηθά ηε δπζαξέζθεηα ησλ ρξεζηψλ.
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          ήκεξα ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή ηληεξλεηηθήο δηαθήκηζεο είλαη ην πξφηππν 468 επί 60 
εηθνλνζηνηρεία πνπ ζπρλά ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή ηεο ηζηνζειίδαο. Οη δηαθεκηζηέο 
ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ιφγσ ηεο εχθνιεο πξνζαξκνγήο ηνπ θαη ηεο 
απηφκαηεο θαηαγξαθήο ηνπ πιήζνπο ησλ επηινγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο 
θαηαλαισηέο κε ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ. Σν Internet Advertising Bureau, πνπ ηδξχζεθε ην 1996, 
ζπληζηά ηππνπνηεκέλα κεγέζε πνπ πηνζέηεζαλ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ λα 
δηαηεξήζνπλ επαγγεικαηηθή εκθάληζε. Σν ΗΑΒ επαηλεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
δηαθεκηζηηθψλ πξνηχπσλ, αλ θαη ιίγα ρξφληα κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ ελελήληα ηα πνζνζηά επηινγήο ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο ζεκείσζαλ πηψζε θαη ιίγν 
αξγφηεξα αλαθνηλψζεθε ην θαηλφκελν ηνπ «ηπθισηηθνχ πξνηχπνπ», ζχκθσλα κε ην νπνίν νη 
θαηαλαισηέο είραλ απψιεηα πιεξνθνξηψλ πνπ θαηείραλ εμέρνπζα ζέζε κέζα ζε πνιχρξσκα 
πξφηππα ζρήκαηα εηθφλσλ.
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         82. Carey, James W. (1989). Communication as Culture: Essays on Media and Society. ζελ 26-30 

           83. Brian Sheehan  (2010) Basics Marketing : Online Marketing ζελ. 120-122 

            84.Thomas J. Kuegler (2000) Web advertising and marketing ζελ. 210-211    
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         Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ νη δηαθεκηζηέο λα ζηξαθνχλ ζε πην δξαζηηθέο κεζφδνπο γηα λα 
πξνζειθχζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ε επηινγή ησλ θηλνχκελσλ εηθφλσλ απνδείρζεθε 
επηηπρεκέλε. Σν 1996 δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε θίλεζεο ζηηο δηαθεκίζεηο αχμεζε ηελ 
αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ απφ 15% κέρξη 40%. Με ηελ λέα επηθξάηεζε ησλ πςειψλ ζπλδέζεσλ 
κε ην Γηαδίθηπν, πεξηζζφηεξεο πςεινχ επηπέδνπ θηλνχκελεο εηθφλεο δεκηνπξγήζεθαλ κε 
δηάθνξα πξνγξάκκαηα φπσο ην FLASH, ην DHTML θαη άιια πινχζηα πνιπκέζα. Οη 
θαηαλαισηέο είλαη ηψξα ζε ζέζε  λα αγνξάζνπλ, γηα παξάδεηγκα, έλα βηβιίν κέζσ κηαο 
δηαθήκηζεο πιεθηξνινγψληαο ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο ηνπο θάξηαο ζε έλα πεδίν πνπ απηή 
δηαζέηεη ρσξίο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ηξέρνπζα ηνπνζεζία πνπ εμεξεπλνχλ. Χζηφζν, φπσο θαη 
θηλνχκελνη βνεζνί ινγηζκηθνχ, νη θηλνχκελεο ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο ελδέρεηαη λα 
πξνθαιέζνπλ ηελ ελφριεζε ησλ ρξεζηψλ. Οη ηληεξλεηηθέο νκάδεο ζπδεηήζεσλ ζπρλά 
αλεβάδνπλ ζε ηζηνζειίδεο παξάπνλα γηα ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ ζαλ ηηο θξάζεηο «ηίπνηα δελ 
είλαη πην ελνριεηηθφ απφ ηα πξφηππα δηαθεκίζεσλ» θαη «ηα δηαθεκηζηηθά πξφηππα θαη νη 
ππφινηπεο δηαθεκηζηηθέο αγξηφηεηεο ζην Γηαδίθηπν….. ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ δνπιέπνπλ». 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φηαλ νη θαηαλαισηέο αηζζάλνληαη ελνριεκέλνη απφ ηελ παξνπζία ησλ 
θηλνχκελσλ δηαθεκηζηηθψλ εηθφλσλ απιά ηηο αγλννχλ. 

          Ζ ρξήζε ησλ δηαθεκίζεσλ κε θηλνχκελεο εηθφλεο δελ εκθαλίδεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα 
ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο φκσο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, αλ θαη 
ζπάληα, ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε 
ελφο δηαθεκηζηηθνχ θηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ δίπια ζε θάπνην νδηθφ δίθηπν ζπλήζσο απνζπά 
ηελ πξνζνρή ησλ νδεγψλ κε θίλδπλν λα πξνθαιέζεη ηξνραίν αηχρεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 
θίλεζε ζηε ξνή κελπκάησλ ή ε αληίζεζε ζηε θσηεηλφηεηα θαη ηα δηάθνξα ζρήκαηα πνπ 
αλαβνζβήλνπλ, φπσο θχθινη θαη ηεηξάγσλα, έρνπλ παξελέξγεηεο ζηελ θπθινθνξηαθή αζθάιεηα. 
Ο θίλδπλνο εληζρχεηαη ζηε πεξίπησζε πνπ νη νδεγνί αλαδεηνχλ θάπνην εζηηαηφξην ή 
αλεθνδηαζκφ θαπζίκσλ θαηά ηε δηάξθεηα πνξείαο ηνπ νρήκαηνο θαη θνηηψληαο ηα δηαθεκηζηηθά 
ινγφηππα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο απφ ηελ νδήγεζε.
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2.3.4 Αλληλεπιδραστικές διαδικτυακές διαφημίσεις  

Οη αιιειεπηδξαζηηθέο δηαθεκίζεηο Γηαδηθηχνπ πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο επηινγέο ζηνπο ρξήζηεο, 
φπσο γηα παξάδεηγκα ε πιεθηξνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη ε επηινγή πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκάησλ. 
ε γεληθέο γξακκέο, νη ζηφρνη ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ κάξθεηηλγθ ηείλνπλ λα είλαη παξφκνηνη κε 
ηνπο ζηφρνπο ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ δηαθήκηζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πνιιά απφ ηα 
παξαδνζηαθά κέηξα ηεο δηαθεκηζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο παξακέλνπλ επίθαηξα, αθφκα θαη 
ζηνλ θφζκν ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ κέζσλ. Χζηφζν, νη αιιειεπηδξαζηηθέο ειεθηξνληθέο 
δηαθεκίζεηο δηαζέηνπλ θάπνηεο επηπιένλ ηδηφηεηεο πνπ δηεπξχλνπλ ην θάζκα ησλ πηζαλψλ 
ζηφρσλ θαη εληζρχνπλ ηελ επίδξαζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 
Δπηπιένλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ηελ «απψιεηα δηαδηθαζίαο» πνπ ζπλδέεηαη κε ην 
αζπληφληζην κάξθεηηλγθ θαη λα ειαηηψζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

          Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, νη αιιειεπηδξαζηηθέο δηαθεκίζεηο Γηαδηθηχνπ είλαη ζε ζέζε λα 
βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα ιακβάλνπλ πην νξζνινγηθέο απνθάζεηο, λα ηνπο εληζρχνπλ ηελ 
επηζπκία λα αληαπνθξηζνχλ ζηα κελχκαηά ηνπο, λα ηνλψλνπλ ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ακνηβαίαο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ απνθαζηζηηθά ζηελ κείσζε 
ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη έκπνξνη κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ην επξχ θνηλφ βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ δηαθεκηζηηθψλ 
κελπκάησλ θαη ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαξθψο λέεο 
βειηησκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη 
ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη 
αληηιεπηφ φηη νη αιιειεπηδξαζηηθέο ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ 
ξηδηθά ηε θχζε ηεο δηαθήκηζεο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε ππνδνκή ησλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ άιιαμε ηε κνξθή επηθνηλσλίαο ησλ αηφκσλ.
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             85. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 250-255  

         86. Boyd, Lydia (1999). “Brief History of the Radio Industry”. Ad Access. ζελ 300-304     
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         Σα αιιειεπηδξαζηηθά δηαθεκηζηηθά κέζα δηαθφξσλ ηχπσλ φρη κφλν δεκηνπξγνχλ λέεο 
επθαηξίεο γηα επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο, αιιά αλαπηχζζνπλ θαη θαηλνχξηνπο ηξφπνπο 
αληαπφθξηζεο ζηηο επηθνηλσληαθέο απηέο επθαηξίεο, θαζψο επίζεο θαη ζηα πξνζθεξφκελα αγαζά 
θαη ζηηο ππφινηπεο πξσηνβνπιίεο κάξθεηηλγθ. Παξάιιεια κεηαθέξνπλ ησλ έιεγρν ησλ 
πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο δηαθεκηζηέο ζηνπο ρξήζηεο. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο κεηαθνξάο απηήο είλαη 
ε πξνζθνξά πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ γηα αληαπφθξηζε ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζε 
ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο κνξθέο επηθνηλσληαθνχ κάξθεηηλγθ κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ λα απνηειεί ηε βάζε γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 
Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε παξνρή δπλαηφηεηαο ζηνπο ρξήζηεο γηα αλαδήηεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ έλα πξντφλ, φπσο γίλεηαη ζε πνιιέο ηζηνζειίδεο 
πνπ δίλνπλ ηελ επρέξεηα αλαδήηεζεο θαζνξηζκέλσλ ηχπσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ 
ηνπο θαηαλαισηέο ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν θαη ζε ζπλνιηθφ επίπεδν.
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          Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε δχλακε ηεο αιιειεπίδξαζεο δίλεηαη ην αθφινπζν παξάδεηγκα : 
Έλαο θαηαζθεπαζηήο πξνζθέξεη κηα ηδέα δεκηνπξγίαο γηα θάπνην αγαζφ. Οη πιεξνθνξίεο γηα 
ηελ ζπγθεθξηκέλε ηδέα είλαη δπλαηφλ λα ιεθζνχλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο ζε δεδνκέλν 
αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ, κέζσ κηαο αιιειεπηδξαζηηθήο αλαδήηεζεο απφ πνηθίια 
πιεξνθνξηαθά δέλδξα δηαθιάδσζεο πνπ πξνζθέξνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα ιεπηνκεξή 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε απηήλ. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αλαδήηεζε γηα 
πιεξνθνξίεο ελδέρεηαη λα κεηαηξαπεί ζε ππνθαηάζηαην ελδηαθέξνληνο γηα ην πξντφλ, θαζψο 
ηέηνηα έξεπλα πεξηιακβάλεη ζθφπηκεο θαη δπλακηθέο απνθάζεηο απφ ηε κεξηά ηνπ θνηλνχ, 
γεγνλφο πνπ πξνκελχεη φηη ην βάζνο ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζα απνηειεί ηνλ θαιχηεξν 
πξνγλσζηηθφ παξάγνληα αλαθνξηθά κε ην ελδηαθέξνλ απφθηεζεο ηνπ αγαζνχ.  

          Δίλαη πνιχ πηζαλφ ε κέηξεζε ηεο έληαζεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ λα ζρεηίδεηαη άκεζα 
κε ην ελδηαθέξνλ γηα ην κειινληηθφ πξντφλ θαη αξγφηεξα λα ζπκβάιιεη ζηελ απφθαζε γηα ηελ 
ηειηθή αγνξά.
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 Πεξαηηέξσ, ηα αιιειεπηδξαζηηθά κέζα δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα άκεζε 

ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ αγαζψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηα 
πξνηεξήκαηα θαη ηηο αλακελφκελεο βειηηψζεηο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηδεψλ απφ 
ηελ άιιε απνηειεί έλαλ αθφκε ιφγν γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ηαθηηθά ε δχλακε ησλ 
αιιειεπηδξαζηηθψλ κέζσλ. Με ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ νη ρεηξηζηέο ησλ 
κέζσλ αιιειεπίδξαζεο κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ 
πην νπζηαζηηθέο φηαλ αμηνινγνχλ θάπνην πξντφλ. Πξάγκαηη, ε εμέηαζε ησλ πξνηχπσλ 
αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ησλ ρεηξηζηψλ ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ κέζσλ κπνξεί λα ελεκεξψζεη 
ηηο απνθάζεηο ηνπνζέηεζεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο δηαθεκηζηέο θαη ζηνπο 
εκπφξνπο απφ ηνπο αγνξαζηέο δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα δεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλσλ 
πξνζθνξψλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ δηαθεκίζεσλ, εθφζνλ νη αιιειεπηδξαζηηθέο δηαδηθηπαθέο 
δηαθεκίζεηο πξνζθέξνπλ ζηνλ θαηαλαισηή ηελ επρέξεηα λα αηηείηαη πιεξνθνξίεο θαη φρη απιά 
λα αληαπνθξίλεηαη ζην κήλπκα ηνπ δηαθεκηζηή.
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          Αλ θαη ε δπλακηθφηεηα ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ δηαθεκίζεσλ είλαη δεδνκέλε, ππάξρνπλ 
αθφκε αξθεηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα αμηνπνηεζεί απηή ε  δπλακηθφηεηα ζην κέγηζην. Ζ 
θαηαζθεπή εληαηηθφηεξεο κέηξεζεο ηεο έληαζεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο 
θαηαλαισηέο κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ ην 
ζπλνιηθφ βάζνο θαη εχξνο ηεο αλαδήηεζεο. Τπάξρεη επίζεο θαη ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο 
δεκηνπξγίαο ελφο ζπλδέζκνπ κεηαμχ ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ κέηξσλ 
εθηίκεζεο ελδηαθέξνληνο αγνξάο. Δπηπξφζζεηα, λέα ζέκαηα πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ηεο 
ειεθηξνληθήο αιιειεπηδξαζηηθήο δηαθήκηζεο ηα νπνία δελ ζπλαληνχληαη, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ίδην 
βαζκφ, ζηνλ ηνκέα ηεο παξαδνζηαθήο δηαθήκηζεο.
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         Τπάξρνπλ δηάθνξα εξσηήκαηα απφ ηα νπνία εμαξηάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
αιιειεπηδξαζηηθψλ κέζσλ πξνβνιήο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Γηα παξάδεηγκα ηίζεηαη ην 
δήηεκα αλ θαη πφηε νη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ λα εξσηνχληαη απφ θάπνην αιιειεπηδξαζηηθφ 
κέζν. Δπηπιένλ, πξέπεη  λα δηεξεπλεζεί ε  πνζφηεηα θαη ην  είδνο  ησλ  πιεξνθνξηψλ  πνπ  ην  
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            88. Anurag Mehra (2009) Advertising Management: Media Approach for Market Research ζελ. 178 

            89. Katherine Toland Frith, Barbara Mueller  (2010) Advertising and societies: global issues ζελ. 65-67  
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θαηαλαισηηθφ θνηλφ είλαη δηαηεζεηκέλν λα παξέρεη ζηνπο δηαθεκηζηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
βαζκφ δηαθξηηηθφηεηαο πνπ νη αγνξαζηέο επηζπκνχλ λα αλερηνχλ πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ 
ζηα εξσηήκαηα ησλ δηαθεκηζηψλ.
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 Σέινο, δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα θνξεζκνχ ηεο αληίδξαζεο 

πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηα 
νπνία δελ πθίζηαληαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδνζηαθά κέζα δηαθήκηζεο. Οη αγνξαζηέο 
ζπλήζσο δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν θαη πφξνπο, θαη σο εθ ηνχηνπ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα 
δηαηεξήζνπλ κεγάιν αξηζκφ ησλ ελ εμειίμεη αιιειεπηδξαζηηθψλ ζρέζεσλ.
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Πίλαθαο 10 : Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζηαηηθώλ, θηλνύκελσλ θαη αιιειεπηδξαζηηθώλ δηαδηθηπαθώλ 
δηαθεκίζεσλ 

  2.3.5 Ειδικές μορφές της ιντερνετικής διαφήμισης: Αναδυόμενες διαφημίσεις 

και διαφημιστικές παγίδες 

Πέξα απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ππάξρνπλ θαη άιινη ηχπνη ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο πνπ απφ 
κφλνη ηνπο δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα θαηεγνξία, αιιά κνηξάδνληαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη απφ 
ηα ηξία είδε ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ 
ελζσκαηψλνληαη κφλν ζηνλ έλα ή ζηνλ άιιν ηχπν. Οη πην αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπο κνξθέο είλαη 
ηα αλαδπφκελα παξάζπξα θαη νη δηαθεκηζηηθέο παγίδεο.
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 Σα αλαδπφκελα παξάζπξα 

εκθαλίδνληαη  φηαλ  νη   ρξήζηεο   εηζέξρνληαη   ζε  κηα  ηζηνζειίδα  θαη  είλαη  κε  ηέηνην  ηξφπν  
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πξνγξακκαηηζκέλα πνπ θαζίζηαηαη αδχλαηε ε απνθπγή ηεο εκθάληζή ηνπο ζηελ νζφλε. Οη 
δηαθεκηζηηθέο παγίδεο ησλ ηζηνζειίδσλ κηκνχληαη ηερληθέο νδεγίεο θαη επηινγέο βνήζεηαο 
ζπζθεπψλ γηα ηνπο ρξήζηεο ή πξνζπνηνχληαη φηη πξνζθέξνπλ αιιειεπίδξαζε. Απηνί νη 
δηαθεκηζηηθνί ππεξζχλδεζκνη απνηεινχλ βαζηθά ζηαηηθά, θηλνχκελα ή αιιειεπηδξαζηηθά 
ειεθηξνληθά δηαθεκηζηηθά εξγαιεία ηα νπνία επηπιένλ παξέρνπλ δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο 
αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε.
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          Οη αλαδπφκελεο δηαθεκίζεηο απνηεινχλ κηα κνξθή δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ πνπ έρνπλ 
ζαλ γεληθφ ζθνπφ ηελ αχμεζε θπθινθνξίαο ηζηνχ, θαηεπζχλνληαο ηνπο ρξήζηεο ζε ηζηνζειίδεο 
φπνπ έλα πξντφλ κπνξεί λα αγνξαζηεί ή ε πξνβνιή κηαο εκπνξηθήο εηαηξείαο θαζίζηαηαη εθηθηή. 
Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη δηαθεκίζεηο ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πεξηήγεζε 
ζε κηα ηζηνζειίδα θαη αλνίγνπλ έλα θαηλνχξην παξάζπξν ζην νπνίν εκθαλίδεηαη έλα κεκνλσκέλν 
δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. πλήζσο δηαζέηνπλ κηθξφηεξν κέγεζνο απφ ηα θαλνληθά παξάζπξα θαη 
εκθαλίδνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ πξνβάιιεηαη, ελψ είλαη 
πξνγξακκαηηζκέλεο λα παξνπζηαζηνχλ κεηά ην πέξαο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή 
παξάιιεια κε ηελ εθθίλεζε ελφο ππεξζπλδέζκνπ απφ ηνλ ρξήζηε.
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 Καηά θαλφλα, θάπνην 

αλαδπφκελν δηαθεκηζηηθφ παξάζπξν κπνξεί λα αθαηξεζεί κε ηελ κεηαθίλεζε ηνπ πνληηθηνχ 
πάλσ ζηελ έλδεημε X θαη ηελ κεηέπεηηα ρξήζε ηνπ αξηζηεξνχ ηνπ πιήθηξνπ. Οη δηαθεκίζεηο πνπ 
βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ησλ αλαδπφκελσλ παξαζχξσλ πξνθαινχλ αιιαγή νπηηθνχ πεδίνπ 
ε νπνία νδεγεί ζε πςειφηεξνπ βαζκνχ νπηηθά εξεζίζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο κνξθέο 
ηληεξλεηηθνχ κάξθεηηλγθ. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζθέπηεηαη αξθεηέο ηζηνζειίδεο, ηφηε 
είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ζα ζπλαληήζεη αλαδπφκελα παξάζπξα.   

          Λφγσ ηεο ηδηφηξνπεο απηήο κεζφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηα αλαδπφκελα παξάζπξα 
ζεσξνχληαη σο επηηπρεκέλα δηαθεκηζηηθά κέζα, απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηα ζηαηηθά 
δηαθεκηζηηθά πξφηππα. Αξθεηέο δηαδηθηπαθέο πεγέο αλαθέξνπλ φηη νη αλαδπφκελεο δηαθεκίζεηο 
ζπγθεληξψλνπλ πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο απφ ηηο ππφινηπεο κνξθέο 
ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο. χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003 νη αλαδπφκελεο 
δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο δεκηνπξγνχλ αληαπφθξηζε δεθαηξείο θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην 
ζηαζεξφ πξφηππν ησλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα νθηψ επί εμήληα εηθνλνζηνηρείσλ. Χζηφζν, θάπνηνη 
εξεπλεηέο εθηηκνχλ φηη ε ηερληθή ησλ αλαδπφκελσλ δηαθεκίζεσλ εμαζθαιίδεη ηξηπιάζην έσο 
εμαπιάζην πνζνζηφ πεξηζζφηεξεο αληαπφθξηζεο ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ηα θιαζζηθά 
δηαθεκηζηηθά πξφηππα ζην Γηαδίθηπν.
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          Οη πην δεκνθηιείο δηαδηθηπαθνί ηφπνη δελ ρξεζηκνπνηνχλ αλαδπφκελα παξάζπξα. Οη 
πέληε θνξπθαίνη ειεθηξνληθνί πξννξηζκνί πνπ είλαη ην Yahoo, ην MSN, ε Google,ην Yahoo 
Japan θαη ην Baidu δελ ρξεζηκνπνηνχλ αλαδπφκελεο δηαθεκίζεηο. Παξφια απηά, ηέζζεξεηο απφ 
ηνπο είθνζη θνξπθαίνπο ηζηφηνπνπο παγθνζκίσο πξνβαίλνπλ ζε ρξήζε είηε αλαδπφκελσλ 
δηαθεκίζεσλ, είηε ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ ελψ εκθαλίδνληαη απηφκαηα, ηνπνζεηνχληαη πίζσ απφ 
ηελ θπξίσο ηζηνζειίδα. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο αλαδπφκελνπ παξαζχξνπ, γλσζηφ θαη σο pop-
under, απνηειεί κηα παξαιιαγή ησλ θιαζζηθψλ αλαδπφκελσλ δηαθεκίζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη θαη 
απηφ ζε λέν παξάζπξν ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, αιιά πίζσ απφ ην ελεξγφ παξάζπξν 
θαη φρη ζηελ θνξπθή.
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          χκθσλα κε ζηνηρεία  απφ ηνλ εξεπλεηή Nielsen ην 2002 ιηγφηεξνη απφ 10% ησλ 
ειεθηξνληθψλ δηαθεκηζηψλ ρξεζηκνπνίεζαλ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα αλαδπφκελσλ παξαζχξσλ 
παξά ηε θαηλνκεληθά παληαρνχ παξνπζία ηνπο. 11.3 δηζεθαηνκκχξηα δηαθεκίζεηο αλαδπφκελσλ 
παξαζχξσλ μεθίλεζαλ ηνπο πξψηνπο επηά κήλεο ηνπ 2002, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην 2% 
ηνπ ζπλνιηθνχ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ Nielsen 
θαλεξψλνπλ φηη ηα δηαθεκηζηηθά αλαδπφκελα παξάζπξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαιιαγή ηνπο, 
ηα απνθαινχκελα pop-under, απνηεινχλ ην 6% ησλ ζπλνιηθήο δηαδηθηπαθήο ξεθιάκαο ηνλ 
επηέκβξην ηνπ 2004, αλαθέξνληαο παξάιιεια φηη ε παξνπζία ησλ αλαδπφκελσλ δηαθεκίζεσλ 
βξίζθεηαη ζε αλνδηθή πνξεία.
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         Γηαθνξεηηθνχ ηχπνπ έξεπλεο δείρλνπλ φηη κε ηελ παξέκβαζε ησλ αλαδπφκελσλ 
δηαθεκίζεσλ ζπλήζσο δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ 
ηφζν γηα ηα ίδηα ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, φζν θαη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ηχπν δηαθήκηζεο. Σα απνηειέζκαηα δνθηκήο ηξηάληα έμη αηφκσλ απφ ην Ζλσκέλν 
Βαζίιεην πνπ ζχγθξηλαλ δχν δηαθνξεηηθνχο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, έλαλ κε αλαδπφκελεο 
δηαθεκίζεηο θαη έλαλ ρσξίο, θαλέξσζαλ ηζρπξή θαη έληνλε απέρζεηα γηα ηα αλαδπφκελα 
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, κε ζπλέπεηα ηελ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηνλ 
ηδηνθηήηε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο. Σν 50% ησλ δηαθεκίζεσλ απηήο ηεο κνξθήο ηεξκαηίζηεθαλ 
πξνηνχ νινθιεξσζεί ε θφξησζή ηνπο, ελψ ην 35% αγλνήζεθαλ εληειψο. Ο κέζνο ρξφλνο πνπ 
κεζνιαβεί απφ ηελ εκθάληζε θάπνηαο αλαδπφκελεο δηαθήκηζεο κέρξη ηελ επηινγή ηνπ θνπκπηνχ 
θιεηζίκαηφο ηεο είλαη 2,5 δεπηεξφιεπηα. Αξγφηεξα πηζηνπνηήζεθε φηη ελλέα ζηνπο δέθα ρξήζηεο 
πνπ «θιίθαξαλ» κε ην πνληίθη πάλσ ζε αλαδπφκελε ειεθηξνληθή δηαθήκηζε ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα πξνζπαζνχζαλ λα ηηο μεθνξησζνχλ θαη ηηο επέιεμαλ απφ εζθαικέλε ελέξγεηα 
επεηδή δπζθνιεχηεθαλ λα βξνπλ ην θνπκπί ηεξκαηηζκνχ.

99 

          Ζ θαηακέηξεζε ηεο γεληθήο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζην ειεθηξνληθφ 
κάξθεηηλγθ θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο πξνβνιήο ηνπ έδεημε φηη κφλν ην 6% ησλ ρξεζηψλ ην 
δερφηαλ κε επραξίζηεζε. Χζηφζν, ην 72% πηζηεχεη φηη κεξηθά αλαδπφκελα παξάζπξα είλαη 
θαηάιιεια θαη είλαη πξφζπκν λα ρξεζηκνπνηήζεη νξηζκέλν αξηζκφ αλαδπφκελσλ δηαθεκίζεσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο. ε γεληθέο γξακκέο νη θαηαλαισηέο είλαη 
αθφκα ζπγθινληζκέλνη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαθεκηζηηθή ηερληθή, ιφγσ ηεο αληίιεςεο φηη ηα 
πςειά πνζνζηά αληαπφθξηζεο ηζνδπλακνχλ κε επηηπρία ηεο δηαθήκηζεο. Με βάζε ηα πνζνζηά 
αληαπφθξηζεο θαη κφλν ζα κπνξνχζε λα βγεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα αλαδπφκελα παξάζπξα 
απνηεινχλ επηηπρεκέλν κέζν δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο. ε αληίζεζε φκσο έξρεηαη κηα κειέηε 
πνπ παξνπζηάδεη ην θνηλφ λα ζεσξεί ζε πνζνζηφ 78% πνιχ ελνριεηηθά ηα pop-ups ζπγθξηηηθά 
κε ην 22% πνπ πηζηεχεη φηη ηα δηαθεκηζηηθά πξφηππα είλαη πνιχ ελνριεηηθά. Παξφιν πνπ νη 
ρξήζηεο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηηο αλαδπφκελεο δηαθεκίζεηο, απφ 
ηελ ίδηα κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη ε επηζπκία αληαπφθξηζεο ζε απηέο ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηα απφ 
ηελ αληίζηνηρε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πξνηχπσλ. Βέβαηα, ην γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ζηελ άγλνηα 
ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ηεξκαηηζκνχ ησλ αλαδπφκελσλ παξαζχξσλ 
θαη ππάξρεη ε πξφβιεςε φηη φηαλ νη ρξήζηεο εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ην πνζνζηφ 
αληαπφθξηζεο ζα κεησλφηαλ.
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          Δθηφο απφ ηα αλαδπφκελα παξάζπξα θαη έλα άιιν είδνο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο πνπ 
έρεη δεκηνπξγεζεί ελδέρεηαη λα ελνριεί ηνπο ρξήζηεο κε ηελ παξνπζία ηνπ. Σν είδνο απηφ θέξεη 
ζπρλά ηελ νλνκαζία «δηαδηθηπαθέο ειεθηξνληθέο παγίδεο». Τπάξρνπλ δχν είδε δηαθεκηζηηθψλ 
παγίδσλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ δηαθεκίζεηο ηζηνζειίδσλ πνπ κηκνχληαη ζε 
γξαθηθφ επίπεδν ηερλνινγηθέο ζπκβνπιέο ή εθαξκνγέο ππνινγηζηψλ. Οη δηαθεκίζεηο απηέο 
απνθαινχληαη «εηθνληθέο δηαθεκίζεηο εθαξκνγψλ» επεηδή πξνζπνηνχληαη φηη είλαη εθαξκνγέο 
ππνινγηζηψλ ζε γξαθηθφ, ηερληθφ θαη γισζζηθφ επίπεδν. ηνλ γξαθηθφ ηνκέα ρξεζηκνπνηνχλ 
γηα παξάδεηγκα ραξαθηεξηζηηθά ζεκάδηα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, φπσο είλαη ην θνπκπί OK ή 
κηθξά θνπκπηά πνπ πεξηέρνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο κεγηζηνπνίεζεο, ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηνπ 
θιεηζίκαηνο παξαζχξνπ ζηελ δεμηά γσλία ηεο θνξπθήο. ε πεξίπησζε πνπ νη ρξήζηεο ηηο 
επηιέμνπλ κε ην πνληίθη, αθφκα θαη γηα λα ηηο θιείζνπλ, ηφηε ακέζσο ζπλδένληαη κε κηα 
ηζηνζειίδα ή νπνία δελ ζρεηίδεηαη κε θάπνηα αλακελφκελε ιεηηνπξγία. Απφ ηελ πιεπξά ηεο 
γισζζηθήο ρξήζεο νη εηθνληθέο δηαθεκίζεηο εθαξκνγψλ πεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά εμεηδηθεπκέλα 
ιεμηιφγηα ππνινγηζηψλ φπσο ε πξνεηδνπνίεζε, ε αζθάιεηα θαη ε ιήςε. Με ηε ρξήζε ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πεηπραίλνπλ, ζε πξψηε θάζε, λα θαιχςνπλ ηελ 
πξαγκαηηθή ηνπο ππφζηαζε θαη λα μεγειάζνπλ ηνλ ρξήζηε, εηδηθά αλ απηφο δελ είλαη 
εμνηθεησκέλνο κε ην Γηαδίθηπν.
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          Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο ηληεξλεηηθέο δηαθεκηζηηθέο παγίδεο νη νπνίεο 
κπνξνχλ θαζαξά λα αλαγλσξηζηνχλ σο δηαθεκηζηηθά κέζα πνπ φκσο θαίλεηαη λα δηαζέηνπλ 
νξηζκέλεο αιιειεπηδξαζηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο εθαξκνγέο θαη παηρλίδηα πνπ κπνξεί θαλείο λα  
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ιάβεη κέξνο, αιιά δελ ιεηηνπξγνχλ φπσο ηα απζεληηθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Δάλ ν ρξήζηεο 
ηηο επηιέμεη κε ζθνπφ λα πξνζαξκφζεη ηελ αλαδήηεζή ηνπο, απηφκαηα ζπλδέεηαη κε κηα άιιε 
ηζηνζειίδα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη αδηάθνξε ε αθξηβήο ηνπνζέηεζε ηνπ πνληηθηνχ επεηδή 
ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη αλ βξίζθεηαη ν δείθηεο θαη παηεζεί ην αξηζηεξφ πιήθηξν ν ρξήζηεο 
ακέζσο ζπλδέεηαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ νλνκάδεηαη 
«πιαζκαηηθέο αιιειεπηδξαζηηθέο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο». ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ είλαη 
ε ίδηα ε δηαθήκηζε σο ηερληθή θαηαζθεπή πνπ είλαη ςεχηηθε, αιιά ηα αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία 
πνπ πεξηέρεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πιαζκαηηθέο αιιειεπηδξαζηηθέο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο 
είλαη θιαζζηθά ειεθηξνληθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε 
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δχν ηχπσλ δηαθεκηζηηθψλ παγίδσλ.
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Γηαδηθηπαθέο Γηαθεκηζηηθέο Παγίδεο 

  

    

  Δηθνληθέο δηαθεκίζεηο εθαξκνγώλ             Πιαζκαηηθέο αιιειεπηδξαζηηθέο δηαδηθηπαθέο                                   

                                                                                                        Γηαθεκίζεηο 

χήμα 4 : Κατηγοριοποίηση των διαδικτυακών διαφημιστικών παγίδων  

 

          Τπάξρνπλ δχν βαζηθά ζεκεία θαηά ηελ εθαξκνγή δηαδηθηπαθψλ δηαθεκηζηηθψλ παγίδσλ. 
Αξρηθά, νη ρξήζηεο ελδέρεηαη λα αηζζαλζνχλ ελνριεκέλνη φηαλ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη 
ελεξγνπνίεζαλ θαηά ιάζνο κηα δηαθήκηζε πνπ ηνπο αλαγθάδεη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ηζηνζειίδα 
πνπ επηζθέθζεθαλ. Δπηπιένλ, φζν πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν 
είδνο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο, ηφζν κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα ελεξγνπνηεζνχλ ηέηνηεο 
δηαθεκίζεηο ζην κέιινλ. Ζ ζηξαηεγηθή πίζσ απφ ηελ θιαζζηθή εκθάληζε ηεο δηαδηθηπαθήο 
δηαθεκηζηηθήο παγίδαο είλαη πξνθαλήο. Κακνπθιαξηζκέλε σο ηππηθή εθαξκνγή, πξνζπαζεί λα 
ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή απφ ηηο πξνεηδνπνηήζεηο πνπ πεξηέρεη θαη λα πείζεη ηνπο ρξήζηεο λα 
αληαπνθξηζνχλ ζην ελεκεξσηηθφ κήλπκά ηεο.  

          Παξφιν πνπ νιφθιεξν ην θείκελν ζπρλά δελ απνηειεί πξνεηδνπνίεζε, αιιά κηα έκκεζε 
πξνζθνξά, φπσο είλαη ε ιήςε θάπνηνπ ινγηζκηθνχ, ε δηαθήκηζε αλαπαξηζηά κε έληνλν ηξφπν 
κηα εηδνπνίεζε ππνινγηζηή. Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ έρνπλ 
ζπλαληήζεη κηα ηέηνηα εηθνληθή εθαξκνγή, θαζψο εκθαλίδεηαη μαθληθά θαηά ηε δηάξθεηα πνπ 
ζεξθάξνπλ θαη ηνπο πξνθαιεί αλαζηάησζε. Οξηζκέλνη απφ απηνχο ην ζεσξνχλ σο έλα είδνο 
απεηιήο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή ηνπο. Ζ έλλνηα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο 
ησλ παγίδσλ θαηά θαλφλα θαηαζθεπάδεηαη απφ επηιεγκέλα ιεμηθνινγηθά ζηνηρεία πνπ 
πξνζδίδνπλ ζην κήλπκα ηελ ηερληθή εκθάληζε πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή 
ηνπ ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα πνπ δηαβάδεη ηελ ηζηνζειίδα.
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          Οη πιαζκαηηθέο δηαθεκίζεηο Ηζηνχ πνπ πεξηέρνπλ εθαξκνγέο ζθνπεχνπλ λα 
πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ζηνπο ρξήζηεο ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 
αληίδξαζε κε ηελ ειπίδα λα θηλήζνπλ ηελ πεξηέξγεηα γηα ην πξντφλ πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε 
δηαθήκηζε. Κάπνηνη απφ απηνχο ελδέρεηαη λα ππνθχςνπλ ζηνλ πεηξαζκφ θαη λα 
ελεξγνπνηήζνπλ ηε δηαδηθηπαθή αγγειία κε ηελ πεπνίζεζε φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα 
επηδηνξζψζνπλ πηζαλή βιάβε πνπ ζα πξνθχςεη ζην ζχζηεκά ηνπο. Παξάιιεια, νη 
δηαθεκηζηηθέο παγίδεο πνληάξνπλ πνιιά ζηελ θαινπηζηία ησλ ακχεησλ ρξεζηψλ, πξνσζψληαο 
ηελ αληαλαθιαζηηθή αληίδξαζε. Ζ ρξήζε ηεο δεηθηηθήο έθθξαζεο ρξφλνπ «ηψξα» ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηα αληίζηξνθα ρξνλφκεηξα πνπ θπινχλ απνζθνπνχλ ζηε γξήγνξε θαη άκεζε εθθίλεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ιήςεο απφ ηνπο πεξηεγεηέο ηνπ Γηαδηθηχνπ.
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         Έλα δηαθνξεηηθφ, πην εμειηγκέλν είδνο απφ ηελ θιαζζηθή δηαθεκηζηηθή παγίδα, 
ρξεζηκνπνηεί αθξηβψο ηελ ίδηα κεζνδνινγία, αιιά πξνζειθχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 
πξνζνρή, θαζψο απνηειεί αλαδπφκελν παξάζπξν. Ζ απξνζδφθεηε εκθάληζε ηνπ αλαδπφκελνπ  

            102. Brian Sheehan  (2010) Basics Marketing : Online Marketing ζελ. 120-124 

             103. SCN Education B.V. (2000) Webvertising: The Ultimate Internet Advertising Guide ζελ. 87-90 

             104. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 240-242 
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παξαζχξνπ ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα δίλεη ηελ εληχπσζε φηη πξνέθπςε μαθληθφ 
πξφβιεκα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή, ελψ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη εηθνλίδην 
πξνεηδνπνίεζεο εζθαικέλεο εθαξκνγήο. Ζ δηαθνπή φκσο πνπ πθίζηαληαη νη ρξήζηεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ζεξθαξίζκαηνο ή ηεο αλάγλσζεο νδεγεί ζε άκεζε αληίδξαζε πνπ είλαη ε 
πξνζπάζεηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαθήκηζεο, ελέξγεηα πνπ δπζηπρψο νδεγεί ζηελ ελεξγνπνίεζή 
ηεο, αθνχ ε επηινγή ηεο κε ην πνληίθη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν έρεη ην ίδην απνηέιεζκα.
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          Οη δηαδηθηπαθέο δηαθεκηζηηθέο παγίδεο απνηεινχλ κνξθή πξνβιεκαηηθήο επηθνηλσλίαο. 
Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή φηαλ νη ρξήζηεο επηιέμνπλ κε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ζε κηα ηέηνηα 
δηαθήκηζε μεθηλνχλ κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο κε ζθνπφ λα ιάβνπλ πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο απφ ηε ζπλδεδεκέλε ηζηνζειίδα ή λα πξνζαξκφζνπλ ηελ αλαδήηεζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ.
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 Ζ δηαθνξά ππάξρεη ζην γεγνλφο φηη ε ελεξγνπνίεζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε 

παξαπιαλεηηθνχο φξνπο θαη κε κε μεθάζαξνπο ζθνπνχο. ε γεληθέο γξακκέο ε πιεηνλφηεηα ησλ 
θαηαλαισηψλ δελ ζπκθσλεί κε ηηο δηαθεκηζηηθέο παγίδεο, θαζψο πηζηεχεη φηη παξαβηάδεη ηελ 
θαζνιηθή αξρή ηεο πνηφηεηαο, δίλνληαο ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη εηιηθξηλείο. 
πλέπεηα απηνχ είλαη ε έθπιεμε θαη ν εθλεπξηζκφο ησλ ρξεζηψλ φηαλ ηα ππνηηζέκελα 
ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία απνδεηθλχνληαη πιαζηά θαη ζπλδένληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο απφ 
απηέο πνπ επηζπκνχλ.    

        

 

 

  

    Εικόνα 1: Πλαστή εφαρμογή αναδυόμενου παραθύρου    

2.4 Η αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής διαφήμισης 

Ζ πεξηγξαθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο είλαη ρσξηζκέλε ζε δχν 
κέξε. Ζ δηάθξηζε απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηε κεηέπεηηα αλάιπζε ησλ γισζζηθψλ κέζσλ θαη ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ πηπρψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. ην πξψην κέξνο, ην 
ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζε νξηζκέλα γλσζηηθά δεηήκαηα θαη γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά 
ζηε ςπρνινγία ηεο αληίιεςεο θαη ηεο αλαδήηεζεο θηλήηξσλ, ζηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο αλάγλσζεο, ζηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ θαη ζηε «ηχθισζε» πξνηχπσλ. ηε ζπλέρεηα 
παξνπζηάδνληαη κεξηθά ηερληθά θξηηήξηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηελ κέηξεζε ηνπ ηληεξλεηηθνχ κάξθεηηλγθ.
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 2.4.1 Χυχολογικές διαστάσεις 

Ζ αληίιεςε θαη ηα θίλεηξα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηνπ 
δηαδηθηπαθνχ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο.
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 Σν ζέκα ηεο αληίιεςεο θαιχπηεη φρη κφλν ηελ νπηηθή 

θαη αθνπζηηθή εκπεηξία, αιιά παξάιιεια ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ  δειαδή, απνηειεί  ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αληηθεηκέλσλ θαη  

            105. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 280-282 

          106. Brian Sheehan  (2010) Basics Marketing : Online Marketing ζελ. 86-88 

          107. Marla R. Stafford, Ronald J. Faber  (2005) Advertising, Promotion, and New Media ζελ 66-69 

           108. SCN Education B.V. (2000) Webvertising: The Ultimate Internet Advertising Guide ζελ. 47-49 
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γεγνλφησλ. Αλαθνξηθά κε ηελ δηαθήκηζε, ε θαηαλφεζε ελφο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο εμαξηάηαη 
απφ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ην γλσζηηθφ ηνπο 
ππφβαζξν. Χο εθ ηνχηνπ, ν βαζκφο θαηαλφεζεο θαη ν ηξφπνο εξκελείαο ηεο δηαθήκηζεο 
δηαθέξεη απφ ρξήζηε ζε ρξήζηε, αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη ν θαζέλαο. Σν επηηπρεκέλν 
κάξθεηηλγθ είλαη απηφ πνπ κεηψλεη ζην ειάρηζην ηηο παξεμεγήζεηο θαη ηηο πνιιαπιέο εξκελείεο. 
Ζ θπξίαξρε ηδέα πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη θάζε δηαθήκηζε είλαη ε θξνληίδα γηα φζν ην 
δπλαηφλ απινχζηεξε θαη άκεζε παξνπζίαζε. Όζν πην απιφ είλαη ην πεξηερφκελν, ην νπνίν 
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θείκελν θαη εηθφλεο, ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα θαηαλφεζε. Σν 
γεγνλφο απηφ είλαη αθφκε πην ζεκαληηθφ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφ φπνπ ε επηθνηλσλία 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 
πξντφλησλ ηνπο είλαη πςειφο.
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          Πξνεγνπκέλσο έγηλε αλαθνξά ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε 
απνξξφθεζε ηεο πξνζνρήο ηνπ θνηλνχ φπσο είλαη ε ειθπζηηθή δπλαηφηεηα ηνπ κεγέζνπο θαη 
ηνπ ρξψκαηνο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, ε νπνία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζην 
παξαδνζηαθφ, φζν θαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαθήκηζεο. Δηδηθά γηα ην ηληεξλέη ε ηθαλφηεηα 
κνλνπψιεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
δηαθήκηζεο ιφγσ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο αλάγλσζεο. ε αληίζεζε κε ηα έληππα θείκελα, ε 
αλάγλσζε ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή απαηηεί κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα απφ ηνπο ρξήζηεο νη 
νπνίνη έρνπλ λα επηιέμνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη θαηφπηλ λα δηαρσξίζνπλ ηα 
πεξηζζφηεξν απφ ηα ιηγφηεξν ελδηαθέξνληα ζέκαηα κέζα ζε κηα κεγάιε πνζφηεηα δεδνκέλσλ. 
Ζ εθθίλεζε ηεο αλάγλσζεο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο θάπνηνπ 
ζηνηρείνπ πνπ καγλεηίδεη ην ελδηαθέξνλ. Δπηπιένλ, ε αλάγλσζε εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο 
φπσο ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ηα θίλεηξα, ν δηαζέζηκνο ρξφλνο πνπ δηαζέηνπλ νη 
θαηαλαισηέο γηα ζεξθάξηζκα θαη νη πξνζσπηθέο ζπλήζεηεο. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ κάξθεηηλγθ 
είλαη πξνηηκφηεξν ε πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο λα πξαγκαηνπνηείηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 
θαη γη απηφ νη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πξνβνιήο, φπσο 
νη θηλνχκελεο εηθφλεο ή άιια εληππσζηαθά ζηνηρεία. Όζν πεξηζζφηεξν θαληαζκαγνξηθέο είλαη νη 
δηαθεκίζεηο, ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, γεγνλφο 
πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ κεηέπεηηα αλάγλσζε θαη ελεξγνπνίεζή ηνπο.      

          Χζηφζν, ε θπξίαξρε ηάζε γηα ρξήζε πιεζψξαο εηθφλσλ πνπ παξαηεξείηαη ζηηο έληππεο 
δηαθεκίζεηο, δελ αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ειεθηξνληθψλ. Φπζηθά, νη εηθφλεο είλαη 
ζεκαληηθέο αιιά ε γιψζζα ζην ηληεξλέη έρεη ζπρλά κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα. Ζ πξνηίκεζε 
απηή είλαη δπλαηφλ λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ν δηαζέζηκνο ρψξνο πξνβνιήο είλαη 
εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο, κε απνηέιεζκα νη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο λα είλαη πνιχ κηθξφηεξεο 
ζε κέγεζνο απφ ηηο έληππεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη δηαθεκίζεηο Ηζηνχ επηθεληξψλνληαη ζηε ρξήζε 
ιηγφηεξσλ ιέμεσλ θαη κηθξφηεξσλ εηθφλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ αλαιινίσηε ηελ 
πνηφηεηά ηνπο. Σν κήλπκα πνπ εκπεξηέρεηαη ζε απηέο θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ γξήγνξε 
θαηαλφεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαζψο απνηειεί ην έλαπζκα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο. 
Δπηπιένλ, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ απηνί 
εηζέξρνληαη ζηελ ζπλδεδεκέλε ηζηνζειίδα κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ππεξζπλδέζκνπ.
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          Σα θίλεηξα θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο. Παξφκνηα κε ηελ αληίιεςε, ε νπνία δηαθέξεη 
απφ ρξήζηε ζε ρξήζηε, ππάξρνπλ νξηζκέλα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαηεπζχλνπλ ηνπο 
ρξήζηεο λα πξάμνπλ αλάινγα, ησλ νπνίσλ ε παξνπζία είλαη ζπρλά αηζζεηή κέζα ζηηο 
δηαθεκίζεηο. Απφ ηελ άιιε ηα θίλεηξα ησλ θαηαλαισηψλ είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ζ δηαπίζησζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο ηληεξλεηηθέο δηαθεκίζεηο. Σα θίλεηξα 
θαηά θαλφλα ζπλδένληαη κε παξάγνληεο φπσο νη ζηφρνη, νη αλάγθεο, νη επηζπκίεο θαη νη 
πξνζέζεηο.
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          Ζ ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ, εθηφο απφ κνλάδα κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ησλ δηαθεκίζεσλ, απνηειεί εμήγεζε γηα ηελ φιε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Σν επίπεδν ηεο 
ζπκκεηνρήο κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ πηζαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο δηαθήκηζεο. Σα άηνκα  
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πνπ ελδηαθέξνληαη αλαιπηηθά γηα θάπνην ζέκα ςάρλνπλ εληαηηθά γηα ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο, 
ψζηε λα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθέξνπλ γλψκε γηα ην ζέκα απηφ. Ζ δηακφξθσζε ηεο 
ηειηθήο γλψκεο εμαξηάηαη απφ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 
Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ κηα κειέηε ε νπνία παξαηήξεζε φηη ζην θείκελν πνπ 
ηαηξηάδεη κεηαμχ ηζηνζειίδσλ θαη ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ ν ρξήζηεο έρεη θίλεηξα λα 
επεμεξγαζηεί εθηελψο ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα εθηηκήζεη ηα πεξηεθηηθά θαη επηρεηξεκαηνινγηθά 
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. 

          Αληίζεηα, ε παξφηξπλζε ησλ αηφκσλ κε ρακειφ ελδηαθέξνλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρξήζε 
πεξηθεξεηαθψλ κεραληζκψλ. Δθφζνλ νη ρξήζηεο απηνί δελ εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε 
θάπνην αληηθείκελν θαη πηζαλφηαηα έρνπλ ιίγε γλψζε γη απηφ είλαη απαξαίηεην λα δνθηκαζηνχλ 
δηαθνξεηηθέο ηερληθέο απφ ηηο ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα πξνζειθχζνπλ ηελ 
πξνζνρή ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ην κάξθεηηλγθ πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 
ρξεζηκνπνηψληαο γηα παξάδεηγκα ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο, φπσο είλαη ε ρξήζε ιέμεσλ-
θιεηδηψλ, νη ειθπζηηθέο εηθφλεο, ν εληππσζηαθφο ζρεδηαζκφο, νη θαηλνηφκεο ζπζθεπαζίεο θαη ηα 
ηερλνινγηθά πξνεγκέλα επηηεχγκαηα.
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2.4.2 Η έννοια της τυφλωτικής «διαφήμισης- πρότυπο» 

Ζ «ηχθισζε» ησλ δηαθεκηζηηθψλ πξνηχπσλ νξίδεηαη σο ε ηάζε ησλ επηζθεπηψλ Ηζηνχ λα 
αγλννχλ ηα δηαθεκηζηηθά πξφηππα, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο 
πνπ αλαδεηνχλ. Μηα πξφζθαηε κειέηε εμέηαζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
ρξεζηψλ αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ ηεο θαηαλφεζεο ησλ δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ. Γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο έλαο επηιεγκέλνο αξηζκφο ρξεζηψλ ρσξίζηεθε ζε δχν 
νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα είρε ηελ ππνρξέσζε λα αλαδεηήζεη εηδηθέο πιεξνθνξίεο, ελψ ε 
δεχηεξε απιψο ζέξθαξε άζθνπα ζην Γηαδίθηπν. Οη ρξήζηεο πνπ είραλ λα επηηειέζνπλ 
θαζνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο, επηθεληξψζεθαλ ζηελ έξεπλα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ 
αγλνψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηα κεγάια θαη ηα θαληαρηεξά γξαθηθά. Χζηφζν, ζηε δεχηεξε 
νκάδα νη ρξήζηεο ήηαλ ζε ζέζε λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο κεγάιε πνζφηεηα 
πιεξνθνξηψλ θαη δηαθεκίζεσλ ζε πςειφ βαζκφ. Σα απνηειέζκαηα απηά απνδεηθλχνπλ φηη ε 
αλαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ κε εληππσζηαθφ, απιφ, θαηαλνεηφ θαη ειθπζηηθφ ηξφπν είλαη 
απαξαίηεηε.
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2.4.3 υναφείς, τυπικές και τεχνικές πτυχές 

Πέξα απφ ηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 
δηαθήκηζεο επεξεάδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθά δηάθνξεο άιιεο ηππηθέο θαη ηερληθέο πηπρέο. ηε 
παξαδνζηαθή δηαθήκηζε, ε επηινγή ελφο κέζνπ κεηάδνζεο γηα ηελ έληππε κνξθή ηεο 
νπζηαζηηθά αθνινπζεί ηε δνκή ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζνξηζκέλε 
νκάδα ηελ νπνία ζηνρεχεη ην κήλπκα ηεο δηαθήκηζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη έληππεο δηαθεκίζεηο 
πνπ πξνσζνχλ ηελ πψιεζε αθξηβψλ πνιπηειψλ αγαζψλ, φπσο ηα απηνθίλεηα, είλαη δπλαηφ λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζε φια ηα κέζα ελεκέξσζεο πνπ απεπζχλνληαη ζε αλαγλσζηηθφ θνηλφ κε 
νηθνλνκηθή επξσζηία ην νπνίν κπνξεί λα αληέμεη ην ρξεκαηηθφ θφζηνο. Σα κέζα απηά ζπλήζσο 
είλαη πεξηνδηθά, πνπ δελ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηα απηνθίλεηα, αιιά είλαη επράξηζηα θαη 
επηζπκεηά απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νηθνλνκηθά επθαηάζηαησλ θαηαλαισηψλ. Γελ ζα ήηαλ 
σθέιηκν λα ηνπνζεηεζνχλ ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα ζε πεξηνδηθά πνπ αγνξάδνληαη απφ 
αλαγλψζηεο κε κεζαίν θαη ρακειφ εηζφδεκα νη νπνίνη δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζνπλ κεγάιν 
ρξεκαηηθφ πνζφ γηα αγνξέο είηε ην ζέινπλ, είηε φρη. ηελ παξαδνζηαθή δηαθήκηζε ε επηινγή ηνπ 
θαηαιιειφηεξνπ κέζνπ πξνβνιήο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο δεκνγξαθηθήο νκάδαο πνπ έρεη επηιερζεί θαη ησλ θαηάιιεισλ αγαζψλ πξνο 
θαηαλάισζε πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηή. ε θάπνην βαζκφ, ε επηινγή απηή εθαξκφδεηαη θαη ζηηο 
ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο, αιιά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη πην ζεκαληηθφ λα ππάξρεη 
αληηζηνίρεζε κε ην ζπλαθέο πεξηβάιινλ.
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            Έλαο ιφγνο πνπ αηηηνινγεί ην παξαπάλσ γεγνλφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο 
ηνπ ηληεξλέη αλαδεηνχλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ 
επηινγψλ αλαθνξηθά κε ηελ εκθάληζε ησλ επηζπκεηψλ πιεξνθνξηψλ. πρλά νη ρξήζηεο 
αλαδεηνχλ θαζνξηζκέλν πεξηερφκελν, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο νη νπνίεο 
αξρηθά επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζην θελφ πιαίζην πνπ δηαζέηνπλ θαη 
θαηφπηλ επηζηξέθνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο.
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 Γηα παξάδεηγκα αλ θάπνηνο 

ρξήζηεο εηζάγεη ιέμεηο φπσο ππνινγηζηέο ή ΗΒΜ ζε θάπνηα κεραλή αλαδήηεζεο, πηζαλφηαηα ζα 
κεηαθεξζεί ζε θάπνηα ηζηνζειίδα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πιεξνθνξηθή. 

         Έλα δηαθνξεηηθφ, εμίζνπ θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθηπαθψλ 
δηαθεκίζεσλ απνηειεί θαη ν ρξφλνο ιήςεο ηεο ηζηνζειίδαο. Όζν πην πνιχπινθε είλαη ε 
παξνπζίαζε κηαο δηαθήκηζεο ή κηαο ηζηνζειίδαο, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην ςεθηαθφ ηεο 
κέγεζνο θαη ηφζνο πεξηζζφηεξνο ρξφλνο απαηηείηαη γηα ηε ιήςε ηεο. Ζ δηάξθεηα ιήςεο είλαη 
ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ειθπζηηθφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο, θαζψο θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
επηζθεπηψλ ηεο. χκθσλα κε έξεπλα ε νπνία έθαλε ζχγθξηζε ηελ θπθινθνξία είθνζη κεγάισλ 
ηζηνζειίδσλ κε κεγάιε θαη ζχληνκε ρξνληθή δηάξθεηα ιήςεο βγήθε ην ζπκπέξαζκα φηη νη 
ηζηνζειίδεο πνπ απαηηνχλ κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ιήςεο εκθαλίδνπλ θαη ηε κεγαιχηεξε 
επηζθεςηκφηεηα.
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          Άιιε κειέηε, πνπ δηεμάρζεθε απφ ηελ εηαηξεία Hewlett-Packard, αλαθάιπςε φηη ε ιήςε  
πνπ δηαξθεί απφ δέθα δεπηεξφιεπηα θαη πάλσ δεκηνπξγεί ηελ πεπνίζεζε ζηνπο ρξήζηεο φηη έρεη 
πξνθχςεη ζθάικα θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ αηηήκαηφο ηνπο, ελψ αληίζεηα ε ιήςε ε νπνία 
δηαξθεί θάησ απφ δέθα δεπηεξφιεπηα, θαηά κέζν φξν 8,57, είλαη αλεθηή. Σν γεγνλφο απηφ 
απνδεηθλχεη φηη νη ρξήζηεο αηζζάλνληαη έληνλε ελφριεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 
απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζήο ηνπο θαζπζηεξνχλ παξαπάλσ απφ δέθα δεπηεξφιεπηα λα 
εκθαληζηνχλ. ηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε, νη ρξήζηεο γίλνληαη αλππφκνλνη, εθλεπξίδνληαη θαη 
ηειηθά δηαθφπηνπλ ηε θφξησζε, ελψ παξάιιεια εγθαηαιείπνπλ ηελ ηζηνζειίδα θαη αλαδεηνχλ 
θάπνηα ζπγγεληθή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο θαη ηα αλαδπφκελα 
παξάζπξα. Όζν πεξηζζφηεξν δηαξθεί ν ρξφλνο ιήςεο ηνπο, ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο ε 
πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ λα απνζπαζηεί θαη λα ζηξαθεί ζε άιια θηλνχκελα ζηνηρεία. ηελ 
πεξίπησζε ησλ αλαδπφκελσλ παξαζχξσλ ελδέρεηαη απηά λα δηαγξαθνχλ θαηά ην ρξφλν 
αλακνλήο ιήςεο. Δίλαη απηνλφεην φηη αλ δελ νινθιεξσζεί ε ιήςε ησλ ηζηνζειίδσλ, νη 
δηαθεκίζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηέο ζην πιήζνο ησλ πεξηπηψζεσλ δελ ζα είλαη δπλαηφ λα 
πξνβιεζνχλ ζηελ νινθιεξσκέλε ηνπο κνξθή, παξφιν πνπ είλαη εθηθηφ λα πξνγξακκαηηζηεί 
απφ ηελ αξρή ε αθνινπζία εκθάληζεο πιεξνθνξηψλ ζηελ ηζηνζειίδα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 
εκθαλίδνληαη εθείλεο πξψηα.

117
  

2.4.4 Μετρήσεις και αξιολόγηση  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ κπνξεί λα κεηξεζεί θαη λα αλαιπζεί κε 
δηάθνξεο κνξθέο θαη ηξφπνπο. Οη κέζνδνη ηεο δηαθεκηζηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο επηθεληξψλνληαη ζηα πηζαλά θαη πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηφζν απφ έλα 
κεκνλσκέλν κέζν δηαθήκηζεο, φζν θαη απφ νιφθιεξε ηε δηαθεκηζηηθή θακπάληα. ηε κεγάιε 
θιίκαθα, ε αμηνιφγεζε μεθηλά κε ηελ ηδέα γηα ηελ δηαθήκηζε, ηελ επηινγή ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ 
θαη ζπλερίδεη κε ηε δξάζε ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ πξέπεη λα 
επηηεπρζνχλ. ηε κηθξή θιίκαθα, νη αμηνινγήζεηο είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ ζηα δηαξζξσηηθά 
θαη γισζζηθά ζηνηρεία ηεο δηαθήκηζεο φπσο είλαη ε επηθεθαιίδα, ην θπξίσο θείκελν θαη γεληθά 
ζηηο γισζζηθέο κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχληαη. Οη δηάθνξεο ππεξεζίεο πνιπκέζσλ, νη 
δηαθεκηζηέο θαη νη εηαηξείεο είλαη πηζαλφ λα δηαζέηνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο απηνεμππεξεηνχκελνπο 
ζθνπνχο, αιιά θαη ηα κέζα γηα δεκηνπξγία επηηπρεκέλσλ δηαθεκίζεσλ παξφια απηά φκσο, 
ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ κηα γεληθή θαηεπζπληήξηα 
γξακκή. Μεξηθνί απφ απηνχο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
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2.4.5 Σο ποσοστό click- through     

ηελ παξαδνζηαθή δηαθήκηζε, ε απνδνηηθφηεηα ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο είλαη απφ ηα πξψηα 
ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη. Τπνινγίδεηαη απφ ην θφζηνο πξνζέγγηζεο ρηιίσλ αηφκσλ, 
λνηθνθπξηψλ ή άιιεο θαηαλαισηηθέο κνλάδεο. ε αληίζεζε κε ηε ζπκβαηηθή δηαθήκηζε, ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ κπνξεί λα κεηξεζεί κε αξθεηή αθξίβεηα, 
αλάινγα κε ηα πνζνζηά επηινγήο πνπ επηηπγράλνπλ. Απηφ ην εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη εθηθηφ 
κφλν ζηηο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο θαη νλνκάδεηαη “CTR” ( click through rate ), δειαδή επηινγή 
κε ην αξηζηεξφ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ.

119
 Πεξηγξάθεη ην πνζνζηφ ησλ επηινγψλ ζπγθξηηηθά κε 

ηελ πξνβνιή δηαθεκηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη απεηθνλίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ πξνβνιήο ηζηνζειίδσλ 
θαη ελεξγνπνίεζεο ππεξζπλδέζκσλ. Ο φξνο click-through ζπρλά έρεη ηελ ίδηα έλλνηα κε ηελ 
απιή εξκελεία ηεο επηινγήο θαη θαηά ζπλέπεηα εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ πάηεζαλ 
ην αξηζηεξφ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε. Γηα 
παξάδεηγκα, πνζνζηφ 3% CTR ζεκαίλεη 3% γηα θάζε ρίιηεο πξνβνιέο ειεθηξνληθψλ 
δηαθεκίζεσλ ή φηη ηξηάληα επηζθέπηεο έρνπλ ελεξγνπνηήζεη κηα δηαθήκηζε. Τπάξρεη αθφκε κηα 
πνηθηιία απφ φξνπο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ίδηα ζεκαζία θαη έλλνηα. Όξνη φπσο 
δηαθεκηζηηθέο εληππψζεηο ή πξνβνιέο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ θαη πξνηχπσλ δειψλνπλ ην 
ίδην πεξηερφκελν.

120
 Ζ επηινγή κε ην πνληίθη είλαη ζπλψλπκε κε ην «click-through», ή απιά κε 

ηελ έλλνηα ηεο επηινγήο. Οη θξάζεηο «πξνβνιέο ηζηνζειίδσλ» θαη «επηζθέςεηο ρξεζηψλ» είλαη 
παξάκεηξνη ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν ησλ κέζσλ καδηθήο 
πξνβνιήο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Ο αξηζκφο ησλ δηαθεκηζηηθψλ δηαδηθηπαθψλ επηινγψλ 
αληαλαθιά ην πνζνζηφ απνδνρήο ηεο δηαθήκηζεο απφ ηνπο ρξήζηεο, θαζψο θαη ην ελδηαθέξνλ 
ηνπο γηα απηή. Παξάιιεια, ιεηηνπξγεί σο παξάκεηξνο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 
έλλνηαο AIDA.

121
  

2.4.6 Log-files και cookies 

ην Γηαδίθηπν, θάζε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ θαηαρσξείηαη απηφκαηα ζηνλ δηαθνκηζηή. ηελ 
πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ, ππάξρνπλ δηαζέζηκα εξγαιεία ή πξνγξάκκαηα 
ινγηζκηθνχ γηα αλαιχζεηο ηζηνζειίδσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθεκίζεσλ 
αληρλεχνληαο ηελ επηινγή ηνπο απφ ηηο ηζηνζειίδεο. Έσο θάπνην βαζκφ, ν επηρεηξήζεηο θαη νη 
δηαθεκηζηέο κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ πνηνο, πφηε, πνπ θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα νη 
θαηαλαισηέο επηζθέθζεθαλ ηελ δηαδηθηπαθή ηνπο ηνπνζεζία.

122
 Σα δεδνκέλα πνπ αληινχληαη 

ρξεζηκεχνπλ σο βάζε γηα πεξαηηέξσ αμηνινγήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα 
απνθαινχκελα αξρεία θαηαγξαθήο πνπ θαηαγξάθνπλ θάζε αίηεκα ησλ ρξεζηψλ θαη παξέρνπλ 
γεληθέο πιεξνθνξίεο φπσο ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ, ην πην δεκνθηιέο ρξνληθφ δηάζηεκα 
πινήγεζεο θαη ηε δηαδξνκή ησλ επηινγψλ πνπ πξνηηκνχλ νη ρξήζηεο κέζα ζε κηα ηζηνζειίδα. 
Απηνχ ηνπ είδνπο νη πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θαηαλαισηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαδηθηπαθήο αλαδήηεζεο, φπσο επίζεο θαη γηα ηε επλντθή 
ή δπζκελή αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ κε ζθνπφ λα κεηξεζεί ν 
βαζκφο πεηζηηθφηεηαο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ απηνί εκπεξηέρνπλ. Δπηπιένλ, ηα 
αξρεία θαηαγξαθήο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ κέζσ ελφο 
αξηζκνχ ηνπ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο (ΗΡ). Βέβαηα, ε ηθαλφηεηά 
ηνπο απηή πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αλαγλψξηζε ππνινγηζηψλ θαη δελ πεξηιακβάλεη ηελ 
πηζηνπνίεζε κεκνλσκέλσλ αηφκσλ. Δχινγα, ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ ελφο 
ππνινγηζηή δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ηα άηνκα πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ, ή αθφκε 
δεκνγξαθηθά θαη πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα. Δπηπξφζζεηα, πνιιά δηαθνξεηηθά άηνκα είλαη 
δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ίδην ππνινγηζηή θαη θαζέλα απφ απηά λα ηνλ ξπζκίδεη αλάινγα 
κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ.
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             Ζ ηνπνζέηεζε ησλ cookies απνηειεί έλαλ αθφκε ηξφπν γηα λα ζπγθεληξσζνχλ 
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ζε θάζε 
ηζηνζειίδα. Γηα νξηζκέλεο εηδηθνχ ηχπνπ ελέξγεηεο, φπσο νη ειεθηξνληθέο αγνξέο θαη ηξαπεδηθέο 
ζπλαιιαγέο, είλαη ππνρξεσηηθή ε χπαξμε ςεθηαθήο πηζηνπνίεζεο. Σα cookies είλαη κηθξά 
αξρεία πιεξνθνξηψλ ηα νπνία ιακβάλνληαη απηφκαηα ζηνλ ππνινγηζηή θαηά ηε δηάξθεηα 
πεξηήγεζεο ησλ ρξεζηψλ ζηηο ηζηνζειίδεο.

124
 Απνζεθεχνπλ ηα δεδνκέλα πνπ δίδνληαη θαη είλαη 

ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο ρξήζηεο φηαλ απηνί επηζηξέθνπλ. Παξάιιεια ζπκβάινπλ ζηε 
δεκηνπξγία πξνθίι απφ ηνπο ρξήζηεο επεηδή παξαθνινπζνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ 
αιιαγή ηζηνζειίδσλ θαη κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ κε εκεξνκελία ιήμεο, ψζηε λα 
δηαγξαθνχλ κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ απνδνρή ηνπο είλαη δπλαηφλ λα απνξξηθζεί 
απφ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, θαζψο νξηζκέλεο 
ηζηνζειίδεο δεηνχλ άδεηα απφ ηνπο ρξήζηεο γηα λα ηνπνζεηήζνπλ cookies.

125
 Οη αηηήζεηο 

θαηαρψξεζεο ζπρλά ζπλδπάδνληαη κε παξνρή εηδηθψλ πιενλεθηεκάησλ πξνο ηνπο ρξήζηεο πνπ 
ζα ηηο απνδερζνχλ. Ζ ζπιινγή φισλ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία πξνθίι ρξεζηψλ 
είλαη αξθεηά ρξήζηκε γηα ηνπο δηαθεκηζηέο γηα ηηο πεξαηηέξσ δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ηε 
κεηαρείξηζε ησλ απνδεθηψλ ηνπο.

126
 Σν κάξθεηηλγθ πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

αθνινπζεί ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ γηα κεγαιχηεξε πξνζσπηθή αληηκεηψπηζε 
απφ ηνλ δηαθεκηζηή. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε αληαλαθιάηαη επίζεο ζηελ πνξεία ηεο κεηάβαζεο 
απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζηα κέζα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, αθνχ ζηα καδηθά κέζα ην 
θφζηνο πξνζέγγηζεο εηδηθψλ θαηαλαισηηθψλ νκάδσλ είλαη πςειφ.

127
   

          Χζηφζν, νξηζκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξεο ηαπηφηεηεο θαη λα 
πξνζπνηνχληαη φηη είλαη άιια άηνκα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηα πνζνζηά κέηξεζεο επηινγψλ 
(click-through), ηα αξρεία θαηαγξαθήο θαη ηα cookies παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 
δηαδηθηπαθή ζπκπεξηθνξά θαη ρξήζε θαη φρη γηα ηνλ κεκνλσκέλν ρξήζηε. Σα δηαδηθηπαθά 
εξσηεκαηνιφγηα ελδέρεηαη λα δψζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι 
ησλ ρξεζηψλ.

128
 Παξφια απηά, αλ θαη ζαθψο πην αθξηβήο απφ φηη ζηα παξαδνζηαθά κέζα 

πξνβνιήο, ε κέηξεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε παξνπζηάδεη έιιεηςε ζε θάπνην βαζκφ. Ζ 
απνπζία ηππνπνηεκέλεο κνξθήο πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηελ εξκελεία θαη ηε ζχγθξηζε ησλ 
δεδνκέλσλ.

129
 Γηα παξάδεηγκα νξηζκέλα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο δηαθνκηζηή δελ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο πξνβνιέο ησλ ηζηνζειίδσλ κέρξη λα νινθιεξσζεί ε ιήςε ηνπο, ελψ 
άιια ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ αληίζεην ηξφπν.
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          Γηα επλφεηνπο ιφγνπο, νη δηαθεκηζηέο θνβνχληαη δηάθνξνπο ηχπνπο ινγηζκηθνχ 
απνθιεηζκνχ δηαθεκίζεσλ πνπ δηαγξάθεη απηφκαηα ηηο δηαθεκίζεηο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ηνλ 
ρξφλν ιήςεο ηεο ηζηνζειίδαο επεηδή νη ρξήζηεο ιακβάλνπλ κφλν ην πεξηερφκελφ ηεο θαη δελ 
ελνρινχληαη απφ νπνηνδήπνηε επηπξφζζεην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, ελψ ε πεξηήγεζε αλάκεζα 
ζηηο ηζηνζειίδεο γίλεηαη πην γξήγνξα.

131
 Δπηπιένλ, ππάξρνπλ αξθεηνί ρξήζηεο πνπ 

απελεξγνπνηνχλ ηελ εκθάληζε γξαθηθψλ ζην πξφγξακκα πεξηήγεζήο ηνπο ή ρξεζηκνπνηνχλ 
ινγηζκηθφ εμάιεηςεο δηαθεκίζεσλ, κε ζθνπφ λα κελ εκθαλίδνληαη ηα δηαθεκηζηηθά θείκελα πνπ 
ελδερνκέλσο λα πεξηέρεη ν ηζηφηνπνο πνπ επηζθέπηνληαη.
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Η γλώσσα των ηλεκτρονικών διαφημίσεων  

3.1 Η έννοια της πειθούς 

Αξθεηέο εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο πεηζνχο απφ πνιινχο 
επηζηήκνλεο θαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Ζ πεηζψ απνηεινχζε κέξνο ηεο αξραίαο 
ξεηνξηθήο θαη ζπλαληάηαη ζε έξγα κεγάισλ αξραίσλ ξεηφξσλ, φπσο ήηαλ ν Κηθέξσλ θαη ν 
Αξηζηνηέιεο. Οη ηξεηο κνξθέο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηεο επνρήο εθείλεο, δειαδή ε δηθαζηηθή 
νκηιία, ν πνιηηηθφο ιφγνο θαη ε ηειεηνπξγηθή νκηιία, ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλεο κεηαμχ ηνπο, αιιά 
είραλ θνηλφ ζεκείν ην γεγνλφο φηη ραξαθηεξίδνληαλ απφ ιήςε απφθαζεο θαη άκεζε δξάζε. Σν 
πεξηερφκελφ ηνπο πάληα απεπζπλφηαλ ζε επξχ θνηλφ.

133
 Ζ δνκή ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο ππφζεζεο, 

ε νξζή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ε επίδξαζε ηεο νκηιίαο κέζσ ζπλαηζζεκαηηθψλ παξαγφλησλ θαη ε 
ζσζηή παξνπζίαζε  ηνπ  πεξηερνκέλνπ  απνηεινχζαλ ηα θχξηα βήκαηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. 

          Σα ζπγθεθξηκέλα βαζηθά βήκαηα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη ζήκεξα ζηε δηαδηθαζία ηεο 
επηθνηλσλίαο, φπσο θαη ζην πνιηηηθφ επίπεδν, ηελ πξνπαγάλδα, ηηο επαγγεικαηηθέο 
ζπλαληήζεηο, ηηο θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο θαη ηε δηαθήκηζε. Μηα άιιε άπνςε εξκελεχεη ηελ 
πεηζψ σο κηα ζχλζεηε, ζπλερηδφκελε θαη αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν 
απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο ζπλδένληαη κε ζχκβνια, ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά, κέζσ ησλ 
νπνίσλ φ πείζσλ πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ηνλ πεηζφκελν λα πηνζεηήζεη κηα αιιαγή ζε κηα 
δεδνκέλε ζηάζε ή ζπκπεξηθνξά, επεηδή ν πεηζφκελνο ελδέρεηαη λα έρεη εζθαικέλεο αληηιήςεηο. 
Ζ εξκελεία απηή έρεη εθαξκνγή θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ θχξηνπ 
ηνκέα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ε αιιειεπίδξαζε, ηα κέζα πεηζνχο, ε 
επηξξνή ή ε πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο ζηάζεο ηνπ θαηαλαισηή.
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          Γεδνκέλνπ φηη ε δηαθήκηζε ζην Γηαδίθηπν έρεη αιιειεπηδξαζηηθφ ραξαθηήξα, δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο. Σν 
δηαθεκηζηηθφ κήλπκα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ην νπνίν πξνβάιιεηαη κε ηε ρξήζε 
θαζνξηζκέλεο γιψζζαο θαη απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν αθξναηήξην. Μεηαμχ άιισλ, έρεη σο 
ζηφρν λα πείζεη ηνπο απνδέθηεο θαη λα παξακείλεη ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ. Παξάιιεια, νη 
παξαγσγνί κελπκάησλ πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηνπο επηθνηλσληαθνχο ηνπο εηαίξνπο, ηνπο 
αληηπάινπο ηνπο θαη ην θνηλφ, ελψ νη δηαθεκηζηέο πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηελ αιιαγή ηεο 
γλψκεο ησλ θαηαλαισηψλ, δίλνληαο ηνπο θίλεηξα γηα αγνξά.
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          Σν ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ πεηζψ, θαζψο πξνζπαζεί λα επηηχρεη 
ηνπο ζηφρνπο ηνπ κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ δηαθεκίζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Γη απηφ ην 
ιφγν είλαη απαξαίηεην λα κελ απνζπαζηεί ε πξνζνρή ηνπο θαη λα επηθεληξσζεί ην ελδηαθέξνλ 
ηνπο ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, ψζηε λα νδεγεζνχλ ηειηθά ζηελ ζπλδεφκελε ηζηνζειίδα. 
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο, νη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο είλαη δπλαηφλ λα 
πξνβνχλ ζε ρξήζε κε γισζζηθψλ κέζσλ, φπσο εηθφλεο θαη ελδερνκέλσο ήρν γηα λα είλαη πην 
απνηειεζκαηηθέο.
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          Ζ δηαδηθαζία ηεο πεηζνχο νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα λα 
επεξεαζηεί έλα άηνκν πξνο φθεινο θάπνηνπ άιινπ. Ο φξνο «επηηπρεκέλε» είλαη ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθφο εθφζνλ ε απνηπρεκέλε απφπεηξα δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο πεηζνχο, θαζψο ε 
ρξήζε ηεο πξνυπνζέηεη φηη ε επίδξαζε έιαβε ρψξα. Οη ηληεξλεηηθέο δηαθεκίζεηο έρνπλ ηελ 
ππνρξέσζε λα αζθήζνπλ ζεηηθή επηξξνή ζηνπο ρξήζηεο θαη λα ηνπο θαηεπζχλνπλ αξρηθά ζηελ 
ελεξγνπνίεζε ηελ ζπλδεφκελεο ηζηνζειίδαο θαη θαηφπηλ ζηε δηαδηθαζία αγνξάο ηνπ πξντφληνο ή 
ηεο ππεξεζίαο ψζηε λα ζεσξεζνχλ απνηειεζκαηηθέο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζηηγκαηίδνληαη 
σο αλαπνηειεζκαηηθέο θαη απαξαίηεην είλαη λα αλαδεηεζνχλ ηξφπνη βειηίσζεο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπο.
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            Τπάξρεη φκσο θαη ε πεξίπησζε κηα δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε λα ζεσξεζεί επηηπρήο αθφκε 
θαη αλ νη ρξήζηεο δελ επηιέμνπλ κε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ επάλσ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ 
ιακβάλεη ρψξα φηαλ νη ρξήζηεο αξρηθά εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζθνξά, αιιά ζηε 
ζπλέρεηα δελ πξνρσξνχλ ζε αγνξά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί νη 
θαηαλαισηέο λα κελ έρνπλ ην απαηηνχκελν ρξεκαηηθφ πνζφ φηαλ πξφθεηηαη γηα θάπνην αγαζφ ή 
θαζφινπ δηαζέζηκν ρξφλν ζηελ πεξίπησζε πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο, φπσο είλαη ην 
πξφγξακκα άζθεζεο ζε γπκλαζηήξην ή νη θαινθαηξηλέο δηαθνπέο. Αθφκε, νξηζκέλνη ρξήζηεο 
κπνξεί λα κελ αλήθνπλ ζηελ θαηαλαισηηθή νκάδα πνπ ζηνρεχεη ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. ε 
θάζε πεξίπησζε, ζεηηθή, ζπλεηδεηή ή ππνζπλείδεηε, ε αλαγλψξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ 
δηαθεκίζεσλ ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ εμνηθεησζεί κε ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ 
δηαθεκηδφκελνπ, ηε κάξθα ή ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ. Ζ εμνηθείσζε απηή 
απνηειεί έλαλ επηπξφζζεην ζεκαληηθφ ζηφρν ηεο δηαθήκηζεο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πεηζνχο έρεη 
ιεηηνπξγήζεη αθφκε θαη φηαλ ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη δελ έρεη δεζκεπηεί λα πξνβεί ζε 
αγνξά ή λα επηιέμεη κε ην πνληίθη ηε δηαθήκηζε. Όηαλ ππάξρεη ην θαηλφκελν απηφ, ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο δελ είλαη κεηξήζηκε απφ ηελ άπνςε ηνπ 
πνζνζηνχ click-through.
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          Ζ πεηζψ ζηε δηαθήκηζε εμαξηάηαη αθφκα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ 
πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ χπαξμε ησλ κελνχ θάησ θχιηζεο ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε 
ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηηο ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο νη νπνίεο ηα 
δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο θαη πεηζηηθέο απφ ηηο ππφινηπεο πνπ απιψο θέξνπλ κηα 
ελεξγνπνίεζε ππεξζπλδέζκνπ. Απφ ηελ άιιε ε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε 
δηαθεκηζηηθή θακπάληα ελφο αγαζνχ κεηαθξάδεηαη ζε θαιχηεξε θαη πην θαηαλνεηή παξνρή 
πιεξνθνξηψλ, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο νη ρξήζηεο λα ελεξγνπνηήζνπλ 
ηειηθά ηηο ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο. 

          πλνπηηθά ε πεηζψ απνηειεί κηα ζθφπηκε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν πείζσλ επηθνηλσλεί 
κε ηνλ πεηζφκελν κε ζθνπφ λα επηδξάζεη ζηε δηακφξθσζε γλψκεο αλαθνξηθά κε θάπνην ζέκα. 
Ζ πξφζθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ρξεζηψλ θαη ε παξφηξπλζή ηνπο γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή 
επηηπγράλεηαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο. Ζ ρξήζε νξηζκέλσλ ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ φπσο νη 
επαλαιήςεηο, νη εξσηήζεηο, νη ειιείςεηο θαη ηα επηθσλήκαηα είλαη θαη απηά κέζα ηεο πεηζνχο, 
ελψ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηε γλψκε ησλ θαηαλαισηψλ.
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3.2 Η γλώσσα της διαφήμισης 

Ζ γιψζζα ζηνλ ρψξν ηεο δηαθήκηζεο απνηειεί έλα αληηθείκελν ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζε 
ζπλερφκελεο αιιαγέο θαη λέεο πηνζεηήζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο 
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαρξνληθά ζην πεξηβάιινλ ηεο θνηλσλίαο, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηηο 
δηαξθψο λέεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, ζηηο θαηλνηνκίεο ησλ αγαζψλ θαη ζηηο αλαθαιχςεηο 
λέσλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηάζεηο ρξήζεο ηεο 
γιψζζαο ιίγεο θνξέο θαηεγνξηνπνηνχληαη, αιιά κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο έλα είδνο 
θεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηε δηαθήκηζε. Δπηπξφζζεηα, ηα δηαθεκηζηηθά 
κελχκαηα ζπάληα απνηεινχληαη απφ έλα δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ή ιεηηνπξγία. 

          Αλ θαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηε δηαθήκηζε είλαη κέξνο ηεο γεληθήο γισζζηθήο ρξήζεο, 
ππάξρνπλ νξηζκέλεο πηπρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ απνθιεηζηηθά ηε γιψζζα ηεο δηαθήκηζεο. Σν 
ειεθηξνληθφ θαη ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ κνηξάδνληαη κεξηθά απφ ηα γισζζηθά κέζα ηα 
νπνία ζπλαληψληαη ζπρλά ζηε δηαθήκηζε. Σν γεγνλφο απηφ δελ είλαη ηδηαίηεξα αζπλήζηζην, 
θαζψο θαη νη δχν ηχπνη ηεο δηαθήκηζεο θαηά θχξην ιφγν αθνινπζνχλ ηα ίδηα ελλνηνινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί ζηελ εξκελεία ηνπο. Παξφια απηά, 
δηαθέξνπλ αξθεηά αλαθνξηθά κε ηελ εζηίαζε θαη ηελ έθηαζε ηεο ρξήζεο. Ζ ειεθηξνληθή 
δηαθήκηζε ζεζπίδεη λέα γισζζηθά κέζα θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πεηζνχο, 
ελζσκαηψλνληαο ηηο λέεο κνξθέο ηεο επηθνηλσλίαο ζην Γηαδίθηπν.
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             Οη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο πνιχ ζπρλά αλαζέηνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ νξηζκέλεο 
ελέξγεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα λα ηηο επηιέμνπλ κε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ. Ζ παξφηξπλζε 
απηή απεηθνλίδεηαη θαηά θαλφλα κε έλα δείθηε πνπ δείρλεη πξνο ην πιαίζην ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 
κελχκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηή ε άκεζε νδεγία πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε δελ 
απνηειεί απζηεξή εληνιή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επηζεηηθφηεηα πξνο ηνλ 
αλαγλψζηε, αιιά έρεη ηε κνξθή επγεληθνχ αηηήκαηνο πνπ πξνζπαζεί λα κνλνπσιήζεη ην 
ελδηαθέξνλ ηνπ.
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 Ζ δηαιιαθηηθή ηζρχ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο δίλεη νξηζκέλν ρξνληθφ 

πεξηζψξην ζηνπο ρξήζηεο λα ελεξγήζνπλ επεηδή ζε απηήλ ηελ έκκεζε επηθνηλσλία ν 
δηαθεκηζηήο είλαη εθείλνο πνπ επηζπκεί θάηη απφ ηνλ θαηαλαισηή θαη φρη ην αληίζεην. Παξφια 
απηά, ε ρξήζε ησλ επηηαγψλ εμαθνινπζεί λα έρεη ηνλ ραξαθηήξα πηεζηηθφηεξεο θαη 
εληππσζηαθφηεξεο πξνηξνπήο απφ φηη νη θαλφλεο ηεο επγεληθήο ζπκπεξηθνξάο πξνζηάδνπλ. 
Όκσο ε ειεθηξνληθή δηαθήκηζε, γηα λα ζεσξείηαη επηηπρεκέλε, είλαη απαξαίηεην λα πξνθαιέζεη 
ηελ άκεζε θαη γξήγνξε αληίδξαζε ηνπ ρξήζηε θαη γη απηφ ε ρξήζε επηηαγψλ επηβάιιεηαη. 

          πρλά νη δηαθεκίζεηο ζην Γηαδίθηπν παξαβηάδνπλ θάπνηνπο θνηλνχο γξακκαηηθνχο, 
ιεμηινγηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο θαλφλεο ψζηε λα ηνλψζνπλ πεξηζζφηεξν ην πεξηερφκελφ ηνπο. Οη 
ζπληαθηηθά ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο δε αιινηψλνπλ ην λφεκα ηνπ πξνβαιιφκελνπ κελχκαηνο, 
αληίζεηα ην θάλνπλ λα θαίλεηαη πην θαληαζκαγνξηθφ ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ.
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 ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ην ζπληαθηηθά εζθαικέλν πεξηερφκελν εκθαλίδεηαη κε πην ξεαιηζηηθή κνξθή θαη 
εληζρχεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εληχπσζε ηεο πξνζσπηθήο αιιειεπίδξαζεο. Ζ 
ραξαθηεξηζηηθφηεξε κνξθή εζθαικέλσλ πξνηάζεσλ είλαη νη ειιείςεηο. Μηα πξφηαζε έρεη 
έιιεηςε φηαλ απνπζηάδνπλ απφ απηήλ ξήκαηα θαη άιια βαζηθά ζπληαθηηθά ζηνηρεία. Ζ ρξήζε 
ζχληνκεο γιψζζαο είλαη πνιχ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαθήκηζεο θαη απνζθνπεί ζηελ εχθνιε 
θαη γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ ζχληνκσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ κε 
ζπκβαηηθή ρξήζε θαη ε ιαλζαζκέλε νξζνγξαθία απνηεινχλ αθφκε κηα θαηεγνξία ζπληειεζηψλ 
πξνβνιήο δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ πνπ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ηελ 
πξνζνρή. 

          Ζ πεηζψ ζε θάπνην ειεθηξνληθφ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ 
γισζζηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κέζσ ησλ εηθφλσλ. πρλά έλαο ζπλδπαζκφο θαη 
ησλ δχν εθαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Γηα 
παξάδεηγκα ππάξρνπλ γισζζηθέο κνξθέο άκεζεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ νλφκαηα, πξνζσπηθέο θαη θηεηηθέο αλησλπκίεο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχλ 
έλα πην πξνζσπηθφ ζηπι.
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 Ζ εκθάληζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ άκεζεο επηθνηλσλίαο είλαη 

πνιχ ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηελ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε θαη ν ιφγνο είλαη πνιχ πξνθαλήο. Ζ 
ζπκβαηηθή καδηθή δηαθήκηζε απνηειεί κνλφινγν κνλήο θαηεχζπλζεο θαη δελ έρεη ζηφρν λα 
πξνθαιέζεη ζηηγκηαίεο αληηδξάζεηο. Σν ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ, πνπ είλαη άκεζν, ζηνρεχεη ζηελ 
αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ αληαπφθξηζεο, ελψ νη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο είλαη απφ κφλεο ηνπο 
αιιειεπηδξαζηηθέο. Ζ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη παξφκνηα κε ηε 
δηεμαγσγή δηαιφγνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε άκεζε θαη ε ηληεξλεηηθή δηαθήκηζε εζηηάδνπλ ζηελ 
επηθνηλσληαθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ην θνηλφ ηνπο, αλ θαη ν βαζκφο θαη ην ηερληθφ 
επίπεδν ζηελ θαζεκία  δηαθέξνπλ, θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε γισζζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
εληζρχνπλ ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Ζ πξνζσπηθή θαη άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλνχ 
είλαη κηα ζηξαηεγηθή ε νπνία κηκείηαη ηε ρξήζε γιψζζαο φπσο απηή ιακβάλεη ρψξα ζηελ 
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί κηα πην ζηελή ζρέζε κεηαμχ 
ηνπ δηαθεκηζηή θαη ηνπ θαηαλαισηή.
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          Ζ ειθπζηηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηεί νξηζκέλα θίλεηξα γηα λα επηδξάζεη ζηνλ 
ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ απνδεθηψλ. Σα ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα απνηεινχλ πηα ηππηθέο 
ελέξγεηεο ηεο ζεκεξηλήο δηαθήκηζεο, πνπ ζπρλά ππνζηεξίδνληαη απφ νπηηθά ζηνηρεηά θαη 
νδεγνχλ ηνπο θαηαλαισηέο λα αληηδξάζνπλ, δειαδή λα αγνξάζνπλ ή λα ελεξγνπνηήζνπλ 
θάπνην ππεξζχλδεζκν. Φπζηθά, ηα εξεζίζκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, 
αλάινγα κε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ. Οξηζκέλα αγαζά έρνπλ αλάγθε απφ πξνβνιή πςεινχ 
επηπέδνπ πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη ηα κεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο ή άιια δηαξθή αγαζά.  
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Γηάθνξα κε δηαξθή αγαζά θαηάιιεια γηα θαζεκεξηλή ρξήζε φπσο ηα ηξφθηκα είλαη απαξαίηεην 
λα μερσξίδνπλ απφ ηα ππφινηπα είδε θαηαλάισζεο θαη λα πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή κέζσ 
ζπλαηζζεκάησλ θαη φρη ηφζν κέζσ ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ή ρξεηάδεηαη λα ηα ζπλδπάζνπλ 
θαη ηα δχν. Χζηφζν, αλάινγα κε ηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε κηα κάξθα, νη 
ζπλαηζζεκαηηθά ειθπζηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηηο δηαθεκίζεηο 
πξντφλησλ πςειήο ρξεκαηηθήο αμίαο.
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3.3 Γλωσσικά μέσα και στρατηγικές των ηλεκτρονικών διαφημίσεων 

Γεδνκέλνπ φηη ε ειεθηξνληθή δηαθήκηζε απνηειεί έλα ζρεηηθά λέν επηζηεκνληθφ θιάδν, ε 
γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ έρεη ππνζηεί ηφζε επεμεξγαζία φζε ε γιψζζα ηεο 
παξαδνζηαθήο δηαθήκηζεο. Ζ ζεσξία ελφο Άγγινπ ζπγγξαθέα δηεξεπλά ηηο επηπηψζεηο ηεο 
παγθφζκηαο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ πάλσ ζηε γιψζζα ζε γεληθφ θαη κεκνλσκέλν επίπεδν, 
δειαδή γηα κεκνλσκέλεο γιψζζεο μερσξηζηά, ιφγσ ηνπ φηη ε θαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο έρεη 
κεηαβάιιεη ηε ρξήζε, ηηο ζπλήζεηεο, ηνπο ξφινπο θαη ηε κνξθή πνπ ηα άηνκα ζπλελλννχληαη 
κεηαμχ ηνπο. Μεηά ηελ αλάιπζή ηεο ε ζεσξία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηνλ θφζκν ηνπ 
Γηαδηθηχνπ έρεη αλαπηπρζεί κηα ηδηαίηεξε πνηθηιία γισζζψλ, θαζψο θαη θαηλνχξησλ γισζζηθψλ 
κέζσλ. Ζ αλάπηπμε απηή ζα ζπλερηζηεί σο απνηέιεζκα ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ηεο νινέλα 
κεγαιχηεξεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ην ηληεξλέη ζηνπο ρξήζηεο, γεγνλφο πνπ ηνπο νδεγεί λα 
πξνζαξκφζνπλ ηε γιψζζα ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία 
ππνζηεξίδεη επίζεο φηη ην λέν κέζν επηθνηλσλίαο έρεη πξνθαιέζεη κηα «γισζζηθή επαλάζηαζε» 
ζε παγθφζκην επίπεδν. Λακβάλνληαο απηφ ππφςε, είλαη πξνθαλέο φηη ε γιψζζα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνχζα 
γισζζηθή επαλάζηαζε ζε κεγάιν βαζκφ.
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          Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζην ιεμηινγηθφ επίπεδν. Σν λέν ιεμηιφγην 
πεξηιακβάλεη ηελ ακεξηθαληθή γιψζζα θαη αληαλαθιά κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ ξφιν ηεο 
Ακεξηθήο σο ρψξαο πνπ αλαθάιπςε ην ηληεξλέη. Ζ ηνπνζέηεζε αγγιηθψλ ηερληθψλ φξσλ. Όπσο 
ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο θαη ην πξσηφθνιιν κεηαθνξάο αξρείσλ (FTP) φρη κφλν δηεπξχλεη 
ηελ αγγιηθή γιψζζα, αιιά δεκηνπξγεί θαη θαηλνχξηεο ιεθηηθέο επεθηάζεηο, φπσο ην ζεξθάξηζκα, 
νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζην Γηαδίθηπν ζε 
νπνηαδήπνηε ρψξα ηνπ θφζκνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ζπληνκνγξαθία «net» ή 
νπνία απνηειεί κηα ζπληφκεπζε ηνπ ηληεξλέη. Ο φξνο ηληεξλέη κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ζπλδπαζκφο 
ησλ ιέμεσλ δηεζλέο δίθηπν (International network). Ζ ιέμε Netizen πξνέξρεηαη απφ ην κείγκα ηεο 
ζχληνκεο ιέμεο net θαη ηεο αγγιηθήο ιέμεο citizen (πνιίηεο). Οη netizens  είλαη θάηνηθνη ηνπ 
«παγθφζκηνπ ρσξηνχ» νη νπνίνη εθηεινχλ κηα ηζηνζειίδα ή έρνπλ έληνλε αληαιιαγή 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Παξάιιεια, ε έλλνηα ηνπ ππεξδηαζηήκαηνο (cyberspace) είλαη 
απνηέιεζκα ηεο ζπλέλσζεο ηνπ πξνζέκαηνο cyber θαη ηεο ιέμεο space (δηάζηεκα) πνπ 
πεξηγξάθεη ηνλ εηθνληθφ θφζκν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, 
θαηάινγνο ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ ν νπνίνο πεξηγξάθεη ραξαθηεξηζηηθέο πηπρέο ρξήζεο ηνπ 
ηληεξλέη δελ πεξηνξίδεηαη θπζηθά ζηηο παξαπάλσ επεμεγήζεηο, αιιά είλαη καθξάλ κεγαιχηεξνο. 

          Σν παξαθάησ δηάγξακκα δίλεη κηα εηθφλα ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζηνλ θιάδν ηεο 
ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο. Οη πεξηζζφηεξν ζρεηηθέο γισζζηθέο πεξηνρέο δέρνληαη έληνλε 
επίδξαζε. Σν δηάγξακκα πξνβάιιεη ηηο εμαξηήζεηο ηεο δηαθήκηζεο θαη άιιεο ζεκαληηθέο 
πεξηνρέο, μεθηλψληαο αξρηθά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη πξνρσξψληαο ζηε 
ζπλέρεηα ζηελ πινπνίεζε κελχκαηνο ζχκθσλα πάληα κε ηνπο γισζζηθνχο θαλφλεο πνπ πξέπεη 
λα εθαξκνζηνχλ γηα πεηπρεκέλε πξνβνιή.
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          ε πξψηε θάζε ν παξαγσγφο δηαθήκηζεο (Ρ) επηιέγεη ην κέζν κεηαθνξάο (Μ) πνπ ζα 
κεηαθέξεη ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κε ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ νη θαζνξηζκέλνη ζηφρνη ηεο 
δηαθήκηζεο. ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ, ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο 
απνδέθηεο (Α) λα ελεξγνπνηήζνπλ έλαλ ππεξζχλδεζκν ή έλα αλαδπφκελν παξάζπξν. Ζ 
πινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα  
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Γηάγξακκα 1: Η γιώζζα ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο 

κε ηε κέζνδν AIDA θαη γηα ην ιφγν απηφ εθαξκφδνληαη γισζζηθά, κε γισζζηθά κέζα θαη 
ζηξαηεγηθέο.
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 Σα γισζζηθά κέζα φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε θάπνην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα είλαη 

δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή, φρη κφλν γηα λα θεληξίζνπλ ην 
ελδηαθέξνλ, αιιά θαη γηα λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο. Αθφκε, εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 
πξνθαιέζνπλ επηζπκία απφθηεζεο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ αγαζνχ ή ππεξεζίαο θαη λα νδεγήζνπλ 
κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε άκεζε αληίδξαζε.
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 Γηα ην ιφγν απηφ, ε γιψζζα ηεο δηαθήκηζεο 

δηαθαηέρεηαη απφ ην ζηνηρείν ηεο πεηζνχο πξνζπαζψληαο έηζη λα επεξεάζεη ηελ αγνξαζηηθή 
ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ. Ζ γισζζηθή πεηζψ επηηπγράλεηαη κε δηαθφξνπο ηξφπνπο θαη κε 
δηάθνξα κέζα.
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         Ζ ρξήζε ησλ γισζζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαηά θαλφλα ζπλαληψληαη ζε πξνθνξηθέο 
ζπλνκηιίεο είλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθή ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε. Σν 
γεγνλφο απηφ νπζηαζηηθά αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπγγέλεηα κεηαμχ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γιψζζαο  

          148. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 370-375 

          149. George Zinkan - 2012 - Advertising Research: The Internet, Consumer Behavior, and Strategy ζελ. 180-182 

          150. Chan Yun Yoo (2007) Preattentive Processing of Web Advertising ζελ. 227-229 
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θαη ηεο ηδέαο ησλ δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ πνπ βξίζθεηαη ζην λέν κέζν επηθνηλσλίαο. 
Δληζρπκέλε κε ηελ ηερλνινγία ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηζηνχ, ε γιψζζα ζηηο ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο   
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληχπσζε ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο 
ακεζφηεηαο. 

          πρλά, νη απνδέθηεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ αλαδεηνχλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο 
γηα ηα πξνβαιιφκελα αγαζά εηδηθά φηαλ απηά βξίζθνληαη ζην ηληεξλέη. Γηα ην ιφγν απηφ νη 
δηαθεκηζηέο, νη δεκνζηνγξάθνη θαη γεληθά νη παξαγσγνί πιεξνθνξηψλ πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ 
έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθεκίζεσλ, ησλ άξζξσλ ή άιινπ είδνπο δεδνκέλσλ, ψζηε 
απηά λα είλαη αξθεηά ειθπζηηθά θαη λα κελ δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε γηα πεξεηαίξσ έξεπλα. 
Παξάιιεια, ε ειθπζηηθφηεηά ηνπο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνηίκεζε ησλ 
δηαθεκηδφκελσλ αγαζψλ απφ ηα αληίζηνηρα αληαγσληζηηθά. Ο αληαγσληζκφο ζηελ δηαθήκηζε 
δελ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε παξφκνηεο πεξηνρέο ή ζε παξφκνηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 
θαη θάησ απφ ηνπο ίδηνπο φξνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην κάξθεηηλγθ αληαγσλίδεηαη εηδήζεηο ή ηνκείο 
ςπραγσγίαο, ζπρλά ζε πνιχ κεηνλεθηηθή ζέζε, θαζψο ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα αλήθνπλ ζηελ 
θαηεγνξία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ είλαη άκεζα απαξαίηεηε ζην θνηλφ, κε απνηέιεζκα λα 
απαηηείηαη πνιχ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα αθνκνησζεί απφ απηφ.
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          Παξφιν πνπ ε απνδνρή είλαη απαξαίηεηε γηα φια ηα είδε ησλ δηαθεκίζεσλ, ζηελ 
ειεθηξνληθή δηαθήκηζε ε αλάγθε γηα αλαγλψξηζε θαη επηινγή είλαη αθφκα κεγαιχηεξε. Σν 
ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ δελ αληαγσλίδεηαη κφλν ην πιεξνθνξηαθφ θαη ςπραγσγηθφ πεξηβάιινλ 
ηνπ Γηαδηθηχνπ, αιιά θαη φια ηα είδε ησλ ππεξζπλδέζκσλ, ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ 
δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηελφηεξεο θαη επξχηεξεο επηινγέο ζηνλ ρξήζηε. 
Δπηπξφζζεηα, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή, ε ειεθηξνληθή δηαθήκηζε είλαη 
αιιειεπηδξαζηηθή θαη ρξεηάδεηαη λα επηδξάζεη ζηελ ςπρνινγία ηνπ ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα 
αληηδξάζεη άκεζα.
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 Ζ άκεζε αληίδξαζε ηνπ ρξήζηε επηβάιιεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ζην Γηαδίθηπν είλαη ηαρέσο κεηαβαιιφκελε γηαηί ε πξνζνρή ηνπ ρξήζηε είλαη 
δπλαηφλ λα απνζπαζηεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Ζ 
αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ζην ηληεξλέη απνηειεί κηα επηπξφζζεηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη 
ζηνπο ρξήζηεο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ πξέπεη λα εθαξκφζεη 
δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ελεξγνπνίεζεο θαη ζπρλά βξίζθεηαη αληηκέησπν κε αθφκε πεξηζζφηεξεο 
απαηηήζεηο δηαλνκήο θαη εκθάληζεο πξνο ηνλ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηαθήκηζε. 

          Αθφκε θαη ζηελ ζχληνκε ηζηνξία ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 
ρξήζηεο γίλνληαη δέθηεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ έρεη ππνζηεί κεηαβνιέο φρη κφλν 
ηερληθά, αιιά θαη αλαθνξηθά κε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε γισζζηθή κέζνδν.
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 Σν κήλπκα ηεο 

πξψηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο, πνπ εκθαλίζηεθε ην 1994, απνηειείην απιψο απφ γξαπηφ 
ιφγν θαη κηα ζηαηηθή παξνπζίαζε. Ζ ηερλνινγία ηεο επνρήο δελ επέηξεπε ηελ ηνπνζέηεζε 
θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, φπσο ε επηινγή «επέιεμε εδψ», αιιά κφλν κηαο εξψηεζεο πνπ 
πιεξνθνξνχζε ηνλ άπεηξν ρξήζηε ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ έπξεπε λα πξαγκαηνπνηήζεη 
ψζηε λα ρεηξηζηεί ην λέν απηφ είδνο ππεξζπλδέζκνπ.  

          Σα επφκελα ρξφληα ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαξθψο απμαλφκελε ρξήζε ηνπ ηληεξλέη. 
Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ λα επηηεπρζνχλ ηερληθέο βειηηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαδηθηπαθήο 
ιεηηνπξγίαο θαη λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ επεξεάζηεθε απφ ηα ειεθηξνληθά 
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Με ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ, ε 
επίδξαζε ζην θνηλφ ήηαλ εληνλφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο αληαγσληζηηθνχο ηνκείο 
ηεο δηαθήκηζεο. Σα πξψηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ πεξηείραλ θηλνχκελεο εηθφλεο ηξάβεμαλ 
ηελ πξνζνρή επεηδή ήηαλ πξσηνεκθαληδφκελα. Όκσο, ε απμαλφκελε ζπζζψξεπζε ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ θηλνχληαη θαη αλαβνζβήλνπλ ηα κεηέηξεςε ζε κε αμηνζεκείσηα θαη ζπλεζηζκέλα. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη ρξήζηεο ηα εμνηθεηψζεθαλ κε απηά θαη δελ ζπγθηλνχληαη πηα απφ 
θαληαζκαγνξηθέο θηλήζεηο. Καηφπηλ, ελζσκαηψζεθαλ ζηηο δηαθεκίζεηο αιιειεπηδξαζηηθά 
ζηνηρεία πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα 
λα απνθαζίδνπλ, ελέξγεηεο πνπ νδεγνχλ ζε πςειφηεξα πνζνζηά επηινγήο ησλ δηαθεκηζηηθψλ 
κελπκάησλ.
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             Δπηπιένλ, ε γισζζηθή επίδξαζε ζηνπο ρξήζηεο παξνπζηάδεη θαη απηή άλνδν. ε έλα 
δηαζέζηκν πεξηνξηζκέλν ρψξν δελ επαξθεί κφλν ε παξνπζίαζε κηαο κάξθαο ή ε κεηαθνξά 
πιεξνθνξηψλ θαη γη απηφ ην ιφγν νη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο ρξεζηκνπνηνχλ θαηλνχξηεο, 
ζπληαξαθηηθέο ιέμεηο θαη γισζζηθά ζχκβνια ηα νπνία πεξηέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα 
θαη απνζηέιινληαη επζέσο ζηνπο θαηαλαισηέο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. ε έλα κεγάιν βαζκφ νη 
ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο, κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη γξακκέλεο, αζθνχλ έληνλε επηξξνή ζηνπο 
ρξήζηεο λα ηηο επηιέμνπλ κε ηνλ δξνκέα ηνπ πνληηθηνχ.

155
 Σα απνηειέζκαηα επίδξαζεο ηα νπνία 

πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ είλαη αθελφο λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή θαη λα παξνηξχλνπλ 
ηνλ ρξήζηε λα αληηδξάζεη θαη αθεηέξνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή αιιειεπίδξαζε ε 
νπνία εμαξηάηαη θαη απηή απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα. Γεδνκέλνπ φηη νη ελέξγεηεο ησλ 
ρξεζηψλ ζην Γηαδίθηπν νπζηαζηηθά ππνδειψλνπλ αιιειεπίδξαζε, νη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο 
ρξεηάδνληαη θάηη πην πξνεγκέλν απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα κεηάδνζεο πξνθεηκέλνπ λα 
επηηχρνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηελ αιιειεπίδξαζε απηή. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε πξνζπάζεηα 
ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ γηα δεκηνπξγία ζρέζεο ζπλνκηιίαο κε ηνλ ρξήζηε, παξφκνηα κε 
ηελ δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπρλά κεηαηξέπεη ηνλ γξαπηφ ιφγν  ζε κηα 
πεξηζζφηεξν πξνθνξηθή κνξθή επηθνηλσλίαο.
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3.4 Γλωσσική πειθώ με την διαδικασία της επικοινωνιακής ένταξης των 

αποδεκτών  

Ζ γισζζηθή πεηζψ πνπ ελζσκαηψλεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο απνδέθηεο θαη κηκείηαη ηελ 
αιιειεπίδξαζε βξίζθεηαη ζην ζπληαθηηθφ θαη ιεμηινγηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζηνλ γεληθφ ηξφπν 
πνπ ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζην θείκελν. Υαξαθηεξίδεηαη απφ έλα πην πξνζσπηθφ χθνο 
πνπ πεξηιακβάλεη ηελ δηεπαθή κε ηνπο ρξήζηεο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο σο κεκνλσκέλα 
άηνκα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ 
ηνπο απνδέθηεο ηνπο κε ηε κέζνδν ηεο άκεζεο θαη πξνζσπηθήο αληηκεηψπηζεο.
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3.4.1 Ερωτήσεις 

Οη εξσηήζεηο απνηεινχλ έλα αθφκε κέζν άκεζεο αληηκεηψπηζεο ησλ ρξεζηψλ. Σν ειεθηξνληθφ 
κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηεί εξσηεκαηνιφγηα σο δεκηνπξγνχο εηθνληθνχ δηαιφγνπ, ζηνρεχνληαο 
έηζη ζηελ επίηεπμε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ απνδεθηψλ. Ζ ρξήζε ηνπο 
θαίλεηαη θάπσο παξάδνμε δεδνκέλνπ φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ρξήζηεο δελ έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα δψζνπλ άκεζε απάληεζε, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ επηηξέπεηαη ε 
ηνπνζέηεζε ιέμεο- θιεηδί κέζα ζε νξηζκέλν πιαίζην ή είλαη δπλαηή ε επηινγή ηεο 
θαηαιιειφηεξεο απάληεζεο κέζα απφ ιίζηα πνπ ππάξρεη θάησ απφ ην εξψηεκα. Χζηφζν, 
ζπρλά δελ είλαη ε ιεθηηθή αλαηξνθνδφηεζε πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί απφ ηελ ειεθηξνληθή 
δηαθήκηζε, αιιά ε αληαπφθξηζε ζηε κνξθή ηεο επηθνηλσληαθήο ελέξγεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ζην 
ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ, νη εξσηήζεηο είλαη κέζα γισζζηθήο πεηζνχο ηα νπνία απνζθνπνχλ 
ζηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ θαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο 
δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. Με ηελ εθαξκνγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ θάζε ρξήζηε 
μερσξηζηά, επηινγή πνπ είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηε καδηθή θνηλή πξνβνιή, κε απνηέιεζκα λα 
αζθείηαη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο δηαδηθηπαθέο ελέξγεηεο ηνπ θαηαλαισηή.
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          πληαθηηθά, ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη εξσηήζεσλ. Οη πην αληηπξνζσπεπηηθέο θαηεγνξίεο 
είλαη απηέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζαλ απάληεζε ηηο ιέμεηο λαη ή φρη θαη νη απνθαινχκελεο 
«αλνηρηέο εξσηήζεηο» ζηηο νπνίεο αξθεηέο απαληήζεηο είλαη δπλαηέο. Οη εξσηήζεηο πνιιαπιψλ 
επηινγψλ ζπρλά ζέηνπλ εξσηήκαηα πνπ μεθηλνχλ κε ηε ιέμε πνηνο ή πνηαλνχ, θαζψο επίζεο θαη  
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κε ηε ιέμε πσο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ ε ιίζηα ησλ πηζαλψλ 
απαληήζεσλ ζηα εξσηήκαηα απμάλεηαη φηαλ ε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε πξνζθέξεη δπλαηφηεηα 
εηζφδνπ ιέμεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ επηηξέπνπλ 
πξναηξεηηθέο απαληήζεηο απνθαινχληαη «ελαιιαθηηθά εξσηεκαηνιφγηα». Αθφκα, ππάξρνπλ 
ηχπνη εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα κελ ιάβνπλ θακία απάληεζε. Οη 
ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη απνθαινχληαη «ξεηνξηθέο εξσηήζεηο». Ρεηνξηθέο εξσηήζεηο είλαη γηα 
παξάδεηγκα νη ηνπνζεηνχκελεο επηθεθαιίδεο πνπ παξαθξάδνπλ ην άξζξν πνπ αθνινπζεί γηα 
αλάγλσζε. ηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο, νη ξεηνξηθέο εξσηήζεηο δελ απαηηνχλ θάπνηα απάληεζε, 
αιιά πξνζδνθνχλ επηβεβαίσζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ πεξηέρνπλ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο 
πνπ εθαξκφδνληαη ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα κνξθνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη 
απαληήζεηο πνπ ζα ηηο ζπλνδεχνπλ λα απνηεινχλ ιχζε ζε θάπνην πξφβιεκα πνπ ελδέρεηαη λα 
αληηκεησπίδεη ν αγνξαζηήο.    

          Σν ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εξσηήζεηο πνπ πεξηέρνπλ ηε 
κνλνιεθηηθή απάληεζε λαη ή φρη επεηδή νη ρξήζηεο ζπαλίσο αληαπνθξίλνληαη ζηελ εξψηεζε κε 
γισζζηθφ ηξφπν. Καηά ζπλέπεηα, θαίλεηαη αξθεηά ινγηθφ γηα ηηο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο λα 
πξνηηκνχλ ηελ πξνβνιή ησλ εξσηήζεσλ κε ηελ απάληεζε λαη ή φρη ή ησλ ξεηνξηθψλ 
εξσηήζεσλ νη νπνίεο δεηνχλ απφ ηνλ παξαιήπηε λα πάξεη κηα απφθαζε απφ ηα 
εξσηεκαηνιφγηα πνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνθνξηθήο απάληεζεο.
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          Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή κνξθή εξσηήζεσλ κε κνλνιεθηηθή απάληεζε πεξηιακβάλεη 
πξνηξνπή ηνπ ρξήζηε λα θεξδίζεη θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ ή έλα αγαζφ πνιπηειείαο φπσο 
θηλεηφ ηειέθσλν. Γηα παξάδεηγκα ε θξάζε «Θέιεηο λα θεξδίζεηο 1000€?» ή ε θξάζε «Θέιεηο λα 
δηεθδηθήζεηο έλα Iphone?» απνηεινχλ εξσηήζεηο πνπ απαηνχληαη κε έλα «λαη» ή έλα «φρη». Ο 
δηαθεκηζηήο ζέηνληαο ηέηνηνπ είδνπο εξσηήκαηα πξνζδνθεί φηη ν θαηαλαισηήο ζα απαληήζεη 
ζεηηθά κε απνηέιεζκα λα ελεξγνπνηήζεη ακέζσο ηελ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε. Ζ πεξίπησζε ηεο 
αξλεηηθήο απάληεζεο ζεκαίλεη φηη ηειηθά νη ρξήζηεο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζθνξά θαη 
δελ ζα έρνπλ ηελ αλακελφκελε αληίδξαζε. Δπηπιένλ, νξηζκέλα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ 
πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο κνλνιεθηηθήο απάληεζεο πξνθαινχλ ηνπο θαηαλαισηέο κε ηε ρξήζε 
πξνθνξηθνχ ιφγνπ δεηψληαο λα απαληήζνπλ ζε θάπνην γξίθν πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ ην 
ππνζρφκελν έπαζιν. Ζ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε 
φξσλ φπσο «κνλαδηθή επθαηξία», «ρξπζή θιήξσζε» θαη «ζα είζαη εζχ ν ππεξηπρεξφο?» ζηηο 
νπνίεο ν εηθνληθφο παξνπζηαζηήο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ κε 
ζθνπφ λα θάλεη αθφκα πην πξνθιεηηθή ηελ εξψηεζε. Όκσο ηέηνηνπ είδνπο δηαθεκηζηηθά 
κελχκαηα ιεηηνπξγνχλ κε παξαπιαλεηηθφ ζθνπφ, θαζψο φηαλ ν θαηαλαισηήο απνθαζίζεη λα 
ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκφ δελ θεξδίδεη ηειηθά ην ππνζρφκελν βξαβείν, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
απάληεζε πνπ ζα δψζεη, αιιά κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εκπφξνπ πνπ 
βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε δηαθήκηζε. Παξάιιεια, ζε φια ηα είδε δηαθεκηζηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ 
πνπ απαληψληαη κνλνιεθηηθά παξαηεξείηαη έληνλε ρξήζε πξνζψπνπ δεπηέξνπ εληθνχ. Απηφ 
εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ε ρξήζε ηνπ 
γξακκαηηθνχ απηνχ φξνπ δεκηνπξγεί κεγάινπ βαζκνχ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε 
κε απνηέιεζκα ε ειεθηξνληθή δηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία λα γίλεηαη πην πξνζσπηθή.
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3.4.2 Προτροπές   

Γηα ιφγνπο ρξφλνπ, ρψξνπ θαη αληίιεςεο ηα ειεθηξνληθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πξέπεη λα είλαη 
ζχληνκα, θαηαλνεηά θαη δηαθξηηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ινγηθφ φηη ηα πεξηζζφηεξα είδε ησλ 
πξνηξεπηηθψλ ξεκάησλ θαη ε εκθάληζε νδεγηψλ ζπλαληψληαη αξθεηά ζπρλά. Οη πξνηξνπέο 
έρνπλ ην ραξαθηήξα επείγνπζαο ηνληθφηεηαο. Δθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζνπλ 
ηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη θαη ηη δελ πξέπεη λα θάλνπλ. Γεδνκέλνπ φηη ε θχξηα 
ιεηηνπξγία  ησλ πξνηξνπψλ είλαη λα εθθξάζνπλ ηελ παξφηξπλζε ή ηελ απαγφξεπζε γηα κηα 
ελέξγεηα έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ην νπνίν ηηο ρξεζηκνπνηεί παξέρεη ζαθψο νδεγίεο ζην θνηλφ 
πνπ απεπζχλεηαη. Οη πξνηξνπέο αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκεζεο αληηκεηψπηζεο ησλ ρξεζηψλ 
θαη ηεο πεηζνχο.  

          159. Anurag Mehra (2009) Advertising Management: Media Approach for Market Research ζελ. 200-205 

            160. Marla R. Stafford, Ronald J. Faber  (2005) Advertising, Promotion, and New Media ζελ. 37-40 
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         ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ, ν πξνηξνπέο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ γισζζηθά ζε 
«άκεζεο ξεηέο νδεγίεο ελεξγνπνίεζεο» φπσο ε θξάζε «επηιέμηε εδψ» θαη ζε «έκκεζεο 
ζησπεξέο νδεγίεο ελεξγνπνίεζεο». ηεξηδφκελεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, νη 
πξνηξνπέο  ζπλήζσο πξνβάινπλ φξνπο, φπσο ε έθπησζε 50-70% επί ηεο αξρηθήο ηηκήο ελφο 
αγαζνχ ή κηαο ππεξεζίαο, νη νπνίνη είλαη αξθεηά ειθπζηηθνί γηα ηνλ ρξήζηε θαη ηνλ σζνχλ ζηελ 
άκεζε ελεξγνπνίεζε ηεο δηαθήκηζεο. Πξαγκαηηθά, εάλ νη ρξήζηεο ζέινπλ λα επσθειεζνχλ απφ 
ηε κείσζε ηεο ηηκήο ρξεηάδεηαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε δηαθήκηζε ακέζσο, ελέξγεηα πνπ απαηηεί 
ε αλαθνίλσζε ηεο έθπησζεο κε έκκεζν ηξφπν. 

         ρεδφλ θάζε ηχπνο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο ρξεζηκνπνηεί επηηαθηηθήο αλάγθεο νδεγίεο 
ελεξγνπνίεζεο. Οη νδεγίεο απηέο έρνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία, αιιά δηαθέξνπλ ζε ξεαιηζηηθή 
επίδξαζε. Ζ πην θνηλφηππε εθαξκνδφκελε εληνιή πνπ ζπλαληάηαη ζηα πεξηζζφηεξα 
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα είλαη ε ιέμε «Δπηιέμηε» ή ε θξάζε «Δπηιέμηε εδψ», έλλνηεο νη νπνίεο 
είλαη πιήξσο θαηαλνεηέο, θαζνδεγνχλ ηνπο ρξήζηεο αλαθνξηθά κε ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ θαη 
δελ πξνζθέξνπλ θακηά ελαιιαθηηθή ελέξγεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ν επηπξφζζεηνο 
δεηθηηθφο φξνο «εδψ» ε πξνηξνπή γηα ελεξγνπνίεζε ηεο δηαθήκηζεο γίλεηαη αθφκα πην έληνλε 
επεηδή εζηηάδεηαη ε εηδηθή ηνπηθή αλαθνξά ζην ζεκείν φπνπ ν φξνο «εδψ» έρεη ηνπνζεηεζεί. 
Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε χπαξμε εηδηθήο ηππνγξαθηθήο ζεκείσζεο παξφιν πνπ ζηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε επηινγή ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο 
νδεγεί ζηελ ελεξγνπνίεζή ηεο.
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          Δλαιιαθηηθέο πξνηξνπέο πξνο ηνλ ρξήζηε γηα ελεξγνπνίεζε ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ 
απνηεινχλ νη απνθαινχκελεο «ζησπειέο νδεγίεο» φπσο είλαη νη θξάζεηο «Κάλε αίηεζε ηψξα», 
«Βξεο ην», «Αλαδήηεζε», «Λάβε κέξνο ηψξα» θ.α. ε αληίζεζε κε ηηο νδεγίεο «Δπηιέμηε εδψ» νη 
πξνηξνπέο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ιέλε ζηνπο ρξήζηεο πσο αθξηβψο λα 
πξάμνπλ, αιιά πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 
δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο. Με άιια ιφγηα ε απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο ιακβάλεη ρψξα 
ζε πξαγκαηηθφ επίπεδν. Ζ ζπλνιηθή δηαδηθαζία βέβαηα πξνυπνζέηεη φηη νη ρξήζηεο είλαη ήδε 
γλψζηεο ηεο απαίηεζεο γηα επηινγή κε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ πνπ έρεη ε δηαθήκηζε 
πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ θάηη ή λα θάλνπλ αίηεζε ζε θάηη. 

          Οη πξνηξνπέο πνπ πεξηέρνπλ ηε ιέμε «Go» ζπλήζσο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηε κνξθή ηεο 
ηερληθήο ιεηηνπξγίαο θνπκπηνχ. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα θνπκπηά πνπ πεξηέρνπλ ηε ιέμε «ΟΚ» θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θαλφλα ζηηο εθαξκνγέο ςεχηηθσλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ. Σν 
θνπκπί «ΟΚ» απνηειεί επηβεβαίσζε γηα ην νπνίν νη ρξήζηεο ζπκθσλνχλ θαη ην επηιέγνπλ κε ην 
πνληίθη, ελψ εθθξάδνπλ ηε δηαθσλία ηνπο φηαλ δελ γίλεηαη επηινγή. Με άιια ιφγηα ε 
επηβεβαίσζε ή ε αληίξξεζε ησλ θαηαλαισηψλ είλαη πξναηξεηηθή θαη εθθξάδεηαη πάληα απφ ηελ 
επηινγή ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ.
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 Χο εθ ηνχηνπ ηα θνπκπηά κε ηελ επηγξαθή «ΟΚ» δελ 

έρνπλ κφλν ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε ηηο πξνηξνπέο, αιιά παξάιιεια πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο 
ηε δπλαηφηεηα πξναηξεηηθήο αληίδξαζεο θαη έρνπλ θαηά ζπλέπεηα ιηγφηεξε επηξξνή ζε απηνχο.  

3.4.3 Προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες 

Μηα άιιε κνξθή άκεζεο αληηκεηψπηζεο σλ ρξεζηψλ είλαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε 
πξνζσπηθψλ θαη θηεηηθψλ αλσλπκηψλ. Ζ κνξθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Ζ 
ρξήζε ησλ αλησλπκηψλ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ πξνζψπνπ, «εγψ», «εζχ», «εκείο», «εζείο» 
πξνζδηνξίδεη είηε ηνλ εθθσλεηή ή ηνλ ζπλεξγάηε επηθνηλσλίαο. Ο ίδηνο θαλφλαο ηζρχεη θαη γηα ηηο 
θηεηηθέο αλησλπκίεο «κνπ», «ζνπ», «καο», «ζαο». Ζ θαηαλφεζε απηψλ ησλ αλαθνξηθψλ 
εθθξάζεσλ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ηεο θνηλήο γλψζεο πνπ θάζε θαηαλαισηήο δηαζέηεη θαη 
ηελ αλαθνξά ηνπο ζηα ππφινηπα γισζζηθά ζηνηρεία ζηελ ίδηα ή ζε πξνεγνχκελε πξφηαζε. 
Οξηζκέλεο θνξέο φκσο νη εθθξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ηξίηα πξφζσπα φπσο «απηφο», 
«απηή», «εζείο», «απηνί» δελ ππάξρνπλ κέζα ζην δηαθεκηζηηθφ θείκελν. Σν γεγνλφο απηφ 
ππνγξακκίδεη ηελ πηπρή ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο θαζνκηινπκέλεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηηο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο. 

             161. Godfrey Harris  (2001) Advertising On The Internet ζελ. 159-160 

             162. Chan Yun Yoo (2007) Preattentive Processing of Web Advertising ζελ. 250-255 
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              ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ, ε ρξήζε ησλ αλησλπκηψλ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ πξνζψπνπ 
κπνξεί λα εξκελεπηεί σο πξνζπάζεηα απνκίκεζεο ηνπ δηαιφγνπ, δεδνκέλνπ φηη δεκηνπξγεί ηελ 
εληχπσζε κηαο αηνκηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο 
θαη ηνπ απνδέθηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη παξαγσγνί δηαθεκίζεσλ αληηκεησπίδνπλ ηνπο 
θαηαλαισηέο ζε πην αηνκηθφ επίπεδν θαη ηνπο σζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηθνηλσλίαο, φπσο αθξηβψο ελεξγνχλ ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ε άκεζε δηαθήκηζε. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην θιαζζηθνχ ηχπνπ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα «Κάληε θιηθ εδψ 
ζηελ επθαηξία ζαο λα θεξδίζεηε έλα ηαμίδη». Σν πξναλαθεξζέλ ειεθηξνληθφ κήλπκα απνηειείηαη 
απφ κηα επηηαθηηθή θξάζε πνπ πιεξνθνξεί ηνπο ρξήζηεο γηα ην ηη αθξηβψο πξέπεη λα πξάμνπλ 
πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ ην ηαμίδη. Πξψηα απφ φια λα επηιέμνπλ ηε δηαθήκηζε κε ην 
πνληίθη, θαζψο δελ ππάξρεη θάπνηα ελαιιαθηηθή επηινγή θαη απηφ γίλεηαη απνιχησο θαηαλνεηφ 
απφ φινπο.
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          Ζ ελζσκάησζε ηεο θηεηηθήο αλησλπκίαο «ζαο» θαζηζηά ηελ πξνηξνπή  πεξηζζφηεξν 
πξνζσπηθή. Ζ παξαπάλσ δηαθήκηζε παξνπζηάδεηαη κε ηελ ςεπδαίζζεζε φηη δελ αλαθέξεηαη ζε 
νπνηνλδήπνηε ρξήζηε, αιιά κφλν ζε απηφλ πνπ ηελ παξαηεξεί ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 
Ζ εξκελεία απηή εληζρχεηαη απφ ηελ κνλαδηθή θεθαιαηνπνίεζε ηεο αλησλπκίαο ζηελ πξφηαζε. 
Παξφιν πνπ ην «ζαο» είλαη δπλαηφλ λα αλαθέξεηαη γισζζηθά ζε έλα κφλν πξφζσπν ή ζε κηα 
νκάδα αηφκσλ, νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη πξνζθαινχληαη αηνκηθά. Ζ εξκελεία ηνπ 
ζηνλ πιεζπληηθφ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν αλ πεξηζζφηεξνη ην ελφο ρξήζηεο ην αληηιεθζνχλ κε 
απηή ηελ έλλνηα θαη επηιέμνπλ ηελ δηαθήκηζε καδί, αιιά ε πεξίπησζε απηή είλαη αξθεηά ζπάληα 
λα ζπκβεί, αθνχ ε πεξηήγεζε ζην Γηαδίθηπν απνηειεί θαηά θαλφλα αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

          Δθηφο φκσο απφ ηηο θιαζζηθέο κνξθέο ειεθηξνληθψλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, 
πξνζσπηθέο θαη θηεηηθέο αλησλπκίεο ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη ςεχηηθεο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο. Ζ 
αθφινπζε πιαζηή εθαξκνγή ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζσπηθή αλησλπκία 
«εζχ» (you) δχν θνξέο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο πξφηαζεο. ε αληίζεζε κε κηα νπδέηεξε 
πξφηαζε ε θξάζε «Τπάξρεη έλα κήλπκα πνπ ζε πεξηκέλεη» πεξηέρεη ζπληαθηηθή αλαθνξά ζην 
δεχηεξν πξφζσπν δχν θνξέο. Ζ ηερληθή απηή ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο αλαθνξάο σο 
εμέρνλ ζηνηρείν ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε.
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Δηθόλα 2 : Πιαζηή εθαξκνγή δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο κε άκεζε αληηκεηώπηζε ηνπ ρξήζηε  

         Ζ επαλάιεςε ηεο αλησλπκίαο ζην ηέινο ηεο πξφηαζεο είλαη έλαο αθφκε δείθηεο ηεο 
έκθαζεο θαη έλαο επηπιένλ ηξφπνο ηειηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ρξήζηε. Πξαγκαηηθά, ε πξφηαζε 
δεκηνπξγεί πεξηέξγεηα φηαλ ηνλίδεη ηελ χπαξμε ελφο κελχκαηνο πνπ ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα 
δηαβάζεη, αιιά αθήλεη απξνζδηφξηζην ην πεξηερφκελν θαη αζαθείο δηάθνξεο ζπλνδεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα. Καλνληθά, ν δηπιφο 
ηνληζκφο ηνπ δεπηέξνπ πξνζψπνπ κε ηε ιέμε «έρεηο» θαη ηε θξάζε «ζε πεξηκέλεη» ζα ήηαλ 
πεξηηηφο, αιιά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δεκηνπξγεί κηα πην πξνζσπηθή πξνθνξά εθφζνλ 
ην κήλπκα ππνηίζεηαη φηη απεπζχλεηαη ζε έλα άηνκν.  

          Όζν αθνξά ην ζέκα ηεο πξνβνιήο ην κήλπκα δελ παξνπζηάδεηαη σο αφξηζην, αιιά σο 
πνζνηηθφ, θαζψο πξνβαίλεη ζηε ρξήζε ηνπ αξηζκνχ 1. Χζηφζν, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 
αλψλπκν, κε άγλσζην πεξηερφκελν θαη γξαθηθά πνπ πεξηιακβάλνπλ έληνλε γξαθή θαη κεγάια 
γξάκκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θίλεηξν γηα επηινγή, αλ θαη είλαη πξνθαλέο 
φηη ν απνζηνιέαο ηνπ κελχκαηνο είλαη θαη ν δηαθεκηζηήο ν νπνίνο έρεη ζαλ πξψην ζηφρν λα 
πείζεη ηνλ ρξήζηε λα επηζθεθηεί ηελ ηζηνζειίδα ηνπ.
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3.4.4 Φωρική και χρονική δείξη  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεηθηηθψλ φξσλ κεξηθέο θνξέο είλαη πξνβιεκαηηθή ιφγσ ησλ αζαθψλ 
ιεηηνπξγηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη. Ζ ρξήζε θαη ε εξκελεία ηνπ «εδψ» θαη ηνπ «εθεί» εμαξηάηαη 
ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζέζε ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε. Όζν νη ζέζεηο απηέο είλαη 
εκθαλείο, ε αζάθεηα είλαη δπλαηφλ λα απνθεπρζεί. ηελ πξνθνξηθή αιιειεπίδξαζε, νη νκηιεηέο 
κπνξνχλ επηπξφζζεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηεο ρεηξνλνκίεο πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηε 
ρσξηθή έλλνηα ησλ πξνβαιιφκελσλ δεηθηηθψλ φξσλ.
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 Όκσο ζε νξηζκέλα δηαθεκηζηηθά 

κελχκαηα ε έλλνηα ηνπ «εδψ» θαη ηνπ «εθεί» πξνθαιεί κεγάιε ζχγρπζε, θαζψο θαη νη δχν φξνη 
είλαη δπλαηφλ λα αλαθέξνληαη ζην ίδην ηνπηθφ ζεκείν παξφιν πνπ ην «εδψ» ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ νκηιεηή, πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ε ειεθηξνληθή δηαθήκηζε, 
θαη ην «εθεί» γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ άιισλ ζέζεσλ. 

          Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη ηζηνζειίδεο ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ 
φπνπ νη θαηαλαισηέο ζπλαληνχλ ηηο ιέμεηο «εδψ» θαη «εθεί» ζηνλ ίδην ρψξν αξθεηέο θνξέο θαη 
ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία. Πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ πξέπεη λα επηιέμνπλ κε ην 
πνληίθη ηνπο «εδψ» ψζηε λα ην ηνπνζεηήζνπλ ζην θαιάζη αγνξψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ 
επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο αγνξέο ηνπο είλαη απαξαίηεην λα επηιέμνπλ «εθεί» κε ζθνπφ λα 
επηιέμνπλ ην δεχηεξν αγαζφ θαη θαηφπηλ πάιη «εδψ» γηα λα ην ηνπνζεηήζνπλ θαη απηφ κε ηε 
ζεηξά ηνπ ζην θαιάζη αγνξψλ. Όηαλ ε εκπνξηθή ηζηνζειίδα πεξηέρεη θαη δηαθεκηζηηθφ κήλπκα 
ηφηε επηβαξχλεηαη κε αθφκε πεξηζζφηεξνπο δεηθηηθνχο φξνπο κε απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε 
ζχγρπζε ηνπ ρξήζηε. Δπηπιένλ, αξθεηέο θνξέο νη δεηθηηθνί φξνη ζπλδπάδνληαη κε πξνηξεπηηθά 
ξήκαηα φπσο «αγφξαζε» ή «απέθηεζε» πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε γισζζηθή επίδξαζε ζηνπο 
απνδέθηεο, ελψ ε ηαπηφρξνλε πξνβνιή θξάζεσλ φπσο «επέιεμε εδψ» θαη «αληέδξαζε ηψξα» 
πξνζπαζεί λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ αγνξά ηνπ 
πξντφληνο ή ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο.
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3.4.5 ύντομες προτάσεις 

Οη ζχληνκεο πξνηάζεηο απνηεινχλ γισζζηθά κέζα πνπ ζπλαληνχληαη ζπρλά φρη κφλν ζηνλ 
ρψξν ηεο δηαθήκηζεο, αιιά θαη ζε άξζξα εθεκεξίδσλ, θπξίσο ζε επηθεθαιίδεο. Κχξην 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπληνκνγξαθίαο είλαη ε παξάιεηςε νξηζκέλσλ ζπληαθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε 
πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο πξνβάιινληαη ρσξίο βνεζεηηθά ξήκαηα θαη πξνζσπηθέο 
αλησλπκίεο. Ζ ρξήζε ηεο θάζε άιιν παξά θαηλνχξηα είλαη θαη κπνξεί λα αληρλεπηεί ζηελ επνρή 
κεηαμχ 1850 θαη 1920 κε πην αληηπξνζσπεπηηθή κνξθή ην παξάδεηγκα «Κξαηάεη επ‟ αφξηζηνλ 
ζε μεξφ κέξνο» φπνπ ην δηαθεκηδφκελν ζέκα έρεη κείλεη έμσ.  

          Ηδηαίηεξα ζπρλέο εκθαλίζεηο πξαγκαηνπνηνχλ νη ζχληνκεο πξνηάζεηο ζηηο δηαδηθηπαθέο 
δηαθεκίζεηο. Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη εμνηθνλνκνχλ ρψξν, ν νπνίνο είλαη πνιχηηκνο, είλαη πην 
γξήγνξεο ζηελ αλάγλσζε θαη επθνιφηεξεο ζηελ θαηαλφεζε ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνηάζεηο 
κεγάινπ κήθνπο πνπ είλαη θαη πην πνιχπινθεο.
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 Ζ γξήγνξε αληίιεςε θαη ε θαηαλφεζε είλαη 

ζεκαληηθέο ζην Γηαδίθηπν ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ πςειή ππθλφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 
ηνπ. Χζηφζν, αλάινγα κε ην πνζνζηφ πεξηθνπήο πνπ έρνπλ ππνζηεί νη πιεξνθνξίεο, είλαη 
δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο ή ελαιιαθηηθέο εξκελείεο, ζε δηαθνξεηηθφ 
επίπεδν γηα ηνλ θάζε ρξήζηε θαη ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν.  

         Έλα παξάδεηγκα ζπληεηκεκέλεο πξφηαζεο είλαη ε εξψηεζε πνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί 
ζηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα ησλ ηαμηδηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαη έρεη ηε 
κνξθή «Σαμηδεχεηε ζπρλά?».

169
 Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε εξψηεζε θαηά θαλφλα παξνπζηάδεηαη ζηνπο 

ρξήζηεο κέζα ζε πιαίζην θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρεη ηε κνξθή αλαδπφκελνπ παξαζχξνπ. 
Κχξην γλψξηζκά  ηεο είλαη ε εζηίαζε  ζηε ζπρλφηεηα  κε ηελ  νπνία νη θαηαλαισηέο ηαμηδεχνπλ.  
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Χο εθ ηνχηνπ νη ρξήζηεο πεξηκέλνπλ κηα επξχηεξε πιεξνθφξεζε φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη 
εηδηθέο πξνζθνξέο δηαθνπψλ απφ θάπνην ηαμηδησηηθφ γξαθείν. ε αληίζεζε φκσο κε ηελ 
πξνζδνθία απηή ην παξαπάλσ εξψηεκα αλαθέξεηαη κφλν ζηε ζπρλφηεηα πνπ ηα άηνκα 
ηαμηδεχνπλ θαη ζε ηίπνηα πεξηζζφηεξν. 

          Ζ παξφηξπλζε γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ην ιφγν 
γηα ηελ ελεξγνπνίεζε πνπ κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα ε δσξεάλ ιήςε δνθηκαζηηθήο 
έθδνζεο ηαμηδησηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ παξέρεη ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ χπαξμε ηεο 
ιέμεο «δσξεάλ» ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ιεηηνπξγεί σο ιέμε-θιεηδί θαη καγλεηίδεη ην ελδηαθέξνλ 
ησλ ρξεζηψλ, ελψ αζθεί έληνλε επίδξαζε ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο.
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3.5 Γλωσσική πειθώ με βάση συναισθηματικούς παράγοντες 

Όζν κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα επηξξνήο δηαζέηεη κηα δηαθήκηζε, ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο 
νη ρξήζηεο λα ηε ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο θαη λα ηελ αλαθαινχλ ζηε κλήκε ηνπο ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ζθέθηνληαη λα πξνβνχλ ζηελ αγνξά ελφο εκπνξηθνχ αγαζνχ. Όκσο ε κέγηζηε 
δπλαηή επίδξαζε πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε ζπλαηζζεκαηηθψλ ειθπζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 
ηερλαζκάησλ. Σα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ πεξηέρνπλ έληνλε έθθιεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 
αξθεηέο θνξέο επηηπγράλνπλ ην ζθνπφ ηνπο πνπ είλαη ε αγνξά ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο ή 
ηεο δηαθεκηδφκελεο ππεξεζίαο. ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη δχν είδε ζπλαηζζεκαηηθήο 
έθθιεζεο ηνπ ρξήζηε. Αξρηθά, θαηαγξάθνληαη νη ζηξαηεγηθέο θηλήηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη φηαλ 
ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα απεπζχλνληαη ζηνπο ρξήζηεο θαη θαηφπηλ γίλεηαη αλαθνξά ζην 
ιεμηινγηθφ επίπεδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνζπαζηεί ε πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ θαη 
ην νπνίν πεξηιακβάλεη δηάθνξεο απινπζηεχζεηο, φπσο είλαη νη ιέμεηο-θιεηδηά, πνπ έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα αζθνχλ ηδηαίηεξε επηξξνή.
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3.5.1 Πειθώ προερχόμενη από συναισθηματικές στρατηγικές    

Τπάξρνπλ δηάθνξα θίλεηξα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα πεηζζνχλ 
θαη λα επηιέμνπλ ηειηθά ηελ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε. Οη πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο ηερληθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ θίλεηξα είλαη ηα πεδία πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαζθέδαζε θαη ζηε δηεθδίθεζε 
θάπνηνπ επάζινπ. Οη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο ζπρλά πξνζθέξνπλ ςπραγσγία, ζπκκεηνρή ζε 
παηρλίδηα, ρξεκαηηθά θαη άιινπ είδνπο βξαβεία, πξνζθνξέο ζε ηηκέο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 
θίλεηξν πνπ ηθαλνπνηεί ηελ πεξηέξγεηα, ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο, ηε δηάζεζε γηα θέξδνο θαη 
ηελ αλάγθε γηα ηερληθή ππνζηήξημε ησλ θαηαλαισηψλ. 

          πρλά, νη θαηαλαισηέο βιέπνπλ κηα ειεθηξνληθή δηαθήκηζε πνπ ηνπο πξνηξέπεη λα 
ιάβνπλ κέξνο ζε θάπνην παηρλίδη ή λα απαληήζνπλ ζε έλα εχθνιν γξίθν, πξνθεηκέλνπ λα 
δηεθδηθήζνπλ ην πξνβαιιφκελν έπαζιν ή κεγάιε έθπησζε ζε θάπνην άιιν εκπνξηθφ αγαζφ. 
Δθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ηεο επηζπκίαο γηα ζπκκεηνρή ζην παηρλίδη ε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε 
απηήο ηεο κνξθήο ρξεζηκνπνηεί έλα επηπιένλ θίλεηξν σο κέζν ζηξαηεγηθήο. Πξνζπαζεί λα 
πείζεη ηνπο ρξήζηεο κε ηελ ηνπνζέηεζε θεηκέλνπ θαη θηλνχκελσλ εηθφλσλ, φηη έρνπλ ηελ επθαηξία 
λα θεξδίζνπλ σο δψξν έλα αγαζφ, ζπρλά πνιπηειείαο, ή λα δηεθδηθήζνπλ κεγάιε έθπησζε επί 
ηεο αξρηθήο εκπνξηθήο ηνπ αμίαο αλ ζην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ βγνχλε ληθεηέο. Ο ζπλδπαζκφο 
ησλ δηαθνξεηηθψλ θηλήηξσλ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 
πιαηζίνπ, θαζψο νξηζκέλνη ρξήζηεο είλαη δπλαηφλ λα πξνζειθχνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζην 
παηρλίδη, άιινη απφ ηελ δσξεάλ αγνξά ή ηελ κεγάιε έθπησζε θαη θάπνηνη θαη απφ ηηο δχν 
πξναλαθεξζείζεο ζπληζηψζεο.
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          Ζ παξαθάησ δηαθήκηζε πξνηξέπεη ηνπο ρξήζηεο λα ζηνρεχζνπλ πέληε θηλεηά ηειέθσλα 
ηεο εηαηξίαο Apple. ε πεξίπησζε επηηπρίαο, δειαδή φηαλ θαηαθέξνπλ λα πεηχρνπλ θαη λα 
βγάινπλ εθηφο ζεηξάο ηνλ απαηηνχκελν  αξηζκφ ηειεθψλσλ, ηφηε ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα γηα ηελ  

              170. David W. Schumann, Esther Thorson (1999) Advertising and the World Wide Web ζελ. 74-79 

              171. Thomas J. Kuegler (2000) Web advertising and marketing ζελ. 62-64 

            172. Marla R. Stafford, Ronald J. Faber  (2005) Advertising, Promotion, and New Media ζελ. 58-60 
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απφθηεζε ελφο θνκκαηηνχ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κάξθα πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ην 
iphone. Γισζζηθά, ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα δηαηππψλεηαη σο νδεγία πνπ παξαθηλεί ηνπο 
θαηαλαισηέο λα «εμνπδεηεξψζνπλ» πέληε θηλεηά ηειέθσλα πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ. Γελ 
ππάξρνπλ επηπιένλ νδεγίεο ελεξγνπνίεζεο, θαζψο απηέο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ πξφηαζε 
πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ.  

 

 

Δηθόλα 3 : Ηιεθηξνληθή δηαθήκηζε κε θίλεηξα «ςπραγσγία» θαη «θέξδνο» 

          Μηα δηαθνξεηηθή εξκελεία ηνπ παξαπάλσ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο είλαη φηη εάλ θάπνηνο 
θαηαθέξεη λα ζηνρεχζεη πέληε ηειέθσλα, ηφηε κπνξεί λα θεξδίζεη έλα απφ απηά δσξεάλ. Οη 
ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηελ πξνυπφζεζε απηή πνπ ηίζεηαη απφ ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήκηζεο ή νπνία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θηλνχκελσλ δηαθεκίζεσλ. 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο δελ ππάξρεη θαλέλα παηρλίδη θαη θαλέλαο δηαγσληζκφο. Ζ ζηφρεπζε 
ησλ ηειεθψλσλ είλαη πνιχ εχθνιε θαη ζηελ νπζία αληηζηνηρεί ζε πέληε «θιηθ» ηνπ πνληηθηνχ πνπ 
πξέπεη λα θάλεη ν ρξήζηεο.

173
 Μφιηο νινθιεξσζεί απηή ε πξναπαηηνχκελε απηή θίλεζε ηφηε 

γίλεηαη απηφκαηε κεηαθνξά ζε δηαθνξεηηθφ δηαδηθηπαθφ ρψξν φπνπ δεηείηαη ε εηζαγσγή 
ππάξρνληνο αξηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηινγή ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 
δηθηχνπ ψζηε λα ζηαιεί κήλπκα απφ ηελ ηζηνζειίδα ην νπνίν πεξηέρεη θάπνην θσδηθφ. Ζ 
ζπκκεηνρή ζην παηρλίδη νινθιεξψλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ απηνχ ζηελ ηζηνζειίδα. 
Όιε ε πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία απνδεηθλχεη  φηη ηειηθά πξφθεηηαη γηα έλα πιαζηφ παηρλίδη 
πνπ έρεη σο ζθνπφ φρη λα πξνζθέξεη θάπνην δψξν, αιιά λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 
θαηαλαισηψλ. Μηα νκάδα ρξεζηψλ ελδέρεηαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ επθαηξία απηή λα 
απνθηήζνπλ δσξεάλ έλα απφ ηα αθξηβφηεξα θηλεηά ηειέθσλα ηεο αγνξάο.
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 Χζηφζν, ζην 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα δελ είλαη απφιπηα ζαθέο ηη αθξηβψο ζα ζπκβεί φηαλ ν ρξήζηεο ζθνπεχζεη 
ηα πέληε θηλνχκελα ηειέθσλα. Λεηηνπξγεί κφλν ζαλ θαηεπζπληήξηα νδεγία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
απμάλεηαη ε πεξηέξγεηα ηνπ θνηλνχ γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη έλα 
επηπξφζζεην θίλεηξν. 

          Παξφκνηα δηαθεκηζηηθή ζηξαηεγηθή ππάξρεη θαη ζηα κελχκαηα πνπ δελ ππφζρνληαη ηελ 
απφθηεζε ελφο εκπνξηθνχ αγαζνχ, αιιά ην θέξδνο νξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. ε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε ππεξηεξεί ην ζηνηρείν ηεο δηαζθέδαζεο, αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθηπαθή 
δηαθεκηζηηθή παγίδα πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ην πξψην «θιηθ» ηνπ ρξήζηε ζε νπνηνδήπνηε 
ζεκείν. Γισζζνινγηθά δελ είλαη ηφζν ζαθήο, φπσο αθξηβψο θαη ε πξνεγνχκελε δηαθήκηζε 
επεηδή πξνβάιεη κφλν έλα ελδερφκελν λίθεο. πρλά, φζν πην κεγάιν είλαη ην αλαγξαθφκελν 
ππνζρφκελν πνζφ, ηφζν πεξηζζφηεξε επίδξαζε αζθείηαη ζηνπο θαηαλαισηέο λα 
ελεξγνπνηήζνπλ ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα.

175
  

          Μηα επηπιένλ εηθφλα δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο θηλήηξσλ 
είλαη απηή πνπ θάλεη έθθιεζε ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ ρξεζηψλ. Οη δηαθεκίζεηο απηνχ 
ηνπ είδνπο νπζηαζηηθά απνηεινχλ αληίγξαθα δηαθήκηζεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ 
θάζε κνξθή βνήζεηαο ή ζπλδξνκήο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην κεκνλσκέλν άηνκν γηα ηελ 
επίηεπμε ελφο θνηλσθεινχο έξγνπ ή θνηλσληθνχ ζθνπνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχλ 
πξνζσπηθφ χθνο, ψζηε λα δψζνπλ πην άκεζν ηφλν ζην πξνβαιιφκελν κήλπκα.
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         Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην θείκελν «Μπνξείο λα βνεζήζεηο. Κάλε θιηθ γηα λα 
πξνζθέξεηο ηε βνήζεηά ζνπ.» Ζ έληνλε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζην γξαπηφ ιφγν είλαη θαλεξή απφ 
ηελ πξψηε πξφηαζε ή νπνία ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί θαη σο έθθιεζε γηα βνήζεηα. Ζ 
δεχηεξε θξάζε απεηθνλίδεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ απνζηνιέα λα πείζεη ηνπο ρξήζηεο φηη γηα λα 
βνεζήζνπλ ε πξψηε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα θάλνπλ είλαη λα επηιέμνπλ ηε δηαθήκηζε κε ην 
δείθηε ηνπ πνληηθηνχ θαη φηη ε επηινγή απηή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ 
θνηλσθεινχο ζθνπνχ θαη φρη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο κηαο εηαηξίαο. Ζ ρξήζε ησλ 
φξσλ «βνεζήζεηο» θαη «πξνζθέξεηο» απεπζχλνληαη ζηελ πξνζπκία ησλ αηφκσλ λα ζηεξίμνπλ 
άιινπο θησρνχο ή αλήκπνξνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ε άκεζε θαη έληνλε 
πξνβνιή ηνπ δεπηέξνπ πξνζψπνπ πξνζπαζεί λα κεηαδψζεη ζηνλ θάζε ρξήζηε ηελ πεπνίζεζε 
φηη έρεη ηε δχλακε ή ηελ ηθαλφηεηα λα βνεζήζεη.    

3.5.2 Πειθώ προερχόμενη από λέξεις «κλειδιά»     

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη πεηπρεκέλεο, νη ιέμεηο θαη νη θξάζεηο πνπ πξνθαινχλ ηνπο πειάηεο λα 
αληηδξάζνπλ ζην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ πεηζψ θαη λα γίλνληαη 
ακέζσο θαηαλνεηέο απφ ηνπο αγνξαζηέο. Γη απηφ ζπρλά απνθαινχληαη κε ηνλ φξν ιέμεηο 
«θιεηδηά». Όηαλ δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν πεηζηηθψλ κέζσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ 
ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ αηφκσλ πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαβάιινπλ ηε ςπρηθή 
ηνπο δηάζεζε κε ζθνπφ ηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. Οη 
ιέμεηο-θιεηδηά ελζσκαηψλνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ιέμεσλ, θπξίσο ξήκαηα θαη επίζεηα, αιιά 
θαη νπζηαζηηθά. εκαζηνινγηθά νθείινπλ λα είλαη ζαθείο θαη λα πξνθαιέζνπλ ηε πξνζνρή θαη ην 
ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ ζε αξθεηά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, γεγνλφο πνπ ζα απμήζεη ηηο 
πηζαλφηεηεο γηα επηηπρία.
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          Οη θξάζεηο πνπ πξνθαινχλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ είλαη 
απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. χκθσλα κε κηα κειέηε ε δπλαηφηεηα 
νηθνλνκίαο έρεη άκεζε επίδξαζε ζηνπο ρξήζηεο θαη απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο 
ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο. ε απινχο φξνπο νη δηαθεκηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ εθπησηηθά κέζα ή 
δσξεάλ πξνζθνξέο αγαζψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε εθθξάζεηο φπσο «εμνηθνλνκήζηε 
κέρξη..», «δσξεάλ», «ρακειφ θφζηνο», «πξνζθνξά», «θεξδίζηε κέρξη…», νη νπνίεο ζπρλά 
ζπλνδεχνληαη απφ θαληαρηεξά ζεκεία ζηίμεο φπσο ηα ζαπκαζηηθά. Παξφιν πνπ παξαηεξείηαη 
ην θαηλφκελν ππεξβνιηθήο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ, νη δηαθεκηζηέο εμαθνινπζνχλ λα ηνπο 
εθαξκφδνπλ ζπρλά, φρη κφλν ζηελ δηαδηθηπαθή αιιά θαη ζηελ παξαδνζηαθή κνξθή ησλ 
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, θαζψο επίζεο ζε θάπνην βαζκφ θαη ζηηο έληππεο δηαθεκίζεηο. 
Θεσξνχλ φηη ε ζπλερφκελε πξνβνιή ηνπο ζρεδφλ ζε φια ηα κέξε πνπ βξίζθεηαη ην 
θαηαλαισηηθφ θνηλφ, εληφο θαη εθηφο Γηαδηθηχνπ, ζα επηηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα πνπ είλαη 
ε πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

          Παξφκνηα κε ην θαζεζηψο ηεο άκεζεο δηαθήκηζεο, ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ θαλεξψλνπλ 
ζεηηθή ή αξλεηηθή αληίδξαζε ησλ ρξεζηψλ. Οη ελδείμεηο απηέο απνθαινχληαη «ζήκαηα 
αληαπφθξηζεο». Όζν πην ζεηηθά  είλαη θνξησκέλεο νη ελδείμεηο, ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο 
ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. Καηά θαλφλα ην πην ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηνπο 
θαηαλαισηέο είλαη ε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. Γη απηφ ε ρξήζε ηεο ιέμεο «έθπησζε» ή ηεο 
θξάζεο «κείσζε ηηκψλ» απνηειεί ζεηηθή έλδεημε ε νπνία αλακέλεηαη λα έρεη νπζηαζηηθή 
επίπησζε ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Παξάιιεια δηάθνξνη αξλεηηθνί φξνη φπσο 
«ρξέσζε» απνθηνχλ ζεηηθή εηθφλα φηαλ κπξνζηά ηνπο έρνπλ ηε ιέμε «φρη», φπσο είλαη γηα 
παξάδεηγκα νη θξάζεηο «φρη πξφζζεηε επηβάξπλζε» ή «φρη επηπιένλ κεηαθνξηθά». Δπηπιένλ, ν 
ηνληζκφο πςεινχ πνζνζηνχ έθπησζεο, γηα παξάδεηγκα 75%, είλαη κηα αθφκε ζεηηθή έλδεημε 
πνπ εληζρχεη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ πξνβάιινληαο πεξηζζφηεξν ην πεξηερφκελν ηνπ 
δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο.
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          Μηα αθφκε θαηεγνξία ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο «ιέμεηο- θιεηδηά», ιφγσ 
ηνπ ελεκεξσηηθνχ κελχκαηφο ηνπο είλαη νη ραξαθηεξηζκνί ησλ νπζηαζηηθψλ κε πην 
αληηπξνζσπεπηηθή ηε ιέμε «δσξεάλ». Ζ πξφζεζε ησλ  δηαθεκηζηψλ λα  πξνζθέξνπλ πξντφληα  

             177. Thomas J. Kuegler (2000) Web advertising and marketing ζελ. 136-137 

             178. David W. Schumann, Esther Thorson (1999) Advertising and the World Wide Web ζελ. 118-120 
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θαη ππεξεζίεο ρσξίο ρξεκαηηθή ακνηβή εληζρχεη αξθεηά ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ ζηα 
ειεθηξνληθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ ε «ιέμε - θιεηδί» «δσξεάλ» 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο εληζρπκέλε κε 
θαληαζκαγνξηθά γξαθηθά θαη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη έληνλε γξαθή ψζηε λα γίλεηαη ακέζσο 
αληηιεπηή απφ ηνπο θαηαλαισηέο, παξνηξχλνληάο ηνπο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα πξνβνχλ ζε 
πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ην δηαθεκηδφκελν αγαζφ.  

3.5.3 Απλουστεύσεις   

Έλα αθφκε θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ είλαη ε 
ρξήζε απινπζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ην γισζζηθφ επίπεδν θαη ηε κνξθή ησλ 
ζπληαθηηθψλ κεζφδσλ. Σα απινπζηεπκέλα ζηνηρεία πξνέξρνληαη βαζηθά απφ ηε γξαπηή 
αιιειεπίδξαζε πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθψλ ζπλνκηιηψλ, ηελ 
επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηελ απνζηνιή ζχληνκσλ κελπκάησλ απφ 
θηλεηά ηειέθσλα. Ζ δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζή ηνπο ζηελ δηαδηθηπαθή γιψζζα ησλ 
δηαθεκίζεσλ ήηαλ αξθεηά γξήγνξε ιφγσ ειάρηζηεο πξνζπάζεηαο πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα 
ηππσζνχλ. Χο εθ ηνχηνπ, επηηάρπλαλ ηε γξαπηή δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, αλ θαη απηή 
εμαθνινπζεί λα είλαη πην αξγή απφ ηελ πξνθνξηθή. Δπηπξφζζεηα, επεηδή ν ρξφλνο 
αληηθαηνπηξίδεηαη ζε ρξήκαηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, είλαη πξνθαλέο φηη φζν 
πεξηζζφηεξν ρξφλν μνδεχνπλ νη ρξήζηεο ζην δηαδηθηπαθφ Ηζηφ, ηφζν πςειφηεξα είλαη ηα 
ειεθηξνληθά θφζηε.

179
  

          Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απινπζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ είλαη νη ζπληνκνγξαθίεο, νη 
εηθνλνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο εθθξάζεσλ πξνζψπνπ (emoticons) θαη ηα αθξσλχκηα. 
Πξσηαξρηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη λα ππνθαζηζηνχλ ιέμεηο θαη θξάζεηο. Κπξηφηεξν γλψξηζκα 
απηνχ ηνπ είδνπο ηεο γισζζηθήο ρξήζεο είλαη φηη αλαπηχρζεθε γηα ηνπο επηθνηλσληαθνχο 
ζθνπνχο κεηαμχ εηδηθψλ ρξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ. Μηα 
ππνθαηεγνξία απινπζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ, ηα απνθαινχκελα «hakspek», πξνέξρνληαη απφ 
εμεηδηθεπκέλε γιψζζα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη hacker.

180
 Όκσο απινπζηεπκέλα ζηνηρεία 

κπνξεί λα είλαη θαη κεκνλσκέλα γξάκκαηα ή αξηζκνί. Όρη ζπάληα ιέμεηο αληηπξνζσπεχνληαη 
απφ ειάρηζηα γξάκκαηα ή νξηζκέλνπο αξηζκνχο κε απνηέιεζκα ηελ παξφκνηα ή νκφθσλε 
πξνθνξά ηνπο. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ρξήζε ηνπ αξηζκνχ 4 ν νπνίνο 
αληηθαζηζηά ηελ αγγιηθή ιέμε for (γηα), θαζψο ζηελ πξνθνξηθή νκηιία πξνθέξνληαη κε ηνλ ίδην 
αθξηβψο ηξφπν. Αλ θαη ε νξζνγξαθία ηνπο δηαθέξεη νη ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ 
ηελ πξνβιεπφκελε έλλνηα πνπ δειψλεη ηε ρξήζε ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο.

181 

          Οη απινπζηεχζεηο θαη νη ζπληνκεχζεηο ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ απνηεινχλ θαηλνηνκία 
ζηνλ ηνκέα ηεο γισζζηθήο ρξήζεο. Ζ θπξηφηεξε, γεληθή ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ε εμνηθνλφκεζε 
ρξφλνπ, θαζψο αληί λα πιεθηξνινγνχληαη νιφθιεξεο ιέμεηο θαη θξάζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη 
κφλν κεξηθά γξάκκαηα ή νξηζκέλνη αξηζκνί θαη ην απνηέιεζκα είλαη αθξηβψο ην ίδην.

182
 ε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ή ζε δσληαλέο ειεθηξνληθέο αιιειεπηδξάζεηο φπσο νη ζπλνκηιίεο, είλαη 
αξθεηά ζπλεζηζκέλεο επεηδή ιηγνζηεχνπλ ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα πιεθηξνιφγεζε. Ζ 
αιιειεπηδξαζηηθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ηεο νζφλεο κεηαμχ δχν ή 
πεξηζζνηέξσλ ρξεζηψλ κηκείηαη ηε ιεθηηθή ζπδήηεζε, αιιά ρξεζηκνπνηεί γξαπηφ αληί γηα 
πξνθνξηθφ ιφγν.

183
  

          ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ ηα απινπνηεκέλα ζηνηρεία έρνπλ δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα. 
Σν βαζηθφ κήλπκα ηεο δηαθήκηζεο βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή κνξθή απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 
δεκνζηεπζεί. Παξφια απηά είλαη δπλαηφλ ε απιή γιψζζα θαη νη ζπληνκεχζεηο λα δηαζθεδάδνπλ 
ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαηά ηελ πξνβνιή ηνπο θαη λα αζθνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζεηηθή 
επίδξαζε ζε απηφ.

184
 Δλδερνκέλσο νη ρξήζηεο ζηελ αξρή λα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιινπλ 

πξνζπάζεηεο γα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, αιιά φζν πην 
επξχηεξα γλσζηή είλαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα, ηφζν πην εχθνιε γίλεηαη ε θαηαλφεζή ηνπ. 
Ζ δηαθεκηζηηθή απηή ζηξαηεγηθή ησλ απινπζηεχζεσλ δεκηνπξγεί θαηλνχξηνπο ιεμηινγηθνχο 
θαλφλεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ ελαζρφιεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηηο ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο.
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           179. Brian Sheehan  (2010) Basics Marketing : Online Marketing ζελ. 120-125 

           180.  Marla R. Stafford, Ronald J. Faber  (2005) Advertising, Promotion, and New Media ζελ. 285-289 
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http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbo=1&biw=1920&bih=918&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Marla+R.+Stafford%22&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CEoQ9AgwBDgK
http://books.google.gr/books?id=bwS3klAb7nMC&printsec=frontcover&dq=web+advertising&source=bl&ots=vXS7ikUivG&sig=HyVSq7mW0QSCHuJVx8A2reJhwiQ&hl=el&sa=X&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CEgQ6AEwBDgK
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         Οη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο δελ επηθεληξψλνληαη ζε κία κφλν ζηξαηεγηθή πεηζνχο, αιιά 
ζπλδπάδνπλ αξθεηέο. Οη πξνηξνπέο ζπλνδεχνληαη απφ δηαζθέδαζε θαη άιινπ είδνπο θίλεηξα, νη 
κνξθέο πξνζσπηθήο πξνζέγγηζεο ελζσκαηψλνπλ άκεζεο θαη έκκεζεο εξσηήζεηο ή 
θαζνξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο θξηηεξίσλ θαη «ιέμεηο- θιεηδηά». Πέξα φκσο απφ ηηο παξαπάλσ, 
νπνηαδήπνηε άιιε ζπλδπαζηηθή κνξθή είλαη δπλαηή γηα ηνλ θιάδν ησλ ειεθηξνληθψλ 
δηαθεκίζεσλ.

186 

 

          181. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 307-311 

             182. Yongkuk Chung (2007) Processing Web Ads: The Effects of Animation and Arousing Content ζελ 59-64 

             183. Thomas J. Kuegler (2000) Web advertising and marketing ζελ. 160-163 

             184. Chan Yun Yoo (2007) Preattentive Processing of Web Advertising ζελ. 250-253 

           185. Brian Sheehan  (2010) Basics Marketing : Online Marketing ζελ. 130-135 

             186.  David W. Schumann, Esther Thorson (1999) Advertising and the World Wide Web ζελ. 85-87 
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Η εμφάνιση των ηλεκτρονικών διαφημίσεων 

4.1 Κλασσικές μορφές ηλεκτρονικής διαφήμισης 

Κάζε είδνο δηαθήκηζεο βαζίδεηαη ζε θάπνην δηαθεκηζηηθφ πξφηππν, φπσο είλαη νη ηειενπηηθέο 
πξνβνιέο ησλ ηξηάληα δεπηεξνιέπησλ ή ε κνξθή ηεο έληππεο δηαθήκηζεο πνπ θαιχπηεη 
αθξηβψο ην έλα ηέηαξην ηεο ζειίδαο. Δπεηδή ν δηαδηθηπαθφο ηζηφο απνηειεί έλα κέζν πξνβνιήο 
πνπ βαζίδεηαη ζηελ εκθάληζε ζειίδσλ, ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 
δηαίξεζε ησλ ζειίδσλ απηψλ ζε θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο πνπ εμππεξεηνχλ σο ζεκεία 
ηνπνζέηεζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν 
κηθξψλ, επηιέμηκσλ πιαηζίσλ θεηκέλνπ, φπσο επίζεο θαη κηαο επξχηεξεο πνηθηιίαο ζρεκάησλ 
θαη κεγεζψλ.

187
 Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο θαη 

ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παγθφζκηα επξπδσληθή δηείζδπζε 
δεκηνχξγεζαλ ειεθηξνληθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 
ησλ έληππσλ κνξθψλ ζπλνδεπφκελα απφ θαληαζκαγνξηθά γξαθηθά θαη έληνλεο εηθφλεο, 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ πινχζηεο αιιειεπηδξαζηηθέο εκπεηξίεο θαη επεξεάδνπλ  
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ σζψληαο ηνπο λα αληηδξάζνπλ ζεηηθά ζην θάιεζκα ησλ 
δηαθεκηζηψλ γηα αγνξά ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο. Μεξηθά δηαδηθηπαθά δηαθεκηζηηθά 
κελχκαηα ελζσκαηψλνπλ έλα αξθεηά πςειφ επίπεδν πνιππινθφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ 
θαηαλφεζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο, ψζηε νη ρξήζηεο δελ πξέπεη λα ηα εγθαηαιείςνπλ θαη λα 
αλνίμνπλ θάπνηα άιιε ηζηνζειίδα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα νινθιεξψζνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ αγνξά ηνπ αγαζνχ ή ηεο ππεξεζίαο.

188
  

          Ο νξγαληζκφο Interactive Advertising Bureau (ΗΑΒ) ήηαλ ν πξψηνο πνπ αλαγλψξηζε φηη ε 
δεκηνπξγία δηαθεκηζηηθψλ πξνηχπσλ απνηειεί αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο 
θαη καδί κε ηελ εμέιημε ηεο βηνκεραλίαο ζπλζέηεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ πνπ 
εγγπάηαη ηηο πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο αξρηθά κνξθνπνηήζεθαλ 
σο πξναηξεηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, αιιά αξγφηεξα πηνζεηήζεθαλ επξέσο. Ο θχξηνο 
ζθνπφο ηνπο είλαη λα δεκηνπξγνχλ νκνηνκνξθία κεηαμχ ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζθνπψλ, πνπ είλαη ε 
δηαδηθαζία ηεο αγνξάο θαη ε παξνρή εμππεξέηεζεο πξνο ηνπο πειάηεο, θαη παξάιιεια λα 
αθήλνπλ αλνηθηνχο δεκηνπξγηθνχο νξίδνληεο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ 
κελπκάησλ.
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4.1.1 Σο μέγεθος των διαφημίσεων  

Ο νξγαληζκφο ΗΑΒ θαζνξίδεη ηξεηο νκάδεο δηαθεκίζεσλ : ηα νξζνγψληα θαη ηα αλαδπφκελα 
παξάζπξα, ηα δηαθεκηζηηθά πξφηππα θαη ηα θνπκπηά, θαη ηνπο νπξαλνμχζηεο. Παξφκνηα κε ηελ 
έληππε κνξθή, νη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο πξνβάιινληαη ζε δηαθνξεηηθά ζρήκαηα θαη κεγέζε. 
πρλά απνθαινχληαη κε ηνλ φξν αιιειεπηδξαζηηθέο κνλάδεο κάξθεηηλγθ. Οη πην ζπλεζηζκέλεο 
θαη ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ είλαη ηέζζεξηο ζχκθσλα κε κηα 
θαηαγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2006. Απφ έλα κεγάιν ζχλνιν πεξίπνπ ελελήληα δχν 
ρηιηάδσλ δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ θπξίαξρε ζέζε θαηείρε ην κνληέιν ηνπ «πιήξνπο» 
νξζνγψληνπ κε πνζνζηφ 20%, ελψ αθνινπζνχζε ην κνληέιν ηνπ «κεζαίνπ» νξζνγσλίνπ κε 
πνζνζηφ 13% θαη ηειεπηαία ήηαλ ηα κνληέια ηνπ «πιήξνπο ιάβαξνπ» θαη ηνπ «νπξαλνμχζηε» 
κε πνζνζηφ 10%. Σα ππφινηπα πνζνζηά πνπ πεξηιακβάλνπλ ην κνληέιν ησλ κηθξψλ θαη 
κεγάισλ θνπκπηψλ, ησλ ηεηξάγσλσλ θνπκπηψλ θαη ησλ κε ζπλεζηζκέλσλ κεγεζψλ θπκαίλνληαη 
κεηαμχ 4% θαη 5%. Γηάθνξα άιια απξνζδηφξηζηα κεγέζε ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ 
17% απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θαη άιισλ κνξθψλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ δηαθεκηζηηθψλ 
ζρεκάησλ.
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          187. SCN Education B.V. (2000) Webvertising: The Ultimate Internet Advertising Guide ζελ. 57-59 

          188. David W. Schumann, Esther Thorson (1999) Advertising and the World Wide Web ζελ. 90-94 

          189. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 290-291 

          190. Chan Yun Yoo (2007) Preattentive Processing of Web Advertising ζελ. 207-210                
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          Ζ κέηξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκηζηηθψλ κνξθψλ πξνβνιήο ζε χςνο θαη πιάηνο 
πξνζδίδεη ζε απηέο ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα κε ηα γλσξίζκαηα ηεο έληππεο παξνπζίαζεο ζε 
εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη θάζε άιινπ είδνπο θπιιάδην. Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο απηφ 
βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ζηα έληππα κέζα ν ζπλνιηθφο δηαζέζηκνο ρψξνο ρξεζηκνπνηείηαη σο 
επί ην πιείζηνλ γηα ηελ πξνψζεζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ θαη ιηγφηεξν γηα άιινπο ζθνπνχο, 
φπσο ε ηνπνζέηεζε θάπνηνπ άξζξνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη δηαθεκηζηέο θαη γεληθά νη 
δεκηνπξγνί ησλ δηαθεκηζηηθψλ πξνβνιψλ απνζθνπνχλ ζηελ αδηάθνπε παξνπζίαζε 
δηαθεκίζεσλ απφ φια ηα κέζα ζηα νπνία έρνπλ πξφζβαζε νη θαηαλαισηέο, ψζηε ηειηθά λα ηνπο 
νδεγήζνπλ ζηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.

191 

          πλήζσο νη αγνξαζηέο γλσξίδνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εκθάληζεο ησλ 
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, ελψ πξνζειθχνληαη απφ θάπνηνπο πεξηζζφηεξν θαη απφ θάπνηνπο 
ιηγφηεξν ζχκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε 
παξαθνινχζεζε ηελ αληίδξαζε κηαο επηιεγκέλεο νκάδαο ρξεζηψλ Γηαδηθηχνπ ζηελ 
παξνπζίαζε ελλέα δηαθνξεηηθψλ εηδψλ δηαθεκίζεσλ φπσο ηα «παλφ», ηα νξζνγψληα, νη 
νπξαλνμχζηεο, ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα κε ήρν θαη εηθφλα, ηα αλαδπφκελα παξάζπξα, ηα 
«pop-under» θαη ηα «pop-ins» (δηαθεκίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ ζειίδσλ). Οη κνξθέο 
πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηε κεγαιχηεξε πξνηίκεζε είλαη απηέο νη νπνίεο είλαη ιηγφηεξν ελνριεηηθέο 
ζηα κάηηα ησλ ρξεζηψλ θαη δηαζέηνπλ θαζνξηζκέλν ρψξν ζηελ νζφλε ή παξέρνπλ κεηαβηβάζεηο. 
Σα «παλφ», νη νπξαλνμχζηεο θαη ηα «pop-ins»  έρνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά πνπ 
πξνζεγγίδνπλ ην 20%. ηελ ηειεπηαία ζέζε θαηαηάζζνληαη ηα πην παξεκβαηηθά είδε ηα νπνία 
είλαη ηα «pop-under» θαη ηα αλαδπφκελα παξάζπξα. Σν 85% κε 90% ησλ ρξεζηψλ δίλεη ζε 
απηέο ηηο κνξθέο ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία κε ην πην ρακειφ πνζνζηφ λα ζπγθεληξψλεη ε 
θαηεγνξία ησλ αλαδπφκελσλ παξαζχξσλ.
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          Αλ αλαινγηζηνχκε ηελ εμέιημε ηνπ Γηαδηθηχνπ δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ηα 
πεξηζζφηεξν αξεζηά κνληέια είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά νη δηαθεκηζηέο. Οη 
δηαθεκηζηέο, αιιά θαη νη θαηαλαισηέο έρνπλ απνθηήζεη εκπεηξία θαη εμνηθείσζε κε ηα 
πξναλαθεξζέληα κνληέια, ελψ εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα απηά ζε θαζεκεξηλή βάζε. 
ηελ πεξίπησζε πνπ κνξθέο πξνβνιήο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, φπσο ηα αλαδπφκελα 
παξάζπξα, πξνθαινχλ αγαλάθηεζε ζηνπο θαηαλαισηέο, νη δηαθεκηζηέο νθείινπλ λα 
ελεκεξψλνληαη γηα ην γεγνλφο απηφ θαη λα αιιάδνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο. Βέβαηα, ε ρξήζε κε 
πξνηηκνχκελσλ δηαθεκηζηηθψλ κνληέισλ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη πεξηηηή ζηε δηαδηθαζία ηεο 
δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. Αθφκε θαη ε ρξήζε ησλ αλαδπφκελσλ παξαζχξσλ, ε νπνία 
επηθξίζεθε έληνλα γηα ηελ ελφριεζε πνπ πξνθαινχζε ζηνπο ρξήζηεο κε ζπλέπεηα λα νδεγεί 
ζηνλ απεπζείαο ηεξκαηηζκφ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ελδέρεηαη λα απνηειέζεη έλα 
ηζρπξφ κέζν επηθνηλσλίαο φηαλ βξεζεί ε θαηάιιειε επθαηξία θαη αιιειεπηδξάζεη κε 
ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρξεζηψλ νη νπνίνη ζα δείμνπλ ην αλακελφκελν ελδηαθέξνλ γηα ην 
δηαθεκηζηηθφ πεξηερφκελν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα αλαδπφκελα παξάζπξα πνπ 
παξνηξχλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηεμαγσγή θάπνηνπ παηρληδηνχ ην νπνίν 
ζπρλά αλαλεψλεηαη. Ζ πεξίπησζε απηή είλαη αξθεηά ειθπζηηθή θαη ζπλήζσο επηηπγράλεη λα 
νδεγήζεη ηνπο ρξήζηεο ζηελ ζπλδεδεκέλε ηζηνζειίδα. Δπηπιένλ, φζν πην ζπρλά αλαλεψλνληαη 
ηα παηρλίδηα ηφζν πεξηζζφηεξν παξαζχξνληαη νη θαηαλαισηέο απφ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο γηα ην 
θαηλνχξην θάζε θνξά απνηέιεζκα ηεο δηεμαγσγήο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ελζαξξχλεηαη ε 
απφθαζε ησλ δηαθεκηζηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα αλαδπφκελα παξάζπξα απηνχ ηνπ 
είδνπο.

193 

 4.2 Δημιουργικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 

της διαφήμισης στην οθόνη  

Ζ αλαδήηεζε γηα ηελ εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ θαη δεκηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία είλαη ηθαλά 
λα κεηαδψζνπλ κε ηδηαίηεξν ηξφπν ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ζηνπο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ απηνί 
λα  πεηζζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ  ζηε δηαδηθαζία πνπ  πξνηείλεηαη είλαη  αληηθείκελν έξεπλαο γηα  

              191. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 300-307 

              192. Chan Yun Yoo (2007) Preattentive Processing of Web Advertising ζελ. 235-238 

          193. SCN Education B.V. (2000) Webvertising: The Ultimate Internet Advertising Guide ζελ. 65-70               
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αξθεηέο κειέηεο. Σα απνηειέζκαηα απέδεημαλ αξρηθά φηη πξαγκαηηθά ππάξρνπλ νξηζκέλνη 
παξάγνληεο νη νπνίνη εληζρχνπλ ηελ πεηζψ ησλ δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ βνεζψληαο έηζη 
ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο πνπ είλαη ε αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 
Πεξαηηέξσ, επηβεβαηψζεθε φηη ε ζηαζεξή ζέζε ζηελ νζφλε ησλ δηαθεκηζηηθψλ «ιάβαξσλ» 
ειθχεη ηελ πξνζνρή θαη βνεζάεη ηελ αλάθιεζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε κλήκε. Δπίζεο, ηα κεγάια 
ινγφηππα ή ηα επαλαιακβαλφκελα ινγφηππα, δηεπθξηλίδνπλ πεξηζζφηεξν ην κήλπκα θαη ηελ 
πξνζθνξά. Παξάιιεια, πςειφηεξν πνζνζηφ δηεπθξίλεζεο παξέρνπλ θαη ηνπ κεγάινπ 
κεγέζνπο δηαθεκηζηηθά «ιάβαξα» ή «παλφ», ελψ φηαλ ζπλδπάδνληαη κε ηελ παξνπζία 
αλζξψπηλεο κνξθήο απμάλνπλ ηελ επηζπκία ησλ ρξεζηψλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο γηα ην δηαθεκηδφκελν αγαζφ ή ηε δηαθεκηδφκελε ππεξεζία. Πέξα φκσο απφ ηα 
πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία ν γεληθφο θαλφλαο πνπ αθνινπζείηαη πάληα είλαη φηη ζην Γηαδίθηπν 
έλα απιφ, νξαηφ θαη γξήγνξα θαηαλνεηφ κήλπκα ζρεδφλ θάζε θνξά εμαζθαιίδεη αληαπφθξηζε 
απφ ην θνηλφ.
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          Μηα εμεηδηθεπκέλε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία CNET Networks είρε 
σο ζθνπφ ηελ ζε βάζνο έξεπλα ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ επηηπγράλνπλ λα απνζπνχλ ηελ 
πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ θαηά ηε δηάξθεηα πξνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ. Γηα 
ηελ εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο ε CNET Networks ρξεζηκνπνίεζε ηξεηο δηθέο ηεο 
ηζηνζειίδεο πνπ ε θάζε κηα απφ απηέο απεπζπλφηαλ ζε δηαθνξεηηθή νκάδα ρξεζηψλ. Ζ πξψηε 
ηζηνζειίδα νλνκαδφηαλ CNET θαη πεξηείρε πιεξνθνξίεο γηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, 
πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Ζ δεχηεξε ήηαλ ην GameSpot, δεκνθηιήο 
δηαδηθηπαθφο ηφπνο πνπ πεξηέρεη παηρλίδηα.

195
 Ζ ηξίηε ήηαλ ην ZDNet κηα ηζηνζειίδα θαζαξά 

ηερλνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο ηεο πιεξνθνξηθήο. πλνιηθά 
ζηε κειέηε ζπκκεηείραλ δεθαεθηά ρηιηάδεο άηνκα θαη αλαιχζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ δηαθφζηεο 
ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, κελπκάησλ θαη ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζηνηρείσλ. 
Οη επηζθέπηεο ησλ ηζηνζειίδσλ αξρηθά επηιέρζεθαλ ηπραία πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ 
ηηο πξνβαιιφκελεο δηαθεκίζεηο θαη θαηφπηλ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν 
εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηείρε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, ηελ δπλαηφηεηα 
αλάθιεζεο ζηε κλήκε θαη ηελ ζπκπάζεηα πξνο ην δηαθεκηζηηθφ θείκελν. Δπηπιένλ, απαξαίηεηε 
ήηαλ ε ππφδεημε ηεο θαιχηεξεο δηαθήκηζεο ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ησλ ρξεζηψλ γηα έλα πξντφλ 
ή κηα ππεξεζία.

196
  

          Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξέρνπλ πξφζζεηε θαζνδήγεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ 
αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ ψζηε λα ηξαβνχλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ηελ 
πξνζνρή ηνπ θνηλνχ θαη λα παξέρνπλ θαιχηεξν επίπεδν αιιειεπίδξαζεο. Παξάιιεια, 
πεξηιακβάλνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηερληθέο εκθάληζεο, ζρεδηαζκνχ θαη ζπκκεηνρήο ησλ 
ρξεζηψλ. Ζ CNET Networks απέδεημε φηη νη θαιχηεξεο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο είλαη απηέο πνπ 
πεξηέρνπλ θαληαρηεξέο εηθφλεο θαη έληνλε αληίζεζε ζην ρξσκαηηζκφ ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο 
νη δηαθεκίζεηο νθείινπλ :
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 Να ρξεζηκνπνηνχλ εληππσζηαθέο εηθφλεο. Ζ χπαξμε κεγάιεο, θαληαζκαγνξηθήο 
εηθφλαο ζπρλά πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ, θαζψο πξνζδίδεη έληνλε 
αληίζεζε κεηαμχ ηνπ εκπξφο θαη ηνπ πίζσ θφληνπ, εηδηθά φηαλ ν πίζσ έρεη καχξν 
ρξψκα, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο εκθάληζεο. Σα 
θσηεηλά, εληππσζηαθά ρξψκαηα φπσο ην θφθθηλν, ην κπιε, ην ρξπζνθίηξηλν θαη ην 
πξάζηλν καγλεηίδνπλ ηα βιέκκαηα ησλ ρξεζηψλ. Δπίζεο, ε ρξήζε δηαθεκηζηηθψλ 
κνληέισλ πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ην ζεαηή ζπγθεληξψλεη πςειφηεξε βαζκνινγία 
ζηελ παξαηεξεηηθφηεηα. 

 Να πεξηέρνπλ απιά κελχκαηα. χκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ ηα πην 
αμηφινγα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα είλαη εθείλα πνπ πεξηέρνπλ ηηο πην απιέο εθαξκνγέο 
θαη έλα ζαθέο ζεκείν εζηίαζεο. Οη δηαθεκίζεηο κε αθαηάζηαην πεξηερφκελν δελ 
θεξδίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε φπσο δελ ην θεξδίδνπλ θαη απηέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία ηα νπνία ηξεκνπαίδνπλ, αλαβνζβήλνπλ ή ρξεζηκνπνηνχλ 
άιινπ είδνπο ηερλάζκαηα θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. 

   194. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 184-186 

   195. David W. Schumann, Esther Thorson (1999) Advertising and the World Wide Web ζελ. 97-100 

   196. SCN Education B.V. (2000) Webvertising: The Ultimate Internet Advertising Guide ζελ. 74-78 

  197. Thomas J. Kuegler (2000) Web advertising and marketing ζελ. 170-171              
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 Να ραξαθηεξίδνληαη απφ νπηηθή ηζνξξνπία θαη νκνηνκνξθία. Γηαθεκηζηηθά θείκελα ηα 
νπνία πεξηέρνπλ γξακκαηνζεηξέο ή άιινπ είδνπο ζηνηρεία πνπ θφβνληαη έρνπλ ζηξαβή 
θιίζε ή θνπξάδνπλ ζηελ αλάγλσζε ζπλήζσο εηζπξάηηνπλ αξλεηηθή αληίδξαζε απφ 
ηνπο επηζθέπηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ηα εμέρνληα ινγφηππα, ε ζαθήο ξνή νιφθιεξεο ηεο δηαθήκηζεο θαη ε 
ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ δηαθεκηζηηθψλ πξνηχπσλ ηα νπνία επηηπγράλνπλ ην ζθνπφ ηνπο θαηά 
θαλφλα ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσληαθή δξάζε ηνπ κελχκαηνο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα είλαη απαξαίηεην :

198 

 Να αθνινπζνχλ ηε δηαθεκηζηηθή ξνή. Καηά ηελ πεξηήγεζε ζην Γηαδίθηπν, ε 
παξαηεξεηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ εζηηάδεηαη πξψηα ζε νηηδήπνηε δηαζέηεη θίλεζε θαη 
έπεηηα ζην γξαπηφ θείκελν. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε δηαθήκηζε 
εθκεηαιιεχεηαη απηή ηε ζπλήζεηα. Όηαλ ε θίλεζε θαη ην γξαπηφ θείκελν 
αληαγσλίδνληαη γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ε θίλεζε ππεξηζρχεη. 

 Να είλαη θαηαλνεηά θαη αμηφπηζηα. „Όια ηα δηαθεκηζηηθά θείκελα δελ είλαη ίδηα, 
νκνηφκνξθα θαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν. Καζέλα δηαζέηεη ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ κνλαδηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ην πξφηππν ηνπ 
κεζαίνπ νξζνγσλίνπ ιεηηνπξγεί άςνγα ζηελ απεηθφληζε πινχζησλ νπηηθψλ γξαθηθψλ 
θαη θίλεζεο, ελψ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαθεκηδφκελν λα παξνπζηάζεη ζηελ νζφλε 
νινθιεξσκέλεο εηθφλεο. Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο πνπ αλήθνπλ ζην κνληέιν 
ηνπ νπξαλνμχζηε επσθεινχληαη πιήξσο ηεο θάζεηεο κνξθήο επηθνηλσλίαο ηελ νπνία 
δηαζέηνπλ, απνθαιχπηνληαο ην κήλπκα ζηαδηαθά φηαλ ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί 
θχιηζε ηεο ηζηνζειίδαο πξνο ηα θάησ. 

Μηα αθφκε πξφζθαηε έξεπλα πνπ απνζθνπνχζε ζηελ αλαδήηεζε ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ 
θάησ απφ ηηο νπνίεο καγλεηίδεηαη ε φξαζε ηνπ θαηαλαισηή πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Jakob 
Nielsen ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2006. Ο εξεπλεηήο θαηέγξαςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
δηαθφζηνη ηξηάληα δχν επηζθέπηεο παξαηήξεζαλ ρηιηάδεο ηζηνζειίδεο.

199
 Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη νη ρξήζηεο ζπρλά έρνπλ ηε ζπλήζεηα λα δηαβάδνπλ ηηο ηζηνζειίδεο κε έλαλ ηξφπν 
πνπ κηκείηαη ην ζρήκα ηνπ αγγιηθνχ γξάκκαηνο F. Αξρηθά δχν νξηδφληηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα 
πνπ ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχληαη απφ ηξίην θάζεην. πλήζσο, ε ζπκπεξηθνξά απηή παξακέλεη 
ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζεο ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο. Δπίζεο, ε αλάγλσζε 
βάζε ηνπ πξνηχπνπ F θαλεξψλεη φηη νη ρξήζηεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ δηαβάδνπλ ην 
πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ αιιά αλαδεηνχλ ιέμεηο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, ελψ ζεσξνχλ σο 
πην ζεκαληηθέο εθείλεο ηηο νπνίεο ζπλαληνχλ ζηηο πξψηεο ζέζεηο κέζα ζηελ δηαδηθηπαθή 
ηνπνζεζία. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη φηη νη δηαθεκηζηέο θαη γεληθά 
νη δεκηνπξγνί ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 
νπνίν νη θαηαλαισηέο δηαβάδνπλ ηηο ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο θαη εηδηθφηεξα ηηο ιέμεηο ή 
θξάζεηο πνπ είλαη πην θαζνξηζηηθέο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία απηή θαηά ηε 
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ.
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4.3 Ηλεκτρονική διαφήμιση και ψηφιακά διαδραστικά μέσα 

Οη πξνγξακκαηηζηηθέο εθαξκνγέο Macromedia Flash, Java, ε δπλακηθή HTML, φπσο επίζεο θαη 
ηα ζπλερφκελεο ξνήο θηλνχκελα ζρέδηα κεηέηξεςαλ ηηο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο απφ απιφ 
θείκελν θαη εηθφλεο ζε ζπλαξπαζηηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο. Οη ηερλνινγίεο απηέο,  
νλνκάζηεθαλ «πινχζηα κέζα» θαη κεηακνξθψλνπλ ην ηληεξλέη απφ απιφ κέζν ελεκέξσζεο ζε 
έλαλ θαηλνχξην εηθνληθφ θφζκν, παξφκνην κε απηφλ πνπ βιέπνπλ νη ζεαηέο ζηελ ηειεφξαζε. Με 
απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ηψξα ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο κεγαιχηεξεο εληππσζηαθήο 
εκπεηξίαο ιφγσ ηεο αθνκνίσζεο ησλ επξπδσληθψλ ηερλνινγηψλ.

201
 Παξάιιεια, ηα δηαθεκηζηηθά 

δίθηπα έρνπλ θάλεη ηηο δηαθεκίζεηο πην πξνζηηέο ειαηηψλνληαο ην θφζηνο ησλ «πινχζησλ» 
δηαθεκίζεσλ. Δπηπιένλ,  ε εκθάληζε  ησλ  λέσλ  δπλαηνηήησλ  έρεη  κεηψζεη   νπζηαζηηθά  ηελ  

          198. Marla R. Stafford, Ronald J. Faber  (2005) Advertising, Promotion, and New Media ζελ. 100-103 

          199. Brian Sheehan  (2010) Basics Marketing : Online Marketing ζελ. 135-139 

   200. SCN Education B.V. (2000) Webvertising: The Ultimate Internet Advertising Guide ζελ. 74-78 

   201. Thomas J. Kuegler (2000) Web advertising and marketing ζελ. 170-171              
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πνιππινθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο ππνβνιήο ελεκεξσηηθψλ 
εθζέζεσλ απφ ηε κεξηά ησλ ρξεζηψλ. Σα «πινχζηα» δηαθεκηζηηθά κέζα δηαζέηνπλ αθφκε 
πιεζψξα ζρεκάησλ, κεγεζψλ θαη πινπνηήζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο 
ηνπο είλαη :

202 

 Σν πξφηππν «in-page» ην νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα πξναλαθεξζέληα ζρήκαηα, 
δειαδή ηα «παλφ», ηα νξζνγψληα θαη ηνπο νπξαλνμχζηεο. Σν «in-page» πεξηέρεη 
αλεπηπγκέλεο ιεηηνπξγίεο πνιπκέζσλ φπσο παηρλίδηα, θηλνχκελα ζρέδηα, βίληεν, 
αηηήζεηο ειεθηξνληθήο εγγξαθήο κέινπο θαη δηαδηθηπαθά θπιιάδηα 
αιιειεπηδξαζηηθνχ κάξθεηηλγθ, ελψ είλαη δπλαηφλ λα θηινμελήζεη κεγαιχηεξα κεγέζε 
αξρείσλ κε ζθνπφ λα ηα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ιήςεο. 

 Σν επεθηάζηκν πξφηππν. Δίλαη παξφκνην κε ην κνληέιν «in-page», αιιά έρεη ηελ 
ηθαλφηεηα λα απμάλεη ζε κέγεζνο φηαλ ν ρξήζηεο κεηαθηλεί ην πνληίθη πάλσ ζηε 
δηαθήκηζε ή ηελ επηιέγεη κε ην αξηζηεξφ πιήθηξν πξνθεηκέλνπ λα αιιειεπηδξάζεη κε 
απηή. Μεξηθνί δεκηνπξγνί δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ πεηξακαηίδνληαη κε 
δηαθεκηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο πνπ επεθηείλνληαη απηφκαηα φηαλ ε ζειίδα θνξηψλεηαη 
θαη ζηε ζπλέρεηα ππνρσξνχλ χζηεξα απφ κηα κηθξή θαζπζηέξεζε. Οη ζρεδηαζκνί ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζπλήζσο νλνκάδνληαη «push-downs» ή επεθηάζεηο ηνπ 
δηαθνκηζηή.   

 Σν θπκαηλφκελν πξφηππν. ην θπκαηλφκελν πξφηππν πεξηιακβάλνληαη νη 
δηαθεκίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζαλ ζηξψκα πάλσ απφ ηελ ηξέρνπζα ηζηνζειίδα ηνπ 
ρξήζηε. πλήζσο νη δηαθεκίζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ δηαζέηνπλ ειεχζεξε 
κνξθή θαη κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ζε νιφθιεξε ηελ ηζηνζειίδα ρξεζηκνπνηψληαο 
πνηθίια ζρήκαηα θαη κεγέζε, ελψ παξάιιεια έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαιχνληαη ζε 
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηνπ πξνηχπνπ  «in-page» πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηνλ ίδην 
δηαδηθηπαθφ ηφπν ή ζε κηθξφηεξε κνλάδα δηαθήκηζεο ε νπνία ππάξρεη πάλσ ζηελ 
ζειίδα.  

 Σα αλαδπφκελα παξάζπξα. Πξφθεηηαη γηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ μεθηλνχλ έλα 
κηθξφηεξν παξάζπξν ην νπνίν εκθαλίδεηαη πάλσ απφ ηελ αλνηρηή ζειίδα. 

 Σν κεηαβαηηθφ πξφηππν. Γλσζηφ γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε δηαθεκίζεηο πνπ 
ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ ησλ ζειίδσλ. Σα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα εκθαλίδνληαη κεηαμχ 
ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, θαζψο ν ρξήζηεο επηιέγεη κε ην πνληίθη πάλσ ζε κηα 
ηνπνζεζία. 

          Οη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο ησλ «πινχζησλ» κέζσλ ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ πνπ 
μεπεξλάεη ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ δηαθεκηζηηθψλ εκθαλίζεσλ ζχκθσλα κε θαηαγξαθή πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004. Με ηελ ελζσκάησζε δεκηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη ηα 
θηλνχκελα ζρέδηα, ε εηθφλα, ν ήρνο θαη ην νπηηθφ ελδηαθέξνλ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ησλ 
εκπινπηηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απνηεινχλ ην ηειεηφηεξν ηερλνινγηθφ επίηεπγκα νπηηθήο 
πξνζέγγηζεο θαη ζπγθέληξσζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ο πάξνρνο «πινχζησλ» 
κέζσλ Eyeblaster παξαθνινχζεζε ην πνζνζηφ αιιειεπίδξαζεο θαη ην πνζνζηφ επηινγήο φισλ 
ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ. ε φιεο ηηο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο κνξθέο ην έηνο 2005 ην πνζνζηφ αιιειεπίδξαζεο ήηαλ θαηά κέζν φξν  
5,5% θαη ην πνζνζηφ ηειηθήο επηινγήο ήηαλ 1,7%, αλαινγίεο νη νπνίεο μεπέξαζαλ θαηά πνιχ ην 
πνζνζηφ ησλ θαζηεξσκέλσλ πξνηχπσλ ην νπνίν ήηαλ 0,25% γηα θάζε βαζκφ. Ζ παξνπζία ησλ 
πινχζησλ πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ απνζπνχλ ηε πξνζνρή ησλ αηφκσλ θαηά ηε δηάξθεηα 
πξνβνιήο ησλ δηαθεκίζεσλ.

203 

          Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε ησλ «πινχζησλ» κέζσλ θαη ε πνηφηεηά ηνπο 
αλαθνξηθά κε ηε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ην 2003 εξεπλήζεθαλ πάλσ απφ νθηαθφζηεο 
δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο κε πεξηζζφηεξνπο απφ νθηαθφζηνπο νγδφληα ρηιηάδεο ζπκκεηέρνληεο 
ζηε βάζε δεδνκέλσλ  ηεο Dynamic Logic‟s MarketNorms.

204
 Δμεηάζηεθαλ ην πνζνζηφ ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο, ε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, ε πεηζψ, θαζψο θαη κηα ζχλζεζε φισλ ησλ 
παξαπάλσ απφ δχν μερσξηζηέο νκάδεο, κηα πνπ αθέζεθε ηειείσο ειεχζεξε θαη κηα ειεγρφκελε.  
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             203. George Zinkan - 2012 - Advertising Research: The Internet, Consumer Behavior, and Strategy ζελ. 58,60 

            204. Marla R. Stafford, Ronald J. Faber  (2005) Advertising, Promotion, and New Media ζελ. 53-54 
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Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο δηαθεκίζεηο 
πνπ δηαθήκηδαλ ην ίδην ή παξαπιήζην πξντφλ ψζηε λα είλαη κεηαμχ ηνπο ζπγθξίζηκεο. Σα 
επηιεγκέλα πξντφληα φθεηιαλ λα είλαη επξέσο γλσζηά ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  

          Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ρξήζε ησλ εκπινπηηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ αχμεζε φια 
ηα πνζνζηά κεηξήζεσλ θαηά κέζν φξν 3% πάλσ απφ ην ζπλνιηθφ πνζνζηηαίν άζξνηζκα, ην 
νπνίν ήηαλ 39%, κε ηα κεγαιχηεξα νθέιε λα εκθαλίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο 
θαη ηεο δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία, κε πνζνζηφ 5% αληίζηνηρα, ελψ αθνινπζεί ε πεηζψ κε 
πνζνζηφ 2%. Μεηαγελέζηεξεο κειέηεο πάλσ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο MarketNorms 
εμαθνινπζνχζαλ λα παξνπζηάδνπλ πιενλεθηήκαηα γηα ηελ ρξήζε «πινχζησλ» κέζσλ ζηα 
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα.
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Γξάθεκα 1 : Σα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα κε «πινύζηα» ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ πςειόηεξν πνζνζηό 

                      ζπγθξηηηθά κε ηελ απιή πξνβνιή δηαθεκίζεσλ. 

          Οη πξφνδνη ζηελ ηερλνινγία ησλ «πινχζησλ» κέζσλ κεηαηξέπνπλ απιά δηαθνξεηηθά είδε 
δηαθεκίζεσλ θαη θηλνχκελσλ εηθφλσλ ζε αιιειεπηδξαζηηθέο κνξθέο κάξθεηηλγθ πνπ επηδξνχλ 
έληνλα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, ελψ παξάιιεια επηηξέπνπλ ηε δηακφξθσζε θαη ηε 
πξνζαξκνγή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ απφ ηνπο ρξήζηεο γηα δηθφ ηνπο φθεινο. Γεληθά ε 
πξνζζήθε αιιειεπίδξαζεο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ 
δηαθεκίζεσλ θαη ηαπηφρξνλα εληζρχεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηε 
ζσζηή πξνβνιή ησλ δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ κεηαμχ ησλ βηνκεραληψλ, θπξίσο εθείλσλ πνπ 
εμεηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαζθέδαζεο, αιιά θαη πνιιψλ άιισλ.
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4.4 Διαφήμιση με χρήση βίντεο  

Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ κεηέηξεςε ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε βίληεν κέζσ ηνπ ηληεξλέη ζε κηα απιή θαζεκεξηλή ξνπηίλα γηα ηνπο 
πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. Πάλσ απφ ην 50% ησλ αηφκσλ πξαγκαηνπνηνχλ ιήςε αξρείσλ βίληεν 
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα, ιίγνη πεξηζζφηεξνη απφ 25% παξαθνινπζνχλ νπσζδήπνηε κηα 
θνξά ηελ εβδνκάδα θαη έλα πνζνζηφ 5% βιέπεη θαζεκεξηλά βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ.
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Βέβαηα, κε ηε  ζπλερηδφκελε αλάπηπμε  ηνπ Γηαδηθηχνπ ηα  παξαπάλσ πνζνζηά αλακέλεηαη λα  

           205. Marla R. Stafford, Ronald J. Faber  (2005) Advertising, Promotion, and New Media ζελ. 111-114 

            206. Thomas J. Kuegler (2000) Web advertising and marketing ζελ. 200-202 

            207. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 265-267              
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απμεζνχλ. Ζ ρξήζε αξρείσλ βίληεν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνβνιή πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 
ζεκάησλ. Ζ πην δεκνθηιήο θαηεγνξία είλαη ε κνπζηθή, θαζψο νη ρξεζηέο αξθεηέο θνξέο 
πξαγκαηνπνηνχλ ιήςε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ αλαπαξαγσγή ηνπ κνπζηθνχ θνκκαηηνχ πνπ 
ηνπο ελδηαθέξεη ζε ζπλδπαζκφ κε εηθφλα, ελψ αθνινπζνχλ νη εηδήζεηο, ε δηαδηθηπαθή 
ηειεφξαζε, ηα δηάθνξα αζιήκαηα, ε δηαζθέδαζε θαη νη ηαηλίεο. 

          ηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο βίληεν παξνπζίαζε αξθεηά γξήγνξε 
εμέιημε εθφζνλ ε ζπάληα θηλεκαηνγξαθηθή δηαθεκηζηηθή πξνβνιή κηθξνχ κήθνπο κεηαηξάπεθε 
ζε θαζεκεξηλή ζπλερηδφκελε εκθάληζε κέζα ζην ηληεξλέη. Σν πην αληηπξνζσπεπηηθφ 
παξάδεηγκα είλαη ε ηζηνζειίδα YouTube φπνπ νη ρξήζηεο εθηφο απφ ην λα παξαθνινπζήζνπλ 
βίληεν πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ην νπνίν ηνπο ελδηαθέξεη κπνξνχλ λα θνξηψζνπλ θάπνηα 
πξνζσπηθή ηνπο δεκηνπξγία ή νπνία ζα πξνβιεζεί θαη απηή παγθφζκηα. Δπηπιένλ, ηα 
δηαθεκηζηηθά βίληεν ζχληνκα απνηέιεζαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηειενπηηθψλ δηαδηθηπαθψλ 
ηνπνζεζηψλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ.
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          Ζ ελζσκάησζε δηαθεκίζεσλ ζε βίληεν μεθίλεζε κε ηε κνξθή ηεο πξνγελέζηεξεο θαη 
κεηαγελέζηεξεο πξνβνιήο απφ ην θπξίσο θηλεκαηνγξαθηθφ πεξηερφκελν. Ζ ζχγρξνλε εμέιημε 
επηβάιεη ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ βίληεν ζε κνλάδεο «πινχζησλ» κέζσλ. Οη 
ελζσκαησκέλεο δηαθεκίζεηο πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζπγθξηηηθά κε ηηο δηαθεκίζεηο 
πξνγελέζηεξεο πξνβνιήο. Γηα παξάδεηγκα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν επέιηθηεο ηνπνζεηήζεηο, δελ 
απαηηνχλ μερσξηζηφ πξφγξακκα αλαπαξαγσγήο πνπ πξέπεη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία πξηλ αξρίζεη 
ε θχξηα πξνβνιή, βιέπνληαη πην επράξηζηα θαη δελ αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα απνγξαθήο.

209
 Γηα 

απηνχο ηνπο ιφγνπο θαηέρνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζε δεκνηηθφηεηα, ελψ πξνηηκνχληαη ζηαζεξά 
απφ ηνπο δηαθεκηζηέο. Σν 2005 ηα ελζσκαησκέλα βίληεν έιαβαλ πεξίπνπ ην 60% ηεο 
ζπλνιηθήο εηήζηαο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο πνπ άγγηδε ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ είθνζη 
εθαηνκκπξίσλ.  

 

 
Γξάθεκα 2 : Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηα πξνβαιιόκελα βίληεν  

          Σα δηαδηθηπαθά βίληεν μεπεξλνχλ ζε ηερλνινγία ηηο γλσζηέο ζηαηηθέο κνξθέο ηεο 
ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ ζε 
ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ εηαηξεία Dynamic Logic ζχγθξηλε ηελ επίδξαζε ζηελ 
ςπρνινγία ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε βίληεν κε ηελ επίδξαζε απφ ηα 
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζπκβαηηθνχ ηχπνπ.
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 Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ρξεηάζηεθε κηα κφλν 

αλαπαξαγσγή ησλ δηαθεκηζηηθψλ βίληεν ψζηε λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαηά 
10%, ελψ  νη  δηαθεκίζεηο  πνπ  αλήθνπλ ζην  κνληέιν ηνπ  νπξαλνμχζηε ήηαλ  απαξαίηεην  λα 

         208. Thomas J. Kuegler (2000) Web advertising and marketing ζελ. 185-188 

            209. Chan Yun Yoo (2007) Preattentive Processing of Web Advertising ζελ. 260-262 

            210. Carey, James W. (1989). Communication as Culture: Essays on Media and Society. ζελ 42-45 
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επαλαιεθζνχλ έμη θνξέο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ αχμεζε επηξξνήο ηεο ηάμεο ηνπ 8%. Σα 
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηνπ «πιήξνπο» νξζνγσλίνπ έπξεπε λα πξνβιεζνχλ 10 θνξέο γηα λα 
απμήζνπλ ην πνζνζηφ επηηπρίαο θαηά 6% 

          Γηα λα πξνζδηνξηζηεί αθξηβψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα βίληεν επηδξνχλ ζηε 
ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ε  Dynamic Logic κειέηεζε εθαηφλ νρηψ δηαθνξεηηθά 
δηαθεκηζηηθά βίληεν ζε κηα ζεηξά απφ θαηεγνξίεο πξντφλησλ θαη επίβιεςε εθαηφλ εηθνζηπέληε 
ρηιηάδεο αγνξαζηέο. Οη δηαθεκίζεηο πνπ δηέζεηαλ θνξπθαίεο θηλεκαηνγξαθηθέο επηδφζεηο 
ελίζρπζαλ ηελ πξνψζεζε ησλ αγαζψλ θαηά 38%, ελψ νη δηαθεκίζεηο κε ρακειέο επηδφζεηο 
εμαζθάιηζαλ νξηαθφ θέξδνο.

211
 Σα θαιχηεξα δηαθεκηζηηθά βίληεν είραλ νξηζκέλα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. Αξρηθά, ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ βξηζθφηαλ ζην επίθεληξν ησλ πνιπκεζηθψλ 
ζηνηρείσλ, θαηφπηλ ε αιιειεπηδξαζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ηληεξλέη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 
πξνζθνξά ππεξζπλδέζκσλ πνπ πεξηείραλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην αγαζφ γηα 
πεξεηαίξσ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηα πξνβαιιφκελα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζρεηίδνληαλ 
άκεζα κε ηε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία εθηφο ηνπ Γηαδηθηχνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ θησρψλ 
επηδφζεσλ νη θαηαλαισηέο είραλ ακθηβνιίεο γηα ηε κάξθα ηνπ δηαθεκηδφκελνπ αγαζνχ.
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4.5 Παιχνίδια : Ένας αναδυόμενος τρόπος διαφήμισης 

Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη πάξα πνιχ δεκνθηιή ζην επξχ θνηλφ. Σν γεγνλφο απηφ 
απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ επηθξαηεί φηαλ κηα θαηλνχξηα παηρληδνκεραλή θάλεη 
ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ αγνξά ή έλαο λένο ηίηινο αλακελφκελνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ 
ηνπνζεηείηαη ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ. Πεξηζζφηεξνη απφ ην 40% ησλ ρξεζηψλ ηνπ 
Γηαδηθηχνπ δηαζθεδάδνπλ κε ηα παηρλίδηα πνπ απηφ πξνζθέξεη. Ζ έθδνζε πςειήο πνηφηεηαο 
ηληεξλεηηθψλ παηρληδηψλ απνηειεί ήδε αληηθείκελν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Με ηε 
ζπλδξνκή ηνπο νη επελδχζεηο ζην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο έθηαζαλ ην πνζφ ησλ εβδνκήληα πέληε 
εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2007 θαη ην έλα δηζεθαηνκκχξην ην 2010 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 
Ακεξηθήο. Ζ απμεηηθή απηή ηάζε ησλ επελδχζεσλ αληαλαθιά γεληθά ηελ επηζπκία γηα εηζξνή 
θεθαιαίσλ ζην ρψξν ηνπ ηληεξλέη, θαζψο θαη ηελ πεπνίζεζε φηη ε δηαθήκηζε ζην ζπγθεθξηκέλν 
ρψξν είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ θάζε άιιν κέζν.

213 

          Οη έκπνξνη είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ φηη ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα δελ πξνζειθχνπλ 
κφλν λεαξνχο άλδξεο. Τπάξρεη κηα επξχηεξε θαηαλνκή ηεο ειηθίαο απφ απηή πνπ πνιινί 
πηζηεχνπλ. Σν 35% ησλ παηθηψλ έρεη ειηθία θάησ ησλ δεθανρηψ εηψλ, ην 19% έρεη 
ζπκπιεξψζεη ην πεληεθνζηφ έηνο θαη ην 43% είλαη γέλνπο ζειπθνχ. Βέβαηα, νη γπλαίθεο 
ζπλήζσο πξνηηκνχλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο παηρληδηψλ απφ ηνπο άλδξεο. Σν γπλαηθείν 
ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη θαηά θαλφλα ζε παηρλίδηα επηηξαπέδηα, εξσηήζεσλ θαη λνεηηθψλ 
γξίθσλ, κε ζπλέπεηα λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο αλδξηθέο πξνηηκήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 
απφ παηρλίδηα ζθνπνβνιήο πξψηνπ πξνζψπνπ, αζιεηηθά θαη αγψλσλ απηνθηλήηνπ. Σν θνηλφ 
φκσο ραξαθηεξηζηηθφ γεληθά φισλ ησλ παηθηψλ είλαη φηη δέρνληαη κε επθνιία θαη παξάιιεια 
αληαπνθξίλνληαη κε πξνζπκία ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ παηρλίδηα. 
ρεδφλ ην 40% ησλ θαλαηηθφηεξσλ παηθηψλ ζπκθσλνχλ φηη ν θφζκνο ησλ παηρληδηψλ γίλεηαη 
πην ξεαιηζηηθφο φηαλ ππάξρνπλ ελζσκαησκέλα δηαθεκηδφκελα πξντφληα, ελψ 20% απφ απηνχο 
δελ είλαη αληίζεηνη ζηελ άπνςε φηη ηα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα ζην κέιινλ ζα πεξηέρνπλ θάπνην 
δηαθεκηζηηθφ κήλπκα.

214 

          Πέξα φκσο απφ ηνλ ππνινγηζηή, ηα παηρλίδηα ηψξα είλαη δηαζέζηκα θαη ζε δηάθνξεο 
θνξεηέο ζπζθεπέο φπσο ηα θηλεηά ηειέθσλα. ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πξσηνεκθαλίζηεθαλ κε 
ηε κνξθή πξνπιεξσκέλεο ππεξεζίαο. Αξγφηεξα νξηζκέλεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνίεζαλ έλα  
εηδηθφ δηαθεκηζηηθφ κνληέιν, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνπο παίθηεο ζηνλ έιεγρν ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ηνπο θαη λα πξνκεζεχζνπλ ηνπο δηαθεκηζηέο κε ελαιιαθηηθή κέζνδν πξνζέγγηζεο 
πειαηψλ. Σν Zagat, ην ModTone θαη ην GPShopper απνηεινχλ ηηο ηξεηο πξψηεο εθαξκνγέο 
απηνχ ηνπ κνληέινπ. 

            211. Brian Sheehan  (2010) Basics Marketing : Online Marketing ζελ. 149-153 

            212. Yongkuk Chung (2007) Processing Web Ads: The Effects of Animation and Arousing Content ζελ 117-119 

            213. Chan Yun Yoo (2007) Preattentive Processing of Web Advertising ζελ. 264-266 

            214. Carey, James W. (1989). Communication as Culture: Essays on Media and Society. ζελ 95-99 
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         πρλά ηα παηρλίδηα πνπ πεξηέρνπλ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε 
ζπκκεηνρή πνιιψλ παηθηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ φινλ ηνλ θφζκν. Σα παηρλίδηα απηνχ ηνπ 
είδνπο θαηά θαλφλα είλαη απνηέιεζκα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο θαη επηηξέπνπλ ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο λα ειέγρνπλ εηθνληθνχο, εμσπξαγκαηηθνχο ραξαθηήξεο νη νπνίνη είλαη 
νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο έρνπλ ηε δηθή ηνπο νηθνλνκία, δηθά ηνπο ζπζηήκαηα αλάπηπμεο θαη 
γεληθά δηθή ηνπο παξνπζία. Οη θαηαλαισηέο δεκηνπξγνχλ έλα ινγαξηαζκφ πνπ ζα ηνπο 
επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή θαη πιεξψλνπλ ζπλδξνκή κέινπο. Σε ζηηγκή απηή νη ζπλνιηθέο 
ζπλδξνκέο ζε παγθφζκηα θιίκαθα μεπεξλνχλ ηα δεθαπέληε εθαηνκκχξηα. Σα παηρλίδηα 
πνιιαπιψλ παηθηψλ είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ ηαπηφρξνλα ρηιηάδεο θαηαλαισηέο, 
νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζπλεηαηξηθά γηα λα κνλνκαρήζνπλ κε ηνπο 
ερζξνχο ή γηα λα νινθιεξψζνπλ θάπνην άιιν ζηφρν. 

          πλνπηηθά, νη γεληθνί φξνη πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηε δεκηνπξγία παηρληδηψλ ηα 
νπνία ζα  πεξηέρνπλ δηαθεκηζηηθά απνζπάζκαηα είλαη :

215
   

 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πξντφλησλ ζηε δνκή ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ 
φηαλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα κεησζεί ε πνηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ. 

 Χθέιηκν είλαη λα παξέρνληαη επθαηξίεο πνπ ζα θνξπθψλνπλ ηε δξάζε. Αλ ηα 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηα νπνία πεξηέρνπλ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα είλαη 
αιιειεπηδξαζηηθά, ηφηε ην κάξθεηηλγθ ησλ παηρληδηψλ πξέπεη λα είλαη επίζεο 
αιιειεπηδξαζηηθφ. 

 Οη δεκηνπξγνί δελ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε παξαδνζηαθά δεκηνπξγηθά πνιπκεζηθά 
κνληέια. Σν ζπλαξπαζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ βηληενπαηρληδηψλ επηηξέπεη ζηνπο 
θαηαζθεπαζηέο λα ειεπζεξψζνπλ ην δεκηνπξγηθφ ηνπο ηαιέλην. 

 Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν 
απεπζχλνληαη ηα βηληενπαηρλίδηα. 

 Γελ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ν θφβνο ηεο ππνηίκεζεο. Οη παίθηεο ζπρλά είλαη έκπεηξνη, 
θαηαλννχλ αξθεηά πξάγκαηα θαη κεξηθέο θνξέο δείρλνπλ θπληζκφ απέλαληη ζην 
πεξηερφκελν ηνπ παηρληδηνχ. Όκσο ην πην πηζαλφ είλαη λα δηαζθεδάζνπλ κε ηελ 
παξνπζία ελφο δηαθεκηδφκελνπ αγαζνχ φηαλ ε ζπλνιηθή θακπάληα έρεη επίγλσζε 
ηνπ απεπζπλφκελνπ θνηλνχ. 

 Να ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ησλ «παζραιηλψλ απγψλ». Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 
πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θξπθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κέζα ζηνλ θψδηθά ηεο 
αιιειεπηδξαζηηθήο ςπραγσγίαο. Έηζη απνηειεί δηέμνδν γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο 
φηαλ ςάρλνπλ ηξφπν λα αληακείςνπλ κε εθπιήμεηο ηνπο ελζνπζηψδεηο ρξήζηεο. 

 Γελ πξέπεη λα απνπζηάδνπλ ν ήρνο θαη γεληθά ηα ερεηηθά εθέ. 

 Έλα παηρλίδη δελ ζα πξέπεη λα είλαη απνκίκεζε θάπνηνπ άιινπ. 

4.6 Η σύγχυση στην εμφάνιση των ηλεκτρονικών διαφημίσεων 

Μηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2002 αλαθάιπςε φηη νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ γεληθά 
απνδέρνληαη ηηο δηαθεκίζεηο ζε κηα ηζηνζειίδα. Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ επίζεο φηη γηα 
κηα κεγάιε πιεηνςεθία (πεξίπνπ 63%) ππάξρεη ρακειή αλνρή  γηα ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο 
νη νπνίνη θηινμελνχλ παξαπάλσ απφ δχν δηαθεκηζηηθά θείκελα. Σν έλα ηξίην ησλ θαηαλαισηψλ 
ηζρπξίδεηαη φηη κπνξεί λα αλερηεί κηα κφλν δηαθήκηζε αλά ηζηνζειίδα, ελψ ην ππφινηπν 30% ησλ 
εξσηεζέλησλ δήισζε φηη επηζπκεί λα βιέπεη κφλν κέρξη δχν δηαθεκίζεηο. Πεξηζζφηεξνη απφ 
έλαο ζηνπο ηξεηο αγνξαζηέο δηεπθξίληζαλ φηη ήηαλ πξφζπκνη λα εγθαηαιείςνπλ ακέζσο ηνλ 
δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ ζα πεξηιάκβαλε αξθεηέο δηαθεκίζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθάιπςε αθνξά 
ηφζν άλδξεο, φζν θαη γπλαίθεο αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν εηζνδήκαηφο ηνπο. ΟΗ έθεβνη 
εκθαλίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ειηθίαο λα αθήζνπλ 
κηα ηζηνζειίδα πνπ είλαη γεκάηε κε δηαθεκίζεηο.
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          Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε αθαηάζηαηε 
ηζηνζειίδα έρεη ηελ ηάζε λα  κεηψλεηαη. ρεδφλ ην 70% ησλ  ρξεζηψλ πνπ  παξακέλνπλ ζε έλα  

             215. Anurag Mehra (2009) Advertising Management: Media Approach for Market Research ζελ. 162-164 

           216. Katherine Toland Frith, Barbara Mueller  (2010) Advertising and societies: global issues ζελ. 84-87 
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κπεξδεκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν δελ δίλνπλ πξνζνρή ζηηο δηαθεκίζεηο. Χζηφζν, έλα απφ ηα 
ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ν αξλεηηθφο αληίθηππνο πνπ έρεη ε 
δηαθεκηζηηθή αθαηαζηαζία ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηηο δεκηνπξγηθέο ηδέεο 
ησλ δηαθεκηζηψλ, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. Σν 58% ησλ εξσηεζέλησλ ηζρπξίδνληαη φηη 
εθδειψλνπλ ειάρηζην ελδηαθέξνλ γηα θάπνην δηαθεκηδφκελν αγαζφ ή ππεξεζία φηαλ 
εκθαλίδεηαη ζε αθαηάζηαηε κνξθή κέζα ζε κηα ηζηνζειίδα.

217 

          Μηα δηαθνξεηηθή κειέηε εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην αίηεκα γηα εκθαλίζεηο φζν ην 
δπλαηφλ ιηγφηεξν θνξηηζκέλσλ ηζηνζειίδσλ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ πνπ 
αθνινχζεζε βγήθε ην ζπκπέξαζκα φηη ε πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ησλ αηφκσλ επηηπγράλεηαη 
ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηαλ ππάξρνπλ ειάρηζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζε 
ιηγφηεξν φηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα. Παξάιιεια, δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ην γεγνλφο φηη νη 
ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηεξκαηίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθεκηζηηθψλ ηκεκάησλ 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκνχλ, αθφκε θαη πξηλ θαλ απηά εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε. Γηα ην 
ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο θνηηάδνπλ θαη 
εξεπλνχλ έλα δηαδηθηπαθφ ηφπν, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ αληίζηνηρεο ηερληθέο ζσζηήο 
ηνπνζέηεζεο ησλ δηαθεκίζεσλ κέζα ζε απηνχο κε ζθνπφ λα κεγηζηνπνηεζεί ε 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.

218
  

          Ζ εμέιημε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη νη αιιαγέο ηηο νπνίεο έθεξε ζηελ ηερλνινγία ησλ 
δηαθεκίζεσλ κεηέβαιιαλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν πνπ ην θνηλφ παξαθνινπζεί ηα δηαθεκηζηηθά 
κελχκαηα θαη αιιειεπηδξά κε απηά. Καηλνχξηεο ηερληθέο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ αγνξά, 
εκπλεπζκέλεο απφ ηηο αιιαγέο ζηα κέζα ελεκέξσζεο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε 
θνηλσλία γεληθφηεξα. Οη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνζέθεξαλ λέεο δπλαηφηεηεο γηα πεξαηηέξσ 
δηεξεχλεζε ην ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην θνηλφ ρξεζηκνπνηεί ην ηληεξλέη ε νπνία ζα ζπκβάιιεη 
ηειηθά ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθφηεξσλ δηαθεκίζεσλ.

219
 Γηα παξάδεηγκα ε κέζνδνο ηεο 

δηαδηθηπαθήο δνθηκήο αληηγξάθσλ πνπ ζπλδπάδεη ηερληθέο ζπιιήςεσο ηεο φξαζεο θαη  
επηθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο γηα λα παξνπζηάζεη ην ζθνπφ θαη ηε ξνή θαηαλφεζεο ησλ 
δηαθεκίζεσλ θαη ε ρξήζε ησλ απνθαινχκελσλ πξνβιεπφκελσλ αγνξψλ είλαη κφιηο δχν απφ 
ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ λέσλ πξνζεγγίζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζήκεξα θαη βνεζνχλ 
ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ.
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          Ζ γξήγνξε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηζηνζειίδσλ, ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο θαη ησλ 
ελεξγεηψλ κεηαμχ αληαγσληζηψλ ζεκαίλεη φηη ε απφδνζε ζηνλ ειεθηξνληθφ θφζκν είλαη δπλαηφλ 
λα κεηαβιεζεί απφηνκα. Βέβαηα, ε παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ απινπνηείηαη απφ ηελ 
επζχλε ηελ νπνία έρνπλ νη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο, αιιά, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ 
ζπλνδεχνληαη απφ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ χθεζεο ή κεγηζηνπνίεζεο θάζεσλ 
αλάπηπμεο, ηα δεδνκέλα είλαη απιά αξηζκνί θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ θαζνδεγνχλ ηελ φιε 
δηαδηθηπαθή δηαδηθαζία.
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          ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ νη θαηλνηνκίεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζεκεξηλή 
βάζε είλαη ηφζν πξνθιεηηθέο, φζν θαη ζπλαξπαζηηθέο κε ζπλερείο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ 
δηαθεκηζηέο θαη θαηαλαισηέο. Νένη ηχπνη δηαθεκίζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αδηάθνπε ξνή θαη 
θαζεισηηθέο εκπεηξίεο εκθαλίδνληαη δηαξθψο.

222
 Οη πξνθιήζεηο ηεο κεηάβαζεο απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν δηαθήκηζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ είλαη αλακθηζβήηεην γεγνλφο, αιιά θάζε 
θαηλνχξηα ηερλνινγία αξρηθά παίξλεη ηε κνξθή ηεο πξνεγνχκελεο πξηλ αλαπηχμεη ηα δηθά ηεο 
ραξαθηεξηζηηθά. Ζ αλαθάιπςε, ε επηλφεζε θαη ε εμεξεχλεζε λέσλ ηξφπσλ νη νπνίνη ζα 
εθκεηαιιεπηνχλ ζην κέγηζην ηηο λέεο δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 
αιιειεπίδξαζεο απνηεινχλ πιένλ πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο γηα ηνπο δηαθεκηζηέο.

223
   

4.7 Σα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής διαφήμισης  

Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ παξνπζηάδεη ζαθή ππεξνρή ζπγθξηηηθά κε ηηο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο παξαδνζηαθέο θαη θιαζζηθέο  δηαθεκηζηηθέο κεζφδνπο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη 
πνπ αηηηνινγνχλ ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα είλαη :
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            217. Katie Haegele ( 2001) E-Advertising and E-Marketing: Online Opportunities ζελ. 51-54  

            218. Mukesh Trehan, Ranju Trehan (2010) Advertising and Sales Management ζελ. 35, 37 
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 Οη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο δηαζέηνπλ δχν κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σελ επειημία θαη 
ηελ αλαηξνθνδφηεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σα ζπγθεθξηκέλα γλσξίζκαηα επηηξέπνπλ 
ζηνπο δηαθεκηζηέο λα πεηξακαηηζηνχλ αλέμνδα θαη γξήγνξα κε δηαθνξεηηθέο 
κνξθνπνηήζεηο θαη εθαξκνγέο. πρλά, ε ηειηθή κνξθή ηεο πεηπρεκέλεο δηαθεκηζηηθήο 
πξνβνιήο είλαη απνηέιεζκα ζπλερψλ βειηηψζεσλ θαη δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ 
ζθαικάησλ. 

 Οη δηάθνξνη ηχπνη δηαθεκίζεσλ, ηα κεγέζε, θαζψο θαη ε ρξήζε πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ 
φπσο είλαη ηα βίληεν, ηα παηρλίδηα θαη άιιεο λέεο δεκηνπξγηθέο κνξθέο βειηηψλνπλ ηελ 
εηθφλα θαη εληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκηζηηθψλ 
κελπκάησλ. Ζ χπαξμε αξθεηψλ θαη δηαθνξεηηθψλ δηαθεκηζηηθψλ νδεγψλ βνεζάεη ηνπο 
δηαθεκηζηέο λα επηιέμνπλ ην βέιηηζην ηχπν, ην θαηάιιειν κέγεζνο θαη ηα αλάινγα 
πνιπκεζηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζνπλ ηε δηαθήκηζε ε νπνία ζα 
αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο γηα αληαπφθξηζε ησλ 
θαηαλαισηψλ. 

 Ο θφζκνο ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη ηαρχηεξα απφ 
νπνηαδήπνηε άιιε δηαθεκηζηηθή πιαηθφξκα. Δπνκέλσο, θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία ε 
κεηάβαζε απφ ηα παξαδνζηαθά δηαθεκηζηηθά κέζα ζηηο θαηλνχξηεο αλαδπφκελεο 
εθαξκνγέο φπσο είλαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηα βίληεν θαη νη δηάθνξεο θηλνχκελεο 
εηθφλεο, ιφγσ ηνπ φηη δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ θαη αζχξκαηεο 
επηθνηλσλίαο. Παξάιιεια, αλαθαιχπηνληαη λέεο ηδέεο φπσο ε ζπκκεηνρή ησλ 
θαηαλαισηψλ θαη ε αιιειεπίδξαζε. 

 ήκεξα, ν ηχπνο δηαθήκηζεο ν νπνίνο ζεσξείηαη πην δεκνθηιήο είλαη ην κνληέιν ηνπ 
«πιήξνπο» νξζνγσλίνπ πνπ έρεη παξαπιήζηα ιεηηνπξγία κε ην δηαθεκηζηηθφ 
ξαδηνθσληθφ ή ηειενπηηθφ κήλπκα ησλ ηξηάληα δεπηεξνιέπησλ θαη ηε κνλνζέιηδε 
έληππε δηαθήκηζε. Γηα ην ιφγν απηφ ζπλήζσο πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 
δηαθεκηζηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζεγγίζνπλ ην θνηλφ. Χζηφζν, ε δεκνηηθφηεηα 
δελ εμαζθαιίδεη πάληα ηελ επηηπρία. Ζ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε πξνζσπνπνίεζε 
ηεο δηαθήκηζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφηεξε απφ νπνηνλδήπνηε ηχπν κνξθνπνίεζεο. Ζ 
κειέηε ηνπ θάζε δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ γηα ηελ εχξεζε ζπγθεθξηκέλνπ νθέινπο πνπ 
απνθνκίδεη ν θάζε αγνξαζηήο μερσξηζηά απνηειεί ηνλ θαιχηεξν πξνγλσζηηθφ δείθηε γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Οη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ επξεία δεκηνπξγηθφηεηα. Σν 
πνιχρξσκν θαη ειθπζηηθφ πεξηερφκελφ ηνπο κε ηηο εληππσζηαθέο επηθεθαιίδεο θαη ηηο 
δηαξθψο απμαλφκελεο δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ 
ηδεψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ, πξνζθέξνληαο ζηνπο δηαθεκηζηέο ηε δπλαηφηεηα λα 
απνηππψζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπλεχζεηο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ πάληα λα 
αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο δελ ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζηηο 
ζπλερφκελεο κεηαηξνπέο ηεο εκθάληζήο ηνπο κε ηελ πξνζζήθε ησλ απαηηνχκελσλ 
επηπξφζζεησλ πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ.
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Ο εμπορικός χαρακτήρας της ηλεκτρονικής διαφήμισης  

5.1 Ηλεκτρονικές διαφημίσεις που διανέμονται από διακομιστές 

5.1.1 Η αγορά της διανεμόμενης διαφήμισης  

Ζ βηνκεραλία ηεο δηαλεκφκελεο δηαθήκηζεο απνηειεί κηα δηαξθψο αλαπηπζζφκελε αγνξά πνπ 
δηαζέηεη πνιινχο ηνκείο, αιιά βξίζθεηαη αθφκε ζηα αξρηθά ζηάδηα. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο 
δηαθνξέο ζηνλ θιάδν ησλ ηηκψλ θαη ησλ απνγξαθψλ, θαζψο θαη απφ ρακειή δηείζδπζε θαη 
έιιεηςε πξνηχπσλ. Ζ δηαλεκφκελε δηαθήκηζε ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 58% ησλ ζπλνιηθψλ 
δηαθεκηζηηθψλ εζφδσλ, νη ρνξεγίεο ην 37%, νη ελδηάκεζεο ην 3% θαη δηάθνξα άιια ελαιιαθηηθά 
κνληέια πξνζεγγίδνπλ κφλν ην 2% ζχκθσλα κε ην ΗΑΒ. Μηα δηαθνξεηηθή κειέηε πξνζδηνξίδεη ην 
πνζνζηφ ησλ εζφδσλ απφ ηε δηαλεκφκελε δηαθήκηζε ζην 60%, απφ ηηο ρνξεγίεο ζην 37% θαη 
ην ππφινηπν 3% είλαη έζνδα απφ ηα ππφινηπα ρξεζηκνπνηνχκελα ελαιιαθηηθά κνληέια. Απφ ηε 
ζθνπηά ησλ ζπλνιηθψλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ ην 54% δηαηέζεθε γηα ην κνληέιν ησλ 
δηαλεκφκελσλ δηαθεκίζεσλ ελψ κφιηο ην 41% απνξξφθεζαλ νη ρνξεγίεο ην έηνο 1997.
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Γξάθεκα 3 : Η αλάιπζε ησλ ειεθηξνληθώλ δηαθεκηζηηθώλ εζόδσλ 

          Σα έζνδα απφ ηνλ θιάδν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο έθηαζαλ ην πνζφ ησλ 2 
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 1998 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ζχκθσλα κε ην ΗΑΒ, 
πνζνζηφ ην νπνίν ππεξδηπιαζηάζηεθε ζπγθξηηηθά κε ην 1997 θαη αληηπξνζσπεχεη ην 1,3% ησλ 
ζπλνιηθψλ παγθφζκησλ εζφδσλ. Ζ απμεηηθή απηή ηάζε παξνπζηάζηεθε θαη ηελ πεξίνδν 1996-
1997 φπνπ ζεκεηψζεθε άλνδνο ζηα δηαθεκηζηηθά θέξδε απφ 266,9 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 
1996 ζε 906,5 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1997. Ζ βηνκεραλία ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο 
εμαθνινχζεζε λα αλαπηχζζεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη καδί ηεο ηα πξνζδνθψκελα 
νηθνλνκηθά νθέιε. Σν έηνο 2000 ηα έζνδα πξνζέγγηζαλ ην πνζφ ησλ 3,8 δηζεθαηνκκπξίσλ 
δνιαξίσλ γηα λα απμεζνχλ ην 2002 ζε 8 δηζεθαηνκκχξηα. Σα πνζά απηά αληαλαθινχλ κφλν ην 
3,7% ησλ ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ ειεθηξνληθή δηαθεκηζηηθή αγνξά θαη αλακέλεηαη 
λα απμεζνχλ ζε 215 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα.
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          Σν ΗΑΒ αλαθάιπςε φηη ην 1998 ην 26% ησλ ζπλνιηθψλ δηαδηθηπαθψλ δηαθεκηζηηθψλ 
εζφδσλ πξνήιζε απφ δηαθεκίζεηο νη νπνίεο πξφβαιαλ ινγφηππα εηαηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε 
ηε πιεξνθνξηθή, ην 23% απφ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, ην 13% απφ 
ξεθιάκα νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, έλα επηπιένλ 13% απφ δηαθεκίζεηο πνιπκεζηθψλ κέζσλ θαη 
9% απφ πξνβνιή ηειεπηθνηλσληψλ. Μηα δηαθνξεηηθή πεγή αλαθέξεη φηη ε πξνβνιή 
δηαθεκίζεσλ κε  επηρεηξήζεηο πιεξνθνξηθήο  είρε σο  απνηέιεζκα  ην  49,7%  ησλ  ζπλνιηθψλ  

              

              226. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 325-327 

              227. David W. Schumann, Esther Thorson (1999) Advertising and the World Wide Web ζελ. 217-230 
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εζφδσλ, ελψ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα κε νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο δεκηνχξγεζαλ ην 8,5%. 
Παξάιιεια, παξαηεξήζεθε αχμεζε δαπαλψλ γηα ηνλ θιάδν ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ 
απφ ηηο βηνκεραλίεο θαξκάθσλ θαηά 409%, θαζψο θαη απφ ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο θαη ηνλ ηνκέα 
ηεο δηαζθέδαζεο  θαηά  φκνην  πνζνζηφ 223.9%. Ζ εηαηξεία Microsoft επέλδπζε ηα πεξηζζφηεξα  

      

 

Γξάθεκα 4: Η αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο θαηά ηα ζεκαληηθόηεξα έηε 

ζην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ κε δαπάλε ηεο ηάμεσο ησλ 7,7 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ελψ 
δεχηεξε θαηαηάζζεηαη ε ΗΒΜ ε νπνία μφδεςε 7,6 εθαηνκκχξηα. 

          Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία ηνπ ΗΑΒ απνθαιχπηνπλ κηα ζεκαληηθή αιιαγή ην έηνο 1998 φπνπ νη 
δαπάλεο γηα ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα ινγίδνληαη ζε 31% ησλ ζπλνιηθψλ ηληεξλεηηθψλ εμφδσλ, 
ην 30% δαπαλάηαη γηα αγαζά πιεξνθνξηθήο, νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζπγθεληξψλνπλ ην 18%,  
γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο αθηεξψλεηαη ην 11% θαη ηα έμνδα γηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία αληηζηνηρνχλ 
ζε πνζνζηφ 10%. Γηα ηελ ίδηα πεξίπησζε κηα ελαιιαθηηθή πεγή αλαθέξεη φηη ην 32% ησλ 
ζπλνιηθψλ ρξεκαηηθψλ δαπαλψλ αθνξνχζαλ ηα θαηαλαισηηθά αγαζά, ην 22% ηα πξντφληα 
πιεξνθνξηθήο, ην 20% ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ην 7% ηα λέα πνιπκεζηθά κέζα θαη κφλν 6% 
ηηο ηειεπηθνηλσλίεο .
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Γξάθεκα 5 : Καηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ εζόδσλ ην 1998 ζύκθσλα κε ην ΙΑΒ 

             228. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 290 
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5.1.2 Η στάση και η συμπεριφορά των καταναλωτών στη διανεμόμενη 

διαφήμιση 

Οη θαηαλαισηέο γεληθά απνδέρνληαη ηελ χπαξμε ησλ δηαλεκφκελσλ δηαθεκίζεσλ ζην Γηαδίθηπν. 
Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη αξθεηέο θνξέο ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα 
επηδνηνχλ ή θαιχπηνπλ πιήξσο ην θφζηνο παξνπζίαο ησλ ηζηνζειίδσλ ζην δηαδηθηπαθφ ηζηφ, 
γεγνλφο πνπ ηνπο εμαζθαιίδεη ηε δσξεάλ πεξηήγεζε. Απφ κηα δεκνζθφπεζε ε νπνία 
δηεμάρζεθε έγηλε αληηιεπηφ ην 53% ησλ ρξεζηψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ζεσξνχλ 
φηη νη ειεθηξνληθέο δηαλεκφκελεο δηαθεκίζεηο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε 
δσξεάλ θαη απεξηφξηζηε πεξηήγεζε ζην Γηαδίθηπν. Σν 43% ηζρπξίδεηαη φηη βξίζθεη ηα 
δηαδηθηπαθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ιηγφηεξν ελνριεηηθά απφ ηηο ππφινηπεο κνξθέο κάξθεηηλγθ 
φπσο είλαη νη άκεζεο θαη νη ηειενπηηθέο πξνβνιέο, ελψ ην 23% ηα ζεσξεί ην ίδην θνπξαζηηθά. Σν 
22% αλαθέξεη φηη είλαη ζίγνπξα δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ ψζηε λα εγγξαθνχλ ζε 
ηζηνζειίδεο νη νπνίεο δελ πεξηέρνπλ δηαθεκίζεηο θαη ην 37% πηζηνπνηεί φηη δελ ζα έθαλε κηα 
ηέηνηα ελέξγεηα.
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          χκθσλα κε κηα επηπξφζζεηε έξεπλα νη ρξήζηεο ηνπ ηληεξλέη θαηά πιεηνςεθία 
ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα εηπσζεί φηη ην 
θνηλφ φρη κφλν δείρλεη αλεθηηθφηεηα ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, αιιά αξθεηά κεγάιε θαηεγνξία 
θαίλεηαη λα ηα απνιακβάλεη, θαζψο φηαλ ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ θιήζεθε λα ηνπνζεηεζεί 
ζπλαηζζεκαηηθά απέλαληη ζε απηά ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα κε πέληε βαζκίδεο φπνπ ε 
πξψηε αληηζηνηρνχζε ζηε θξάζε « ηα κηζψ» θαη ε ηειεπηαία ζηε θξάζε «είλαη ππέξνρα» 
παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο επέιεμαλ ζεηηθή απάληεζε. Σελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε αγνξά ήηαλ ιηγφηεξν πιεκκπξηζκέλε απφ δηαθεκηζηηθέο πξνβνιέο θαη νη 
ρξήζηεο δηέζεηαλ ιηγφηεξε εμνηθείσζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο πεξηήγεζεο. Αξθεηνί απφ απηνχο 
επέιεγαλ ηηο δηαθεκίζεηο κφλν θαη κφλν γηα λα αλαθαιχςνπλ ηξφπνπο εχξεζεο θαηλνχξησλ 
δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ. ηε ζεκεξηλή επνρή νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο έρνπλ απνθηήζεη αξθεηά 
κεγάιε εκπεηξία αλαθνξηθά κε κεζφδνπο αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο ηζηνζειίδσλ θαη έρνπλ 
ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε επηινγή κηαο δηαθήκηζεο ελδέρεηαη ηειηθά λα νδεγήζεη ζε 
απνπξνζαλαηνιηζκφ εθφζνλ πξνβιεζεί έλαο κε επηζπκεηφο δηαδηθηπαθφο ηφπνο.
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          ηε ζχγρξνλε δηαδηθηπαθή ηερλνινγία αξθεηνί ρξήζηεο αληηκεησπίδνπλ κηα θαηάζηαζε ε 
νπνία απνθαιείηαη Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο. Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
πεξηγξάςεη ηε κεησκέλε δηάξθεηα πξνζνρήο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ θηιηξαξίζκαηνο 
απφ θαηαλαισηέο νη νπνίνη ιακβάλνπλ αξηζκφ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ κεγαιχηεξν απφ 
απηφλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα επεμεξγαζηνχλ. Ο κέζνο ρξήζηεο δέρεηαη πεξηζζφηεξεο απφ 
εθαηφ δηαλεκφκελεο δηαθεκίζεηο γηα κηζή ψξα δηαδηθηπαθήο πεξηήγεζεο. Απνηέιεζκα απηνχ 
είλαη λα δηαζέηεη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλν ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα ηηο κειεηήζεη θαη λα ηηο 
επεμεξγαζηεί ζην ζχλνιφ ηνπο κε ζπλέπεηα ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ δελ θαηάθεξαλ λα 
ηξαβήμνπλ ακέζσο ηελ πξνζνρή λα μερληνχληαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πεξίπνπ ηα δχν 
ηξίηα ησλ θαηαλαισηψλ αδπλαηνχλ λα ζπκεζνχλ ην πεξηερφκελν ηεο ηειεπηαίαο δηαθήκηζεο πνπ 
είδαλ πξφζθαηα.
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          Οη δηαλεκφκελεο δηαθεκίζεηο είλαη γεληθά απνδεθηέο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 
ζεσξνχληαη επηζπκεηέο φηαλ πξνβάιιεηαη κε πιεξνθνξίεο θαη εληππσζηαθέο εηθφλεο ην πξντφλ 
ην νπνίν αλαδεηνχλ νη θαηαλαισηέο. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξνπζία ηνπο επεξεάδεη 
δπζκελψο ηε δηαδηθαζία πεξηήγεζεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ππεξβνιηθή πεξηεθηηθφηεηα 
κηαο ηζηνζειίδαο ζε δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, πνπ ζπλήζσο νδεγεί ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο 
θφξησζεο, δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε, δπζαξέζθεηα θαη εθλεπξηζκφο ζηνπο ρξήζηεο ηφζν γηα ηνλ 
εθδφηε φζν θαη γηα ηνλ δηαθεκηζηή. Πξνθεηκέλνπ νη δηαθεκίζεηο λα έρνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηή 
απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη απαξαίηεην λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ, 
λα είλαη αμηνκλεκφλεπηεο θαη λα δηαζέηνπλ εληππσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα καγλεηίδνπλ 
ακέζσο ηελ πξνζνρή ηνπο.
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5.1.3 Η επιλογή κατάλληλου εμπορικού σήματος 

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο απνηειεί θξίζηκν ζπζηαηηθφ ησλ δηαλεκφκελσλ 
δηαθεκίζεσλ επεηδή νη θαηαλαισηέο ζπρλά δελ επηιέγνπλ ακέζσο κε ην πνληίθη ηηο 
δηαθεκηζηηθέο επηθεθαιίδεο πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο απφ ηελ 
ηζηνζειίδα ηεο πσιήηξηαο εηαηξίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν ην 0,7% ησλ ρξεζηψλ πνπ 
αληηθξίδνπλ έλα δηαθεκηζηηθφ θείκελν ην επηιέγνπλ απεπζείαο, ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζην 
επφκελν βήκα. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε άκεζε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ εκπνξηθνχ 
ζήκαηνο θαη ηνπ ρξφλνπ κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ νη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο κπνξνχλ λα 
ζπγθξηζνχλ κε ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θαηά κήθνο κηαο νδνχ ηαρείαο θπθινθνξίαο :
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 Καη νη δχν θαηεγνξίεο ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκφ πνζφηεηαο πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο 
κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 Σν θνηλφ πξνζπεξλάεη ζπλήζσο πξνζπεξλάεη θαη ηηο δχν πεξηπηψζεηο κε κεγάιε 
ηαρχηεηα. 

          ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ην θαηάιιειν άηνκν αληηθξχζεη ηελ θαηάιιειε εηθφλα ε 
ειεθηξνληθή δηαθήκηζε, φπσο θαη ε δηαθεκηζηηθή πηλαθίδα, είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη ή θαη 
λα αιιάμεη κηα αληίιεςε γηα ην δηαθεκηδφκελν εκπνξηθφ ζήκα. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ην 
ιεπηνκεξέζηεξν κήλπκα πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα πξνζθνξά πξντφληνο εληζρχεη πεξηζζφηεξν ηελ 
επηζπκία γηα απφθηεζή ηνπ. Σν 46% κε 63% ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ απνκλεκνλεχεη θαιχηεξα 
ηηο κεγαιχηεξεο, επθξηλέζηεξεο θαη πνιππινθφηεξεο δηαθεκίζεηο απφ ηα απιά δηαδηθηπαθά 
δηαθεκηζηηθά θείκελα. Οη ελδηάκεζεο πξνβνιέο, φπσο είλαη ηα αλαδπφκελα παξάζπξα, 
ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ 33% επηηπρεκέλεο κεηαθνξάο δηαθεκηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 
ζπγθξηηηθά κε ην 16% ησλ απιψλ ηληεξλεηηθψλ δηαθεκίζεσλ. Απφ ηελ άιιε νη απιέο 
δηαλεκφκελεο ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο δελ έρνπλ κφλν ηελ ηθαλφηεηα λα ππελζπκίδνπλ ζηνπο 
θαηαλαισηέο εκπνξηθά ζήκαηα εηαηξεηψλ ηα νπνία ίζσο ήδε γλσξίδνπλ, αιιά θαη λα 
γλσζηνπνηνχλ ζε απηνχο θαηλνχξηα αγαζά πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
εηαηξείεο. Παξάιιεια, κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ θνηλνχ γηα 
θάπνην εκπνξηθφ ζήκα.
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          ε αληίζεζε κε ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε δηάθνξα θνκβηθά 
ζεκεία, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαλεκφκελσλ δηαθεκίζεσλ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη 
ζεκαληηθά απφ ην γεγνλφο φηη ε πεξηήγεζε ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ απνηειεί κηα επράξηζηε 
δξαζηεξηφηεηα, παξφκνηα κε ηελ αλάγλσζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. Οη ρξήζηεο είλαη 
αξθεηά πξνζεθηηθνί ζην πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη δηαθεκηζηηθά 
κελχκαηα πνπ πεξηέρνπλ εκπνξηθά ζήκαηα. Οη επηδξάζεηο απφ ηε ρξήζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ 
είλαη δπλαηφ λα κεηξεζνχλ απφ ηε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο πνπ ζα 
αθνξνχλ ηελ επίγλσζε θαη ηελ αληίιεςε γηα κηα εκπνξηθή κάξθα. Ζ ζεκαληηθφηεξε έξεπλα πνπ 
βαζίζηεθε ζε ηέηνηνπ είδνπο εξσηεκαηνιφγηα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003 κε αμηνζεκείσηα 
απνηειέζκαηα.
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          Αξρηθά, φζνλ αθνξά ηελ επίγλσζε, έληεθα ζηηο δψδεθα δνθηκαζκέλεο δηαθεκίζεηο 
επέδεημαλ βειηίσζε ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γχξσ απφ ηα εκπνξηθά ζήκαηα. Μηα επηπιένλ 
κέηξεζε αλέβαζε ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ γλψζεο θαηά 30%. Καηφπηλ, πέληε απφ ηα δψδεθα 
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαλέξσζαλ επηζπκεηή αιιαγή ζηνλ ηνκέα ηεο αληίιεςεο γηα ηηο 
εκπνξηθέο κάξθεο ελψ ην έθην έδεημε θαζαξφ ζεηηθφ απνηέιεζκα ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε 
αγνξάο. Μεηαμχ ησλ δψδεθα απηψλ δνθηκαζκέλσλ δηαθεκίζεσλ ε αμία ηεο κέζεο δηαθεκηζηηθήο 
έθζεζεο είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία ηεο επηινγήο. Ζ δηαπίζησζε απηή 
απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε αλάθιεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ ζηε κλήκε ησλ 
ρξεζηψλ απμήζεθε απφ 43,7% ζε 44,1% ιφγσ ηεο επηινγήο ηνπο κε ην πνληίθη. Όκσο ε 
πξναλαθεξζείζα αχμεζε είλαη ιηγφηεξε απφ 1%. Με άιια ιφγηα ην 96% ηεο αχμεζεο πνπ 
ζεκεηψζεθε ζηνλ θιάδν ηεο γλψζεο εκπνξηθψλ ζεκάησλ ήηαλ ζπλέπεηα ηεο απιήο έθζεζεο 
ησλ δηαθεκίζεσλ θαη κφλν ην 4% πξνέθπςε απφ ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο.
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         Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ελέξγεηα ηεο 
επηινγήο δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί ην κνλαδηθφ ζηφρν ησλ δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ. Με ηελ 
θαηάιιειε, πνιχπιεπξε παξνπζίαζε ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα είλαη δπλαηφλ λα απμήζνπλ 
ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςήθησλ αγνξαζηψλ ελφο αγαζνχ ε κηαο ππεξεζίαο. Έρεη 
απνδεηρζεί φηη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηαθήκηζαλ ηα πξντφληα ηνπο ζεβφκελεο ηνλ θαηαλαισηή 
πέηπραλ  αμηνζεκείσηε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Ζ δεκηνπξγία δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ κε 
κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ επηινγή ηνπ πξνβαιιφκελνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο απφ ηνπο ρξήζηεο ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαζψο απιέο 
δηαθεκίζεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ θάπνηα δηάζεκε νλνκαζία είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ 
πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Γηα παξάδεηγκα ε ηερληθή ηεο ρξήζεο 
εξσηήζεσλ νη νπνίεο παξνηξχλνπλ ην θνηλφ λα ηηο επηιέμεη πξνθεηκέλνπ λα κάζεη ηελ 
απάληεζε, παξνπζηάζεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξα πνζνζηά επηηπρίαο ζπγθξηηηθά κε ηελ απιή 
πξνβνιή κηαο επψλπκεο κάξθαο. Χζηφζν, ε ηερληθή απηή, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, 
δελ επεξεάδεη ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο δηαθήκηζεο εκπνξηθνχ ζήκαηνο ε νπνία δελ ζα αζθεί 
κεγάιε ςπρνινγηθή πίεζε γηα επηινγή. Παξάιιεια, απαξαίηεηε είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ 
ηελ πιεπξά ησλ δηαθεκηζηψλ φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ρξήζηεο πξνζπεξλνχλ γξήγνξα ηηο 
ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο ζρεδφλ κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα πνπ νη νδεγνί θνηηνχλ ηηο δηαθεκηζηηθέο 
πηλαθίδεο ζην δξφκν κέζα απφ ηα νρήκαηά ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ θχξην κέιεκα ησλ 
δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ ζην Γηαδίθηπν, φπσο άιισζηε θαη ησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ζηηο 
νδνχο ηαρείαο θπθινθνξίαο, πξέπεη λα είλαη ε ηαρχηαηε δεκηνπξγία ζεηηθήο εληχπσζεο πνπ ζα 
νδεγήζεη ζηελ νξηζηηθή απνκλεκφλεπζή ηνπο θαη ζηε δπλαηφηεηα άκεζεο αλάθιεζεο φπνηε 
θξηζεί απαξαίηεην.
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          ην πεξηβάιινλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ν θαηαλαισηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη 
κεραληζκνχο θηιηξαξίζκαηνο ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηελ ππεξθφξησζε πιεξνθνξηψλ ζε κηα 
ηζηνζειίδα. Ζ παξερφκελε απηή επρέξεηα απνηειεί έλα επηπξφζζεην αίηην γηα ην νπνίν νη 
ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ γξήγνξε πξνζνρή ηνπ. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θάζε δηαθεκηζηηθφ θείκελν δελ ζπλαγσλίδεηαη κφλν ηνπο αληαγσληζηέο 
ηνπ, αιιά θαη ην ππφινηπν πεξηερφκελν ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, θαζψο ν ρξήζηεο ζπρλά 
επηζπκεί λα παξακείλεη πξνζεισκέλνο ζηελ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνλ 
ελδηαθέξνπλ. Μφιηο ε πξνζνρή εμαζθαιηζηεί ν επφκελνο ζηφρνο είλαη ε απνκλεκφλεπζε ηνπ 
εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη ηεο δηαθήκηζεο ζηελ νπνία εκπεξηέρεηαη. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 
δηαζθαιηζηεί ε ζρέζε ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο εκπνξηθήο κάξθαο θαη ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ 
εθφζνλ νη θαηαλαισηέο είλαη δπλαηφλ λα ζπκνχληαη κηα νξηζκέλε δηαθήκηζε, αιιά λα κελ 
κπνξνχλ λα ηελ ζπλδπάζνπλ ζην κπαιφ ηνπο κε ην ινγφηππν πνπ πεξηέρεη. Αλ θαη ε επίηεπμε 
απνκλεκφλεπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεο βνεζάεη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ εκπνξηθψλ 
ζεκάησλ, παξεκπνδίδεη ην ζθνπφ ηνπο. Γηα λα ζεκεησζνχλ πςειά επίπεδα επηηπρίαο είλαη 
απαξαίηεην νιφθιεξε ε δνκή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο λα είλαη αμηνκλεκφλεπηε. 

          Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ αγνξαζηψλ κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ή ηηο εκπνξηθέο 
κάξθεο πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ ππελζχκηζε ελφο ζεηηθνχ ζπλδέζκνπ κε ην 
ρξεζηκνπνηνχκελν ινγφηππν ηεο θάζε εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ ε δηαθεκηζηηθή θακπάληα λα είλαη 
επηηπρεκέλε. Απνηειεζκαηηθέο ηληεξλεηηθέο δηαθεκίζεηο είλαη εθείλεο νη νπνίεο ζηγνπξεχνπλ ηελ 
ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ αλαθνξηθά κε ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ελψ παξάιιεια ηνπο 
βνεζνχλ ζηελ απνκλεκφλεπζε ησλ νλνκάησλ θαη ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ 
επηζθέθηεθαλ κε ζθνπφ λα είλαη εχθνιε ε εχξεζή ηνπο κεηά απφ θάπνηα ελδερφκελε κειινληηθή 
αλαδήηεζε ζε ιίζηεο ή ζε κεραλέο αλαδήηεζεο.
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5.1.4 Σα μοντέλα της διανεμόμενης διαφήμισης 

Ζ βηνκεραλία ηεο δηαλεκφκελεο δηαθήκηζεο βξίζθεηαη αθφκε ζρεδφλ ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα. Σα 
θιαζζηθά κνληέια θαη ηα κνληέια θνζηνιφγεζεο αλαδχνληαη κνλάρα χζηεξα απφ έληνλεο 
ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ρξήζεο εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή ηνπ πξνηχπνπ ηεο απεπζείαο 
αληαπφθξηζεο   γηα   ηελ   θνζηνιφγεζε   ησλ   δηαλεκφκελσλ  δηαθεκίζεσλ.  Ζ ζεκειίσζε  ηεο 
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ηηκνιφγεζεο ησλ δηαλεκφκελσλ δηαθεκίζεσλ βαζίδεηαη ζε έλα παξαδνζηαθφ κνληέιν 
αλακεηάδνζεο φπνπ ε εθαξκνγή ηεο πιεξσκήο αλάινγα κε ηελ απφδνζε είλαη πξαθηηθά 
αδχλαηε. Με ηελ αλακεηάδνζε είλαη δπλαηή κφλν ε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ 
πνπ είδαλ κηα δηαθήκηζε, ελψ ηα απνηειέζκαηα βαζίδνληαη πάληα ζηε δεηγκαηνιεςία θαη 
δεδνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο νη θαηαλαισηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζήζνπλ 
δηαθνξεηηθφ δξφκν πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ αλ ην επηζπκνχλ ην αγαζφ πνπ πξνβιήζεθε 
απφ ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Δπνκέλσο, νη δηαθεκηζηέο είλαη ζε ζέζε κφλν λα εθηηκήζνπλ θαη 
φρη λα ππνινγίζνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαθεκηζηηθήο επηξξνήο ζην 
θνηλφ.
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          Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ δεκηνχξγεζε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ 
δηαθεκηζηψλ. Σψξα νη δηαθεκηζηέο είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα κεηξνχλ κε αθξίβεηα ηνλ αξηζκφ 
ησλ θαηαλαισηψλ νη νπνίνη είδαλ ηε δηαθήκηζε, αιιά θαη λα γλσξίδνπλ πφζνη αληαπνθξίζεθαλ 
κέζσ ηεο ελέξγεηαο ηεο επηινγήο θαη πφζνη νινθιήξσζαλ ηε δηαδηθαζία αγνξάο ηνπ πξντφληνο. 
Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα απηή έδσζε ζηνπο δηαθεκηζηέο ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ 
απφδνζε ηεο επέλδπζεο ηεο θακπάληαο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έηζη κνληέια άκεζεο 
αληαπφθξηζεο γηα ηηο δηαλεκφκελεο δηαθεκίζεηο.

240
 Χζηφζν, νη δηαθεκηζηέο άξρηζαλ λα 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη παξαηήξεζαλ φηη ην click-
through είλαη απιψο έλα κέζν κέηξεζεο ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ θνηλνχ. Οη δηαδηθηπαθέο 
δηαθεκίζεηο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ, λα αιιάμνπλ θαη λα εληζρχζνπλ κηα αληίιεςε γηα ηηο 
εκπνξηθέο θίξκεο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε επηινγή ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ ν αξηζκφο πξνβνιήο 
ησλ δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηηκεζνχλ νη επηδξάζεηο απφ ηελ παξνπζία 
ινγφηππσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα. Όκσο έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο 
θαηακέηξεζεο ησλ επηδξάζεσλ απηψλ είλαη ε ρξήζε ελφο κνληέινπ άκεζεο αληαπφθξηζεο. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηελ παξέκβαζε ησλ cookies ψζηε λα θαηαγξαθεί ν 
αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ ζε κηα ειεθηξνληθή δηαθήκηζε. Σελ ψξα πνπ ν ρξήζηεο 
πξαγκαηνπνηεί είζνδν ζηελ ηζηνζειίδα θαη πξνβαίλεη ζε ζπλαιιαγή δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν 
θαηαγξαθήο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη δηαθεκηζηέο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην πφζεο 
θνξέο ν θαηαλαισηήο είδε ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Βέβαηα, ην πξναλαθεξζέλ κνληέιν 
ρξεζηκνπνηήζεθε ζην Γηαδίθηπν ελ αγλνία ηνπ θνηλνχ.
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          Απφ ηε ζθνπηά ηεο θαηαλνκήο ησλ δηαθεκηζηηθψλ εζφδσλ αλάινγα κε ην 
ρξεζηκνπνηνχκελν κνληέιν 56% ησλ δηαθεκίζεσλ πσιήζεθαλ ζαλ έλα παθέην θαη ε επηηπρία 
ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ εληππψζεσλ, ηνπ πνζνζηνχ ησλ click-through θαη ηνπ 
θφζηνπο αλά πψιεζε. Σν 40% πσιήζεθαλ σο άκεζεο ζπκθσλίεο νη νπνίεο θνζηνινγήζεθαλ 
αλά ρηιηάδα θαη ην 4% ησλ δηαθεκίζεσλ πσιήζεθε αλάινγα κε ηελ επίδνζε ζχκθσλα κε ην 
ΗΑΒ.

242 

     
Γξάθεκα 6 : Οη δηαλεκόκελεο δηαθεκίζεηο αλάινγα κε ην κνληέιν 

         239. Carey, James W. (1989). Communication as Culture: Essays on Media and Society. ζελ 50-54 

         240. Tracy L. Tuten (2008) Advertising 2.0: Social Media Marketing in a Web 2.0 World ζελ. 110-117 

         241. SCN Education B.V. (2000) Webvertising: The Ultimate Internet Advertising Guide ζελ. 325-327 

         242. Thomas J. Kuegler (2000) Web advertising and marketing ζελ. 99-100 
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          Αλαιπηηθφηεξα, ην κνληέιν θνζηνιφγεζεο αλά ρηιηάδα (CPM) επηηξέπεη ηελ αγνξά θαη ηελ 
πψιεζε κηαο δηαλεκφκελεο δηαθήκηζεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ πξνβνιψλ ηεο. Κάζε θνξά πνπ 
ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί είζνδν ζηελ ηζηνζειίδα πνπ πεξηέρεη ηε δηαθήκηζε ινγίδεηαη σο κηα 
εληχπσζε. Σα δηαθεκηζηηθά θείκελα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ πσινχληαη αλάινγα κε ηελ 
εληχπσζε ζε παθέηα ησλ ρηιίσλ κνλάδσλ. Ζ ηηκή ηεο αξρηθήο πψιεζεο ήηαλ 36.29 δνιάξηα, 
δειαδή έπξεπε λα πιεξψζεη θαλείο ην πξναλαθεξζέλ πνζφ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ρίιηεο 
κνλάδεο. ηε ζπλέρεηα ε ηηκή δηακνξθψζεθε ζηα 37.21 δνιάξηα γηα λα ππνζηεί αξγφηεξα κηα 
αθφκα κηθξή αχμεζε θαη λα θηάζεη ηα 37.84 δνιάξηα. Χζηφζν, ε αγνξά εμαθνινπζεί λα 
παξακέλεη αξθεηά θαηαθεξκαηηζκέλε θαη ηα απνχιεηα απνζέκαηα δεκνπξαηνχληαη ζε πνιχ 
ρακειή ηηκή, πεξίπνπ ζηα ηξία δνιάξηα, ελψ γηα ηηο δηαθεκίζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε 
ηζηνζειίδεο κε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα ε ηηκή ηνπο αγγίδεη ηα εθαηφλ πελήληα δνιάξηα. 

          Σν CPM είλαη ην πην δεκνθηιέο κνληέιν δηαλεκφκελσλ δηαθεκίζεσλ. Υξεζηκνπνηείηαη 
απφ ηνπο δεκηνπξγνχο δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο πνπ πξνζπαζνχλ λα 
πξνζεγγίζνπλ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Παξάιιεια, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πξνηηκάηαη απφ 
εθείλνπο νη νπνίνη δελ επηζπκνχλ λα αλακηρζνχλ κε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη ηαπηφρξνλα 
ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ δηαθεκίζεσλ ή ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ 
πξνβάιινληαη κεηά ηελ επηινγή ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ. Δπηπιένλ, ην CPM απνηειεί ην 
θαιχηεξν ππαξθηφ κνληέιν γηα ηε κέηξεζε ηεο επίδξαζεο απφ ηε ρξήζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ. 
Γηεπθνιχλεη ηνλ δηαθεκηζηή ζηε ζχγθξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ ζε ηξείο 
ηνκείο : ζηελ ηζηνζειίδα ε νπνία πεξηέρεη ηηο δηαθεκίζεηο, ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη ζηελ ηηκή 
ησλ πσινχκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε 
απηή είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξφβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ πξνβνιήο εκπνξηθψλ 
ινγνηχπσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιια 
κνληέια πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθηεί ε απφδνζε ησλ επελδχζεσλ.

243
  

          Δθηφο φκσο απφ ην CPM έλα άιιν αμηνζεκείσην κνληέιν είλαη ην κνληέιν θνζηνιφγεζεο 
αλά επηινγή (CPC). Σν CPC αληηπξνζσπεχεη ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ 
δηαθεκίζεσλ νη νπνίεο έρνπλ θνζηνιφγεζε αλά επηινγή πνπ πξαγκαηνπνηεί ν θάζε ρξήζηεο 
μερσξηζηά κε ζπλέπεηα λα εηζάγεηαη ζε θαηλνχξην δηαδηθηπαθφ ηφπν φπνπ κπνξεί λα 
ζπγθεληξψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην δηαθεκηδφκελν αγαζφ. Σν CPC αγνξάζηεθε 
απφ δίθηπα πνπ εθαξκφδνπλ ηε δηαδηθαζία click-through θαη έρεη ηηκή θνζηνιφγεζεο απφ 0,12 
κέρξη 0,16 δνιάξηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ηδηνθηήηεο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ βξίζθεηαη ην 
δηαθεκηζηηθφ πιαίζην πξέπεη λα εηζπξάμεη ακνηβή δψδεθα έσο δεθαέμη ζεληο γηα θάζε επηινγή ε 
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη πάλσ ζε απηφ. Αξγφηεξα, ε ακνηβή απηή απμήζεθε θαηά 0,06 δνιάξηα. 
Χζηφζν, επεηδή ε ειεθηξνληθή αγνξά είλαη αξθεηά θαηαθεξκαηηζκέλε, νη ηηκέο γηα ην CPC 
μεθηλνχλ απφ πέληε ζεληο θαη θηάλνπλ ηα δχν δνιάξηα αλάινγα κε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ.  

          Σν CPC απνηειεί έλα κνληέιν θνζηνιφγεζεο πνπ αλαπηχρζεθε χζηεξα απφ απαίηεζε 
νξηζκέλσλ δηαθεκηζηψλ νη νπνίνη ήηαλ απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο 
πξηλ εθηειέζνπλ κηα δηαθεκηζηηθή θακπάληα. Σν θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα ήηαλ φηη νη πεξηζζφηεξεο 
δηαθεκίζεηο εμαγνξάζηεθαλ απφ ην CPM. Με ην CPC νη εθδφηεο ησλ δηαθεκίζεσλ κπνξνχλ λα 
πξνβιέςνπλ ηα έζνδα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ κηα δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία κε κεγάιε 
αθξίβεηα δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθεκίζεσλ κε ην κέζν φξν ησλ επηινγψλ ησλ 
δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, πνπ θαηά πξνζέγγηζε είλαη 0,7%. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε ζχλνιν εθαηφ 
δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ επηά επηιέγνληαη κε ην πνληίθη. 

          Με ην CPC είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο δηαθεκηζηέο λα είλαη επηιεθηηθνί θαη λα ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη λα εξεπλνχλ ζε βάζνο ηελ 
πξνζθνξά πνπ έρεη θάζε ηζηνζειίδα γηα ηελ θηινμελία ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλνληαη νη 
πηζαλφηεηεο νη δηαθεκίζεηο λα δηαζθαιίζνπλ έλα πςειφ πνζνζηφ επηινγήο θαη θαηά ζπλέπεηα 
λα δεκηνπξγήζνπλ κεγαιχηεξα έζνδα. Παξφια απηά, αξθεηέο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο ηνπ 
κνληέινπ CPC αγνξάδνληαη απφ αδηάζεηα απνζέκαηα ζχκθσλα κε ηελ ηαθηηθή φηη θάηη είλαη 
θαιχηεξν απφ ην ηίπνηα.

244
 Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή θαίλεηαη λα παξνπζηάζεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, αθνχ πάλσ απφ ην 80% ησλ δηαλεκφκελσλ δηαθεκίζεσλ θαηαιήγεη απνχιεην. 

          ε θάζε πεξίπησζε ηα δίθηπα δηαθίλεζεο ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ, νη θαηαζθεπαζηέο, 
θαζψο θαη  νη δηαθεκηζηέο  ζα πξνβνχλ ζε ζχγθξηζε ησλ κνληέισλ CPC θαη CPM πξνθεηκέλνπ 

            243. Anurag Mehra (2009) Advertising Management: Media Approach for Market Research ζελ. 289-290 

         244. Thomas J. Kuegler (2000) Web advertising and marketing ζελ. 120-125 
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λα αγνξάζνπλ ή λα πνπιήζνπλ δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο ζηηο πην ζπκθέξνπζεο ηηκέο. Γεληθά νη 
πεξηζζφηεξνη ηληεξλεηηθνί δηαθεκηζηέο δελ πξνηηκνχλ ηελ ηηκνιφγεζε πνπ έρεη ην CPC 
ζχκθσλα κε κηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2002. 

          Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα κνληέια, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην πξφηππν ηεο 
θνζηνιφγεζεο αλά αγνξαπσιεζία (CPT). χκθσλα κε ην CPT ε αγνξά ή ε πψιεζε ησλ 
δηαλεκφκελσλ δηαθεκίζεσλ βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε πνζνζηψλ ησλ θαηαλαισηψλ νη νπνίνη 
νινθιεξψλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κεηά απφ ηελ επηινγή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ 
θαη ηελ αληίζηνηρε κεηαθνξά ηνπο ζε θαζνξηζκέλε ηζηνζειίδα.

245
 ην CPT πεξηιακβάλνληαη θαη 

άιια κηθξφηεξα κνληέια φπσο ην CPA, ην CPL θαη ην CPS ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ. Με 
ην CPT ε ζσζηή επηινγή ησλ δηαθεκηζηψλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ δηαθεκίζεσλ απνθηά 
ηδηαίηεξε ζεκαζία, ελψ ε ελζσκάησζε θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ θαηάιιεισλ δηαθεκηζηηθψλ 
ζηξαηεγηθψλ ζηα πξνβαιιφκελα θείκελα είλαη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο. Οη ειεθηξνληθέο 
δηαθεκίζεηο ηνπ CPT δελ αγνξάδνληαη φπσο απηέο ηνπ CPM, θαζψο νη εθδφηεο δελ 
εκπνξεχνληαη ηνλ δηαθεκηζηηθφ ηνπο ρψξν. Αληίζεηα, νη δηαθεκηζηέο είλαη εθείλνη νη νπνίνη 
πξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηελ CPT πξνζθνξά ηνπο κε ηνπο εθδφηεο θαη λα ηνπο πείζνπλ φηη 
είλαη πξνο φθειφο ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα CPT ζρέζε. Δπηπιένλ, ην κνληέιν CPT απαηηεί 
απφ ηνλ δηαθεκηζηή λα ελζσκαηψζεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ 
ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ πνπ ζα πηζηνπνηεί πνηνο εθδφηεο κεηέθεξε ηνλ θάζε θαηαλαισηή ζε 
απηνχο. Ο ρξήζηεο θαζνδεγείηαη κέζα ζηελ ηζηνζειίδα κέρξη λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα 
ζπλαιιαγή ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζπλδέεηαη κε ζθνπφ ε πιεξσκή λα πηζησζεί ζην ινγαξηαζκφ 
ηνπ εθδφηε.

246 

          Όπσο πξναλαθέξζεθε ην CPT πεξηιακβάλεη κηθξφηεξα κνληέια πνπ είλαη ην CPA, ην 
CPL, θαη ην CPS. Σν CPA επηηξέπεη ζηνλ δηαθεκηζηή λα πιεξψλεη κφλν φηαλ νη ρξήζηεο 
πξνβνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα κέζα ζηελ ηζηνζειίδα, πνπ ζπλήζσο είλαη ε επηινγή 
θάπνηνπ δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ. Παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ηνπ κνληέινπ CPA είλαη ε εγγξαθή 
θαηλνχξηνπ κέινπο ζε κηα ηζηνζειίδα ή ε ιήςε δνθηκαζηηθήο έθδνζεο ινγηζκηθνχ. 

          Με ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ CPL ε αγνξά ή ε πψιεζε δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ 
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θφζηνο ηεο θάζε δηαθεκηζηηθήο πξσηηάο ε νπνία δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο 
αγνξαζηέο πνπ επηιέγνπλ έλα δηαθεκηζηηθφ πιαίζην θαη έηζη κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζε λέα 
ηζηνζειίδα φπνπ πεξηέρνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην δηαθεκηδφκελν αγαζφ. Με ην 
CPL νη δηαθεκηζηέο πιεξψλνπλ κφλν ηελ δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ πειάηε ν νπνίνο 
ζπκπιεξψλεη κηα ειεθηξνληθή αίηεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη θαη άιια ζηνηρεία γηα ην 
πξνζθεξφκελν πξντφλ. Ζ ηηκνιφγεζε ηεο πξσηηάο ησλ δηαθεκίζεσλ εμαξηάηαη απφ ην 
πξνβαιιφκελν αγαζφ θαη ηε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δηαθεκηζηή θαη ηνπ εθδφηε.

247 

          Σέινο ην κνληέιν CPS αληηθαηνπηξίδεη ηελ πψιεζε ή ηελ αγνξά ησλ ειεθηξνληθψλ 
δηαθεκίζεσλ κε γλψκνλα ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ πνζνχ ησλ πσιήζεσλ ην νπνίν δεκηνπξγείηαη 
απφ ηα άηνκα πνπ επηιέγνπλ ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ. Με ην CPS ν 
θάζε δηαθεκηζηήο ρξεψλεηαη κφλν γηα ηηο άκεζεο πσιήζεηο νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα ηεο 
δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. Ο κέζνο φξνο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ CPS μεθηλάεη απφ 5% θαη θηάλεη 
κέρξη 30% αλάινγα κε ην δηαθεκηδφκελν αγαζφ θαη ηε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δηαθεκηζηή θαη ηνπ 
εθδφηε ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ.

248 

5.2  Η έννοια της «ένα προς ένα» τεχνικής 

Κάζε δηαδηθηπαθφο ηφπνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή «έλα πξνο έλα» εθαξκφδεη ηελ απιή 
ηδέα ηεο δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο ησλ πειαηψλ. Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο 
είλαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή, ε δηαθνξνπνίεζή ηνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο, ε 
αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θάζε πειάηε μερσξηζηά θαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. ήκεξα είλαη δηαζέζηκεο πεξηζζφηεξεο απφ εθαηφλ πελήληα «έλα πξνο 
έλα» ηζηνζειίδεο  νη νπνίεο  είλαη  δπλαηφ  λα επηιερζνχλ  απφ ιίζηεο θνξπθαίσλ δηαδηθηπαθψλ 

             245. Carey, James W. (1989). Communication as Culture: Essays on Media and Society. ζελ 135-136 

             246. Thomas J. Kuegler (2000) Web advertising and marketing ζελ. 222-226 

            247. Marla R. Stafford, Ronald J. Faber  (2005) Advertising, Promotion, and New Media ζελ. 49-52 

             248. SCN Education B.V. (2000) Webvertising: The Ultimate Internet Advertising Guide ζελ. 98-100 

http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbo=1&biw=1920&bih=918&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Marla+R.+Stafford%22&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CEoQ9AgwBDgK
http://books.google.gr/books?id=bwS3klAb7nMC&printsec=frontcover&dq=web+advertising&source=bl&ots=vXS7ikUivG&sig=HyVSq7mW0QSCHuJVx8A2reJhwiQ&hl=el&sa=X&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CEgQ6AEwBDgK


Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                       Ζιηφθαπηνο Σηκνιέσλ 

Ζιεθηξνληθή δηαθήκηζε                                                                                                                                                    82       

ηφπσλ θαη απφ άιιεο πνιιαπιέο πεγέο ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο 
εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο «έλα πξνο έλα» είλαη ε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ή κε νξηζκέλσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ εμαηνκίθεπζεο πνπ ζα αλαγλσξίδνπλ ηνπο επηζθέπηεο νη νπνίνη επηζηξέθνπλ. 
Σελ πξναλαθεξζείζα ηερληθή ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ :
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 Βηβιία πξνο πψιεζε, κνπζηθή θαη βίληεν. 
 Μεζφδνπο επηθνηλσλίαο. 
 Καηαλαισηηθά πξντφληα. 
 Τπεξεζίεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 
 Οηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 
 Πιεξνθνξίεο γηα ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. 
 Πιεξνθνξίεο γηα ηαμίδηα θαη ηφπνπο δηακνλήο. 

          Ζ κέζνδνο «έλα πξνο έλα» αλαπηχρζεθε ζην Γηαδίθηπν κε αξγφ ξπζκφ απφ ην 2000 θαη 
αθφκα δελ έρεη ηειεηνπνηεζεί. Οη ηζηνζειίδεο κε νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαηέρνπλ ην πςειφηεξν 
πνζνζηφ ρξήζεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο γηα πνιινχο θαη πνηθίινπο ιφγνπο. 
Πξψηα απ‟ φια παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο κέζσ ηνπ ηληεξλέη εχθνια θαη ςεθηνπνηεκέλα 
νηθνλνκηθά δεδνκέλα, θαζψο θαη εξγαιεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο. 
Γεδνκέλεο ηεο χπαξμεο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζην Γηαδίθηπν νη νηθνλνκηθέο 
ππεξεζίεο εθπξνζσπνχλ ρηιηάδεο εηαηξείεο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ψζηε λα 
πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ. Απηφο ν ππέξνγθνο αληαγσληζκφο νπζηαζηηθά 
νδεγεί ηελ αγνξά ζε γξήγνξε σξίκαλζε, εθφζνλ νη ηζηνζειίδεο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ είλαη 
αξθεηά εμειηγκέλεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο σο πξνο ηε ρξήζε ηεο «έλα πξνο έλα» 
ηερληθήο. Πέξα φκσο απφ ηηο πνηθίιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζην βαζκφ εθαξκνγήο ηεο 
πξναλαθεξζείζαο ηερληθήο απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, είλαη δπλαηφ λα ζπλαληήζεη θαλείο 
θαη κεξηθέο νκνηφηεηεο.
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          ρεδφλ θάζε ηζηνζειίδα παξνπζίαδε ηε δεδεισκέλε πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ λα θαζεζπράζεη ηνπο ρξήζηεο θαη λα ηνπο ελεκεξψζεη, κε 
μερσξηζηή δήισζε, γηα ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνζηέιινπλ, ελψ 
παξάιιεια πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα ζηα ελεξγά κέιε ηεο λα απαγνξεχζνπλ ηε θνηλή ρξήζε 
θαη πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ ηνπο κε άιινπο. Δπηπιένλ, νη κηζνί δηαδηθηπαθνί ηφπνη είλαη κέιε 
ελφο ηξίηνπ, επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, γεγνλφο ην νπνίν 
απνηειεί επηπξφζζεηε εγγχεζε γηα ην θνηλφ. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο 
ρξεζηκνπνηνχλ δειεαζηηθέο πξνηάζεηο κε ζθνπφ λα πείζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα ζηείινπλ 
πξνζσπηθέο ή εηαηξηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή παξφηξπλζεο είλαη ε 
πξφζβαζε ζε νξηζκέλα εξγαιεία δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο ν ρξήζηεο 
κπνξεί λα δηαβάζεη ξεηή δήισζε αλαθνξηθά κε ηελ αληακνηβή ηνπ φηαλ πξνβεί ζε απνζηνιή 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Έλα αθφκε ζηνηρείν νκνηφηεηαο είλαη ε ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 
πνπ εκθαλίδνληαη ζε αξθεηέο ηζηνζειίδεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα απνζθνπνχλ ζηελ απινχζηεπζε 
ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πιεξνθνξηψλ, θαζψο πνιινί πειάηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 
αλππνκνλεζία θαηά ηε δηάξθεηα πιεθηξνιφγεζεο δεδνκέλσλ θαη ελδέρεηαη λα εγθαηαιείςνπλ 
ηελ ηζηνζειίδα αλ ε δηαδηθαζία είλαη αξθεηά κεγάιε.
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          ηνλ ηνκέα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πειαηψλ φιεο νη ηζηνζειίδεο κπνξνχλ λα 
αλαγλσξίζνπλ ηνπο αγνξαζηέο νη νπνίνη επηζηξέθνπλ θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ πξνζσπηθφ 
ραηξεηηζκφ γηα ηνλ θαζέλα μερσξηζηά. Χο επί ην πιείζηνλ, ε ελέξγεηα απηή ηεο αλαγλψξηζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηε ρξήζε cookies ή άιισλ ελαιιαθηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 
εγθαζίζηαληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ. Δμάιινπ, ηηο πεξηζζφηεξεο 
θνξέο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξάθακςεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ. 
Παξάιιεια, πάλσ απφ ην 60% ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ δηαζέηνπλ νξγάλσζε γχξσ απφ ηηο 
αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ εθαξκφδεηαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
αγαζψλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ θάζε αγνξαζηή. Σν 
γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο ζηνπο ρξήζηεο, θαζψο αηζζάλνληαη φηη νη 
αλάγθεο ηνπο γίλνληαη θαηαλνεηέο.
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          Δπηπιένλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ δηαδηθηπαθψλ ηνπνζεζηψλ πξνζθέξεη ζηνλ θάζε πειάηε ην 
ίδην βαζηθφ επίπεδν άκεζεο ππνζηήξημεο ζρεηηθά κε δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ. Όκσο ε ζπγθεθξηκέλε επρέξεηα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε εμειηγκέλα πξνγξάκκαηα 
εμππεξέηεζεο πειαηψλ πνπ αλαγλσξίδνπλ πξνλνκηνχρα κέιε ζηα νπνία παξέρνπλ επηπιένλ 
ππεξεζίεο βνήζεηαο θαη εηδηθή πξφζβαζε, κε δηαζέζηκε γηα ηα απιά κέιε. Παξφια απηά αξθεηέο 
ηζηνζειίδεο απέηπραλ λα ζπλδπάζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο «έλα 
πξνο έλα» ηερληθήο κε κηα κνλαδηθή εκπεηξία γηα ηνλ ρξήζηε. Δμαίξεζε ζην θαηλφκελν απηφ 
απνηεινχλ κφλν νη δηαδηθηπαθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

          ηνλ ρψξν ηεο αιιειεπίδξαζεο φιεο νη ηζηνζειίδεο ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία 
απνζηνιήο εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ηνπο πειάηεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Χζηφζν, 
πεξίπνπ κφλν νη κηζέο πξνζθέξνπλ αληαπφθξηζε ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα, ελψ ην ίδην πνζνζηφ 
πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο κε ηε κνξθή ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ πνπ απνζηέιιεη 
ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπο δηεπζχλζεηο. Δπηπξφζζεηα, φινη νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη πξνζθέξνπλ κηα 
ζπγθεθξηκέλε κνξθή βάζεο δεδνκέλσλ ε νπνία ρξεζηκεχεη ζηελ πινπνίεζε ηεο απηφκαηεο 
πειαηεηαθήο απηνεμππεξέηεζεο κέρξη έλα νξηζκέλν βαζκφ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ ελδέρεηαη λα 
δηαζέηεη επηινγέο αλαδήηεζεο.

253
  

          Δπίζεο, ηα δχν ηξίηα ησλ ηζηνζειίδσλ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη 
ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Απφ απηήλ ηελ θαηεγνξία αξθεηέο επηηξέπνπλ ζηνπο 
αγνξαζηέο λα δνπλ μαλά ην ηζηνξηθφ ησλ παξαγγειηψλ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα πξνζθέξνπλ 
πξφζβαζε ζε εξγαιεία απηφκαηνπ εληνπηζκνχ αγνξψλ. Διάρηζηεο φκσο είλαη εθείλεο πνπ 
δηαζέηνπλ ηελ ππεξεζία «κηαο επηινγήο», ε νπνία δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία αγνξάο 
ππελζπκίδνληαο ζηνλ θαηαλαισηή θάπνηεο παξαηεξήζεηο ή πξνηηκήζεηο ηνπ πνπ ππέβαιε 
πξνεγνπκέλσο ζηελ εηαηξεία κέζσ ελφο εηδηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν έρνπλ νη ηζηνζειίδεο. 

          Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, νκνηφηεηεο ππάξρνπλ θαη ζην θνκκάηη ηεο πξνζαξκνγήο. Όιεο 
νη δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο πξνζσπνπνίεζε έσο έλα νξηζκέλν 
βαζκφ. Σα ηξία ηέηαξηα απηψλ επηηπγράλνπλ ηελ πξνζσπνπνίεζε κε ην λα δεηνχλ απφ ην 
θαηαλαισηή ηελ εηζαγσγή νλφκαηνο ρξήζηε, ελψ κφλν ην έλα πέκπην ελζσκαηψλεη θαη ιίζηα 
πξνηηκήζεσλ ή πξνηάζεηο γηα αγνξέο μερσξηζηά γηα ηνλ θαζέλα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη 
είζνδν. Οη εμαηνκηθεπκέλεο πξνζθνξέο θαη ηα θνππφληα απνηεινχλ γηα ειάρηζηεο ηζηνζειίδεο 
ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πξνζσπνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Παξάιιεια, ε παξνρή 
δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ηεο εκθάληζεο ψζηε νη πιεξνθνξίεο λα έρνπλ ην ζρεκαηηζκφ πνπ 
επηζπκεί ν ρξήζηεο αληαλαθιά θαη απηή ηελ πξνζπάζεηα γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 
εμαηνκίθεπζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ρψξνπ μερσξηζηά γηα ηνλ θάζε πειάηε.
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5.3 Κατανοώντας τον ηλεκτρονικό αγοραστή  

5.3.1 Επισκόπηση  

Ο ελζνπζηαζκφο ηνπ αγνξαζηή γηα ηηο άκεζεο αγνξέο απφ ηνλ παγθφζκην δηαδηθηπαθφ ηζηφ 
ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ησλ πξνζδνθηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίαο θαη νη πξνζπάζεηεο 
πνπ γίλνληαη γηα ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο δελ ζηνρεχνπλ ζηελ εθαξκνγή κηαο κεγάιεο 
κεηαηξνπήο ηεο θαηάζηαζεο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά, αιιά θαη ε ηδηαίηεξε 
θχζε ησλ ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ πξντφλησλ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ελφο λένπ, 
ηδηφκνξθνπ αγνξαζηή πνπ ζπρλά απνθαιείηαη κε ηνλ φξν γλσζηηθφο αγνξαζηήο. Ο γλσζηηθφο 
αγνξαζηήο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ νξζνινγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δηαθέξεη 
απφ ηνλ παξαδνζηαθφ θαηαλαισηή ζην γεγνλφο φηη πάληα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηελ 
δηαδηθαζία ιήςεο κηαο απφθαζεο.
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          Ζ ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ 
κάξθεηηλγθ θαη επηπξφζζεηα ζηε ζεκεξηλή επνρή ζπκκεηέρεη ζηελ πξνζπάζεηα πιήξνπο 
απηνκαηνπνίεζεο  ησλ πσιήζεσλ. πλαθφινπζα, νη  εθαξκνγέο ησλ  πσιήζεσλ ζην Γηαδίθηπν  
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εμειίρζεθαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη θαηνρπξψζεθαλ κέζσ ησλ ζηαδίσλ ηεο 
ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. Αξρηθά, ηα κφλα κέζα πνπ ππήξραλ γηα ηελ πξνψζεζε αγαζψλ ήηαλ ηα 
δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα. Αξγφηεξα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη νη νπνίνη 
επέηξεπαλ ζηνπο ρξήζηεο λα πξνβνχλ ζε έξεπλα βάζεσλ δεδνκέλσλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ 
λα βξνπλ απηφ πνπ αλαδεηνχλ. 

 5.3.2 Οι μετασχηματισμοί στην διαφήμιση και στην αγορά 

Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη επηξξνέο ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε θαηά ηε 
δηάξθεηα πεξηήγεζεο ζην Γηαδίθηπν είλαη απαξαίηεην λα αλαιπζνχλ δχν ζεκαληηθέο αιιαγέο 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ αγνξά. Πξψηα απφ φια, ε ηερλνινγία κείσζε θαζνξηζηηθά ην 
ρξφλν πνπ απαηηεί ε θαηαζθεπή θαη ε πξνψζεζε ελφο λένπ θαηαλαισηηθνχ αγαζνχ ζην 
εκπφξην. Σν γεγνλφο απηφ αληηζηάζκηζε ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ θαη δεκηνχξγεζε 
αμηνζεκείσηε ζεηξά επηινγψλ αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα ηφζν γηα ηνλ θαηαλαισηή, φζν θαη γηα 
ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηα πξνσζνχλ ζηελ αγνξά. Ζ θαηά θάπνην ηξφπν επηζεηηθή κνξθή 
δηαθήκηζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γξήγνξε αλαθάιπςε θαηλνηνκηψλ ελίζρπζε ην εκπφξην κε 
κεγάιε δπλακηθφηεηα θαη γξήγνξν ξπζκφ. ηε ζπλέρεηα, ε εμέιημε θαη ε απμεκέλε ρξήζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηα ίδηα ηα αγαζά πξνέθηεηλαλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηα 
εκπινχηηζαλ κε πνηθίια θαη πνιχπινθα ραξαθηεξηζηηθά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη  ηξέρνπζεο 
ππεξθνξησκέλεο πιεξνθνξίεο ησλ πξντφλησλ εζηηάδνπλ απεπζείαο ζηνπο πειάηεο θαη έκκεζα 
ηνπο εμαλαγθάδνπλ λα πξνβνχλ ζε κηα πην κειεηεκέλε θαη πξνζεθηηθφηεξε έξεπλα πξηλ 
πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα αγνξά.

256
  

          Σν παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ, πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηε δηαθήκηζε ζηα κέζα καδηθήο 
ελεκέξσζεο, επεξεάζηεθε θαη απηφ απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ αγνξά κε 
απνηέιεζκα λα ειαηηψλεηαη δηαξθψο ε επίδξαζή ηνπ ζην θνηλφ. Σν ηληεξλέη απνηειεί έλα ινγηθφ 
ελαιιαθηηθφ κέζν πξνβνιήο ηεο δηαθήκηζεο επεηδή δηαζέηεη ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα λα 
αληηκεησπίδεη νπζηαζηηθά πνιιά θαη δχζθνια δεηήκαηα, φπσο είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο 
θαηάιιειεο ξνήο ησλ ιεπηνκεξεηαθψλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα απνξξνθεζνχλ απφ ηνπο 
θαηαλαισηέο ζην ειάρηζην δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Χζηφζν, νη πηπρέο ησλ 
αιιειεπηδξαζηηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί πιήξσο θαη νη ρξήζηεο είλαη, ζηελ 
πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, αλψλπκνη θαη ειεχζεξνη λα κεηαθηλεζνχλ απφ κηα ηζηνζειίδα ζε 
θάπνηα άιιε. Γη απηφ, είλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία δήηεζεο ηα νπνία είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο 
πξνζσπνπνίεζεο, φπνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ην δηαθεκηζηηθφ πιηθφ αληαπνθξίλεηαη άκεζα 
ζην ελδηαθέξνλ ηνπ θάζε αγνξαζηή.

257
  

          Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαθήκηζεο ζην Γηαδίθηπν αληαλαθιά κηα νπζηαζηηθή απνκάθξπλζε απφ 
ηελ παξαδνζηαθή αγνξά. Σα θιαζζηθά κέζα πξνβνιήο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ κεηαδίδνπλ 
κηα απιή πιεξνθνξία ζε νιφθιεξν ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπζρέηηζε 
αληηπξνζσπεχεη επηθνηλσλία ηεο κνξθήο έλα πξνο πνιιά θαη νιφθιεξνο ν πιεζπζκφο 
αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Αληίζεηα ζην ηληεξλέη ε πξφζβαζε είλαη αιιειεπηδξαζηηθή 
θαη ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ηνπ αγνξαζηή θαη ηνπ πσιεηή. Ζ ηδηφηεηα 
απηή ηεο αιιειεπίδξαζεο παξάγεη κηα αξθεηά πνιχπινθε ζχλζεζε ζπζρεηίζεσλ, θαζψο θαη 
έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν επηθνηλσλίαο πνπ νλνκάδεηαη πνιιά πξνο πνιιά θαη δηαζέηεη ηα κέζα 
γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ. Ζ βαζηθή πξφθιεζε γηα ηνπο δηαδηθηπαθνχο 
δηαθεκηζηέο είλαη ε εχξεζε λέσλ ηξφπσλ αλάπηπμεο αιιειεπηδξαζηηθψλ δπλαηνηήησλ, νη 
νπνίεο ζα δηεπξχλνπλ ηελ απήρεζε ηνπ ηληεξλέη θαη ζα ην θαζηεξψζνπλ σο κέζν κάξθεηηλγθ.

258
  

          Μέρξη ηψξα ε ελζσκάησζε ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ηνπ 
Γηαδηθηχνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία  κηαο κνλαδηθήο κνξθήο εμαηνκίθεπζεο πνπ 
βαζίδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε ή ζηηο αηηήζεηο γηα πιεξνθνξίεο πνπ 
πξνβάινπλ νη ηζηνζειίδεο. Οη δηαθεκηζηέο απφ ηε κεξηά ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο νη 
νπνίεο  δίλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο  κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά  

             256. Tracy L. Tuten (2008) Advertising 2.0: Social Media Marketing in a Web 2.0 World ζελ. 110-117 

             257. SCN Education B.V. (2000) Webvertising: The Ultimate Internet Advertising Guide ζελ. 325-327 

             258. Anja Janoschka  (2004) New Forms of Communication on the Internet ζελ. 300-306 
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 θαη λα αληαπνθξηζνχλ θαηάιιεια ζε απηήλ παξνπζηάδνληαο δηαθεκίζεηο θαη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ 
πνπ πξνζειθχεη ην αγνξαζηηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία δεκηνπξγεί 
επηθνηλσλία ηεο κνξθήο έλα πξνο έλα κεηαμχ ηνπ αγνξαζηή  θαη ηνπ πσιεηή. Χζηφζν, ην 
θπξηφηεξν πξφβιεκα κε ηελ δηαδηθηπαθή εμαηνκίθεπζε θαη γεληθφηεξα κε ην δηαδηθηπαθφ 
κάξθεηηλγθ είλαη φηη ηειηθά δελ δεκηνπξγείηαη ε αλακελφκελε απαίηεζε γηα εκπνξηθά αγαζά. 

5.3.3 Οι παράγοντες που επιδρούν στην συμπεριφορά του αγοραστή 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο επίδξαζεο ηνπ κάξθεηηλγθ ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο παξάδεηγκα ην εκπφξην πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο αλαπηχρζεθε ηαρχηαηα θαηά ηα δέθα ηειεπηαία ρξφληα 
θαη εμαζθάιηζε γηα ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο κηα κεγάιε πνηθηιία απφ αληαγσληζηηθά 
πξντφληα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη αξθεηή 
πνιππινθφηεηα ελψ δελ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απνθιεηζηηθά κέζσ επηρεηξήζεσλ θαη 
εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. Αξθεηά καγαδηά, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο κεγάινη απνζεθεπηηθνί 
ρψξνη, πξνκεζεχνπλ λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο κε ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ζε αξθεηά 
ρακειφηεξε ηηκή.
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          Σν ζπρλφ πνζνζηφ θαηλνηνκηθψλ επηηεχμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 
έρεη δψζεη ζηνλ αγνξαζηή ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέπεη ζε θάπνην βαζκφ ηηο κειινληηθέο 
αιιαγέο, θαζψο θαη ηε γλψζε φηη νπνηνδήπνηε πξντφλ αγνξάδεη γηα ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζήκεξα 
ζε βξαρπρξφλην δηάζηεκα ζα ζεσξείηαη μεπεξαζκέλν, αθνχ ζα έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο 
λέα, θαιχηεξα θαη θζελφηεξα ειεθηξνληθά κνληέια. Σν γεγνλφο απηφ φρη κφλν επηθέξεη πην 
γξήγνξα ηελ νηθνλνκηθή απαμίσζε ηνπ ηξέρνληνο αγαζνχ, αιιά ππνρξεψλεη ηνπο θαηαλαισηέο 
λα εμεηάδνπλ θάζε θνξά ηελ ηάζε ηεο αγνξάο πξνηνχ πξνβνχλ ζε θάπνηα αγνξά. Κάησ απφ 
απηέο ηηο ζπλζήθεο ε δηαθήκηζε αλαιακβάλεη ηνλ ηδηαίηεξα δχζθνιν ξφιν ηεο δεκηνπξγίαο 
επηζπκίαο γηα άκεζε αγνξά αγαζψλ θαη ηεο αλαζηνιήο νπνηνλδήπνηε ελδνηαζκψλ ππάξρνπλ 
ζην κπαιφ ηνπ πειάηε.  

 

 

    

       

ρήκα 5 : Η δηαδηθαζία απόθαζεο από ηνλ αγνξαζηή 

Ζ εκπεηξία ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηελ αγνξά ησλ πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ είρε 
άκεζε επίδξαζε ζηελ ηαρχηεηα θαη ζηνλ γεληθφηεξν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξαζηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ζην Γηαδίθηπν. ε κηα παξαδνζηαθή δηαδηθαζία απφθαζεο αγνξάο ζπλήζσο ν 
θαηαλαισηήο πξνρσξά κε γξακκηθφ ηξφπν απφ ηελ θαηάζηαζε αλαγλψξηζεο πξνβιήκαηνο, 
ζην ηειηθφ ζηάδην πνπ είλαη ε κεηαγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά φπσο αθξηβψο απεηθνλίδεηαη ζην 
παξαπάλσ δηάγξακκα. Όκσο, ζηελ πεξίπησζε ηεο πνιχ δπλακηθήο αγνξάο, φπσο είλαη ην 
εκπφξην ησλ πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ε δηαδηθαζία ηεο απφθαζεο είλαη 
ιηγφηεξν πξνβιέςηκε θαη αξθεηά αζηαζήο.

260
 Οη ρξήζηεο ελδέρεηαη λα ζπλαληήζνπλ ηπραία 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πεξηήγεζε, ελψ ε αλαλέσζε ησλ 
δεδνκέλσλ θαη ε εκθάληζε λέσλ αγαζψλ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαξθψο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη 
αγνξαζηέο κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα αλαθαιχςνπλ θαηλνχξηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο 
πξνβιεκάησλ ή λέεο δπλαηφηεηεο ρξήζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο νη νπνίεο ηειηθά λα 
νδεγήζνπλ ζηελ αγνξά ηνπ. Κάζε θνξά πνπ ππάξρεη κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε αλαγλψξηζε 
πξνβιήκαηνο επαλεμεηάδεηαη θαη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα κεηακνξθψλεη ηελ αιιεινπρία ησλ 
γεγνλφησλ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.

261 
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ρήκα 6 : Η δπλακηθή δηαδηθαζία απόθαζεο αγνξάο από ηνλ πειάηε. 

 

Ζ ηνπνζέηεζε επηπξφζζεησλ δπλαηνηήησλ ζην ηνκέα ησλ πσιήζεσλ ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ 
ζπλαγσλίδεηαη φρη κφλν ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο κειέηεο θαη αλάιπζεο ηεο θαηαλαισηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη ηε δνκή ηεο επξχηεξεο θαηαλαισηηθήο αγνξάο. Γηα παξάδεηγκα νη 
δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο φπσο νη επθπείο νδεγνί αγνξψλ ππνλνκεχνπλ ηε κεηαηξνπή θάζε 
πξντφληνο ζε εκπφξεπκα απιά κφλν απηνκαηνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 
ρακειφηεξεο ηηκήο. Απηφ ην είδνο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, καδί κε ην γεληθφ ζθνπφ ησλ κεραλψλ 
αλαδήηεζεο, ηνπνζεηεί ηελ ειεθηξνληθή αγνξά ζε μερσξηζηή ζέζε απφ ηηο ππφινηπεο, θαζψο 
πνπζελά αιινχ ν αγνξαζηήο δελ δηαζέηεη ηφζε κεγάιε ειεπζεξία θαη έιεγρν, ή κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηφζνπο πνιινχο πφξνπο γηα βνήζεηα ψζηε λα πάξεη κηα απφθαζε αγνξάο.

262 

5.3.4 Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του αγοραστή 

Ο δηαδηθηπαθφο αγνξαζηήο ζπρλά έρεη ηελ επηζπκία γηα αλαδήηεζε φζν ην δπλαηφ 
πεξηζζφηεξσλ θαη ιεπηνκεξέζηεξσλ πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηα πξντφληα θαη ε ηερλνινγία ηνπ 
ηληεξλέη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί άκεζα ζηελ αλάγθε απηή, θαζψο κπνξεί λα ηνλ 
βνεζήζεη ζε θάζε απφθαζε αγνξάο.

263
 Ξέρσξα φκσο απφ ην παξαπάλσ γεγνλφο, νη πσιεηέο 

δελ πξέπεη πνηέ λα ππνηηκνχλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ θαηαλαισηψλ γηα εθηεηακέλε εχξεζε 
πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ επξχηεξε ελεκέξσζή ηνπο. Αλέθαζελ, ππήξρε ε αληίιεςε φηη ν 
θαηαλαισηήο επηβαξχλεηαη κε ηελ επζχλε ηεο ζπιινγήο ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 
πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ ξίζθνπ πνπ αλαιακβάλεη.

264 

          Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη θαηαλαισηέο βαζίδνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο γηα λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα πεηπρεκέλε αγνξά θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν αθαηάιιειεο 
επηινγήο. ηελ θιαζζηθή αγνξά ν αγνξαζηήο ζα εμεηάζεη πξνζεθηηθά θάπνην αγαζφ πξηλ 
πξνβεί ζηελ ηειηθή αγνξά ηνπ. Σα δεδνκέλα ηα νπνία ζπγθεληξψλεη πξνέξρνληαη απφ ηε 
δηέγεξζε νξηζκέλσλ αηζζήζεσλ φπσο είλαη ε φξαζε θαη ε αθή. Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα 
ηξφθηκα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα θξνχηα, ε αγνξά είλαη απνηέιεζκα ηθαλνπνίεζεο ηφζν 
ηεο εμσηεξηθήο  ηνπο εκθάληζεο, φζν θαη ηεο ζθιεξφηεηαο ηελ νπνία δηαζέηνπλ.

265
 Παξάιιεια ε 

γλψζε κεξηθψλ επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ φπσο ν ηφπνο πξνέιεπζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο , ε 
εκεξνκελία  παξαγσγήο  ηνπ θαη ε κέξα  άθημεο ηνπ ζην θαηάζηεκα πψιεζεο είλαη δπλαηφλ λα  
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            265. Marla R. Stafford, Ronald J. Faber  (2005) Advertising, Promotion, and New Media ζελ. 37-40 

Αλαδήηεζε 
Πιεξνθνξηψλ 

Δλαιιαθηηθή 
Αμηνιφγεζε 

Απφθαζε 
Αγνξάο 

Μεηαγνξαζηηθή 
πκπεξηθνξά 

Αλαγλψξηζε 
Πξνβιήκαηνο 

 

http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbo=1&biw=1920&bih=918&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Marla+R.+Stafford%22&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CEoQ9AgwBDgK
http://books.google.gr/books?id=bwS3klAb7nMC&printsec=frontcover&dq=web+advertising&source=bl&ots=vXS7ikUivG&sig=HyVSq7mW0QSCHuJVx8A2reJhwiQ&hl=el&sa=X&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CEgQ6AEwBDgK
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbo=1&biw=1920&bih=918&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Marla+R.+Stafford%22&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CEoQ9AgwBDgK
http://books.google.gr/books?id=bwS3klAb7nMC&printsec=frontcover&dq=web+advertising&source=bl&ots=vXS7ikUivG&sig=HyVSq7mW0QSCHuJVx8A2reJhwiQ&hl=el&sa=X&ei=m_qBULbIBuWX1AX81IH4Aw&ved=0CEgQ6AEwBDgK


Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                       Ζιηφθαπηνο Σηκνιέσλ 

Ζιεθηξνληθή δηαθήκηζε                                                                                                                                                    87       

ελζαξξχλνπλ ή λα απνζαξξχλνπλ αληίζηνηρα ηελ απφθαζε αγνξάο. ε έλα αθεξεκέλν θαη 
απξφζσπν πιαίζην φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ειεθηξνληθή αγνξά ή έλαο θαηάινγνο ζε 
κνξθή πεξηνδηθνχ ε παξφηξπλζε γηα αγνξά επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνβνιή ηνπ θαηάιιεινπ 
ζπλδπαζκνχ πιεξνθνξηψλ.  

          Ο θαηαλαισηήο βαζίδεηαη θπξίσο ζηε δηαδηθαζία ηεο αληίιεςεο γηα λα ζπγθεληξψζεη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αθνινπζεί κηα ζαθή αλαπηπμηαθή 
εμέιημε ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ησλ αηζζήζεσλ πνπ δηαζέηεη ην θάζε άηνκν φπσο ε φξαζε, ε 
αθή, ε αθνή θαη ε φζθξεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο θαη γξαθήο. πρλά, νη 
πςεινχ επηπέδνπ αληηιεπηηθέο δηαδηθαζίεο ππνθαζηζηνχλ ηηο ππνδεέζηεξεο, θαζψο ζπκβάιινπλ  
ζηελ θαηαλφεζε ηεο νπζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε πνην γξήγνξν θαη πεξηιεπηηθφ ηξφπν. Γηα 
παξάδεηγκα, κπνξεί θαλείο λα απνθηήζεη κηα γεληθή άπνςε γηα θάπνηα γεσγξαθηθή πεξηνρή 
απιά θνηηψληαο θσηνγξαθίεο ή αθνχγνληαο ηηο εκπεηξίεο ελφο ηαμηδηψηε ν νπνίνο ηελ 
επηζθέθηεθε, ρσξίο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα είλαη απαξαίηεην λα ηαμηδέςεη θαη ν ίδηνο ζην 
ζπγθεθξηκέλν κέξνο. Όηαλ ππάξρεη ζπλδπαζκφο αληηιεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, εκπινπηίδνληαη 
αθφκε πεξηζζφηεξν νη πιεξνθνξίεο θαη έηζη ην θάζε άηνκν δηακνξθψλεη θαιχηεξε θαη 
ηζρπξφηεξε γλψκε.
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          Οη αγνξαπσιεζίεο ζην Γηαδίθηπν δελ κπνξνχλ λα ζπλαγσληζηνχλ εθείλεο νη νπνίεο 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ζ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απνηειεί 
δηαπξνζσπηθή εκπεηξία πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ πσιεηή θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα επηζεψξεζε. 
Ζ ρξήζε θαηαιφγνπ γηα ηε δηελέξγεηα αγνξάο θαηεπζχλεη ζε κηα απξφζσπε ζπλαιιαγή ε νπνία 
δελ ζπγθξίλεηαη κε ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ πσιεηή. Χζηφζν, νη εχθνιεο, άκεζεο θαη ρσξίο 
πξνβιήκαηα αγνξέο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηζηνχ παξνπζηάδνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν θαηαλαισηήο πνπ δελ δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν λα 
επηζθεθηεί ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη θαηαθεχγεη ζηελ εηθνληθή αγνξά ηνπ ηληεξλέη 
πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηεί αγαζά ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ.
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 Βέβαηα, ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε ε επηξξνή θαη ε πεηζψ γίλνληαη αξθεηά πην δχζθνιεο κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη 
θαλεξφο ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο δηαθήκηζεο. Ζ ηνπνζέηεζε εληππσζηαθψλ θεηκέλσλ καδί κε 
θαληαζκαγνξηθέο εηθφλεο ζε ζπλδπαζκφ κε εθαξκνγή κηαο πην επηζεηηθήο πνιηηηθήο, φπσο είλαη 
γηα παξάδεηγκα ε θξάζε «ηα θαιχηεξα πξντφληα ζε φιν ην Γηαδίθηπν», είλαη δπλαηφλ λα 
εμαιείςνπλ θάζε ακθηβνιία ζην κπαιφ ηνπ ππνςήθηνπ αγνξαζηή.

268 

          Όκσο ε αιιειεπηδξαζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ηληεξλέη είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζεη θαη 
δηάινγν κεηαμχ ηνπ πσιεηή θαη ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε. Δμάιινπ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν 
ζσζηφο επαγγεικαηίαο πάληα ελεξγεί κε αξθεηέο παξαδνρέο κε ζθνπφ λα απμήζεη ηηο 
πηζαλφηεηεο πψιεζεο. Οη παξαδνρέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε γλψζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 
αλαγθψλ θαη πξνηηκήζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, θαζψο θαη ηελ 
ππνρξέσζε γηα άκεζε απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία ζπζηάζεσλ αλαθνξηθά κε 
ηα αγαζά ή ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ, νη πσιεηέο 
είλαη απαξαίηεην λα επεμεξγάδνληαη πξνζεθηηθά ηηο εξσηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ψζηε λα 
εληνπίδνπλ ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ θαζελφο θαη θαηφπηλ λα πξνηείλνπλ ηηο πην 
θαηάιιειεο θαη ζπκθέξνπζεο ιχζεηο. Ζ βάζε ηνπ ηληεξλεηηθνχ δηαιφγνπ είλαη νη θφξκεο 
εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ νη νπνίεο πξνζθέξνληαη απφ ηηο εηαηξείεο ζηνπο ρξήζηεο κέζσ ησλ 
ηζηνζειίδσλ κε ζθνπφ δηαηππψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ή λα εθθέξνπλ θάπνην παξάπνλν πνπ 
είραλ απφ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο.
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5.3.5 Η δημιουργία ζήτησης με βάση την επικοινωνία με τον καταναλωτή 

Καζψο νξγαλψλνληαη ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ νη πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα θαη νη 
ππεξεζίεο πειαηεηαθήο ππνζηήξημεο, δεκηνπξγνχληαη λέεο απαηηήζεηο γηα ην ίδην ην Γηαδίθηπν. 
Οη ππνςήθηνη αγνξαζηέο ζηξέθνληαη ζην ηληεξλέη πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζνπλ θαη λα 
ζπγθξίλνπλ  ηα  δεδνκέλα  γηα  ηα  πξνο  αγνξά  αγαζά.  Πξνο  ηθαλνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο  

            266. Chan Yun Yoo (2007) Preattentive Processing of Web Advertising ζελ. 96 

          267. Marla R. Stafford, Ronald J. Faber  (2005) Advertising, Promotion, and New Media ζελ. 56-58 

          268. Matthias Lehmann  (2010) Advertisement on Web 2.0 Websites as Exemplified by Social Networks ζελ. 110 

            269. Thomas J. Kuegler (2000) Web advertising and marketing ζελ. 191,194 
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θαηεγνξίαο πειαηψλ, ν δηαδηθηπαθφο ηζηφο απνθηά έλαλ πεξηζζφηεξν πνιχπιεπξν ξφιν φπνπ ε 
ιεηηνπξγία ηνπ σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα πσινχκελα αγαζά θπξηαξρεί πεξηζζφηεξν απφ ηηο 
ππφινηπεο.
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          Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ αξθεηνχο ιφγνπο λα επηζπκνχλ ηελ πξνζέιεπζε ησλ ρξεζηψλ ζηηο 
πξνζσπηθέο δηαδηθηπαθέο ηνπο ηνπνζεζίεο, εθφζνλ κηα αξθεηά κεγάιε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 
πεπεηξακέλνπο θαη απαηηεηηθνχο ρξήζηεο νη νπνίνη γλσξίδνπλ λα αμηνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ ηληεξλέη. Με ηε ζπκκεηνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 
θαηαλαισηψλ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί απφ ηηο εκπνξηθέο εηαηξείεο κηα ακθίδξνκε 
κεηαθνξά δεδνκέλσλ φπνπ νη πειάηεο ζα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα εκπνξηθά 
πξντφληα θαη νη εηαηξείεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ. Παξφιν πνπ ε θαηεγνξία ησλ πεπεηξακέλσλ ρξεζηψλ αληηπξνζσπεχεη 
κηα εηδηθνχ ηχπνπ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, είλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί φηη θαη εδψ 
παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ άηνκν ζε άηνκν αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο, ην 
γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ θαζελφο θαη ην βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. 

          ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, νη αγνξαζηέο ζπρλά δεηνχλ απφ 
επαγγεικαηίεο πσιεηέο λα ηνπο βνεζήζνπλ θαη λα ηνπο πιεξνθνξήζνπλ γηα ηα νθέιε ησλ 
αγαζψλ θαη γηα ηηο επηινγέο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Πξνθεηκέλνπ απηφο ν ηχπνο 
πιεξνθφξεζεο λα είλαη δηαζέζηκνο ζην Γηαδίθηπν, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αξθεηά 
εμειηγκέλεο κέζνδνη πξφζβαζεο. Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη, πνπ πξνέξρνληαη απφ εξγαιεία 
γλσζηαθψλ βάζεσλ, δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα 
θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ θαη παξάιιεια δεκηνπξγνχλ 
θιίκα ακνηβαίνπ νθέινπο. Χζηφζν, παξαδνζηαθά ηερλνινγηθά κέζα, φπσο ε ηερλεηή 
λνεκνζχλε θαη ηα έμππλα ζπζηήκαηα, πνπ κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 
επηρεηξήζεσλ λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα ησλ πειαηψλ ηνπο, αιιά έρνπλ αξθεηά κεγάιν 
θφζηνο θαη εγθπκνλνχλ πνιινχο θηλδχλνπο. Γηα ην ιφγν απηφ νη εηαηξείεο πξνβαίλνπλ ζηελ 
παξνρή ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ νη νπνίνη πεξηέρνπλ φια ηα πξντφληα ηαμηλνκεκέλα αλάινγα 
κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αγνξαζηψλ θαη ηαπηφρξνλα εζηηάδνπλ ζηηο πην ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο 
θαη ηηο ζπνπδαηφηεξεο πξνζθνξέο πνπ ππάξρνπλ γηα ην θνηλφ.
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5.4 Μεγιστοποιώντας την απόδοση της διαφήμισης στο διαδίκτυο  

5.4.1 Σο Διαδίκτυο ως διαφημιστικό μέσο  

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαθήκηζεο είλαη φηη πάληα αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηάζεηο πνπ 
ππάξρνπλ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζήκεξα δελ ππάξρεη ηίπνηε πην επέιηθην θαη 
ζπλαξπαζηηθφ απφ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ηληεξλέη δηαξθψο 
δηνγθψλεηαη κε ηαρχ ξπζκφ, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα ην ζεσξνχλ πηα αλαπφζπαζην 
θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Ζ επίπησζε απηήο ηεο αλάπηπμεο γηα ηε βηνκεραλία ηεο 
δηαθήκηζεο είλαη ηεξάζηηα. Νένη ηξφπνη πξνζέγγηζεο ελφο ζπλερψο απμαλφκελνπ ειεθηξνληθνχ 
πειαηνινγίνπ είλαη ηψξα δηαζέζηκνη θαη δίλνληαη θαηλνχξηεο επθαηξίεο ζρεδηαζκνχ κάξθεηηλγθ. 
Λφγσ ηεο γξήγνξα αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίαο, ε νπνία δηαξθψο αιιάδεη κνξθέο, θαζψο λέα 
ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα έξρνληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα παιαηφηεξα, θαη ησλ εμειηγκέλσλ 
κεζφδσλ επηθνηλσλίαο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηζηνχ νη δηαθεκηζηέο απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα 
αλαπηχμνπλ πινχζην θαη αιιειεπηδξαζηηθφ κάξθεηηλγθ.
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          Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ππεξνρή ησλ πινχζησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ηληεξλέη πξέπεη θαλείο λα αλαινγηζηεί ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο έγρξσκεο ηειεφξαζεο σο 
δηαθεκηζηηθφ κέζν. ηελ νζφλε ηεο πξνβάιινληαη θαληαζκαγνξηθέο εηθφλεο κε έληνλα ρξψκαηα, 
θίλεζε δχν ή θαη αθφκε ηξηψλ δηαζηάζεσλ, βίληεν θαη φια απηά ζπλδπάδνληαη κε ήρν πςειήο 
πνηφηεηαο. Σν Γηαδίθηπν δηαζέηεη έλα αθφκε επηπξφζζεην νπζηαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, ηελ 
αιιειεπίδξαζε. Ζ αιιειεπίδξαζε επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δέρνληαη, αιιά θαη λα ζηέιλνπλ  

             270. Monle Lee, Carla Johnson (2005 ) Advertising on the Internet ζελ. 215-221 

             271. Jason Harris  (2008) Internet Marketing 100 Success Secrets ζελ. 57-62 

             272. Nikhilesh Dholakia - 2002 - Global E-Commerce and Online Marketing ζελ.108-110 
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δεδνκέλα δεκηνπξγψληαο ν θαζέλαο μερσξηζηά κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα εμαηνκηθεπκέλε 
εκπεηξία. Σν πινχζην αιιειεπηδξαζηηθφ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα κεηακνξθψζεη ηνλ παζεηηθφ 
ζεαηή ζε ελεξγφ ρξήζηε κε επηζπκία αληαπφθξηζεο ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Έξεπλεο 
απέδεημαλ φηη ε παξνπζία αιιειεπηδξαζηηθνχ ζηνηρείνπ θαηά θαλφλα δηπιαζηάδεη ην πνζνζηφ 
επηινγήο ηεο δηαθήκηζεο. 

          Μεξηθά επηπιένλ αμηνζεκείσηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ είλαη φηη ε αληαπφθξηζε ηνπ 
θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη ε αλάθιεζε ζηε κλήκε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ παξνπζίαζαλ 
ζεκαληηθά πςειά πνζνζηά επηηπρίαο ζε ζρέζε κε ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο δηαθήκηζεο. Οη 
ελδηάκεζεο ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο, κε θπξηφηεξν εθπξφζσπν ηα αλαδπφκελα παξάζπξα πνπ 
εκθαλίδνληαη μαθληθά ζηελ ηζηνζειίδα, θαηέγξαςαλ πςειφ πνζνζηφ απνκλεκφλεπζεο θαη 
μεπέξαζαλ ζε επηινγή ηα ζηαηηθά ή θηλνχκελα θιαζζηθά δηαθεκηζηηθά πξφηππα. Πην 
ζπγθεθξηκέλα ε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ζηε κλήκε γηα ηηο ελδηάκεζεο δηαθεκίζεηο ήηαλ ζην 76%, 
γηα ηε κέζνδν ηεο πνιιαπιήο νζφλεο ήηαλ ζην 71% θαη ηα δηαθεκηζηηθά πξφηππα θαηάθεξαλ λα 
ζπγθεληξψζνπλ κφλν 51%. Δπίζεο, ηα κεγάια δηαθεκηζηηθά κνληέια δεκηνχξγεζαλ πνζνζηφ 
επηινγήο 44% πςειφηεξν απφ ηα δηαθεκηζηηθά πξφηππα. Παξάιιεια, νη θαηαλαισηέο ζηελ 
πιεηνςεθία ηνπο δήισζαλ φηη δηαζθεδάδνπλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ, 
θαζψο ζε δείγκα δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ αηφκσλ, ην νπνίν πεξηιάκβαλε απινχο θαη 
επαγγεικαηηθνχο ρξήζηεο, 56% αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζηηο δηαθεκίζεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Απφ ηελ 
άιιε, ην 26% ησλ ρξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ηληεξλέη θπξίσο γηα επαγγεικαηηθνχο 
ιφγνπο, δήισζαλ ελνριεκέλνη απφ ηελ παξνπζία ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, αιιά αθφκε 
θαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ε δπλαηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο παξνπζίαζε ζεηηθά 
απνηειέζκαηα κέρξη θάπνην βαζκφ.
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5.4.2 Η πρόκληση των διαφορετικών τεχνολογιών θέασης 

Μηα νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ είλαη φηη νη 
ρξήζηεο δελ ην αληηκεησπίδνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν. Κάζε θαηαλαισηήο 
δηαζέηεη ηνλ δηθφ ηνπ ζπλδπαζκφ απφ ππνινγηζηηθά κεραλήκαηα πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ θαη 
κεξηθέο θνξέο επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη πξνβνιήο ησλ εμειηγκέλσλ 
δηαδηθηπαθψλ κέζσλ.
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 Χο εθ ηνχηνπ, ε πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ 

θνηλνχ ζπρλά ζεκαίλεη ηελ ρξήζε ησλ πην θνηλψλ ηερλνινγηψλ, γεγνλφο ην νπνίν ζην ρψξν ηεο 
δηαθήκηζεο κεηαθξάδεηαη ζηελ πξνβνιή δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ιηγφηεξα 
επηθνηλσληαθά ζηνηρεία, ειάρηζηε θίλεζε, θαζφινπ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θαη κεδακηλφ ήρν. 

          Ζ πνηφηεηα ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε κε ην Γηαδίθηπν επεξεάδεηαη 
απφ ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά : απφ ηνλ ηχπν ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο 
πεξηήγεζεο, απφ ηελ επξπδσληθή δηαδηθηπαθή ηαρχηεηα ζχλδεζεο θαη απφ ηα εμαξηήκαηα πνπ 
ζπλζέηνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή. Τπάξρεη κεγάιε πνηθηινκνξθία φζν αθνξά ηε 
ρξήζε πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο θαη θαζέλα απφ απηά ελζσκαηψλεη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε αζθαιή θαη γξήγνξε πεξηήγεζε. Ο ηνκέαο 
δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ ηαρχηεηα θαη απφ ηελ πνζφηεηα απνζηνιήο θαη 
ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ ηληεξλέη θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Ζ 
ηαρχηεηα, θαζψο θαη ε πνζφηεηα, δηαθέξνπλ απφ θαηαλαισηή ζε θαηαλαισηή αλάινγα κε ηελ 
πεξηνρή θαη ηε ζχκβαζε πνπ έρεη γίλεη κε ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ. Όζνλ αθνξά 
ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηερλνινγηθνχ πιηθνχ ηνπ θάζε ππνινγηζηή θαη ηεο ζχλδεζεο ζην 
δηαδηθηπαθφ ηζηφ, πξσηαξρηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν επεμεξγαζηήο. Οη ππνινγηζηέο νη νπνίνη 
είλαη εθνδηαζκέλνη κε γξήγνξνπο επεμεξγαζηέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πςειήο πνηφηεηαο 
αλαπαξαγσγή βίληεν θαη ήρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηξηζδηάζηαηε θίλεζε φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 
Αληίζεηα νη πην αξγνί επεμεξγαζηέο, πνπ ζπλήζσο είλαη θαη παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο, πζηεξνχλ 
ζηελ απφδνζε αλαπαξαγσγήο ησλ ζχγρξνλσλ πινχζησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ κέζσλ.
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          Ζ πην θνηλή κνξθή ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο είλαη κηα απιή εηθφλα ε νπνία θαηά θαλφλα 
ηνπνζεηείηαη  ζην  επάλσ  πεξηζψξην  κηαο  ηζηνζειίδαο.  Ζ  εηθφλα απηή ζπλήζσο βξίζθεηαη ζε  
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κνξθή γξαθηθήο ελαιιαγήο (GIF) θαη εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζέζεο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλε ηππηθά νλνκάδεηαη «πξφηππν». Οη πην απιέο εηθφλεο GIF απνηεινχληαη απφ 
αθίλεηα ζθίηζα θαη κνηάδνπλ πνιχ κε ηηο δηαθεκίζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο δξφκνπο. ε πην 
πξνρσξεκέλν επίπεδν νη εηθφλεο πεξηέρνπλ κηα απιή θίλεζε δχν δηαζηάζεσλ θαη 
ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπο ην πνιχ κέρξη ηέζζεξα πιαίζηα. Όκσο θακία απφ ηηο 
παξαπάλσ απιέο κνξθνπνηήζεηο δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή απήρεζε κηαο 
ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο ε νπνία δηαζέηεη βίληεν θαη ήρν, φπσο αθξηβψο θαη ε δηαθήκηζε ζηελ 
ηειεφξαζε. Σα δηαθεκηζηηθά θείκελα ησλ πινχζησλ πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ απνηεινχλ έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην ηληεξλέη ζεσξείηαη ζπλαξπαζηηθφ.
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          Πέξα φκσο απφ ηνπο θαηαλαισηέο πνπ κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 
πνιπκεζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ππάξρεη θαη κηα θαηεγνξία αηφκσλ ε νπνία δελ δηαζέηεη ην 
απαηηνχκελν πιηθφ ή ινγηζκηθφ γηα ηελ απφθηεζε πινχζηαο αιιειεπηδξαζηηθήο εκπεηξίαο. Ζ 
ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα είλαη ε ρξήζε ηεο επεθηαζηκφηεηαο πνπ πεξηέρνπλ νη ειεθηξνληθέο 
δηαθεκίζεηο θαη ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο δηαθεκηζηέο λα πξνζειθχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο 
πειάηεο, παξέρνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή εκπεηξία ζε θαζέλα μερσξηζηά αλάινγα κε ηελ 
δηαζέζηκε ηερλνινγία πνπ δηαζέηεη.
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 Αξρηθά, ν δηαθεκηζηήο δεκηνπξγεί ηελ πξψηε 

αιιειεπηδξαζηηθή έθδνζε θαη ζηελ ζπλέρεηα θαηαζθεπάδεη ελαιιαθηηθέο εθδφζεηο, θαηάιιειεο 
γηα ηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ. Καηά ηνλ πξψην ζρεδηαζκφ κηαο πινχζηαο έθδνζεο γηα 
θαηαλαισηέο πνπ δηαζέηνπλ εμειηγκέλνπο ππνινγηζηέο, νη δηαθεκηζηέο μεθηλνχλ κε ηελ πξνβνιή 
ηνπ κελχκαηνο, ην νπνίν δηαζέηεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή επίδξαζε. Γηα παξάδεηγκα κηα θαιή 
αλαινγία απνηειεί ε ζέαζε ηνπ ίδηνπ δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ ζε κηα αζπξφκαπξε ηειεφξαζε 
ζπγθξηηηθά κε κηα έγρξσκε ηειεφξαζε κε θνξπθαία πνηφηεηα ήρνπ. Ζ εκπεηξία ηεο 
αζπξφκαπξεο ηειεφξαζεο είλαη αξθεηά θαιή, ελψ ηεο έγρξσκεο εμαηξεηηθή. Παξφκνηα, έλαο 
ζχγρξνλνο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηελ εκπεηξία πξνβνιήο 
δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ κε ήρν, βίληεν θαη θίλεζε ηξηψλ δηαζηάζεσλ, φκσο ζην ηληεξλέη 
πάληα ππάξρεη δηαζέζηκε ε πξνεπηινγή ηνπ θιαζζηθνχ πξνηχπνπ GIF γηα ηνπο ρξήζηεο κε 
ππνινγηζηέο ρακειψλ επηδφζεσλ. 

5.4.3 Προτάσεις για πλούσια αλληλεπιδραστικά μέσα 

Σα λέα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα εμαθνινπζνχλ λα πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο 
επηθνηλσλίαο θαη λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα πξνζέγγηζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, 
ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνηθηιία απφ πιαηθφξκεο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ππνινγηζηψλ. Παξφιν 
πνπ ζρεδφλ φια ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο κπνξνχλ λα απεηθνλίζνπλ έλα πξφηππν GIF, νη 
δηαθεκηζηέο ζπρλά θαηαθεχγνπλ ζηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ ηε 
βαζηθή κνξθνπνίεζε GIF θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πινχζηα, αιιειεπηδξαζηηθά δηαθεκηζηηθά 
κελχκαηα :
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 Αλάπηπμε ινγηζκηθψλ ελεκέξσζεο πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηα δηάθνξα 
πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Γεκηνπξγία δηαθεκίζεσλ κε ηε ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο γιψζζαο JAVA. 
 Ζ ρξήζε ζηνηρείσλ ζπλερφκελεο ξνήο πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα ηνπ 

επξπδσληθνχ πεξηνξηζκνχ. 
 Ζ ρξήζε ηερληθψλ επεθηαζηκφηεηαο ψζηε ηα πινχζηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία λα δηαζέηνπλ 

θάπνηα κνξθή επειημίαο κε ζθνπφ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 
πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ησλ ρξεζηψλ. 

 Ο ζρεδηαζκφο ιχζεσλ ππνδνκήο γηα πην απνηειεζκαηηθή πξνβνιή ηνπ πινχζηνπ 
αιιειεπηδξαζηηθνχ κάξθεηηλγθ. 

         Έλαο αξρηθφο ηξφπνο ελίζρπζεο ηνπ βαζηθνχ πξνηχπνπ GIF είλαη κέζσ ζρεδηαζκνχ 
πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο γηα ηνπο δηαδηθηπαθνχο πεξηεγεηέο. Σα πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο 
απμάλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ηληεξλεηηθψλ πεξηεγεηψλ θαη ηνπο επηηξέπνπλ λα αλαπαξάγνπλ 
εμειηγκέλα  πνιπκεζηθά  ζηνηρεία  φπσο  ήρν,  βίληεν  θαη  γξαθηθά  ηξηψλ  δηαζηάζεσλ. Γηα λα  
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ρξεζηκνπνηεζεί έλα ινγηζκηθφ αλαβάζκηζεο ν ρξήζηεο είλαη απαξαίηεην λα πξνβεί ζε ιήςε θαη 
εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. πρλά ηα πξνγξάκκαηα 
ελεκέξσζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα θαζνξηζκέλα ππνινγηζηηθά εμαξηήκαηα θαη ιεηηνπξγηθά 
ζπζηήκαηα θαη γη απηφ νη θαηαλαισηέο είλαη απαξαίηεην λα θάλνπλ ηελ θαηάιιειε αληηζηνίρεζε 
κεηαμχ ηεο έθδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαβάζκηζεο θαη ηνπ ππνινγηζηή ηνπο. Τπάξρνπλ 
εθαηνληάδεο ινγηζκηθά βειηίσζεο ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ, αιιά κφλν κεξηθά είλαη επξέσο 
δηαδεδνκέλα θαη αθνξνχλ αλαπαξαγσγή ήρνπ, βίληεν θαη εηθφλαο. Γεληθά, ηα πην δεκνθηιή 
ινγηζκηθά ελεκέξσζεο ζπλήζσο εκπεξηέρνληαη ζηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ησλ πξνγξακκάησλ 
πεξηήγεζεο απμάλνληαο έηζη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, αιιά ε ζπλδξνκή ηνπο ζηελ ππνζηήξημε 
πινχζηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ κάξθεηηλγθ είλαη θάπσο πεξηνξηζκέλε. Καηά θαλφλα νη ρξήζηεο 
είλαη απηνί νη νπνίνη βαξχλνληαη κε ηελ επζχλε λα αλαθαιχςνπλ θαη λα εγθαηαζηήζνπλ ην 
ζσζηφ πξφγξακκα αλαβάζκηζεο, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ην ελδηαθέξνλ γηα εμειηγκέλε 
δηαθεκηζηηθή πξνβνιή. Γηα ην ιφγν απηφ νη δηαθεκηζηέο πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ ηηο δηαθεκίζεηο 
ζε ηζηνζειίδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα ην πινχζην ζε πνιπκεζηθά γλσξίζκαηα πεξηερφκελφ 
ηνπο φπνπ νη θαηαλαισηέο πξνθεηκέλνπ λα ηηο δνπλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα εγθαηαζηήζνπλ 
ην απαηηνχκελν ινγηζκηθφ ελεκέξσζεο.
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          Δθηφο απφ ηα πξνγξάκκαηα αλαβάζκηζεο, έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο γηα πινχζην 
αιιειεπηδξαζηηθφ κάξθεηηλγθ είλαη ε ρξήζεο ηεο γιψζζαο Java. Ζ Java ελζσκαηψλεη δχν 
ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο. Χο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ επηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο 
ινγηζκηθνχ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία απφ εθαξκνγέο ζρεηηθά κε ήρν, βίληεν θαη 
θηλνχκελεο εηθφλεο πνπ φηαλ ζπλδπάδνληαη κε άιια ραξαθηεξηζηηθά, ζπλζέηνπλ ηα πινχζηα 
αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία. Καηφπηλ, ην εηθνληθφ κεράλεκα ηεο Java, ην νπνίν είλαη έλα 
κεραληθά αλεμάξηεην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο θαη επηηξέπεη ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ηεο Java 
λα εθηειείηαη ζε νπνηνδήπνηε ζπκβαηφ πιηθφ ππνινγηζηή ή ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Δπίζεο ην 
εηθνληθφ κεράλεκα Java παξέρεη ζπκβαηέο εθαξκνγέο γηα ιήςε απφ ην ηληεξλέη. Γηα ηελ 
πξννπηηθή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο ε Java είλαη ζεκαληηθή επεηδή νη εθαξκνγέο ηεο 
κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα πινχζηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία θαη είλαη εθηειέζηκεο ζε θάζε ηχπν 
ππνινγηζηή πνπ δηαζέηεη ζπκβαηφ κε απηήλ πξφγξακκα δηαδηθηπαθήο πεξηήγεζεο. Παξάιιεια, 
ζε αληίζεζε κε ηα δηάθνξα ινγηζκηθά αλαβάζκηζεο, νη εθαξκνγέο ηεο Java δηαλέκνληαη 
ηαπηφρξνλα κε ην πεξηερφκελν. Σν θπξηφηεξν κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη απαηηνχλ πεξηζζφηεξε 
επεμεξγαζηηθή ηζρχ, αιιά κε ηελ ηερλνινγία ησλ ζχγρξνλσλ επεμεξγαζηψλ ην ζπγθεθξηκέλν 
πξφβιεκα έρεη πηα ειάρηζηε ζεκαζία. 

          Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ησλ δηάθνξσλ αιιειεπηδξαζηηθψλ κέζσλ επεξεάδεηαη απφ ην 
εχξνο δψλεο ην νπνίν έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν θάζε ρξήζηεο, εθφζνλ ην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ 
πνπ κπνξεί λα ζηαιεί απφ ην ηληεξλέη ζην εθάζηνηε πξφγξακκα πεξηήγεζεο εμαξηάηαη άκεζα 
απφ απηφ. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην εχξνο δψλεο, ηφζν πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 
κεηαδίδνληαη. Ζ κεγάιε επξπδσληθφηεηα είλαη απαξαίηεηε επεηδή ηα πινχζηα αιιειεπηδξαζηηθά 
ζηνηρεία θαηά θαλφλα αληηπξνζσπεχνπλ νγθψδε αξρεία, ηα νπνία πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ 
νιφθιεξα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε πξηλ μεθηλήζεη ε αλαπαξαγσγή ηνπο.
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 Γηα παξάδεηγκα, 

έλαο ππνινγηζηήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην Γηαδίθηπν κέζσ ζπζθεπήο κφληεκ γηα λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ιήςε ελφο βίληεν δηάξθεηαο ηξηάληα δεπηεξνιέπησλ ρξεηάδεηαη αξθεηφ ρξφλν ν 
νπνίνο ελδέρεηαη λα ηζνδπλακεί κε θαηαλάισζε κεξηθψλ σξψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζίγνπξα δελ 
ηθαλνπνηεί ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ, θαζψο ειάρηζηνη είλαη εθείλνη πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη 
λα πεξηκέλνπλ ηφζν πνιχ πξνθεηκέλνπ λα ην παξαθνινπζήζνπλ. Χζηφζν, ζηε ζεκεξηλή επνρή 
κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο νη ηαρχηεηεο έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά θαη ν ρξφλνο αλακνλήο 
έρεη ζρεδφλ κεδεληζηεί. Οη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο γηα λα ζπλδεζνχλ κε ην ηληεξλέη 
ρξεζηκνπνηνχλ κηα γξακκή ADSL ε νπνία επηηξέπεη ηε κεηαθνξά κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ. 
Ξέρσξα φκσο απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο γξακκήο ADSL, γηα λα αξζνχλ νη πεξηνξηζκνί ησλ 
επξπδσληθψλ πεξηνξηζκψλ αλαπηχρζεθε ε ηερλνινγία ησλ «κέζσλ ζπλερφκελεο ξνήο». Με ηελ 
εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξάγνπλ ην 
αξρείν θαηά ηε δηάξθεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ιήςε, αληί λα πεξηκέλνπλ ηελ νινθιήξσζή 
ηεο. Παξάιιεια, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κέζνδν ηεο ζπκπίεζεο, ηα ζηνηρεία ζπλερφκελεο ξνήο 
είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ιήςε ήρνπ, θίλεζεο, αιιά θαη γηα ρακειήο πνηφηεηαο 
βίληεν απφ ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπζθεπή κφληεκ γηα λα 
ζπλδεζνχλ ζην Γηαδίθηπν.
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          Ζ ρξήζε ηερληθψλ επεθηαζηκφηεηαο απνηειεί ηελ επφκελε ιχζε ηελ νπνία έρνπλ νη 
δηαθεκηζηέο ζηελ δηάζεζή ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθψλ δηαθεκηζηηθψλ 
κελπκάησλ. Πξψηε ε εηαηξεία θαηαζθεπήο επεμεξγαζηψλ Intel πξνζδηφξηζε ηξεηο ηξφπνπο 
θιηκάθσζεο ηνπ πινχζηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ. Σελ αλίρλεπζε ηνπ 
δηαθνκηζηή, ηελ αλίρλεπζε ηνπ πειάηε θαη ηηο ηερληθέο επεθηαζηκφηεηαο.

282
 Ζ αλίρλεπζε ηνπ 

δηαθνκηζηή πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ ζηνλ δηαθνκηζηή πνπ ζα θαζνξίδεη 
ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αηηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα αλ ν 
πεξηεγεηήο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη εθαξκνγέο Java. Δπίζεο ην ινγηζκηθφ ζα κπνξεί λα 
ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο απφ ηελ δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο ρξήζηε κε ζθνπφ ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαρχηεηαο ζχλδεζεο πνπ δηαζέηεη. Ζ αλίρλεπζε ηνπ πειάηε είλαη παξφκνηα 
κε ηελ αλίρλεπζε ηνπ δηαθνκηζηή, εθηφο απφ ηε ιεηηνπξγία θαζνξηζκνχ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 
ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ ππνινγηζηή. πλήζσο απαηηεί απφ ην 
πξφγξακκα πεξηήγεζεο ηνπ πειάηε λα ππνζηεξίδεη θάπνηνπ είδνπο ηδηφηεηεο φπσο θαζνξηζκφο 
δηαζεζηκφηεηαο ελφο λένπ ινγηζκηθνχ αλαβάζκηζεο. Βέβαηα, νη πεξηζζφηεξνη πεξηεγεηέο 
δηαζέηνπλ ηέηνηεο ηθαλφηεηεο.
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          Ζ ρξήζε πιεξνθνξηψλ αλίρλεπζεο, γηα ηνλ πειάηε θαη γηα ηνλ δηαθνκηζηή, βνεζνχλ ζηε 
ιήςε απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξέπεη λα ζηαιεί ζηνλ θάζε 
ρξήζηε αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή ηνπ. Πέξα φκσο απφ ηηο πιεξνθνξίεο 
αλίρλεπζεο, νξηζκέλα πνιπκεζηθά ζηνηρεία είλαη απφ ηε θχζε ηνπο επεθηάζηκα. Γηα παξάδεηγκα 
ε θίλεζε ηξηψλ δηαζηάζεσλ κπνξεί λα εθηειείηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο κε ηε 
βνήζεηα ινγηζκηθψλ ελεκέξσζεο θαη ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ VRML. Ζ VRML 
απνζηέιιεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή εηθφλαο ηξηψλ δηαζηάζεσλ. Οη πιεξνθνξίεο 
απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ινγηζκηθά αλαβάζκηζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εηθφλαο θαη ηελ 
αλαπαξαγσγή ηεο θίλεζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο επεθηαζηκφηεηαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο 
επηδφζεηο ηνπ επεμεξγαζηή. 

          Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ιχζεσλ ππνδνκήο ζπκβάιιεη 
θαζνξηζηηθά ζην πινχζην αιιειεπηδξαζηηθφ κάξθεηηλγθ. Καηά ηα πξψηα ρξφληα εκθάληζεο ηεο 
ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο ν θάζε δηαθεκηζηήο έπξεπε λα δηαπξαγκαηεπηεί ηελ εκθάληζε ηνπ 
δηαθεκηζηηθνχ ηνπ κελχκαηνο κε ηνλ ηδηνθηήηε ηεο εθάζηνηε ηζηνζειίδαο.
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 Ζ δηαδηθαζία απηή 

ζπρλά νδεγνχζε ζε αλαπνηειεζκαηηθή θαηαλνκή δηαθεκίζεσλ, αζπλεπείο αλαθνξέο 
δηαθεκηζηηθήο επηξξνήο θαη πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο ηζηνζειίδεο. 
Δπηπξφζζεηα, θάζε δηαδηθηπαθφο ηφπνο έπξεπε λα δηαρεηξίδεηαη μερσξηζηνχο δηαθνκηζηέο 
δηαθήκηζεο γηα ηηο εμαηνκηθεπκέλεο ηερλνινγίεο. Ζ ιχζε ζην παξαπάλσ πξφβιεκα ήηαλ ε 
εθαξκνγή θεληξηθήο δηαθεκηζηηθήο δηαρείξηζεο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή 
πξνψζεζε ηνπ πινχζηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ κάξθεηηλγθ ζε ζπλδπαζκφ κε νξζνινγηθή 
θαηαλνκή θαη ζσζηέο δηαθεκηζηηθέο αλαθνξέο. Οη δηαθεκηζηέο πιένλ ζπλεξγάδνληαη κε 
θεληξηθνχο δηαθεκηζηηθνχο δηαρεηξηζηέο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηήζνπλ ηα δηαθεκηζηηθά θείκελα 
ζε πνιιέο ηζηνζειίδεο. Δπεηδή ε θεληξηθή δηαρείξηζε δηαθήκηζεο πξνσζεί ηηο ειεθηξνληθέο 
δηαθεκίζεηο άκεζα ζηνπο ρξήζηεο, ην πεξηερφκελφ ηνπο κεηαδίδεηαη ρσξίο δηαθνπέο απφ ηηο 
δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο αλεμάξηεηα απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο θαη ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ηνπ εχξνπο δψλεο.
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   Σο νομικό καθεστώς της ηλεκτρονικής διαφήμισης   

6.1 Διεθνές ιδιωτικό δίκαιο  

6.1.1 Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Σα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηελ «επηινγή ησλ λφκσλ» κεηά ηε δεκηνπξγία 
ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη κνλαδηθά. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα  
πξνζδηνξηζηεί ε ηνπνζεζία φπνπ θάζε ελέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη, ελψ παξαπιήζηα εξσηήκαηα 
απνηεινχλ ην αλ ε δηαθήκηζε ζην ηληεξλέη ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ηνπηθνχο 
λφκνπο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ή ζε πνηα πεξηνρή βξίζθεηαη ν δηαθεκηζηήο ή πνπ ππάξρεη 
εγθαηεζηεκέλνο ν δηαθνκηζηήο θαη ζε πνηεο ρψξεο δηαλεκήζεθε ε δηαθήκηζε. 

          Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο δελ έρνπλ αλαπηχμεη έλα εηδηθφ πιαίζην θαλφλσλ γηα ην Γηαδίθηπν 
θαη παξάιιεια νχηε ηα δηθαζηήξηα ησλ αληίζηνηρσλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ δηαθεκίζεσλ 
έρνπλ δψζεη ηθαλνπνηεηηθέο δηεπθξηλήζεηο, αλ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο. Πην αληηπξνζσπεπηηθέο είλαη νη « Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο επηθνηλσλίεο ηνπ 
αιιειεπηδξαζηηθνχ κάξθεηηλγθ» πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην θαη 
πξνβιέπνπλ ηε εθαξκνγή ησλ λφκσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη ε Δπξσπατθή 
πκκαρία Γηαθεκηζηηθψλ Πξνηχπσλ ε νπνία επεμεξγάδεηαη θαλφλεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ πνηάο 
ρψξαο νη λφκνη ζα εθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε. Χζηφζν, νη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη 
θαλφλεο πάληα ζα είλαη θαηψηεξνη απφ ηνπο εζληθνχο λφκνπο. Όιεο νη ρψξεο αλέθεξαλ φηη κέρξη 
λα θαζνξηζηεί ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξνχζε ην ηληεξλέη αληηκεησπηδφηαλ 
ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο λφκνπο ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο ηεο ηζηνζειίδαο. Όκσο ε κεγάιε 
πνηθηιία θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ λνκηθψλ ζεζκψλ ηεο εθάζηνηε ρψξαο θαζηζηνχζαλ ζρεδφλ 
αδχλαηε ηε δεκηνπξγία δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ λα ππαθνχλ ζηνπο λφκνπο φισλ ησλ 
θξαηψλ. 

          Παξφκνην πξφβιεκα ππάξρεη θαη κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπνπ παξνπζηάζηεθαλ 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε απαγφξεπζε απφ έλα εζληθφ δηθαζηήξην γηα 
δηαζπλνξηαθή θακπάληα θξίζεθε φηη παξαβηάδεη ηνπο θαλφλεο ηεο απιήο επξσπατθήο αγνξάο. 
Χζηφζν, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ ζα ππάξρεη κεγάιε επηκνλή, 
ελδέρεηαη ε πξνψζεζε ηεο ππφζεζεο πξνζηαζίαο δηθαηψκαηνο ησλ δηαθεκηζηψλ λα ελεξγνχλ 
ειεχζεξα εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Κνκηζηφλ ζην 
Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην λα ρξεηαζηεί ρξφληα. Παξφια απηά, ε Πξάζηλε Βίβινο γηα ηηο Δκπνξηθέο 
Δπηθνηλσλίεο ηεο Κνκηζηφλ ζηφρεπε ζηε ιχζε νξηζκέλσλ απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεηψπηδαλ νη δηαθεκηζηέο. Ζ Δπηηξνπή ησλ Κπβεξλεηηθψλ Δκπεηξνγλψκσλ, ε νπνία 
ηδξχζεθε ζχκθσλα κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν, πξαγκαηνπνίεζε αμηνιφγεζε ησλ επξσπατθψλ 
εζληθψλ θαλνληζκψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ βξαρππξφζεζκα είλαη αδχλαην λα εηπσζνχλ θάπνηεο 
άιιεο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνξηθψλ θξαγκψλ ζηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε, είηε κέζσ ηεο ελαξκφληζεο, είηε κέζσ ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ αξρψλ ηεο 
εθάζηνηε ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ δηαθεκίζεσλ. Χζηφζν, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζην 
Γηαδίθηπν, κέρξη λα αλαπηπρζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ελαξκφληζεο ησλ λφκσλ ηα 
πεξηζζφηεξα θξάηε ζα εμαθνινπζήζνπλ λα εθαξκφδνπλ ηε λνκνζεζία πνπ έρνπλ ζεζπίζεη ην 
θαζέλα μερσξηζηά γηα ηα ειεθηξνληθά εγθιήκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην έδαθφο ηνπο, φπσο 
γηα παξάδεηγκα νη παξάλνκεο ιήςεηο ινγηζκηθνχ, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 
πξνζπάζεηα λα εμηζνξξνπεζνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κεξψλ ζε κηα θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο 
δηθαίνπ.

286 

Οη γεληθνί θαλφλεο νη νπνίνη πξνέθπςαλ απφ ηηο εθζέζεηο ησλ θξαηψλ είλαη νη αθφινπζνη : 

 Ο λφκνο ηεο ρψξαο πνπ δηαδξακαηίδεη ην ξφιν ηνπ παξαιήπηε ζα εθαξκφδεηαη γηα κηα 
δηαθήκηζε ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζην ηληεξλέη απφ αιινδαπή εηαηξεία θαη ζηνρεχεη, είηε 
άκεζα είηε έκκεζα, ηνπο θαηαλαισηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο θαη έρεη ζεκαληηθή 
επίπησζε ζηελ αγνξά ηεο. 

             286. Matthias W. Stecher  (1999) Webvertising: unfair competition and trademarks on the Internet ζελ. 8-11 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Matthias+W.+Stecher%22&biw=1920&bih=938
http://books.google.gr/books?id=bqUpAQAAMAAJ&q=webvertising&dq=webvertising&hl=el&sa=X&ei=NrKPUK38Heek0AXxxIH4Dw&sqi=2&ved=0CC0Q6AEwAQ
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 Ζ ηζαγέλεηα θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ δηαθεκηζηή είλαη άζρεηα κεηαμχ ηνπο. 
 Ζ γιψζζα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο κπνξεί λα εκθαλίδεη θάπνηα κνξθή επηξξνήο, 

φκσο λα κελ επηδξά θαζνξηζηηθά κε απνηέιεζκα δηαθεκίζεηο νη νπνίεο δελ γίλνληαη 
επξέσο ή γεληθά θαηαλνεηέο απφ ηνπο θαηαλαισηέο πνπ θαηνηθνχλ ζηε ρψξα- 
παξαιήπηε λα ζεσξνχληαη ηειηθά φηη δελ θαηεπζχλνληαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 
αγνξαζηέο. Παξφια απηά, δηαθεκηζηηθά θείκελα πνπ είλαη γξακκέλα ζηα Αγγιηθά, κηα 
γιψζζα ε νπνία είλαη παγθνζκίσο θαηαλνεηή, ινγίδνληαη σο άκεζα θαηεπζπλφκελα 
ζηνπο θαηαλαισηέο φηαλ γηα παξάδεηγκα ηα δηαθεκηδφκελα πξντφληα είλαη δηαζέζηκα 
πξνο πψιεζε ζηε ρψξα ηνπο.
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          Βέβαηα, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη δηάθξηζε ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ κεηαμχ ησλ 
ζπκβαηηθψλ θαη ησλ κε ζπκβαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Με ηελ απνπζία ηεο επηινγήο δηάηαμεο 
λφκνπ, ην δίθαην πνπ ηειηθά εθαξκφδεηαη είλαη απηφ ην νπνίν πξνυπάξρεη ζηελ πεξηνρή φπνπ ε 
πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή. Χζηφζν, ν αζέκηηνο αληαγσληζκφο θαη νη παξαβάζεηο ζπλήζσο δελ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπκβαηέο θαηαζηάζεηο θαη ε επηινγή ξήηξαο δηθαίνπ, κε ηελ ηαπηφρξνλε 
απνπζία ζπκβαηήο ζρέζεο, θαηά θαλφλα ζα είλαη αλαπνηειεζκαηηθή.  

          Έλα επηπιένλ ζέκα είλαη ε ρξήζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Ζ εδαθηθή θχζε ησλ 
εκπνξηθψλ ζεκάησλ ζπλεπάγεηαη φηη ν λφκνο κηαο ρψξαο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα 
ινγφηππα ησλ εηαηξηψλ ζα εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί παξάλνκε ρξήζε 
λνκηθά θαηνρπξσκέλνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. νη 
πεξηζζφηεξεο εθζέζεηο ζπκθσλνχλ φηη ε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ ινγφηππσλ ζε κηα αξρηθή 
ηζηνζειίδα αξθεί γηα λα ζεκεησζεί παξάβαζε ζηε ρψξα θπθινθνξίαο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε 
δηαθήκηζε απεπζχλεηαη ζηνπο θαηνίθνπο απηήο ηεο ρψξαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην εθαξκνζηέν 
δίθαην ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ είλαη εμαηξεηηθά επξχ.
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6.2 Δικαιοδοσία 

6.2.1 υμβεβλημένες χώρες  

Σν εξψηεκα αλαθνξηθά γηα ην πνηα δηθαζηήξηα είλαη αξκφδηα λα αληηκεησπίζνπλ κηα ππφζεζε 
είλαη εληειψο αλεμάξηεην απφ ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο ζα εθαξκνζηνχλ ζηε 
ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. Οη εζσηεξηθέο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
νπζηαζηηθά αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ επξσπατθψλ ζπκβάζεσλ. Ο πξσηαξρηθφο 
θαλφλαο είλαη φηη θάζε πνιίηεο πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηα δηθαζηήξηα ηνπ θξάηνπο φπνπ 
θαηνηθεί. Βέβαηα, ε θάζε ρψξα εθαξκφδεη δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη 
ηελ έλλνηα θαηνηθία. ε κηα εηδηθή πεξίπησζε κηα ηνπνζεζία είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί σο 
ηφπνο εγθαηάζηαζεο φηαλ εθεί βξίζθεηαη έδξα επηρείξεζεο, αληηπξνζσπείαο, ππνθαηαζηήκαηνο 
ή απιά ππάξρεη αθίλεηε πεξηνπζία.
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 Ζ δπζθνιία βξίζθεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έδξαο 

επηρείξεζεο ελφο πξνζψπνπ ην νπνίν δηαζέηεη ή δηαλέκεη αγαζά κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

          Όζνλ αθνξά ηηο παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, ν ελάγσλ έρεη 
ην δηθαίσκα λα κελχζεη ηνλ παξαβάηε ζηελ ρψξα πνπ δηαηειέζηεθε ε παξάλνκε πξάμε ή 
ελαιιαθηηθά ζην θξάηνο φπνπ ν ελάγσλ ππέζηε δεκηά. Σν Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ έθξηλε φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε δεκηά πνπ πξνέθπςε έρεη αληίθηππν ζε 
πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο, ε ρψξα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξάλνκε πξάμε, πνπ 
ζπλήζσο είλαη ε ρψξα φπνπ εδξεχεη ν θαηεγνξνχκελνο, έρεη ηε πιήξε αξκνδηφηεηα αλαθνξηθά 
κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο απνδεκίσζεο. Απφ ηελ άιιε, ε ρψξα πνπ ππέζηε ηε δεκηά, έρεη 
δηθαηνδνζία κφλν γηα ηηο δεκηέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην έδαθφο ηεο. Σέινο, ζε ππνζέζεηο 
πνπ αθνξνχλ ηε παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ θαηνρπξσκέλσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή άιισλ 
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ην θξάηνο πνπ δηαδξακαηίδεη ην ξφιν ηνπ παξαιήπηε ζα 
είλαη λνκηθά αξκφδην.
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6.2.2 Μη συμβεβλημένες χώρες 

Όηαλ ν θαηεγνξνχκελνο βξίζθεηαη ζε κε ζπκβεβιεκέλε ρψξα, ε δηθαηνδνζία θαζνξίδεηαη απφ 
ηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηνπ ελάγνληα. Σα δηθαζηήξηα ησλ πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ 
αθνινπζνχλ ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο θαλφλεο κε απηά ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ρσξψλ θαη εμεηάδνπλ 
ην γεγνλφο αλ ε αιινδαπή επηρείξεζε απιά πξνβαίλεη ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο ή αζθεί 
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο. Όκσο έλα ελδερφκελν πξφβιεκα 
είλαη φηη κηα απφθαζε ε νπνία ιακβάλεηαη απφ ηα δηθαζηήξηα θάπνηνπ θξάηνπο κπνξεί λα κελ 
ηθαλνπνηεί πιήξσο ηνλ ελάγνληα αλ ν παξαβάηεο δελ δηαζέηεη επαξθή πεξηνπζηαθά εθεί. Γηα ην 
ιφγν απηφ νη κελπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απεπζχλνληαη θαη ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 
Γηαδηθηχνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, αθφκε θαη ζε ηνπηθνχο θνξείο θαηαρψξεζεο νλνκάησλ 
ηνκέα  νη νπνίνη κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο ζπλππαίηηνη ζε θάπνην βαζκφ  γηα νπνηαδήπνηε 
παξάλνκε ελέξγεηα. Χζηφζν, ε απφδεημε επζχλεο ελφο παξνρέα ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ γηα 
παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε ελδέρεηαη λα απνηειέζεη εμαηξεηηθά δχζθνιε ππφζεζε.
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6.2.3 υνέπειες 

Οη δηαθεκηζηέο επηβάιιεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί κε ηηο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο θαη 
πξέπεη πάληα λα αλαδεηνχλ ηε λνκηθή ζπκβνπιή, ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ θίλδπλν θαη ηηο 
πηζαλφηεηεο λα δερζνχλ κήλπζε. Πξηλ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ πξνβνιή ειεθηξνληθψλ 
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, σθέιηκν ζα ήηαλ λα έρνπλ απαληεζεί ηα παξαθάησ εξσηήκαηα :
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 Πνην είλαη ην θνζηνιφγην ηεο αιιαγήο ή αθφκε θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο ελφο 
δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ εάλ απηφ δερζεί έληνλε θξηηηθή ή είλαη αληίζεην κε λνκηθέο 
δηαηάμεηο? 

 Δίλαη πηζαλφ θάπνηνο αληαγσληζηήο λα θαηαθέξεη λα απνδείμεη φηη ππέζηε δεκηά απφ 
ηελ πξνβαιιφκελε δηαθήκηζε? 

 Τπάξρνπλ πηζαλφηεηεο νη αληαγσληζηέο ζε κηα δεδνκέλε ρψξα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
έλδηθα κέζα ή επηθξαηεί ε ηδέα ηεο ηειείσο ειεχζεξεο πξνζέγγηζεο? 

 Πεξίπνπ πνηνο είλαη ν βαζκφο ελεξγεηηθφηεηαο ησλ αξρψλ ζε κηα θαζνξηζκέλε ρψξα 
ζηε ιήςε λνκηθψλ κέηξσλ? 

 Πφζν εχθνιν είλαη λα επηβιεζεί κηα απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη θαηά δηαθεκηζηή, ν 
νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε κηα άιιε? 

          Γελ είλαη δπλαηφ λα απνθηεζεί λνκηθή δηαχγεηα ζε θάζε πεξίπησζε δηθαηνδνζίαο ζε 
παγθφζκην επίπεδν ψζηε νη δηαθεκηζηέο λα ηεξνχλ θαη λα ζέβνληαη νξηζκέλεο γεληθέο αξρέο 
ειαρηζηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ θίλδπλν παξάβαζεο ησλ θαλνληζκψλ πεξί 
δηαθεκίζεσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα δηαθεκηζηηθά θείκελα ζα πξέπεη 
λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ ειάρηζην θνηλφ παξνλνκαζηή θαη ηνπιάρηζηνλ λα είλαη αληηθεηκεληθέο, 
νξζέο θαη δίθαηεο. Δηδηθά γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ε χπαξμε λνκηθήο δηαχγεηαο θαη ε 
αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άκεζε 
πξνηεξαηφηεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα κε ζπκβεβιεκέλεο ρψξεο :

293 

 Απφ πνηφλ δηαλέκεηαη ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα? 

 Πνηεο είλαη νη θχξηεο εμαγσγηθέο αγνξέο ηνπ δηαθεκηζηή? 

 ε πνηα πεξηνρή βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ν δηαθεκηζηήο ή δηαζέηεη πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία? 

 Δηδηθά ζε πνην είδνο δηαθεκίζεσλ απεπζχλεηαη ε εθάζηνηε λνκνινγία? 

          Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε δηαθεκίζεηο ζρεηηθέο κε επαίζζεηα πξντφληα φπσο 
είλαη ν θαπλφο θαη ηα αιθννινχρα πνηά. Οη ηζηνζειίδεο είλαη απαξαίηεην λα πξνζαξκφδνληαη 
ζηηο απαηηήζεηο ησλ δηάθνξσλ ρνξψλ θαη νη απνπνηήζεηο επζπλψλ ρξήζηκν είλαη λα 
ιακβάλνληαη  ππφςε,  παξφιν  πνπ  είλαη  πηζαλφ  λα  εξκελεπζνχλ  ζηελά θαη νξηζκέλνη λφκνη  

            291. Tim Kevan, Paul McGrath (2001) E-mail, the Internet and the law ζελ. 29-32 

            292. Dan Jerker B. Svantesson (2007) Private International Law and the Internet ζελ. 36-39 

            293. Matthias W. Stecher (1999) Webvertising: unfair competition and trademarks on the Internet ζελ. 20-23 
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κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ξεηξψλ απνθιεηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 
απνηειεί ε πξφηαζε « Ζ πξνζθνξά απηή είλαη δηαζέζηκε κφλν γηα ηνπο θαηαλαισηέο πνπ 
θαηνηθνχλ ζηελ Υ ρψξα.». Όζνλ αθνξά ηηο πξνζθνξέο, νη δηαθεκηζηέο είλαη απαξαίηεην λα 
πξνζδηνξίζνπλ ην εθαξκνζηέν δίθαην, θαζψο θαη ηε δηθαηνδνζία πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί 
απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκβαηηθή ζρέζε. Έλα απηφκαην ζχζηεκα εγγξαθήο ή θάπνηα άιιε 
ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηνξηζζνχλ νξηζκέλεο ρψξεο. 

6.3 Νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού  

6.2.1 Ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Σα πεξηζζφηεξα θξάηε απαγνξεχνπλ ηελ απαίηεζε πιεξσκήο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο γηα ηα 
νπνία δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα παξαγγειία. Παξφια απηά, ην αλεπηζχκεην 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν αληηκεησπίδεη εηδηθή απαγφξεπζε ζε ειάρηζηεο ρψξεο θαη γεληθά 
ζεσξείηαη σο θαθήο πνηφηεηαο θψδηθαο επηθνηλσλίαο εμαηηίαο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο πνπ 
επηβαξχλνπλ ηνλ παξαιήπηε ζε φξνπο ιήςεο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, ηε ρξήζε ηεο 
δηαζέζηκεο κλήκεο θαη ηελ θαηαπάηεζε ηνπ απνξξήηνπ.

294
 Όκσο, νξηζκέλα θξάηε έρνπλ 

απνθαζίζεη λα εθαξκφζνπλ ηε λνκνζεζία πεξί παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο 
πξνζσπηθήο παξελφριεζεο ζε πην ζνβαξέο πεξηπηψζεηο. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ 
ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο έρνπλ αλαιάβεη δξάζε ελάληηα ζηα άηνκα ηα νπνία 
απνζηέιινπλ αλεπηζχκεηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηεξηδφκελνη ζην γεγνλφο φηη 
ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ εκπφδην γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, φπσο είλαη ε 
παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο.
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          Σν Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Άκεζνπ Κψδηθα Μάξθεηηλγθ Πξαθηηθήο θαη 
Καζνδήγεζεο ζηηο Αιιειεπηδξαζηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μάξθεηηλγθ έδσζε εξκελεία αλαθνξηθά κε 
ην ηη γεληθά ζεσξείηαη σο απνδεθηή ρξήζε. Παξάιιεια, νη λφκνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
δεδνκέλσλ ξπζκίδνπλ ην ζέκα ηεο ζπιινγήο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 
πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ζε θάπνην βαζκφ ην πξφβιεκα ηνπ αλεπηζχκεηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ δίλνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο ην δηθαίσκα λα δηαγξάθνπλ ηα νλφκαηά ηνπο απφ ηηο 
ιίζηεο δηαδηθηπαθψλ ηαρπδξνκείσλ.

296
 Ζ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ ελαξκνλίδεη θαη εληζρχεη ην δηθαίσκα απηφ. Δπηπιένλ, ε νδεγία γηα ηηο πσιήζεηο 
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεγάιε απφζηαζε επεθηείλεηαη ζε έλα επξχηεξν θάζκα 
επηθνηλσληψλ θαη απαηηεί απφ ηνπο δηαθεκηζηέο λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηε δπλαηφηεηα 
άξλεζεο αλεπηζχκεηνπ ηαρπδξνκείνπ.  

6.3.2 Η συγκριτική διαφήμιση   

Σα πεξηζζφηεξα θξάηε επηηξέπνπλ ηηο δηαθεκίζεηο νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ θάπνηα κνξθή 
ζχγθξηζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα είλαη αληηθεηκεληθά δίθαηεο, εηιηθξηλείο θαη λα κελ 
παξαπιαλνχλ ην θνηλφ. Χζηφζν, θάζε ρψξα εθαξκφδεη ηνπο δηθνχο ηεο ηδηαίηεξνπο 
πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη θάζε θνξά λα ηεξνχληαη, ελψ νξηζκέλα θξάηε εθαξκφδνπλ ηνπο 
ίδηνπο θαλφλεο κε κεγαιχηεξε απζηεξφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην 
εκθαλίδεηαη λα έρεη ηελ πην επηεηθέζηεξε λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε.
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         Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ην νπνίν πξέπεη πάληα λα ειέγρεηαη είλαη αλ ε ρξήζε ζπγθξηηηθνχ 
εκπνξηθνχ ζήκαηνο ελφο αληαγσληζηή είλαη επηηξεπηή κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαλφλσλ 
ζχγθξηζεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηα εκπνξηθά ζήκαηα πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα φπνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη ε ρξήζε. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ππάξρεη αλεθηηθφηεηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 
ζπγθξηηηθψλ  εκπνξηθψλ  ζεκάησλ,  αιιά  ζε  άιια  θξάηε  φπσο  ζηελ  Οιιαλδία  θαη ζηε Νέα  

             294. George B. Delta, Jeffrey H. Matsuura ( 2008) Law of the Internet ζελ. 65-68 

             295. Dan Jerker B. Svantesson (2007) Private International Law and the Internet ζελ. 42-46 

            296. Graham J. H. Smith ( 2007) Internet law and regulation ζελ. 39-44 

            297. Dan Jerker B. Svantesson (2007) Private International Law and the Internet ζελ. 25,27,33 
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Εειαλδία παξνπζηάδεηαη αζάθεηα θαη ε ρξήζε ηνπο γεληθά απνθεχγεηαη. ε γεληθέο φκσο 
γξακκέο νη λφκνη φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελαξκνλίδνληαη κεηαμχ 
ηνπο. 

6.3.3 Διαφήμιση προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών  

Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο απαγνξεχνπλ εληειψο ηελ δηαθήκηζε πξντφλησλ θαπλνχ απφ ηελ 
ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν. Όζνλ αθνξά ην Γηαδίθηπν δελ είλαη απφιπηα μεθάζαξν αλ ζα 
πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κέζν επξείαο κεηάδνζεο φπσο ηα πξνεγνχκελα. Οξηζκέλα θξάηε 
πξνρσξνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν θαη είηε απαγνξεχνπλ ηε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ θαπλνχ 
νινθιεξσηηθά, είηε δελ επηηξέπνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαθεκηζηηθέο κεζφδνπο φπσο ε άκεζε 
απνζηνιή ηαρπδξνκείνπ θαη ε πξνβνιή δηαθεκίζεσλ θαπλνχ ζε θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο. 
Αθφκε θαη ζε ρψξεο φπνπ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ πξνσζνχλ ηελ θαηαλάισζε θαπλνχ 
επηηξέπνληαη νη λφκνη απαηηνχλ ηελ ηαπηφρξνλε πξνβνιή κηαο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηηο 
θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ θαπλνχ γηα ηελ πγεία. 
Παξάιιεια, θαζνξίζνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ πιαηζίσλ 
ψζηε λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή εκθάληζε. Ζ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηηο 
δηαθεκίζεηο πξντφλησλ θαπλίζκαηνο έρεη ζεζπίζεη κηα πιήξε απαγφξεπζε γη‟ απηά γηα φιεο ηηο 
ρψξεο νη νπνίεο απνηεινχλ κέιε. 

          Όζνλ αθνξά ηηο δηαθεκίζεηο ησλ  αιθννινχρσλ πνηψλ ε λνκνζεζία επηβάιιεη 
πεξηνξηζκνχο θνηλήο ινγηθήο. Ζ Γαιιία έρεη ηνπο απζηεξφηεξνπο λφκνπο γχξσ απφ απηφ ην 
ζέκα, ελψ αληίζεηα ε Γεξκαλία πξνο γεληθή έθπιεμε δελ έρεη ζεζπίζεη θαλέλα πεξηνξηζκφ. 
Μεξηθά θξάηε δηαθνξνπνηνχλ ηα αιθννινχρα πξντφληα αλάινγα κε ηνλ βαζκφ νηλνπλεχκαηνο 
πνπ πεξηέρνπλ.
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6.3.4 Άλλοι διαφημιστικοί περιορισμοί  

Αξθεηέο αλαθνξέο απφ δηάθνξεο ρψξεο πηζηνπνηνχλ πεξηνξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηηο 
δηαθεκίζεηο πνηθίισλ άιισλ ηχπσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 
εθπαίδεπζε, ε νηθνλνκία, ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ε πγεία, 
νη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο, ηα νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη 
γηα παηδηά. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ζπρλά εθαξκφδνπλ θάπνηνπο ηδηαίηεξνπο θαλφλεο 
θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πιεξεμνχζηνπ κάξθεηηλγθ.
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6.3.5 Κληρώσεις δώρων και λαχεία  

ρεηηθά κε ηηο θιεξψζεηο δψξσλ θαη ηα ιαρεία, νη ρψξεο αλάινγα κε ηελ λνκνζεζία ηνπο 
ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο. ε απηέο φπνπ ε δηεμαγσγή θιεξψζεσλ απαγνξεχεηαη 
νινθιεξσηηθά θαη ζε απηέο πνπ νη θιεξψζεηο επηηξέπνληαη, αιιά κφλν χζηεξα απφ έγθξηζε. Με 
ηελ επηθχιαμε κεξηθψλ πεξηνξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ νη νπνίεο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο 
θαζεκεξηλέο εκπνξηθέο πξνζθνξέο, αξθεηά θξάηε φπσο ε Απζηξία, ε Φηιαλδία, ε Γεξκαλία, νη 
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, απαγνξεχνπλ ηηο θιεξψζεηο πνπ 
απαηηνχλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο λα πξνβνχλ ζε πιεξσκή ή αγνξά ελφο αγαζνχ πξνθεηκέλνπ 
λα απνθηήζνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. Απφ ηελ άιιε, ηα ιαρεία ηα νπνία παξέρνπλ ειεχζεξε 
ζπκκεηνρή είλαη γεληθά απνδεθηά. Ζ Γεξκαλία δελ ζεσξεί ην θφζηνο απνζηνιήο κέζσ ηνπ 
θαλνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ηελ θιαζζηθή ηειεθσληθή ρξέσζε σο δηαδηθαζία πιεξσκήο, θαη ελψ 
ζηελ Αγγιία δελ ππάξρεη απφθαζε πνπ λα θαζνξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, νη πεξηζζφηεξνη 
Άγγινη επαγγεικαηίεο ελζηεξλίδνληαη ηελ άπνςε ηεο Γεξκαλίαο.
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         Έλα αμηνζεκείσην δήηεκα πνπ αθνξά ηηο δηαδηθηπαθέο θιεξψζεηο είλαη φηη ν ρξήζηεο 
νξηζκέλεο θνξέο ρξεηάδεηαη λα δαπαλήζεη αξθεηφ ρξφλν παξακέλνληαο ζηελ ηζηνζειίδα πνπ 
πεξηέρεη ηελ θιήξσζε, εηδηθά φηαλ ε ζπκκεηνρή ζε απηή πξνυπνζέηεη ηελ απάληεζε ζε έλα 
πιήζνο εξσηήζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ηε δπζαξέζθεηα ηνπ ρξήζηε κε 
απνηέιεζκα ηειηθά λα εγθαηαιείςεη ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο. Γηα ην ιφγν απηφ νη δηαθεκηζηέο 
είλαη απαξαίηεην λα αλαδεηήζνπλ απινχζηεξνπο ηξφπνπο ζπκκεηνρήο ή λα κεηψζνπλ αηζζεηά 
ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια, νη θαλφλεο 
ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη μεθάζαξα θάζε θνξά θαη ηαπηφρξνλα λα 
παξέρνληαη νδεγίεο πξνο ηνπο ρξήζηεο νη νπνίεο σθέιηκν είλαη λα αθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά. 

          Ζ Ηζπαλία γεληθά επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ νη νπνίεο φκσο 
ππφθεηληαη ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Καηά θαλφλα απαηηείηαη πξνεγνχκελε άδεηα απφ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο θαη ε θαηαβνιή θφξνπ 10% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ βξαβείνπ. Παξφκνηεο 
δηαηάμεηο έρεη θαη ε Πνξηνγαιία. ηε νπεδία, νη θιεξψζεηο απαγνξεχνληαη ρσξίο πξνεγνχκελε 
άδεηα θαη ε άδεηα δελ ρνξεγείηαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, δειαδή ππάξρεη νινθιεξσηηθή 
απαγφξεπζε ησλ θιεξψζεσλ.
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 Άιιεο κνξθέο ηπρεξψλ παηρληδηψλ, φπσο ηα ζηνηρήκαηα, ζε 

νξηζκέλα θξάηε επηηξέπνληαη, εθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα. 

6.3.6 Διαγωνισμοί επιδεξιότητας  

Σα πεξηζζφηεξα θξάηε δελ εκπνδίδνπλ ηελ δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ επηδεμηφηεηαο κε ηελ 
πξνυπφζεζε φκσο φηη πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα θαη γεληθά απαηηνχλ ηελ παξνπζία ησλ 
δηαγσληδφκελσλ. Γηα παξάδεηγκα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην νη δηαγσληζκνί επηδεμηφηεηαο είλαη 
λφκηκνη κφλν φηαλ απηνί δελ ηζνδπλακνχλ κε πξφβιεςε θαη ε επηηπρία εμαξηάηαη ζε κεγάιν 
βαζκφ απφ ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηα 
ιεγφκελα πβξηδηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηθαλφηεηα θαη ηχρε, δηαηξέρνπλ ηνλ 
θίλδπλν λα θξηζνχλ παξάλνκα ηφζν απφ ηε πιεπξά ηεο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ επηδεμηνηήησλ, 
φζν θαη απφ ηε πιεπξά ησλ θιεξψζεσλ. Παξφκνηα ε Πνξηνγαιία επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε 
δηαγσληζκψλ επηδεμηφηεηαο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εθδνζεί άδεηα απφ ηε θπβέξλεζε. Όκσο, ε 
δηεμαγσγή θιεξψζεσλ κε ρξεκαηηθά έπαζια απαγνξεχνληαη νινθιεξσηηθά.
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6.3.7 Προσφορές συνοδευόμενες με δώρα 

Σα θξάηε ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε αγαζψλ ή 
ζηηο ζπλδπαζκέλεο πξνζθνξέο. Γηα παξάδεηγκα ε Απζηξία, ε Φηιαλδία θαη ε Γεξκαλία 
απαγνξεχνπλ, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, ηελ πξνζθνξά δψξσλ κε ηελ αγνξά αγαζψλ εάλ ην 
δψξν δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην αγνξαδφκελν πξντφλ. Σν γεγνλφο φηη ηα αγαζά ελδέρεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα δελ απνηειεί ηθαλνπνηεηηθή ζχλδεζε.
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 Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε πξνζθνξά ηειεφξαζεο καδί κε ηελ αγνξά θαλαπέ ε νπνία απαγνξεχηεθε 
απφ ηνλ θηιαλδηθφ πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε παξακέλεη ε ίδηα αθφκε 
θαη αλ ν θαηαλαισηήο έρεη ην δηθαίσκα λα επηζηξέςεη ην πξντφλ πνπ αγφξαζε θαη λα θξαηήζεη 
ην δψξν ην νπνίν ην ζπλφδεπε. Άιιεο απαγνξεπκέλεο πξνζθνξέο πεξηιακβάλνπλ ηα πεξηνδηθά 
πξνο πψιεζε πνπ πεξηέρνπλ θάπνην αληηθείκελν φπσο έλα θαιιπληηθφ ή έλα βηβιίν ζαλ δψξν, 
είδνο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο ην νπνίν είλαη αξθεηά ζπρλφ ζε άιιεο ρψξεο θαη πιήξσο λφκηκν.  

          Ζ Γεξκαλία ραξαθηεξίδεηαη απφ παξφκνηνπο απαγνξεπηηθνχο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηηο 
πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν πειάηεο κπνξεί λα πξνκεζεπηεί κηα επηπιένλ κνλάδα 
πξντφληνο δσξεάλ φηαλ αγνξάδεη θάπνην δεδνκέλν ειάρηζην αξηζκφ ησλ ίδησλ πξντφλησλ. Οη 
θαλφλεο απηνί έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ πψιεζε νκνεηδψλ αγαζψλ ζε ζπζθεπαζίεο πνπ 
πεξηέρνπλ αξθεηέο κνλάδεο θαη πξνζθέξνληαη ζε θαιχηεξε ηηκή απφ απηή πνπ έρεη ν ίδηνο 
αξηζκφο ησλ αγαζψλ κεκνλσκέλα, ε νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη.
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           301. Joanna Kulesza  (2012) International Internet Law ζελ. 66-71 

           302. Tim Kevan, Paul McGrath (2001) E-mail, the Internet and the law ζελ. 84 
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           304. Graham J. H. Smith ( 2007) Internet law and regulation ζελ. 122-124 
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6.3.8 Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   

Ξέρσξα απφ ηηο επηπηψζεηο απνζηνιήο αλεπηζχκεηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αξθεηέο 
ρψξεο εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο νη νπνίνη ηζρχνπλ γηα ηηο γεληθέο ηαρπδξνκηθέο παξαγγειίεο θαη 
ζηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πσινχληαη ζην Γηαδίθηπν. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Φηιαλδία ν 
πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή έρεη θαζνξίζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο 
πιεξνθνξίεο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα φιεο ηηο δηαθεκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 
αιιεινγξαθίαο. Παξφκνηνη θαλφλεο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο απηνξπζκηδφκελνπο θψδηθεο πξαθηηθήο 
ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Βέβαηα, θαη ε ζπγθεθξηκέλε ρψξα έρεη ελαξκνληζηεί κε ηελ νδεγία γηα 
ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο απφ απφζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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6.3.9 Πωλήσεις     

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ νξηζκέλα θξάηε, φπσο ε Γεξκαλία, απαγνξεχνπλ ηηο 
πσιήζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ιηαλνπσιεηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ εθηφο ηεο 
ζπλεζηζκέλεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μεξηθέο εμαηξέζεηο πεξηιακβάλνπλ :
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 Πσιήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ κφλν κεκνλσκέλα πξντφληα ή πεξηνξηζκέλεο θαηεγνξίεο 
αγαζψλ. 

 Θεξηλέο θαη ρεηκεξηλέο εθπηψζεηο. 
 Δπεηεηαθέο πσιήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εηθνζηή πέκπηε ή ε πεληεθνζηή. 
 Πσιήζεηο εθθαζάξηζεο. 

          Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε πεξίπησζε θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ε λνκνζεζία ηεο νπνίαο 
επηηξέπεη κεησκέλεο ηηκέο θαη πσιήζεηο εθθαζάξηζεο κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Πην 
αλαιπηηθά νη εθπηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν ηα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα κεηαμχ 7 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 28 Φεβξνπαξίνπ θαη 7 Απγνχζηνπ κέρξη 30 επηεκβξίνπ. 
Οη πσιήζεηο εθθαζάξηζεο πινπνηνχληαη  κφλν γηα λφκηκνπο ιφγνπο φπσο ε παχζε εξγαζηψλ 
ηεο επηρείξεζεο, ε αιιαγή εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, ε θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ 
θαη άιιεο παξφκνηεο αηηίεο.  

6.3.10 Η σύνταξη των διαφημίσεων 

Σν γεξκαληθφ δίθαην πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ απαηηεί απφ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα λα 
δηαρσξίδνληαη ζαθψο απφ ην ζπληαθηηθφ πεξηερφκελν. Οη απηνξπζκηδφκελνη θψδηθεο πξαθηηθήο 
ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο πεξηέρνπλ παξαπιήζηεο δηαηάμεηο πνπ απαηηνχλ απφ ηνπο 
δηαθεκηζηέο, ηνπο εθδφηεο θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη δηαθεκίζεηο 
ζρεδηάδνληαη θαη παξνπζηάδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε δηάθξηζή ηνπο απφ 
ην ζπληαθηηθφ πεξηερφκελν. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ζχλεζεο λα βξεζνχλ δηαθεκίζεηο νη νπνίεο δελ 
είλαη εχθνια δηαθξηηέο λα πεξηέρνπλ ηε ζήκαλζε «Γηαθεκηζηηθφ Μήλπκα» ή κηα παξφκνηα 
επεμήγεζε. Οη ίδηνη θαλφλεο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο δηαθεκίζεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ.
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6.3.11 Η παραπλανητική διαφήμιση  

Οη λνκνζεζίεο φισλ ησλ θξαηψλ πξνβιέπνπλ απζηεξέο θπξψζεηο γηα πξνβνιή 
παξαπιαλεηηθψλ δηαθεκίζεσλ κέζσ ησλ λφκσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 
Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην αληηκεησπίδεη πξνηξνπέο φπσο «Μάιινλ ην θαιχηεξν πξντφλ ζηνλ 
θφζκν» ή « νθηψ ζηνπο δέθα θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ απηφ ην αγαζφ» ή «απιά ην θαιχηεξν» 
σο εκπφξην πιαζκαηηθά ππεξηηκεκέλσλ πξντφλησλ. Απφ ηελ άιιε ε Γεξκαλία απαηηεί δειψζεηο 
φπσο «ην θαιχηεξν» λα είλαη θπξηνιεθηηθά αιεζηλέο. 

             305. Matthias W. Stecher (1999) Webvertising: unfair competition and trademarks on the Internet ζελ. 84-86 

             306. Graham J. H. Smith ( 2007) Internet law and regulation ζελ. 150-154 

             307. Dr. Matthew Collins  (2010) The law of defamation and the Internet ζελ.195-201 
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6.3.12 Τπερσύνδεσμοι, πλαισίωση και ειδικού τύπου πληροφορίες 

ιστοσελίδων  

Ζ ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ θαη ε ηερληθή ηεο πιαηζίσζεο έρνπλ εγείξεη ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 
αζέκηην αληαγσληζκφ, ηε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηηο παξαβάζεηο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ 
εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Δπηπιένλ, έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη είλαη ε  
αλάιεςε ηεο επζχλεο γηα ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ν 
δηαθεκηζηήο γηα λα πξνβάιεη ηηο δηαθεκίζεηο. Παξάιιεια, ε ελζσκάησζε εηδηθνχ ηχπνπ 
πιεξνθνξηψλ ζηηο ηζηνζειίδεο, κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ απφθηεζε φζν ην δπλαηφλ 
κεγαιχηεξεο δεκνηηθφηεηαο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο, έρεη 
νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε αξθεηψλ παξαπιαλεηηθψλ δηαθεκίζεσλ θαη ζε δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηε 
ρξήζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ ζηηο Ζλσκέλεο πνιηηείεο Ακεξηθήο. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ εθδνζεί 
εηδηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ δηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο. 

          Γηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε λνκηθέο 
αζπκβαηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηε δπζθήκηζε πξντφλησλ ελφο αληαγσληζηή, ηε ινγνθινπή θαη 
ηε θπθινθνξία απνκηκήζεσλ. Χζηφζν, θακηά απφ ηηο εθζέζεηο ησλ ρσξψλ δελ έδσζε 
πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα.
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6.4 Δίκαιο εμπορικών σημάτων  

6.4.1 Εμπορικό σήμα και όνομα τομέα  

Σα νλφκαηα δηαδηθηπαθνχ ρψξνπ, ζε αληίζεζε κε ηα εκπνξηθά ζήκαηα, δελ ρνξεγνχληαη κε κηα 
απιή ηππηθή δηαδηθαζία θαη γηα ην ιφγν απηφ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε δελ δηεμάγνληαλ έιεγρνη 
γηα ηπρφλ ζπγθξνχζεηο κε θαηνρπξσκέλα εκπνξηθά ζήκαηα ή πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο. 
πλεπψο δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη νη αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ νλνκάησλ ηνκέα 
θαη ησλ ήδε ελεξγψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ  απνηεινχλ πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη αξθεηά 
ζπρλά.
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6.4.2 Η χρήση του ονόματος τομέα με κακή πίστη  

Ζ ρξήζε νλφκαηνο ηνκέα κε θαθή πίζηε είλαη δπλαηή κφλν φηαλ ε αξκφδηα αξρή γηα ηε 
ρνξήγεζή ηνπο δελ ελδηαθέξεηαη θαζφινπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ. Σα θξάηε ζηελ 
πιεηνλφηεηά ηνπο αθνινπζνχλ κηα ιηγφηεξν θηιειεχζεξε, αιιά ίζσο πην ινγηθή πξνζέγγηζε. Γηα 
παξάδεηγκα ζηε νπεδία ην νπεδηθφ Κέληξν Γηθηπαθήο Πιεξνθφξεζεο θαηαγξάθεη νλφκαηα 
ρψξνπ κφλν γηα ινγαξηαζκφ επηρεηξήζεσλ θαη φρη γηα ηδηψηεο, ελψ νη επηρεηξήζεηο πξέπεη 
ππνρξεσηηθά λα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε νπεδία. Δπηπιένλ, θάζε εηαηξεία έρεη δηθαίσκα λα 
θαηέρεη έλα κφλν φλνκα ηνκέα ην νπνίν πξέπεη λα αληαλαθιά ην εκπνξηθφ φλνκα πνπ 
ρξεζηκνπνηεί. ρεηηθά κε ηα εκπνξηθά ινγφηππα απηά δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαγξαθνχλ εθηφο 
εάλ απνηεινχλ κέξνο θαηνρπξσκέλνπ εκπνξηθνχ νλφκαηνο ηεο επηρείξεζεο. Σν νπεδηθφ 
Κέληξν Γηθηπαθήο Πιεξνθφξεζεο απαηηεί απφδεημε φηη ην εηαηξηθφ φλνκα είλαη θαηαρσξεκέλν 
απφ ην νπεδηθφ Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο θαη Δκπνξηθψλ εκάησλ. Παξφκνηα 
πνιηηηθή εθαξκφδνπλ ε Απζηξαιία, ε Φηιαλδία θαη ε Πνξηνγαιία, θαη ζε θάπνην βαζκφ ην 
Ηζξαήι θαη ε Ηηαιία. Αληίζεηα ε Γεξκαλία πηνζέηεζε παξφκνηα πνιηηηθή κε απηή ησλ Ζλσκέλσλ 
Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. ε γεληθέο γξακκέο ην πξναλαθεξζέλ ζχζηεκα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή 
πξνζηαζία έλαληη ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νλφκαηα ρψξνπ κε θαθή πίζηε κε 
απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηα θξάηε φπνπ ην 
εθαξκφδνπλ.
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        308. Dan Jerker B. Svantesson (2007) Private International Law and the Internet ζελ 96-99 

            309. George B. Delta, Jeffrey H. Matsuura ( 2008) Law of the Internet ζελ. 171-174 

            310. David Harvey ( 2011) Internet.law.nz ζελ. 114-117 
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         Βέβαηα, ζε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη ν ηζρπξηζκφο ν νπνίνο 
ζηεξίδεηαη ζε παξάβαζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ απαηηεί, ζχκθσλα κε πνιιά λνκηθά ζπζηήκαηα, 
φηη ην ζήκα ρξεζηκνπνηείηαη. Καηά ζπλέπεηα αλ θαη ην φλνκα ηνκέα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 
εκπνξηθφ ζήκα απιψο θαηαρσξεζεί θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξακέλεη αρξεζηκνπνίεην ή ε 
ηζηνζειίδα απνηειείηαη κφλν απφ κηα θελή ζειίδα, ηφηε είλαη πξνθαλέο φηη ε ελέξγεηα απηή δελ 
απνηειεί ρξήζε.

311
 πλαθφινπζα, θαη νη ηζρπξηζκνί πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξάβαζε ηνπ λφκνπ 

πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ είλαη εμίζνπ πξνβιεκαηηθνί, επεηδή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 
απαηηνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. 

          ε θάζε πεξίπησζε νη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο εηαηξείεο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αμία 
ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη έρνπλ ιάβεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
εκπνξηθψλ ηνπο ζεκάησλ. ην κέιινλ, νη επηρεηξήζεηο ζα θαηαρσξνχλ ηα νλφκαηα ηνκέα πξηλ 
ηα εκπνξηθά ηνπο ινγφηππα ή ηα νλφκαηά ηνπο γίλνπλ δηάζεκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ρξήζε 
ηνπ νλφκαηνο ηνκέα κε θαθή πίζηε λα απνηειέζεη κφλν πξνζσξηλφ πξφβιεκα ην νπνίν ζα 
μεπεξαζηεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
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6.4.3 ήματα κατατεθέντα  

Αθφκε θαη φηαλ ππάξρεη απνπζία έλδεημεο θαθήο πίζηεο, ε θαηαρψξεζε ελφο νλφκαηνο ηνκέα 
ελδέρεηαη λα παξαβηάζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ θαηφρνπ ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 
πεξηπηψζεσλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δηέλεμεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ηδηνθηήηεο ελφο 
νλφκαηνο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πξέπεη λα ην ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη ελεξγφ. 
Μφλν ε απιή θαηαρψξεζε δελ ηνπ πξνζθέξεη απαξαίηεηα ηε δηθαίσζε ζε πεξίπησζε λνκηθψλ 
παξαβάζεσλ απφ ηξίηνπο. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ, ηα νλφκαηα ηνκέα ρνξεγνχληαη κφλν 
απφ ηνλ αξκφδην θνξέα εάλ θαη ν αληίζηνηρνο θεληξηθφο ππνινγηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην 
Γηαδίθηπν.  

          Μηα επηπιένλ πξνυπφζεζε πνπ πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνλ θάηνρν ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη αγσγή θαηά ηδηνθηήηε νλφκαηνο ηνκέα είλαη ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ 
εκπνξηθνχ ζήκαηνο. Σν ζρεηηθφ ζεκείν ηνπ ρξφλνπ γηα ην εκπνξηθφ ινγφηππν πξνβιέπεηαη 
θάζε θνξά απφ ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία πεξί εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Όκσο, αλαθνξηθά κε ην 
ρξνληθφ ζεκείν ηνπ νλφκαηνο δηαδηθηπαθνχ ρψξνπ ππάξρεη αζάθεηα. Ζ πην πηζαλή πεξίπησζε 
είλαη ην φλνκα ηνκέα λα απνθηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αίηεζε γηα εγγξαθή 
θαηαηεζεί ζηνλ αληίζηνηρν θνξέα.  

          Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο ζχγρπζεο κεηαμχ ηνπ νλφκαηνο ηνκέα θαη ηνπ 
εκπνξηθνχ ζήκαηνο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ελδερνκέλσο ζε θάζε κεγάιε 
δηθαηνδνζία ππάξρνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα ηα νπνία αζρνινχληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 
φπνπ ην φλνκα ηνκέα θαη ην εκπνξηθφ ινγφηππν είλαη παξφκνηα, αιιά φρη ηαπηφζεκα θαη γη‟ 
απηφ δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη πεξαηηέξσ αλάιπζε. Χζηφζν, έλα εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην 
ηη αθξηβψο πξέπεη λα ζπγθξηζεί φηαλ παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα ηεο ζχγρπζεο. Ζ απάληεζε 
είλαη κφλν ε δεχηεξε θαηάιεμε ηνπ νλφκαηνο ηνκέα.

312
 ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ν θίλδπλνο ζχγρπζεο ππάξρεη κφλν φηαλ ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο γηα ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη δχν παξαπάλσ φξνη είλαη ζε κεγάιν βαζκφ παξφκνηα. Γηα παξάδεηγκα αλ 
θάπνηνο  είλαη ηδηνθηήηεο ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα απνηξέςεη θάπνην 
άιιν άηνκν απφ ην λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ίδην φλνκα πνπ έρεη θαη ην εκπνξηθφ ζήκα ζε κηα 
ηζηνζειίδα, ε νπνία φκσο ζα πξέπεη λα εκπνξεχεηαη ηειείσο δηαθνξεηηθά πξντφληα απφ ηελ 
εηαηξεία ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ εκπνξηθνχ ινγφηππνπ. Δμαίξεζε είλαη δπλαηφλ λα ηζρχζεη ζηελ 
πεξίπησζε φπνπ ην εκπνξηθφ ζήκα είλαη αξθεηά γλσζηφ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, νπφηε ε 
ρξήζε ηεο επσλπκίαο ηνπ απφ θάπνηνλ ηξίην ελδέρεηαη λα βιάςεη ηελ θαιή θήκε.
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          Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα θαλεξψλεη θάπνηεο επηπιένλ επηπηψζεηο απφ ηε θαηαρψξεζε 
ησλ νλνκάησλ ρψξνπ. Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ίδηα εκπνξηθή επσλπκία εθφζνλ ε ρξήζε απηή πεξηνξίδεηαη ζηελ πψιεζε 
αγαζψλ  ή  ππεξεζηψλ  ηνπ  θαζελφο  μερσξηζηά.  Παξφια  απηά, γηα ηερληθνχο θπξίσο ιφγνπο,  

             311. Doug Isenberg (2002) The GigaLaw Guide to Internet Law ζελ 33-36  

             312. Dr. Matthew Collins  (2010) The law of defamation and the Internet ζελ. 102-105 

             313. Matthias W. Stecher (1999) Webvertising: unfair competition and trademarks on the Internet ζελ. 69-73 
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κπνξεί λα ππάξμεη έλα κφλν φλνκα ηνκέα κε κηα θαζνξηζκέλε επσλπκία κε απνηέιεζκα λα 
ηεξείηαη απζηεξή ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Ο πξψηνο ελδηαθεξφκελνο πνπ ζα θαηνρπξψζεη έλα 
ζπγθεθξηκέλν φλνκα ηνκέα απνθιείεη απηφκαηα ηνπο ππφινηπνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ, θαζψο δελ 
ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο θάπνην ζχζηεκα, παξφκνην κε απηφ ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ην νπνίν 
λα επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε πνιιψλ ηζηνζειίδσλ κε ην ίδην φλνκα. 

6.4.4 Διάφοροι άλλοι τύποι προστασίας 

ε νξηζκέλεο ρψξεο ηα κε εγγεγξακκέλα εκπνξηθά ζήκαηα πξνζηαηεχνληαη φπσο αθξηβψο ηα 
εγγεγξακκέλα κε ηελ πξνυπφζεζε λα είλαη γλσζηά ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη ζηελ επξχηεξε 
αγνξά. ε άιια θξάηε πάιη ηα κε εγγεγξακκέλα εκπνξηθά ινγφηππα έρνπλ εμαζθαιίζεη 
ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ λφκνπ πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. 

          ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ηα πξνγελέζηεξα δηθαηψκαηα είλαη 
δπλαηφλ λα βαζηζηνχλ ζε εηαηξείεο ή ζε εηαηξηθέο επσλπκίεο. Καη ζε απηφ ην ελδερφκελν ε 
πξνηεξαηφηεηα θαη ν θίλδπλνο ζχγρπζεο απνηεινχλ ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα. Σα εηαηξηθά 
νλφκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο κπνξνχλ θαη απηά λα απνιακβάλνπλ πξνζηαζία, φπσο 
ζπκβαίλεη ζηελ „Οιιαλδία. πκπιεξσκαηηθά, δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ δηελέμεηο 
κεηαμχ νλνκάησλ ηνκέα θαη πξνγελέζηεξσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή παξφκνησλ δηθαησκάησλ 
έρνπλ αλαθνηλσζεί κφλν απφ ηα δηθαζηήξηα ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηνπ 
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. ηηο ππφινηπεο ρψξεο δελ έρεη αλαθεξζεί παξφκνηα πεξίπησζε.
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6.4.5 Δικαιώματα κατά των αρχών ή του παρόχου υπηρεσιών 

Ζ παξάβαζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα νλφκαηα ηνκέα δελ ζα 
ήηαλ δπλαηφ λα επηηεπρζεί ρσξίο ηε ζπκβνιή ησλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ 
θαηαρψξεζή ηνπο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη θαη νη ίδηεο νη αξρέο λα δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα 
εκπιαθνχλ ζε δηαδηθαζίεο δίθεο. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο, νη αξρέο 
ζπλήζσο ζπλάπηνπλ ζηαζεξνχ ηχπνπ ζπκθσλίεο κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νλφκαηνο ηνκέα 
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν θάηνρνο απνδέρεηαη ηελ πνιηηηθή δηαθνξνπνίεζεο ησλ αξκφδησλ 
αξρψλ. Δπηπξφζζεηα, νη αξρέο απνθιείνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε έλαληη ηνπ αηφκνπ πνπ θαηέρεη 
ηελ θπξηφηεηα ηνπ νλφκαηνο κηαο ηζηνζειίδαο. Φπζηθά, νη παξαπάλσ ελέξγεηεο δελ έρνπλ θακηά 
επίδξαζε ζε ηξίηνπο νη νπνίνη δελ δηαηεξνχλ νπνηαδήπνηε κνξθή ζχκβαζεο κε ηηο αξρέο, φπσο 
είλαη νη ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί παξάλνκα απφ άιια 
άηνκα. Διάρηζηεο είλαη νη αλαθνξέο γηα ελδερφκελεο δίθεο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη θαη ε 
αληίζηνηρε αξκφδηα αξρή. Έλαο πηζαλφο ιφγνο είλαη φηη ζπλήζσο ν ελάγσλ ζέιεη λα 
ζπλεξγαζηεί κε ηελ αξρή θαη ζην κέιινλ. 

          Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα εμαίξεζε ηζρχεη ζηε Φηιαλδία, φπνπ ε θαηαρψξεζε ησλ 
νλνκάησλ ηνκέα έρεη αλαηεζεί ζηε δεκφζηα αξρή κε ηελ επσλπκία Κέληξν Γηαρείξηζεο 
Σειεπηθνηλσληψλ. Οπνηνζδήπνηε δελ ηθαλνπνηείηαη απφ κηα απφθαζε ε νπνία ειήθζε απφ ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν θνξέα, έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη έθεζε ζχκθσλα κε ηε Γηθαηνδνζία 
Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο θαη, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, είλαη δπλαηφλ λα δηεθδηθήζεη αθφκε θαη 
απνδεκίσζε αλ απνδεηρζεί φηη πξνέθπςε δεκηά. Πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε 
παξαβίαζε κηα θαηαρσξεκέλεο εηαηξηθήο νλνκαζίαο.  

          Όζν αθνξά ηελ επζχλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ γίλεηαη αλαθνξά κφλν απφ 
κηα βειγηθή έθζεζε. Όπσο είλαη θπζηθφ, ν πάξνρνο ηληεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζπκβάιιεη θαηά έλα 
πνζνζηφ ζηελ παξάβαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ζπρλά είλαη 
επθνιφηεξν λα αζθεζεί αγσγή ελαληίνλ ηνπ αληί ηνπ παξαβάηε, ν νπνίνο ελδέρεηαη λα είλαη 
δχζθνιν λα εληνπηζζεί. ε απφθαζε γεξκαληθνχ δηθαζηεξίνπ ν θνξέαο ηληεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ 
θξίζεθε ππεχζπλνο αθφκε θαη γηα πεξηερφκελν ηζηνζειίδαο ην νπνίν παξαβίαδε ην λφκν πεξί 
αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ.
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             314. David Harvey ( 2011) Internet.law.nz ζελ. 162-168  

             315. Joanna Kulesza  (2012) International Internet Law ζελ. 107-110 
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6.4.6 Αρμοδιότητες 

Λίγεο αλαθνξέο έρνπλ θαηαγξαθεί λα ζρεηίδνληαη κε ην πξφβιεκα ησλ αξκνδηνηήησλ. Χζηφζν, 
θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη νξηζηηθή απάληεζε ζην εξψηεκα αλ ηα δηθαζηήξηα κηαο ρψξαο έρνπλ ην 
δηθαίσκα λα απαγνξεχζνπλ ζηνλ θάηνρν νλφκαηνο ηνκέα πνπ εδξεχεη ζε δηαθνξεηηθή ρψξα λα 
ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν φλνκα ην νπνίν επζχλεηαη γηα παξαβίαζε εκπνξηθνχ ζήκαηνο 
ζην δηθφ ηνπο έδαθνο. Βέβαηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην ν νπνηνζδήπνηε ζα 
επηζπκνχζε λα θαηνρπξψζεη έλα φλνκα ηνκέα ζην πιαίζην ελφο αλψηαηνπ γεληθνχ επηπέδνπ 
νλνκάησλ ζα έπξεπε λα εθηειέζεη κηα παγθφζκηα αλαδήηεζε γηα κε θαηνρπξσκέλα εκπνξηθά 
ζήκαηα.

316 

6.4.7 Δικαιώματα ενάντια σε γενικά ονόματα χώρου  

Μηα απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ λφκνπ ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ είλαη φηη θνηλφρξεζηεο 
νξνινγίεο, θαζψο θαη πεξηγξαθηθνί φξνη δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαρσξεζνχλ σο εκπνξηθά 
ζήκαηα, εθφζνλ ην επξχ θνηλφ έρεη ζπκθέξνλ λα ρξεζηκνπνηεί ειεχζεξα απηνχο ηνπο φξνπο. Γηα 
παξάδεηγκα, ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε πηζαλφλ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε θαηαρψξεζε ηεο θξάζεο 
«ειεθηξνληθή νηθνλνκία» σο ζήκα θαηαηεζέλ. Αληίζεηα, είλαη εθηθηή ε θαηαρψξεζε απηψλ ησλ 
φξσλ σο νλφκαηα δηαδηθηπαθψλ ηνπνζεζηψλ εθφζνλ αξθεηέο αξρέο, αξκφδηεο γηα ηελ 
θαηαρψξεζε, δελ εθαξκφδνπλ ηνλ παξαπάλσ θαλφλα. ηε Γεξκαλία επηηξάπεθε ζε ηζηνζειίδα 
λα έρεη σο φλνκα ηε θξάζε «ειεθηξνληθή νηθνλνκία» θαη ελψ θαηαηέζεθε έλζηαζε γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε επσλπκία κε ηελ αηηηνινγία φηη ν θαλφλαο πνπ ηζρχεη γηα ηα εκπνξηθά ζήκαηα 
έπξεπε λα εθαξκνζηεί θαη γηα ηα νλφκαηα ηνκέα, ε ηζηνζειίδα δηαηήξεζε ηελ επσλπκία απηή 
ιφγσ ηνπ φηη ηζρχεη ε αξρή εμππεξεηείηαη πξψηα απηφο πνπ έρεη πξνηεξαηφηεηα. Όκσο ην 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ επηιχζεθε νξηζηηθά.

317
   

6.5 Περιορισμοί στη χρήση ονομάτων χώρου  

Ο ηδηνθηήηεο κηαο ηζηνζειίδαο πξνθεηκέλνπ λα ηεο δψζεη φλνκα δελ ρξεζηκνπνηεί κηα ιέμε ε 
νπνία έρεη θαηνρπξσζεί σο ινγφηππν επξείαο ρξήζεο. Γηα παξάδεηγκα κηα εηαηξεία κπνξεί λα 
θαηνρπξψζεη θάπνην φλνκα ηνκέα φπνπ ην πξψην ηνπ ζπλζεηηθφ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηελ 
επσλπκία ηεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπγθεθξηκέλν φλνκα δελ είλαη λνκηθά πξνζηαηεπκέλν. 
Δπηπξφζζεηα, έλα δεδνκέλν φλνκα δηαδηθηπαθνχ ρψξνπ κπνξεί λα είλαη θαη θαηνρπξσκέλν 
εκπνξηθφ ζήκα ζε νξηζκέλεο ρψξεο, φκσο φρη ζε άιιεο.

318
 Σν εξψηεκα ζε απηή ηε πεξίπησζε 

είλαη εάλ ν θάηνρνο πξνζηαηεχεηαη λνκηθά φηαλ δελ έρεη δηθφ ηνπ παλνκνηφηππν δεζκεπκέλν 
εκπνξηθφ ζήκα ζε κηα ρψξα φπνπ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε ρξήζε κηαο επσλπκίαο σο φλνκα 
ηνκέα θαη σο εκπνξηθφ ζήκα. Χζηφζν, νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο είλαη δπλαηφλ λα 
δηαηππσζνχλ.

319
  

          Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζε έλα νξηζκέλν αξηζκφ θξαηψλ, ηα κε θαηνρπξσκέλα εκπνξηθά 
ινγφηππα πξνζηαηεχνληαη φπσο αθξηβψο ηα θαηνρπξσκέλα κε ηελ αηηηνινγία φηη είλαη γλσζηά 
ζην επξχ θνηλφ. χκθσλα κε γεξκαληθέο αλαθνξέο, έλα φλνκα ηνκέα ζα κπνξνχζε κε απηφλ ηνλ 
ηξφπν λα απνθηήζεη πξνζηαζία αλάινγε κε απηήλ ελφο ζήκαηνο θαηαηεζέλ αθφκε θαη αλ δελ 
θαηέρεη ην απαηηνχκελν επίπεδν δεκνζηφηεηαο.

320
 χκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ 

Μηιάλνπ έλα φλνκα ηνκέα δηθαηνχηαη λνκηθή πξνζηαζία, φπσο αθξηβψο θαη κηα εηαηξηθή 
επσλπκία. ε θάζε πεξίπησζε ν θάηνρνο ελφο νλφκαηνο δηαδηθηπαθνχ ηζηνχ σθέιηκν είλαη λα ην 
θαηνρπξψλεη σο ζήκα θαηαηεζέλ. Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ θαηνρχξσζε απνηειεί ηζρπξή βάζε πάλσ 
ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ππεξάζπηζε ελάληηα ζηελ ελδερφκελε χπαξμε αληηθαηηθψλ νλνκάησλ 
ηνκέα.

321
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6.6 Περιορισμοί στη χρήση εμπορικών σημάτων 

Σν κφλν πνπ απνκέλεη είλαη λα δηεξεπλεζεί ην εξψηεκα αλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο 
είλαη δπλαηφ λα εκπνδίζεη έλα ηξίην, εκεδαπφ ή αιινδαπφ, πξφζσπν απφ ηε ρξήζε 
παλνκνηφηππνπ ή παξαπιήζηνπ ζήκαηνο ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Μηα δηαθνξεηηθή 
δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ππνρξέσζεο ή κε νπνηνπδήπνηε 
ρξεζηκνπνηεί νλνκαζίεο γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο γηα βαζχηεξε αλαδήηεζε ήδε 
θαηνρπξσκέλσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ζε παγθφζκην επίπεδν.

322
 Ζ απάληεζε γηα ην 

πξναλαθεξζέλ εξψηεκα θαίλεηαη λα είλαη κάιινλ θαηαθαηηθή. Έλα ζήκα θαηαηεζέλ 
παξαβηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ηξίηνο ρξεζηκνπνηεί έλα παλνκνηφηππν ή παξφκνην 
ινγφηππν ζηελ αληίζηνηρε ρψξα. Μφλν φηαλ κηα ηζηνζειίδα είλαη πξνθαλέο φηη δελ απεπζχλεηαη 
ζηνπο ρξήζηεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ην εκπνξηθφ ινγφηππν έρεη θαηνρπξσζεί κπνξεί λα 
εηπσζεί φηη νπνηαδήπνηε ζήκαηα ππάξρνπλ κέζα ζε απηή θαη είλαη παξφκνηα κε ηα 
θαηνρπξσκέλα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο.

323
 Ζ άπνςε 

απηή, πνπ επλνεί ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζήκαηνο θαηαηεζέλ, επηβεβαηψλεηαη απφ εθζέζεηο ηνπ 
Βειγίνπ, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Φηιαλδίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Διβεηίαο. 
Γηάθνξεο εθζέζεηο απφ Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο πεξηγξάθνπλ 
πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ εγρψξηα παξάβαζε φπνπ ε ρξήζε εληφο ηεο αληίζηνηρεο 
ρψξαο δελ απνηεινχζε πξφβιεκα. 

          Μηα ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε έρεη θαηαγξαθεί ζε ηηαιηθή έθζεζε. Δάλ ε δηαδηθηπαθή 
ηνπνζεζία ηνπ παξαβάηε έρεη πξνέιεπζε απφ έλα απνκαθξπζκέλν θξάηνο, ν θίλδπλνο 
ζπγρχζεσο ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά εθφζνλ ν ηειηθφο θαηαλαισηήο δελ ζα ππνζέζεη ηελ χπαξμε 
ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηνπ θαηφρνπ ηνπ εγρψξηνπ θαηνρπξσκέλνπ 
εκπνξηθνχ ζήκαηνο.

324
 Μεξηθέο θνξέο ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε βνεζάεη ζηελ απνθπγή 

παξάινγσλ απνηειεζκάησλ. ε άιιεο πάιη πεξηπηψζεηο θαη ηδηαίηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 
θάπνην εκπνξηθφ ινγφηππν ην νπνίν είλαη παξφκνην κε θάπνην άιιν πνπ είλαη γλσζηφ ζε 
παγθφζκηα θιίκαθα ε ζπζρέηηζε είλαη αλαπφθεπθηε, θαζψο νη θαηαλαισηέο ζα ζπλδπάζνπλ ζην 
κπαιφ ηνπο νπνηνδήπνηε είδνο πξντφλησλ κε ηα πξντφληα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην απζεληηθφ 
ζήκα θαηαηεζέλ πνπ γλσξίδνπλ.

325
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    Η νομολογία της ηλεκτρονικής διαφήμισης στις Η.Π.Α  

 7.1 Διεθνές ιδιωτικό δίκαιο 

7.1.1 Ισχύουσα νομοθεσία 

Παξφιν πνπ αξθεηνί ζρνιηαζηέο ηνπ παγθφζκηνπ δηθηχνπ ππνινγηζηψλ δεκηνχξγεζαλ αξθεηά 
απφ ηα αζπλήζηζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηληεξλέη κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ φηη είλαη 
απαξαίηεηε ε χπαξμε κηαο λέαο κεζφδνπ λνκνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα 
δεηήκαηα πξνζσπηθήο δηθαηνδνζίαο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηα δηθαζηήξηα ησλ ΖΠΑ δηαπίζησζαλ 
φηη θαηά θαλφλα ηα παξαδνζηαθά πξφηππα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επάξθεηα γηα ηελ 
επίιπζε ησλ δηαθφξσλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο, ηα νπνία εγείξνληαη κέρξη ζήκεξα. Ζ 
δηαπίζησζε απηή επαιεζεχεηαη θαη φζν αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο δεηεκάησλ πξνζηαζίαο ησλ 
θαηαλαισηψλ πνπ έρνπλ αληηκεησπηζηεί απφ ηα δηθαζηήξηα. Βέβαηα, αθφκε δελ ππάξρεη θάπνηα 
ζπγθεθξηκέλε νκνζπνλδηαθή ξχζκηζε πνπ λα ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο ζην 
Γηαδίθηπν κε απνηέιεζκα λα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνληεο λφκνη.

326
 ην βαζκφ πνπ ηα δηθαζηήξηα 

έρνπλ απνθαλζεί ζρεηηθά κε ηελ λνκνινγία ηνπ ηληεξλέη ην έπξαμαλ βαζηδφκελα ζηελ ππφζεζε 
φηη εάλ ε πξνζσπηθή δηθαηνδνζία είλαη ππαξθηή, ηφηε ν λφκνο ησλ ΖΠΑ έρεη εθαξκνζηεί ζσζηά. 

          ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ ΖΠΑ αλαθνξηθά 
κε ηηο λνκηθέο έλλνηεο είλαη, παξφκνηα κε ηηο έλλνηεο ηεο πξνζσπηθήο δηθαηνδνζίαο, 
θαζνδεγνχκελε απφ ηε ζεσξία ησλ «ειαρίζησλ επαθψλ». χκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 
ζεσξία ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο δηθαίνπ ηα δηθαζηήξηα πξνζπαζνχλ λα εθαξκφζνπλ 
εμηζνξξφπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ, ιακβάλνληαο ππφςε κεηαμχ άιισλ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο 
ησλ κεξψλ, ηελ ηνπνζεζία φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηα 
ζπκθέξνληα ησλ άιισλ θξαηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηθψλ ηνπο θαλφλσλ δηθαίνπ θαη 
δηάθνξεο άιιεο παξφκνηεο πηπρέο. ε γεληθέο γξακκέο, νη αιινδαπνί θαλφλεο δηθαίνπ είλαη 
εθαξκφζηκνη, εθηφο εάλ ε δηθαζηηθή επηβνιή ησλ θαλφλσλ απηψλ ζα ηζνδπλακνχζε κε δηθαζηηθή 
έγθξηζε ε νπνία είλαη αληίζεηε κε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε ηεο εζηθήο. Με άιια ιφγηα, ηα 
δηθαζηήξηα ηεο Ακεξηθήο ζηελ θαηάιιειε πεξίπησζε ζα εθαξκφζνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ 
αιινδαπνχ δηθαίνπ. Σν 1995 ηα ακεξηθαληθά δηθαζηήξηα βξέζεθαλ αληηκέησπα κε κηα ελδεηθηηθή 
θαηάζηαζε : Γχν εηαηξείεο ζηελ ηγθαπνχξε είραλ εκπιαθεί ζε δηθαζηηθέο δηακάρεο αλαθνξηθά 
κε κηα ππνηηζέκελε παξαβίαζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.

327
 Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα αξρηθά 

παξνπζηάζηεθε ζηε ηγθαπνχξε φπνπ έιεμε κε απνηπρεκέλν δηαθαλνληζκφ ησλ δχν πιεπξψλ 
κε απνηέιεζκα λα παξαπεκθζεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε δηθαηνζχλε ησλ ΖΠΑ. Ζ κηα εθ ησλ 
δχν επηρεηξήζεσλ πξνρψξεζε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζηε ηγθαπνχξε πξνθεηκέλνπ λα 
απνηξαπεί ε εκπινθή ησλ ΖΠΑ, ρσξίο απνηέιεζκα φκσο αθνχ ηειηθά ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα 
απνξξίθζεθε χζηεξα απφ έληνλε δηαθσλία. Παξφιν πνπ ε θαηαιιειφηεξε επηινγή ησλ 
ζεκάησλ δηθαίνπ δελ επηηεχρζεθε, ε δηαθσλία κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ 
απνηέιεζε ελδηαθέξνλ πξφηππν ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηνλ θαιχηεξν 
δπλαηφ ηξφπν ην δήηεκα επηινγήο ησλ λφκσλ ζηνλ ρσξίο ζχλνξα λέν θφζκν ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

          Αξρηθά, ε πξψηε επηρείξεζε ππνζηήξημε φηη ην ζέκα ηεο παξάλνκεο αληηγξαθήο ζα 
πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ ηεο ηγθαπνχξεο, εθφζνλ ην αδίθεκα έιαβε 
ρψξα εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο θαη ν λφκνο απαηηεί γηα απηήλ ηελ 
πεξίπησζε ηελ εθδίθαζε ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηνπηθήο λνκνζεζίαο. Παξάιιεια, ε 
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ππνζηήξημε φηη ε ακεξηθάληθε λνκνζεζία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 
κφλν ζε δεηήκαηα παξάλνκεο δηαλνκήο εληφο ησλ ΖΠΑ θαη επεηδή ε δηαλνκή απηή ηνπ 
παξάλνκνπ αληίγξαθνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ εδάθνπο ησλ ΖΠΑ απηφο είλαη ν ιφγνο 
γηα ηνλ νπνίν ε πξνζπάζεηα απνλνκήο δηθαηνζχλεο αθνινπζεί ηνλ λφκν πεξί πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο απηνχ ηνπ θξάηνπο. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ επηρεηξεκαηνινγία ε λνκνινγία 
ησλ ΖΠΑ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κφλν θαηά ηε θάζε ηεο εθδίθαζεο ηεο απνδεκίσζεο.
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            328. Doug Isenberg (2002) The GigaLaw Guide to Internet Law ζελ. 143-149 
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         Αληίζεηα, ε δεχηεξε εηαηξεία ππεξαζπίζηεθε ην γεγνλφο φηη ε λνκνζεζία ησλ ΖΠΑ ζα 
πξέπεη λα επηβιεζεί ζην φιν δήηεκα επεηδή ν λφκνο πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο 
Ακεξηθήο είλαη απαξαίηεην λα εθαξκφδεηαη ηφζν γηα ηηο παξαβάζεηο επί ακεξηθαληθνχ εδάθνπο, 
φζν θαη γηα ηηο παξαβάζεηο έμσ απφ απηφ. Σελ εθηεηακέλε επηβνιή ηνπ ακεξηθαληθνχ λφκνπ πεξί 
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ επηβάιεη ην γεγνλφο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο απνζθνπεί ζηελ 
παξεκπφδηζε εηζαγσγήο πεηξαηηθψλ αγαζψλ. Παξφιν πνπ ηειηθά ε παξαπάλσ δηαθσλία ηειηθά 
δελ επηιχζεθε, είλαη βέβαην φηη ε ελδερφκελε χπαξμε δηαθνξψλ απηνχ ηνπ είδνπο ζα πξέπεη λα 
αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζην άκεζν κέιινλ.  

          Δπεηδή νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο απνηεινχλ έλα νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα, νη 
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ην δηαθεκηζηηθφ πεξηερφκελν ζην Γηαδίθηπν επεξεάδνπλ 
ηφζν ηελ θάζε Πνιηηεία κεκνλσκέλα, φζν θαη φιεο ηηο Πνιηηείεο ζην ζχλνιφ ηνπο. Οη 
νκνζπνλδηαθνί θαλνληζκνί αζρνινχληαη κε ηελ επξεία δηάδνζε πιηθνχ, ελψ ππεξηζρχνπλ απφ 
θάπνην πηζαλφ αληηθαηηθφ λφκν κηαο κεκνλσκέλεο Πνιηηείαο. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα 
νκνζπνλδηαθά δηθαζηήξηα έρνπλ δηακνξθψζεη ηελ άπνςε φηη ην Γηαδίθηπν είλαη έλαο 
μερσξηζηφο ηνκέαο ηνπ εκπνξίνπ ν νπνίνο  πξέπεη λα ζεσξείηαη αγαζφ εζληθήο δηαθχιαμεο κε 
ζθνπφ λα πξνζηαηεπζνχλ νη ρξήζηεο απφ ηηο πηζαλέο αζάθεηεο ηεο λνκνζεζίαο, ε πεπνίζεζε 
απηή, ζηελ πην αθξαία πεξίπησζε, είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε γηα ηελ ζπλνιηθή 
αλάπηπμε ηνπ ηληεξλέη θαη παξάιιεια λα εκπνδίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε λνκηθή δξαζηεξηφηεηα 
ηεο θάζε Πνιηηείαο μερσξηζηά αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ εκπνξηθήο πξνζηαζίαο. 

          ε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν, ε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαθήκηζεο έρεη ηφζν δεκφζηα, 
φζν θαη ηδησηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ ξπζκίδεη ηηο δηαηάμεηο 
πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά θαη δηαζέηεη πνηληθή, θαζψο θαη αζηηθή εμνπζία γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε απαγνξεπκέλσλ δηαθεκηζηηθψλ πξαθηηθψλ. Δπηπξφζζεηα, ν λφκνο ηνπ Lanham, 
πνπ απνηειεί θσδηθνπνίεζε ηνπ λφκνπ γηα ηηο πιαζκαηηθέο δηαθεκίζεηο, δίλεη ην δηθαίσκα ζε 
θάζε άηνκν ην νπνίν ζεσξεί φηη είλαη δπλαηφ λα ππέζηε δεκηά απφ ηελ παξαπνηεκέλε πξνβνιή 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο ησλ πξντφλησλ ή ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη κέζσ εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα δηεθδηθήζεη ηε λφκηκε 
απνδεκίσζε.

329
   

7.1.2 Δικαιοδοσίες  

Μηα εγρψξηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα κελχζεη έλαλ αιινδαπφ αληαγσληζηή ζηηο ΖΠΑ, κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη θάπνηα ειάρηζηε ζπζρέηηζε κε ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο. Γειαδή 
εάλ ν αιινδαπφο αληαγσληζηήο αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ησλ ΖΠΑ, ή νη 
ελέξγεηεο πνπ  πξαγκαηνπνηεί έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ακεξηθαληθνχ 
θξάηνπο, ηφηε ηα δηθαζηήξηα ησλ ΖΠΑ απνθηνχλ απηφκαηα δηθαηνδνζία γηα ηελ επίιπζε 
νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο. Γεληθά, ζεσξείηαη φηη ηα δηθαζηήξηα ησλ ΖΠΑ δηαζέηνπλ δηεπξπκέλεο 
αξκνδηφηεηεο ζπγθξηηηθά κε ηα δηθαζηήξηα ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ. Παξάιιεια, πξνζσπηθή 
αξκνδηφηεηα επί ηνπ ελαγφκελνπ ν νπνίνο βξίζθεηαη έμσ απφ ηηο ΖΠΑ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη 
κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν ελαγφκελνο έρεη άκεζε ζπζρέηηζε κε ηε ρψξα έηζη ψζηε ε 
άζθεζε δηθαηνδνζίαο πξνο απηφλ λα κελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο έλλνηεο ηεο επγελνχο 
άκηιιαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο.

330
 Ο παξαπάλσ θαλφλαο πην επίζεκα αλαθέξεηαη σο ε απαίηεζε  

ησλ ειάρηζησλ απαξαίηεησλ επαθψλ γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ 5ε θαη 
ηελ 14ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ πληάγκαηνο. Οη φξνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα λα θαζνξηζηνχλ νη ειάρηζηεο απηέο επαθέο θαηά θαλφλα έρνπλ ζεηηθή εξκελεία θαη 
ηαπηφρξνλα δηαζέηνπλ κεγάινπ βαζκνχ επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξίλνληαη ζε θάζε αλάγθε πνπ πξνθχπηεη.

331 

          Κάζε κηα απφ ηηο πελήληα πνιηηείεο δηαζέηεη έλα μερσξηζηφ, πινχζην θαηαζηαηηθφ πνπ 
πεξηγξάθεη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο έλα δηθαζηήξην ζα απνθηήζεη πξνζσπηθή δηθαηνδνζία 
επί ηνπ ελαγφκελνπ ν νπνίνο δελ είλαη θάηνηθνο θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηείαο θαη ηνπ 
θξάηνπο  ησλ  Ζλσκέλσλ  Πνιηηεηψλ  γεληθφηεξα.  Κάπνηεο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ  
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             331. George B. Delta, Jeffrey H. Matsuura ( 2008) Law of the Internet ζελ. 197, 199 
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απιά αληηθαηνπηξίδνπλ ηε 14ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη δελ 
εληζρχνπλ ηίπνηε πεξηζζφηεξν εθηφο απφ ηε ξεηή παξνρή αξκνδηνηήησλ ζηα δηθαζηήξηα γηα 
ηνπο κε θάηνηθνπο ζχκθσλα κε ηε δένπζα λνκηθή δηαδηθαζία. Οξηζκέλα θαηαζηαηηθά, φπσο ηεο 
Νέαο Τφξθεο, είλαη πνιχ πην απαηηεηηθά. Ο λφκνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηείαο νξίδεη φηη έλα 
δηθαζηήξην έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη πξνζσπηθή δηθαηνδνζία γηα νπνηνλδήπνηε κε θάηνηθν, 
γηα ηνλ ίδην ή γηα αληηπξφζσπν ή δηαρεηξηζηή απηνχ, ν νπνίνο απηνπξνζψπσο ή κέζσ ηξίηνπ 
πξαγκαηνπνηεί ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο :
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 Γηεθπεξαηψλεη νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή νπνηνδήπνηε είδνο 
ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εληφο ηεο Πνιηηείαο. 

 Γηαπξάηηεη άδηθε πξάμε εληφο ηεο Πνιηηείαο, κε εμαίξεζε ηελ αηηία ηεο ελέξγεηαο ε 
νπνία πξνήιζε απφ ηε δπζθήκηζε ηνπ ραξαθηήξα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ελέξγεηα. 

 Γηαπξάηηεη αδηθνπξαμία έμσ απφ ηελ Πνιηηεία πξνθαιψληαο δεκηά ζε άηνκν ή 
ηδηνθηεζία πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε απηήλ, εθηφο αλ ε αηηία ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ 
δπζθήκηζε ηνπ ραξαθηήξα πξνέθπςε απφ ηελ πξάμε φηαλ ν ελαγφκελνο ηαθηηθά 
πξαγκαηνπνηεί ή επηδηψθεη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ή ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε 
άιιε επίκνλε ζπκπεξηθνξά, ή απνθνκίδεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ αγαζά ή 
ππεξεζίεο πνπ θαηαλαιψλνληαη εληφο κηαο Πνιηηείαο. Δπηπιένλ, ε εμαίξεζε ηζρχεη θαη 
φηαλ ν ελαγφκελνο αλακέλεη ή ινγηθά πξέπεη λα αλακέλεη ε ελέξγεηα λα έρεη επηπηψζεηο 
ζηελ Πνιηηεία θαη απνθνκίδεη ζεκαληηθά έζνδα απφ ην εγρψξην ή ην δηεζλέο εκπφξην. 

 Καηέρεη, ρξεζηκνπνηεί ή επεμεξγάδεηαη νπνηαδήπνηε αθίλεηε πεξηνπζία ε νπνία 
βξίζθεηαη εληφο ηεο πνιηηείαο.   

          Γελ ππάξρεη θαλέλαο γεληθφο νκνζπνλδηαθφο λφκνο πεξί αζθήζεσο αξκνδηφηεηαο επί 
αιινδαπνχ ελαγφκελνπ. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Οκνζπνλδηαθφ Καλφλα ηεο Πνιηηηθήο 
δηθνλνκίαο, έλα νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ηνπηθφ λφκν 
πεξί αζθήζεσο αξκνδηφηεηαο γηα αιινδαπά πξφζσπα ν νπνίνο ππάξρεη ζηελ Πνιηηεία φπνπ ην 
δηθαζηήξην είλαη εγθαηεζηεκέλν. Μφλν ζηελ ζπάληα πεξίπησζε φπνπ ζε θάπνηα νκνζπνλδηαθή 
λνκνζεζία ππάξρεη ξεηή αλαθνξά γηα πξνυπνζέζεηο δηθαηνδνζίαο θαη γηα κεζφδνπο ππεξεζηψλ, 
νη νκνζπνλδηαθνί λφκνη κπνξνχλ λα ππεξηζρχνπλ έλαληη κηαο ξχζκηζεο κηαο νξηζκέλεο 
Πνιηηείαο γηα άζθεζε αξκνδηφηεηαο ζε ππεθφνπο άιισλ θξαηψλ. 

          Νφκνη νη νπνίνη πεξηέρνπλ αλαθνξέο γηα δηθαηνδνζίεο, φπσο νη παξαπάλσ, ζπλήζσο 
πξνηξέπνπλ γηα πεξηζζφηεξε ζπζρέηηζε κε ηνπο θαλφλεο ηεο Πνιηηείαο απφ ην ειάρηζην φξην 
ζχλδεζεο πνπ επηβάιιεη ην νκνζπνλδηαθφ χληαγκα. Όκσο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 
ππάξμεη αλάζεζε αξκνδηφηεηαο φηαλ ε ζπζρέηηζε κε ηελ Πνιηηεία είλαη ιηγφηεξε απφ εθείλε πνπ 
απαηηείηαη απφ ην νκνζπνλδηαθφ χληαγκα. Δπεηδή ην Γηαδίθηπν  απνηειεί  έλα ζέκα γηα ην 
νπνίν νξηζκέλα άηνκα εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ απιεξνθφξεηα, ε ξχζκηζε ηνπ 
δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ ηείλεη λα εμειηρζεί ζε πνιηηηθφ δήηεκα, ην νπνίν ζπρλά νη εηζαγγειείο 
ησλ πνιηηεηψλ πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 
Πνιηηεία ηεο Μηλεζφηα βγήθε ε απφθαζε απφ ηελ εηζαγγειία φηη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη έμσ 
απφ ηα φξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πνιηηείαο θαη κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ ηληεξλέη 
γλσξίδνληαο φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα θπθινθνξνχλ εληφο ηεο επηθξαηείαο ηεο Μηλεζφηα, 
ηφηε ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα ππφθεηληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Μηλεζφηα γηα 
ηπρφλ παξαβηάζεηο ησλ δηαηάμεσλ πεξί αζηηθνχ θαη πνηληθνχ δηθαίνπ ηεο πξναλαθεξζείζαο 
πνιηηείαο. ηελ αλαθνίλσζε ηεο εηζαγγειίαο δελ ππήξμε θακηά αλαθνξά γηα ελδερφκελε 
επηβνιή ηνπ λφκνπ.   

          ε γεληθέο γξακκέο ηα δηθαζηήξηα ησλ ΖΠΑ δελ έρνπλ ηελ ηάζε λα αθνχλ αξκνδηφηεηα ζε 
πεξηπηψζεηο παξαβηάζεσλ δηθαίνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη έμσ απφ ηα ζχλνξά ηνπο 
δεδνκέλνπ φηη, φπσο άιισζηε θαη ηα δηθαζηήξηα ησλ άιισλ θξαηψλ, δελ επηζπκνχλ λα εθδίδνπλ 
απνθάζεηο νη νπνίεο ηειηθά δελ ζα εθαξκνζηνχλ θαη ζα αγλνεζνχλ.   

 7.1.3 υνέπειες  

Οη εγρψξηνη δηαδηθηπαθνί δηαθεκηζηέο ησλ ΖΠΑ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ φηη ε ειεθηξνληθή 
δηαθήκηζε  δελ  απνηειεί  ακηγψο  εκπνξηθή  δξαζηεξηφηεηα  εληφο  ησλ  ζπλφξσλ  θαη  γη‟ απηφ  

             332. Matthias W. Stecher (1999) Webvertising: unfair competition and trademarks on the Internet ζελ. 85-89 
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απαηηείηαη ε αλάινγε ζσζηή δηαρείξηζε. Όηαλ θάπνηνο δηαθεκηζηήο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 
δηαθήκηζε ζην Γηαδίθηπν πξαγκαηνπνηεί, ε επηζπκεί λα μεθηλήζεη, επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 
εληφο ηεο επηθξαηείαο κηαο άιιεο ρψξαο απφ απηήλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, πξέπεη λα είλαη 
ελήκεξνο γηα ηνπο ηνπηθνχο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία θαη 
ηελ πξνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ.

333
 Παξάιιεια, επεηδή ζηηο ΖΠΑ ππάξρεη κεγάιε 

ειεπζεξία αλαθνξηθά κε ηηο δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο, παξαηεξείηαη ε αληίιεςε φηη ην ίδην ή 
παξφκνην θαζεζηψο ειεπζεξίαο εθαξκφδεηαη θαη ζηα ππφινηπα θξάηε κε απνηέιεζκα ηα άηνκα 
ηα νπνία επηδηψθνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επαγγεικαηηθά ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο απφ ηε δηθή 
ηνπο πξψηα απφ φια λα ρξεηάδεηαη λα πξνβνχλ ζε εθηεηακέλε έξεπλα θαη αλαδήηεζε 
πιεξνθνξηψλ φηαλ ππάξρεη ην ελδερφκελν λα εθζέζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε αιινδαπή 
δηθαηνδνζία. Απφ ηελ άιιε, ιφγσ ηνπ φηη ηα δηθαζηήξηα ησλ πεξηζζνηέξσλ άιισλ ρσξψλ 
δηαζέηνπλ κηα ιηγφηεξν επεθηαηηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ δηθαηνδνηηθή ηνπο εμνπζία, ην 
δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζνβαξφ πξφβιεκα ζε φξνπο επζχλεο ή 
ξπζκηζηηθήο λνκηθήο έθζεζεο.
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7.2 Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού 

Αλ θαη ην ηδησηηθφ δίθαην δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε 
δηαθήκηζε ζηηο ΖΠΑ, ε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηδηαίηεξα ν ηνκέαο πνπ αθνξά 
ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, απνηειεί κηα αλαπηπζζφκελε πηπρή γηα ηελ Οκνζπνλδηαθή 
Δπηηξνπή Δκπνξίνπ. Ζ πξναλαθεξζείζα επηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 
ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζέκηησλ ή δφιησλ πξάμεσλ νη 
νπνίεο είλαη δεκηνγφλεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ εμέιημε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ έθεξε 
απηφκαηα θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ. 

          Όπσο αλαθέξζεθε πξνγελέζηεξα, θαη νη πελήληα ακεξηθαληθέο Πνιηηείεο έρνπλ ζεζπίζεη 
λνκνζεζία ε νπνία απαγνξεχεη ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ θαη γεληθφηεξα ηηο αζέκηηεο ελέξγεηεο ή 
πξαθηηθέο θαη παξέρεη ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζηνλ νπνηνδήπνηε πηζηεχεη φηη ππέζηε δεκηά 
απφ παξαπιαλεηηθέο δηαθεκίζεηο θαη άιιεο παξαπιαλεηηθέο πξαθηηθέο. πρλά νη ελάγνληεο 
φηαλ ππνβάινπλ αηηήζεηο δηακαξηπξίαο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζην πξφηππν Lanham Act, πνπ 
απνηειεί ην νκνζπνλδηαθφ πξφηππν λφκνπ ζηηο ΖΠΑ θαη απαγνξεχεη κηα ζεηξά απφ 
δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαβηάζεσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ησλ 
παξαπνηήζεσλ ησλ ζεκάησλ θαηαηεζέλ θαη ησλ ςεπδψλ δηαθεκίζεσλ, δηεθδηθνχλ αμηψζεηο θαη 
ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη δηαθνξά ηνπ ηνπηθνχ λφκνπ απφ ηνλ πξφηππν 
νκνζπνλδηαθφ λφκν.
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 Οη πεξηζζφηεξνη ηνπηθνί λφκνη ησλ Πνιηηεηψλ αλαθέξνπλ φηη ηα 

δηθαζηήξηα ηεο εθάζηνηε Πνιηηείαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ νδεγίεο αξρηθά απφ ηελ 
Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ θαη ζηελ πεξίπησζε νξηζκέλσλ Πνιηηεηψλ πνπ απηφ δελ 
αλαθέξεηαη ξεηά, δίλεηαη πάληα πξνηεξαηφηεηα ζηηο εξκελείεο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Δπηηξνπήο 
Δκπνξίνπ. Μεξηθέο Πνιηηείεο ηζρπξίδνληαη φηη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οκνζπνλδηαθήο Δπηηξνπήο Δκπνξίνπ ηζνδπλακεί κε έλα ζχζηεκα πιήξνπο άκπλαο ελάληηα ζε 
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα γηα κηα ππνηηζέκελε παξαπιαλεηηθή πξάμε. 

          ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε λνκνζεζία νξηζκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο 
Ακεξηθήο ππάξρεη εηδηθή  πξφβιεςε γηα ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ηφζν ησλ θαηαλαισηψλ, φζν 
θαη ησλ αληαγσληζηψλ ελάληηα ζηηο παξαπιαλεηηθέο δηαθεκίζεηο. πρλά ν ζπγθεθξηκέλνο 
δηθαζηηθφο αγψλαο παίξλεη ηε κνξθή ηεο εηδηθήο θαηεγνξηνπνηεκέλεο πξνζθπγήο θαη ε 
παξνπζίαζε έθζεζεο κε ηηο πηζαλέο δεκηέο είλαη ζεκαληηθή. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ην 
γεληθφ επηρεηξεζηαθφ δίθαην ηεο Νέαο Τφξθεο, ε απφδεημε ηεο πξφζεζεο γηα εμαπάηεζε δελ 
είλαη απαξαίηεηε. Ο ελάγσλ πξέπεη απιψο λα απνδείμεη φηη νη ελέξγεηεο ηνπ ελαγφκελνπ είραλ 
ηε δπλαηφηεηα λα εμαπαηήζνπλ. Μηα επξχηεξε θαηεγνξία θαηαλαισηψλ κε ηζρπξηζκνχο απηνχ 
ηνπ είδνπο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ, αθφκε θαη φηαλ θάζε 
κεκνλσκέλν αίηεκα είλαη ειάρηζηεο ζεκαζίαο.
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         Απφ πξαθηηθή ζθνπηά, ε γιψζζα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα ειεθηξνληθή δηαθήκηζε 
δελ ζρεηίδεηαη κε ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ή κε ηεο λνκνζεζίαο ησλ ΖΠΑ, ελψ έρεη άκεζε 
ζρέζε κε ην δήηεκα ησλ δεκηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη νχηε ε 
Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ, νχηε θάπνηνο ηδηψηεο ζα επηιέμεη ηελ απαίηεζε κηαο 
αμίσζεο πνπ είλαη απνηέιεζκα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ή παξαπιαλεηηθνχ κάξθεηηλγθ γηα 
θάπνην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ην νπνίν δελ πξνβάιιεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ζ ρξήζε κηαο 
δηαθνξεηηθήο γιψζζαο, πέξαλ ηεο αγγιηθήο, ζηηο δηαθεκίζεηο δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο αλαθνξηθά 
κε ην βαζκφ θαηαλφεζεο πνπ επηηεχρζεθε ζην επξχ θνηλφ.
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7.2.1 Ανεπιθύμητο ταχυδρομείο 

Ζ δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία κέζσ καδηθνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ε καδηθή απνζηνιή 
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζε δηάθνξεο νκάδεο είλαη γλσζηή ζηε δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα ησλ 
ρξεζηψλ κε ηνλ φξν «spamming» θαη απνηειεί ζνβαξή παξαβίαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κέζσ ησλ δηθηχσλ. Ζ 
λνκνζεζία ζε αξθεηέο ρψξεο έρεη πάξεη ζέζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο, 
αιιά νη δηάθνξνη λφκνη πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ην αλεπηζχκεην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν είλαη 
ακθηβφινπ ζπληαγκαηηθήο ηζρχνο. Ζ ζεσξία πίζσ απφ ηνπο ζεζπηζκέλνπο απηνχο λφκνπο 
ηζρπξίδεηαη φηη επεηδή ην αλεπηζχκεην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν απνηειεί κηα κνξθή εκπνξηθνχ 
ιφγνπ κε πεξηνξηζκνχο φζν αθνξά ηνλ ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν, ε επηβνιή ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ λφκσλ κπνξεί λα θξηζεί αλαγθαία εθφζνλ νη θαηαλαισηέο πιεξψλνπλ γηα ηελ 
δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζην Γηαδίθηπν θαη ε χπαξμε απηφθιεησλ δηαθεκίζεσλ θαηαλαιψλεη 
θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν.
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          Όηαλ νη κεραλέο θαμ εδξαίσζαλ ηελ εκθάληζή ηνπο, ηα ιεγφκελα αλεπηζχκεηα κελχκαηα 
θαμ γξήγνξα απνηέιεζαλ ζέκα γηα ηελ νκνζπνλδηαθή θαη ηνπηθή λνκνζεζία ησλ Πνιηηεηψλ θαη 
θπξίσο γηα ηελ Δλέξγεηα Σειεθσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή. Ο παξαπάλσ νξγαληζκφο 
απαγφξεπε ηε κεηάδνζε απηφθιεησλ αλεπηζχκεησλ δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ κέζσ θαμ, κε ηελ 
αηηηνινγία φηη κεηαζέηεη ην θφζηνο πξνβνιήο ηνπο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, αθνχ ην ραξηί θαη ην 
κειάλη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηχπσζή ηνπο αλήθνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο ζπζθεπήο 
θαμ. Σν επηρείξεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη απνζηνιείο αλεπηζχκεηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο είλαη φηη ην κεηαδηδφκελν 
θφζηνο κε ηε δηαδηθαζία ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ είλαη κεδακηλφ.
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 Ζ άπνςε απηή είλαη 

δηθαηνινγεκέλε, θαζψο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο 
ειεθηξνληθψλ ηαρπδξνκείσλ ζηηο ΖΠΑ δελ ππάξρεη ρξέσζε γηα ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ 
δαπαλάηαη ζην ηληεξλέη, αιιά είλαη πξνζπκθσλεκέλν έλα κεληαίν αληίηηκν ην νπνίν εμαζθαιίδεη 
απεξηφξηζην ρξφλν δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο. Χζηφζν, κηα κηθξή νκάδα ρξεζηψλ, ηφζν ζηηο ΖΠΑ, 
φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν εμαθνινπζεί λα ρξεψλεηαη γηα θάζε ιεπηφ πνπ δαπαλά ζηνλ 
ηληεξλέη, επεηδή ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ζπζθεπή κφληεκ ψζηε λα ζπλδεζεί ζε απηφ. Παξφια 
απηά, ε πεξίπησζε ηεο απνζηνιήο αλεπηζχκεηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ έρεη αλαδεηρζεί ζε 
δπλεηηθφ δήηεκα πξνζηαζίαο ησλ ρξεζηψλ θαη αξθεηνί λφκνη έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηηο ΖΠΑ, αιιά θαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρψξεο.
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          Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ξχζκηζε ηνπ «spamming» ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα 
πνπ έρνπλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ζχλδεζεο κε ην Γηαδίθηπν λα θηλεζνχλ νη ίδηνη ελάληηα ησλ 
αηφκσλ ηα νπνία επηδηψθνπλ λα πξνβάινπλ δηαθεκίζεηο κε ηε κέζνδν ηνπ αλεπηζχκεηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αληί γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο παξαιήπηεο θαη ηηο αξκφδηεο ηνπηθέο ή 
νκνζπνλδηαθέο αξρέο. Απηφο ν ελαιιαθηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο πεξηέρεη πξνζδνθίεο γηα 
νπζηαζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο επεηδή ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία φηη ην «spamming» 
παξαβηάδεη θαηά θάπνην ηξφπν δηθαηψκαηα πξαγκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαζψο έλα κέξνο ηεο 
ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ππνινγηζηή ηνπ εθάζηνηε παξνρέα ππεξεζηψλ ηληεξλέη αμηνπνηείηαη ρσξίο 
αληακνηβή.  

         337. Graham J. H. Smith ( 2007) Internet law and regulation ζελ 69-72 

        338. George B. Delta, Jeffrey H. Matsuura ( 2008) Law of the Internet ζελ 125-127 

             339. Tim Kevan, Paul McGrath (2001) E-mail, the Internet and the law ζελ. 159-162 

        340. Dan Jerker B. Svantesson (2007) Private International Law and the Internet ζελ. 68-73 
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         Σν «spamming» κπνξεί αθφκε λα απνδεηρζεί πξφβιεκα ην νπνίν ελδέρεηαη λα ζεξαπεπηεί 
απφ κφλν ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ε αληηπάζεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεηαη ην κεηαηξέπεη ζε 
αλαπνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηαθήκηζεο. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηά απφ ηα ελνριεηηθά  
ειεθηξνληθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 
Γηαδηθηχνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ απφ ηερληθή άπνςε δελ είλαη απηφθιεηα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο.
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7.2.2 Η υγκριτική διαφήμιση  

ε γεληθέο γξακκέο, ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη επηηξεπηή, εθφζνλ δελ έρεη παξαπιαλεηηθφ 
ραξαθηήξα θαη δελ ππνηηκάεη ην αληαγσληζηηθφ πξντφλ. Σα ζπγθξηηηθά δηαθεκηζηηθά θείκελα πνπ 
δελ ηθαλνπνηνχλ ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα είλαη δπλαηφ λα θαηαγγειζνχλ ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν Lanham Act. Παξάιιεια, νη ζπγθξηηηθέο δηαθεκίζεηο είλαη απαξαίηεην λα βαζίδνληαη 
ζε επηρεηξήκαηα πνπ δηθαηνινγνχλ ηε ρξήζε ηνπο. Σν είδνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηεθκεξίσζεο ην 
νπνίν απαηηείηαη ψζηε ηα επηρεηξήκαηα λα είλαη βάζηκα, θαζνξίδεηαη απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή 
Δπηηξνπή Δκπνξίνπ θαη είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε πεξίπησζε. Γελ ππάξρεη θάπνηα γεληθή 
θαηεπζπληήξηα γξακκή πνπ ζα θαζνξίδεη ηε βαξχηεηα ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα 
θαηνρπξψλνπλ ηελ απαηηνχκελε ηεθκεξίσζε. Οη πξνζδηνξηζκνί απηνί ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο πνπ θάζε θνξά δηακνξθψλνληαη.
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7.2.3 Η διαφήμιση προϊόντων καπνού 

Ζ δηαθήκηζε πξντφλησλ θαπλνχ, απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο λνκνζεηηθψλ ιεπηνκεξψλ 
ειέγρσλ ζην παξειζφλ θαη ζην κέιινλ ε έξεπλα γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δηαθήκηζεο 
αλακέλεηαη λα είλαη αξθεηά πην ιεπηνκεξήο θαη νπζηαζηηθή. χκθσλα κε ηνλ νκνζπνλδηαθφ 
λφκν ησλ ΖΠΑ είλαη ππνρξεσηηθφ λα αλαγξάθνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο πψιεζεο εηδηθά 
πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα ζρεηηθά κε ηηο παξελέξγεηεο πνπ έρεη ε θαηαλάισζε ηνπ θαπλνχ 
ζηελ πγεία ηνπ θνηλνχ. Απφ απηήλ ηελ ππνρξέσζε δελ εμαηξνχληαη θαη ηα αγαζά πνπ δελ 
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο φπσο ην ηακπάθν θαη ν θαπλφο 
καζήκαηνο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα πνχξα, νη πίπεο θαπλίζκαηνο θαη ηα ζηξηθηά ηζηγάξα φπνπ 
δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα αλαγξάθεηαη θάπνηα πξνεηδνπνίεζε. Οη δηαθεκίζεηο πξντφλησλ 
θαπλίζκαηνο νη νπνίεο κεηαδίδνληαη απφ ην ξαδηφθσλν, ηελ ηειεφξαζε ή άιιεο κνξθήο κέζνπ 
καδηθήο ελεκέξσζεο ειέγρνληαη απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δπηθνηλσληψλ. Οη 
παξαπάλσ θαλφλεο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ δηαθήκηζε νπνηνπδήπνηε αγαζνχ ζρεηίδεηαη κε 
ηνλ θαπλφ ζην Γηαδίθηπν. 

          Δπηπιένλ, νη λνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ θαηαλάισζε ηζηγάξσλ θαη άιισλ πξντφλησλ 
θαπλνχ απαηηνχλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ηνπο εηζαγσγείο λα ππνβάινπλ έλα πξφηππν 
ζρέδην ζπζθεπαζίαο θαη δηαθήκηζεο ζηελ Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ πξνο έγθξηζε, ην 
νπνίν κεηαμχ άιισλ είλαη απαξαίηεην λα πξνβιέπεη ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο επηζήκαλζεο 
θαη πξνεηδνπνίεζεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη 
εηζαγσγείο αγαζψλ θαπλίζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ηληεξλέη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 
πξντφλησλ ηνπο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβνπλ ππφςε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δηαθεκηζηηθήο 
ηνπο εθζηξαηείαο ηε πξναλαθεξζείζα απαίηεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνίεζεο γηα ηηο 
άζρεκεο ζπλέπεηεο θαηαλάισζεο θαπλνχ.
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7.2.4 Η διαφήμιση αλκοολούχων ποτών 

ηελ πεξίπησζε ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ, ν κφλνο πεξηνξηζκφο πνπ ππάξρεη ζηε ζπλνιηθή 
δηαθεκηζηηθή  εθζηξαηεία  είλαη  φηη  απηή δελ ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε αλήιηθνπ  

            341. Matthias W. Stecher (1999) Webvertising: unfair competition and trademarks on the Internet ζελ. 64-69  

            342. Graham J. H. Smith ( 2007) Internet law and regulation ζελ. 156-159 

            343. David Harvey ( 2011) Internet.law.nz ζελ. 97-104 
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θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Ο ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο αλ θαη εθαξκφδεηαη κε αξθεηή 
απζηεξφηεηα, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη πνιιέο δηαθεκίζεηο αιθννινχρσλ πνηψλ 
ζηηο ΖΠΑ πεξηιακβάλνπλ ραξαθηήξεο φπσο θαηνηθίδηα πνπ κηινχλ, ήξσεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ 
θαη δηάθνξα άιια παηδηθά πξφηππα. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ζε νξηζκέλα παηδηά λα 
δεκηνπξγείηαη ε επηζπκία γηα θαηαλάισζε αιθνφι.
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7.2.5 Διαγωνισμοί και δωρεάν κληρώσεις  

Σα ιαρεία, νη δηάθνξεο θιεξψζεηο θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζηηο ΖΠΑ απνηεινχλ κέξνο ησλ 
δηαθεκηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξαδνζηαθά έρνπλ ζηελή παξαθνινχζεζε, θπξίσο απφ 
ην θξάηνο, αιιά θαη απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ. Ζ δηεμαγσγή ηδησηηθψλ 
θιεξψζεσλ απαγνξεχεηαη απφ ην λνκηθφ θαζεζηψο θαη ησλ πελήληα πνιηηεηψλ θαη ζεσξνχληαη 
σο δηαγσληζκνί νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηελ απνλνκή βξαβείνπ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία πνπ 
εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηπραία ελδερφκελα ζε θάπνην άηνκν ην νπνίν έρεη θαηαβάιεη ην 
απαηηνχκελν ρξεκαηηθφ αληίηηκν γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηή ηε δηαδηθαζία. πρλά νη δηαθεκηζηηθνί 
δηαγσληζκνί πεξηιακβάλνπλ ζηα θείκελά ηνπο ηε θξάζε «Γελ απαηηείηαη ε νπνηαδήπνηε αγνξά 
πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεηο», ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη θαλφλεο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδνπλ 
φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ δελ είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κέζσ ελφο εηδηθνχ 
εληχπνπ, αιιά ρξεηάδεηαη κνλάρα λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ηε ζπκκεηνρή, ζχκθσλα 
πάληα κε ηνπο αλαγξαθφκελνπο φξνπο. Απηφ γίλεηαη θπξίσο γηα λα απνθεπρζεί ε ππνρξέσζε 
θαηαβνιήο ακνηβήο απφ ηε κεξηά ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπηπξφζζεηα, αξθεηέο Πνιηηείεο 
απαηηνχλ ηελ θαηάιιειε αξρεηνζέηεζε πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ, ηε δεκνζίεπζε 
δηαθφξσλ εγγπήζεσλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ απφ ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ εγγπήζεηο, ηελ 
αξρεηνζέηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ κεηά ηε ιήμε ηνπ θαη αξθεηέο άιιεο πξνυπνζέζεηο. Μφλν ε 
εμέηαζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ηεο θάζε Πνιηηείαο ζα εμαζθαιίζεη φηη ν 
θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ βξίζθεηαη ζε ζπκκφξθσζε κε ην ζεζπηζκέλν λνκηθφ 
πιαίζην θαη δεδνκέλνπ φηη νη πξνυπνζέζεηο ζε αξθεηέο Πνιηηείεο είλαη πνιχπινθεο θαη δχζθνιεο 
ζηελ ηήξεζή ηνπο, ζπρλά νη θνξείο πινπνίεζεο δηαγσληζκψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 
αλαγθάδνληαη λα απνθιείζνπλ ηνπο θαηνίθνπο νξηζκέλσλ Πνιηηεηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή. 

          Ζ Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ έρεη δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε ζχληαμε 
ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ νη νπνίνη δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ιαρεία ή 
ηπρεξά παηρλίδηα θαη κεηαμχ άιισλ απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ είδνπο ησλ 
βξαβείσλ πνπ πξφθεηηαη λα απνλεκεζνχλ, ηε θνηλνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο φπνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ν δηαγσληζκφο, ηε θαηαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ ησλ πηζαλνηήησλ δηεθδίθεζεο 
θάπνηνπ επάζινπ, θαζψο θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φρη κφλν ησλ θαλφλσλ δηεμαγσγήο, αιιά θαη ησλ ηπρφλ 
πξφζζεησλ απαηηήζεσλ γηα ηε δηεθδίθεζε ελφο βξαβείνπ, φπσο ε ππνβνιή ζε κηα ζπλέληεπμε 
θαη ε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ ληθεηή γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο.   

          Μέρξη έλα νξηζκέλν επίπεδν, ηα πξναλαθεξζέληα είδε απαηηήζεσλ επηηπγράλνληαη πην 
εχθνια ζην πεξηβάιινλ ηνπ παγθφζκηνπ δηαδηθηπαθνχ ηζηνχ κε ηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ 
ππεξζπλδέζκσλ, ηεο javascript, θαη άιισλ παξφκνησλ κέζσλ ζπγθξηηηθά κε ηνλ αιεζηλφ θφζκν. 
Χζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κεγάιε δηαθχκαλζε ησλ θξαηηθψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ εξκελεία ησλ θαλνληζκψλ ηεο θάζε πνιηηείαο δεκηνπξγνχλ αξθεηά 
πξνβιήκαηα θαη ζπλήζσο ε πξνζεθηηθή δηαβνχιεπζε κε ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα απνηειεί ηε πην 
ζπλεηή ελέξγεηα.
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7.2.6 Περιβαλλοντικές αξιώσεις  

Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή πεξηνρή, ηφζν ζε πνιηηεηαθφ, φζν θαη ζε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν είλαη ε 
ξχζκηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αμηψζεσλ. Αξθεηέο Πνιηηείεο έρνπλ ζεζπίζεη εηδηθή λνκνζεζία 
ζρεηηθά  κε  ηε  ρξήζε  ησλ φξσλ «αλαθχθισζε» ή «αλαθπθιψζηκν» θαη «βηνινγηθφ» πξντφλ. Ζ  
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Οκνζπνλδηαθή επηηξνπή εκπνξίνπ εκπιέθεηαη θαη ζηα ζέκαηα πεξηβαιινληηθψλ αμηψζεσλ. Σα 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεην λα αληηκεησπίδνληαη κε πξνζνρή θαη 
αθξίβεηα, ελψ ε ηεθκεξίσζε γχξσ απφ έλα πξφβιεκα ην νπνίν αθνξά ην πεξηβάιινλ 
επηβάιιεηαη λα ζηεξίδεηαη ζε ζσζηά επηρεηξήκαηα, δεδνκέλνπ φηη ην πεξηβάιινλ απνηειεί κηα 
επαίζζεηε πεξηνρή πνπ πξνυπνζέηεη πξνζεθηηθή εμέηαζε.

346 

7.2.7 Πληρεξούσιο μάρκετινγκ  

Ζ δηεμαγσγή ηνπ πιεξεμνχζηνπ κάξθεηηλγθ ξπζκίδεηαη μερσξηζηά απφ ηελ θάζε Πνιηηεία είηε 
απφ ην ηνπηθφ δηθεγνξηθφ ζχιινγν, είηε απφ ηα ηνπηθά δηθαζηήξηα. Οη πεξηζζφηεξεο Πνιηηείεο 
εθαξκφδνπλ ηνπο Πξφηππνπο Καλφλεο γηα επαγγεικαηηθή πινπνίεζε πιεξεμνχζηνπ κάξθεηηλγθ 
ηνπ Ακεξηθαληθνχ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ θαη παξφιν πνπ νη πξναλαθεξζέληεο θαλφλεο 
πεξηνξίδνπλ θαηά θάπνην ηξφπν ην πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο κάξθεηηλγθ, κε ηε 
κνξθή ηνπ εκπνξηθνχ δηαιφγνπ ε πιεξεμνχζηα δηαθήκηζε απνηειεί αληηθείκελν πξνζηαζίαο ηεο 
Πξψηεο Σξνπνινγίαο. Βέβαηα, ην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο αλαθνξηθά 
κε ηνλ ρξφλν, ηελ ηνπνζεζία θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο. ηελ παξνχζα κνξθή ηνπο νη πξφηππνη 
θαλφλεο δελ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηθεγφξσλ ζην ηληεξλέη, αιιά φπσο ζπκβαίλεη 
θαη κε ηηο ππφινηπεο κνξθέο δηαθήκηζεο ηα ζπκπεξάζκαηα γηα θάζε πεξίπησζε παξάγνληαη 
αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο.
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          Ζ πξψηε επαθή ησλ δηθεγφξσλ κε ηε ηερλνινγία ηνπ Γηαδηθηχνπ πξαγκαηνπνηήζεθε φηαλ 
δχν δηθεγφξνη δεκνζίεπζαλ κηα δηαθήκηζε ζε πνιιέο δηαδηθηπαθέο νκάδεο ζπδήηεζεο. Οη 
πξφηππνη θαλφλεο ηνπ Ακεξηθαληθνχ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ δε απαγνξεχνπλ ηελ άκεζε 
αλεπηζχκεηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή, αιιά ε θνπιηνχξα ηνπ ηληεξλέη δελ ην επηηξέπεη κε 
απνηέιεζκα νη ρξήζηεο ησλ νκάδσλ πνπ πξνβιήζεθε ε δηαθήκηζε λα αληηδξάζνπλ κε 
απνζηνιή καδηθψλ ειεθηξνληθψλ ηαρπδξνκείσλ. Απηφο ν ηξφπνο αληίδξαζεο είρε ζαλ ζπλέπεηα 
λα ππεξθνξησζνχλ νη ππνινγηζηέο νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν ηνπ δηαθνκηζηή ζην 
ζχζηεκα. Δληνχηνηο, δελ ιήθζεθε θαλέλα πεηζαξρηθφ κέηξν επεηδή δελ παξαβηάζηεθε θαλέλαο 
γξαπηφο λφκνο.

348
 ε γεληθέο γξακκέο, νη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

πιεξεμνχζηνπ κάξθεηηλγθ αθνξνχλ ηε πιήξε θαη νινθιεξσκέλε θνηλνπνίεζε νξηζκέλσλ 
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηαθήκηζεο φπσο ακνηβέο θαη πξνθαηαβαιιφκελνη θφξνη πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηε πξνβνιή ηεο. 

          Γελ είλαη αζπλήζηζην γηα κηα θξαηηθή αξρή λα απαηηήζεη ηελ θαηάζεζε ησλ πιεξεμνχζησλ 
δηαθεκίζεσλ απφ ηνλ πιεξεμνχζην θνξέα θαη αξθεηέο Πνιηηείεο, ηδηαίηεξα ην Σέμαο θαη ε 
Φιφξηληα, απαηηνχλ ηε θαηάζεζε αληηγξάθσλ ησλ πιεξεμνχζησλ δηαδηθηπαθψλ ηζηνζειίδσλ. 
Δπηπξφζζεηα, νξηζκέλεο Πνιηηείεο ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ απνπνίεζε επζπλψλ θαη ηηο 
απαηηήζεηο γηα θχιαμε αληίγξαθνπ αζθαιείαο, γηα επηζήκαλζε ησλ θπξηφηεξσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηαθήκηζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε 
θαηαρσξήζεσλ.  

          Απφ ηε κεξηά ηνπο νη δηθεγφξνη ζηηο ΖΠΑ νη νπνίνη δηαηεξνχλ ηζηνζειίδεο σθέιηκν είλαη 
λα αθνινπζνχλ ηε πξνζέγγηζε ηνπ ειάρηζηνπ θνηλνχ ζεκείνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηπρφλ 
ζπγθξνχζεηο κε ηηο αξκφδηεο ηνπηθέο αξρέο γηα ηελ επίβιεςε δξαζηεξηνηήησλ 
πιεξεμνπζηφηεηαο, ιφγσ ηεο χπαξμεο κεγάιεο πνηθηιίαο δηαθνξεηηθψλ θαλφλσλ θαη 
δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία ηαπηφρξνλα ζπλδπάδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα 
πεηζνχο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο απνθπγήο ειέγρνπ γηα ηνπο δηθεγφξνπο νη νπνίνη 
θαηέρνπλ ηζηνζειίδεο είλαη ε δηαηήξεζε κηαο δηαδηθηπαθήο ηνπνζεζίαο πνπ έρεη ραξαθηήξα 
θαζαξά ελεκεξσηηθφ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε πεξηγξαθή κηαο επηρείξεζεο ή ε 
θαηαρψξεζε ιίζηαο κε ηα νλφκαηα ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ απηήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
απνθπγή πξνηξνπήο πξνο ηνλ ζεαηή γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ δηθεγφξν-ηδηνθηήηε ή γηα 
εθπιήξσζε νπνηαζδήπνηε άιιεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο.
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 Οη δηαδηθηπαθνί ηφπνη νη νπνίνη 

πεξηέρνπλ  εθπαηδεπηηθέο  πιεξνθνξίεο  ζρεηηθέο  κε  ηηο  εμειίμεηο  ησλ λνκηθψλ ζεκάησλ είλαη  
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γεληθά απνδεθηνί ζηε λνκνινγία ηεο θάζε Πνιηηείαο ησλ ΖΠΑ. Παξάιιεια, νη αμηψζεηο ελάληηα 
ζε κε εμνπζηνδνηεκέλε άζθεζε δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο είλαη δπλαηφ λα απνθεπρζνχλ φηαλ 
ζηελ ηζηνζειίδα ππάξρεη αλαθνξά κε ηηο πεξηνρέο φπνπ ν δηθεγφξνο αζθεί ηελ επαγγεικαηηθή 
ηνπ δξαζηεξηφηεηα. 

7.2.8 Παραπλανητικές μέθοδοι 

Δπεηδή ην ηληεξλέη εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα απφ ηα λεφηεξα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, 
είλαη πηζαλφ λα εμαθνινπζήζεη ε ζηελή παξαθνινχζεζή ηνπ απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή 
Δκπνξίνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απφ ηε κεξηά ηνπο νη δηθεγφξνη ρξήζηκν είλαη λα 
ζπκβνπιεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο δηαθεκηζηέο φηη νη ελέξγεηεο αληίδξαζεο ηνπ παξαπάλσ 
νξγαληζκνχ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ φηαλ απηνί αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ 
απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ νη ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα δηαθεκηζηηθά 
κελχκαηα θαη ζηα ππφινηπα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο. Ζ ζπγθξηηηθή 
δηαθήκηζε ππφ ηελ επξεία ηεο έλλνηα πεξηιακβάλεη αξθεηνχο ηνκείο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 
ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ θαη νη ππνςήθηνη 
δηαδηθηπαθνί δηαθεκηζηέο ζα ήηαλ ζπλεηφ λα γλσξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ελδηαθέξνλ. 
Δηδηθφηεξα, νη δηαθεκηζηέο απαηηείηαη λα γλσξίδνπλ φηη θάζε πεξηγξαθή γηα έλα πξντφλ ζα 
πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ κηα ινγηθή επηρεηξεκαηνινγία. Ζ πεξηγξαθηθή αλάιπζε είλαη 
ππνρξεσηηθφ λα ηεθκεξηψλεηαη θαη ε ηεθκεξίσζε λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ 
πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο. Γηαθεκηζηηθά θείκελα ζρεηηθά κε ππεξεζίεο ή αγαζά πνπ αθνξνχλ 
ηελ πγεία, ηα δηάθνξα δηαηηεηηθά πξνγξάκκαηα, ηα ηξφθηκα, ηα θάξκαθα θαη ηηο ηαηξηθέο 
ζπζθεπέο δηέπνληαη απφ ζηελή παξαθνινχζεζε. Δπηπιένλ, ε ηεθκεξίσζε πξέπεη λα δηαζέηεη 
αμηφπηζηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα βαζίδνληαη ζε πξνεγνχκελε κειέηε θαη έξεπλα.

350 

          Δπηπιένλ, ην δήηεκα ηεο επηθχξσζεο ελδέρεηαη λα απνηειέζεη έλαλ επηπξφζζεην 
πξνβιεκαηηθφ ηνκέα ζηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα. Ζ επηθχξσζε είλαη ππνρξεσηηθφ λα 
αληηθαηνπηξίδεη εηιηθξηλείο απφςεηο, δηαπηζηψζεηο, πεπνηζήζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θνξέα πνπ 
ηελ πξαγκαηνπνηεί θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα παξαπιαλεί ην θνηλφ. Δάλ κέζσ 
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηθχξσζεο απνδεηθλχεηαη φηη ν επηθπξψλ είλαη ρξήζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
αγαζνχ ή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, ε απφδεημε απηή πξέπεη λα είλαη έγθπξε θαηά ην ρξφλν 
ηεο επηθχξσζεο θαη παξάιιεια είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ηεο θαηάιιειεο αηηηνιφγεζεο ε 
νπνία ζα πηζηνπνηεί φηη ν επηθπξψλ δελ έρεη αιιάμεη γλψκε. ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξείηαη 
πνηθηινκνξθία ζηηο εκπεηξίεο ησλ ρξεζηψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή αλαθνξά, ελψ 
ππνρξεσηηθή είλαη ε επηζήκαλζε φηαλ νη εκπεηξίεο κπνξεί λα πνηθίινπλ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο 
ζπλζήθεο.

351
 Δάλ ην άηνκν ή ν θνξέαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηε δηαδηθαζία ηεο επηθχξσζεο δελ έρεη 

ηελ εηδίθεπζε πνπ ρξεηάδεηαη θαη παξάιιεια δελ είλαη γλσζηφο ζην επξχ θνηλφ, ηφηε ε ιήςε 
ρξεκαηηθήο ακνηβήο, φρη φκσο ην πνζφ, πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη κε εκθαλή ηξφπν. Απηφ 
ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηε πεξίπησζε ησλ δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ. Λφγσ ηνπ φηη ε αγγιηθή γιψζζα 
είλαη κηα δηεζλήο γιψζζα θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί ηελ πξνεπηιεγκέλε γιψζζα ηνπ ηληεξλέη, 
απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο κηα γλσζηή πξνζσπηθφηεηα ή έλαο νξγαληζκφο επξείαο απνδνρήο 
ζηελ Δπξψπε λα ζηεξείηαη δηαζεκφηεηαο ζηηο ΖΠΑ κε απνηέιεζκα νη θαηαλαισηέο λα 
νδεγνχληαη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηαθήκηζε πνπ δηαζέηεη επξσπατθή πηζηνπνίεζε έρεη 
παξαπιαλεηηθφ ραξαθηήξα επεηδή ε επηθχξσζε δελ πξνέξρεηαη απφ γλσζηφ ζε απηνχο 
παξάγνληα.  

          Δπίζεο, ε παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ είλαη ππνρξεσηηθφ λα απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθή 
ηνπο θαηάζηαζε θαη κνξθή. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε δηεμαγσγή ηεο παξνπζίαζεο είλαη 
απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη ιέμεηο φπσο «απνκίκεζε» ή «πξνζνκνίσζε». Όηαλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο επίδεημεο ρξεζηκνπνηείηαη πξντφλ αληαγσληζηηθήο εηαηξείαο, ηφηε ε ρξήζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ ζηε δηαθήκηζε πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ. Αληηθαηαζηάζεηο ησλ πξντφλησλ δελ γίλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο.
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         Δπηπξφζζεηα, νη ηηκέο ησλ αγαζψλ νθείινπλ λα είλαη πξαγκαηηθέο, δειαδή λα ππάξρεη 
αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο θαη ηνπ ρξεκαηηθνχ αληίηηκνπ πνπ θαηαβάιεη ν 
θαηαλαισηήο. Σπρφλ επηπιένλ δαπάλεο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πειάηε είλαη ππνρξεσηηθφ λα 
αλαγξάθνληαη ξεηά. Δηδηθέο εθπησηηθέο πξνζθνξέο είλαη δπλαηφλ λα δηαθεκίδνληαη κφλν φηαλ 
ππάξρεη πξνεγνχκελε πξνζθνξά ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζηελ αγνξά ζε πιήξε ηηκή 
γηα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο. Παξάιιεια, νη εγγπήζεηο γηα επηζηξνθή ρξεκάησλ ζα πξέπεη 
λα πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο παξάδνζεο θαη δηεθπεξαίσζεο, ελψ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη 
ζαθήο δήισζε φηαλ θφζηνο ηέηνηνπ είδνπο απνπζηάδεη. 

          Όζν αθνξά ην θνκκάηη ησλ πξνζθνξψλ εθείλσλ πνπ πεξηέρνπλ κε ηελ αγνξά ελφο 
αγαζνχ θαη έλα αθφκε πξντφλ δσξεάλ, ε δηεμαγσγή ηνπο πξνυπνζέηεη ηελ εμαζθάιηζε φηη νη 
θχξηεο πσιήζεηο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηαη δσξεάλ έρνπλ πξνεγεζεί κε 
ηελ θαλνληθή ηηκή ζε πξφζθαηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηθαλνπνηεηηθφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα. Καλέλα αγαζφ θαη θακηά ππεξεζία δελ κπνξεί λα δηαθεκίδεηαη γηα αγνξά ρσξίο 
ρξέσζε γηα πεξηζζφηεξνπο απφ έμη κήλεο κέζα ζε ρξνληθή πεξίνδν ελφο ρξφλνπ θαη νη 
πξνζθνξέο απηνχ ηνπ είδνπο δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξλνχλ ζε αξηζκφ ηηο ηξεηο γηα δηάζηεκα 
δψδεθα κελψλ. 

         Έλαλ αθφκε απαξάβαην φξν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα δηαθεκηδφκελα αγαζά πξέπεη λα 
είλαη άκεζα δηαζέζηκα γηα πψιεζε. ε πεξίπησζε πνπ ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ δελ είλαη 
δπλαηφλ λα απνζηαιεί ζηνλ πειάηε κέζα ζε δηάζηεκα ηξηάληα εκεξψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο αγνξάο, ηφηε απηφο νθείιεη λα ζηείιεη κηα εηδνπνίεζε είηε γηα λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ 
ζηελ αξγνπνξία παξάδνζεο, είηε γηα λα αθπξψζεη ηε παξαγγειία θαη λα δεηήζεη επηζηξνθή ησλ 
ρξεκάησλ ηνπ. Αθχξσζε αγνξψλ νη νπνίεο έρνπλ πιεξσζεί κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο 
ζπλεπάγεηαη θαη αληίζηνηρε κεηαθνξά ηεο πίζησζεο ζηελ θάξηα ηνπ πειάηε εληφο επηά 
εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

          Καηαιήγνληαο, αλ θάπνηα εγγπεηηθή πιεξνθνξία πεξηέρεηαη ζε δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, ηφηε 
ην  ζπγθεθξηκέλν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ππνρξενχηαη λα πεξηιακβάλεη ξεηή δήισζε φηη ν 
ππνςήθηνο πειάηεο δηθαηνχηαη λα ιάβεη, ρσξίο θάπνην νηθνλνκηθφ θφζηνο, φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο 
ηεο εγγχεζεο θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. Σαπηφρξνλα κε ηελ εγγχεζε πξέπεη λα 
απνθαιχπηνληαη ε ηαπηφηεηα ηνπ εγγπεηή, ε θχζε θαη ν ηξφπνο εθπιήξσζήο ηεο, θαζψο θαη 
ηπρφλ πξνυπνζέζεηο, πεξηνξηζκνί ή επηβαξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπιήξσζε. Όιεο νη 
παξαπάλσ ζπλζήθεο δηεθπεξαηψλνληαη θαηά θαλφλα επθνιφηεξα απφ ηνπο ππεξζπλδέζκνπο 
θαη ηηο ζπζθεπέο εηζφδνπ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ηληεξλέη ζπγθξηηηθά κε 
νπνηνδήπνηε άιιν κέζν καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 
ηνληζηεί φηη θάζε  δηαθήκηζε είλαη απαξαίηεην λα ειέγρεηαη απφ δηθεγφξν πξνηνχ πξνβιεζεί 
δεκφζηα.
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 7.2.9 Συχερά παιχνίδια   

Οη πεξηζζφηεξεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ξπζκίδνπλ ζηελά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε 
δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ επεηδή ιφγσ ηεο παγθφζκηαο 
εμάπισζήο ηνπ έρεη απνηειέζεη πεγή ξπζκηζηηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ. Ζ Πνιηηεία ηεο Μηλεζφηα 
θαηέρεη εγεηηθφ ξφιν ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, θαζψο πνηληθνπνίεζε, κεηαμχ άιισλ, ηα αζιεηηθά 
ζηνηρήκαηα ζην ηληεξλέη θαη γεληθά ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ζηνηρήκαηνο, εθηφο αλ ε ζπλνιηθή 
δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο κηαο νξγαλσκέλεο θξαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία εμαηξείηαη απφ ηελ απαγφξεπζε, φπσο είλαη ε δηεμαγσγή ηπρεξψλ 
παηρληδηψλ γηα θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο θαη ε θξαηηθή ινηαξία.
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7.3 Δίκαιο εμπορικών σημάτων  

Σν δίθαην ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ εθαξκφδεηαη θαη ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ, ελψ 
αμηνζεκείσηε είλαη ε ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηηο πεξηπηψζεηο αγσγήο, νη νπνίεο έρνπλ πξνζέιζεη  
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ελψπηνλ ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, γηα επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
ρξεζηκνπνίεζαλ ην εκπνξηθφ ηνπο ζήκα θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, πέξαλ ηεο πξνβνιήο ηνπο 
ζην θνηλφ.

355
 Παξαδνζηαθά νη αμηψζεηο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε εκπνξηθνχ ζήκαηνο 

πξνυπέζεηαλ φηη ν ελάγσλ ζα κπνξνχζε λα απνδείμεη φηη ην δησθφκελν ζήκα έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα ζχγρπζεο κεηαμχ ηνπ παξάλνκνπ εκπνξηθνχ 
ζήκαηνο θαη ηνπ δηθνχ ηνπ. Αξγφηεξα φκσο, ην Κνγθξέζν ςήθηζε ηνλ νκνζπνλδηαθφ λφκν πεξί 
εκπνξηθψλ ζεκάησλ ν νπνίνο θαηήξγεζε ηελ ππνρξέσζε πνπ είρε ν ελάγσλ λα απνδείμεη ηνλ 
θίλδπλν ζπγρχζεσο ιφγσ ζπζρέηηζεο ησλ δηθψλ ηνπ παξαγφκελσλ πξντφλησλ κε ηα πξντφληα 
ηνπ παξαβάηε. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν λφκν ε ηδηνθηεζία ηνπ θαηεγνξνχκελνπ 
πάλσ ζε κηα έγθπξε θαηαρψξεζε, ε δίθαηε ρξήζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ζηηο ζπγθξηηηθέο 
δηαθεκίζεηο, θαζψο θαη ε κε εκπνξηθή ηνπο ρξήζε ή ε πξνβνιή ηνπο ζε δηάθνξα δειηία 
εηδήζεσλ απνηεινχλ άκπλα.  

          Αληίζεηα, ε ρξήζε εκπνξηθνχ ζήκαηνο ελφο αληαγσληζηή ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κε 
ζθνπφ ηελ εηιηθξηλή ζχγθξηζε ησλ ζπγγεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αγαζψλ πνπ 
αληαγσλίδνληαη γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπ θνηλνχ επηηξέπεηαη εδψ θαη πνιχ θαηξφ. Ζ εμήγεζε γηα 
απηφ ην γεγνλφο είλαη φηη ε απαγφξεπζε ησλ ζπγθξίζεσλ ζα ζηεξνχζε ζηνπο θαηαλαισηέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα, πεξηνξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο επηινγέο 
ηνπο.
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7.3.1 Εμπορικό σήμα και όνομα τομέα  

Ζ δηεχζπλζε κηαο ηζηνζειίδαο, ε νπνία  νλνκάδεηαη επίζεο «φλνκα ηνκέα», δεκηνχξγεζε κηα 
λέα πεξηνρή δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο ζρεηηθέο κε εκπνξηθά ζήκαηα. Σα 
νλφκαηα ηνκέα θαηαρσξνχληαη απφ ηελ InterNIC έλαλ νξγαληζκφ ν νπνίνο παξέρεη πνηθίιεο 
ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ην Γηαδίθηπν.

357
 Ζ InterNIC θαηαρσξεί νλφκαηα ηνκέα άκεζα εληφο ηεο 

επηθξάηεηαο ησλ ΖΠΑ θαη έκκεζα, κέζσ ζεκείσλ ζχλδεζεο ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία. 

          Καλέλαο λφκνο ή θαλνληζκφο δελ απαγνξεχεη ξεηά ηελ θαηαρψξεζε νλφκαηνο ηνκέα πνπ 
εκπεξηέρεη θάπνην δηάζεκν φλνκα ελφο αηφκνπ ή νξγαληζκνχ. Αμηνζεκείσην  είλαη ην γεγνλφο 
φηη αλ θαη αξθεηνί ρξήζηεο ηνπ ηληεξλέη πξνζπάζεζαλ λα απνθηήζνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 
νλφκαηα ηνκέα ηα νπνία ερνχλ παξφκνηα κε δηάζεκεο επσλπκίεο κε ηελ ειπίδα φηη ζα 
θαηαθέξνπλ έηζη λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ππφινηπσλ θαη λα απνθνκίζνπλ θέξδνο απφ 
θάπνηα δξαζηεξηφηεηα, ε αληαπφθξηζε ζε απηφ ην είδνο ηνπ εκπνξηθνχ ηερλάζκαηνο δελ ήηαλ ε 
αλακελφκελε.

358
 Παξάιιεια, ηα δηθαζηήξηα ησλ ΖΠΑ έδεημαλ κεγαιχηεξε πξνζπκία ζηε 

πξνάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ρξήζηε ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 
έλα νξηζκέλν αλαγλσξηζηηθφ λα ην εηζάγεη ζηνλ Παγθφζκην Δληνπηζηή Πφξσλ (Universe 
Resource Locator) απφ φηη είρε αξρηθά πξνβιεθηεί. Δπηπιένλ, ηα δηθαζηήξηα έρνπλ ηε ζέιεζε 
λα εθαξκφζνπλ ηελ έλλνηα ηεο «αξαίσζεο» ζηα νλφκαηα ηνκέα ζχκθσλα κε ην άξζξν 43, 
παξάγξαθνο 3 ηεο Lanham Act. Ζ «αξαίσζε» ζηελ νπζία είλαη ε κείσζε ηνπ δηαθξηηηθνχ 
ραξαθηήξα δηάζεκσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ζεκάησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ε νπνία 
αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο ζπγρχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ νλνκάησλ.  

          Δπηπξφζζεηα, ν νξγαληζκφο InterNIC αλαθνίλσζε κηα πνιηηηθή ε νπνία παξέρεη 
πξνζηαζία κέρξη θάπνην βαζκφ ζε θαηαρσξεκέλα εκπνξηθά ζήκαηα θαη απνηειεί ζπκπιήξσκα 
ζηνπο νκνζπνλδηαθνχο θαη ηνπηθνχο πνιηηεηαθνχο λφκνπο γηα ηα ζήκαηα θαηαηεζέληα θαη ηνλ 
αζέκηην αληαγσληζκφ, πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ νλνκάησλ ηνκέα φηαλ 
ππάξρεη ν θίλδπλνο ζπγρχζεσο αλαθνξηθά κε ηελ πεγή ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηα νπνία 
πξνζθέξνληαη θάησ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν φλνκα. Όηαλ ε ρξήζε ελφο νλφκαηνο ηνκέα ζην 
Γηαδίθηπν πξνθαιεί κπέξδεκα ζηνπο θαηαλαισηέο σο πξνο ηνλ πάξνρν ησλ πξντφλησλ ή ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ, ηφηε ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νλφκαηνο είλαη δπλαηφλ 
λα απνηειέζεη πξνζβνιή εκπνξηθνχ ζήκαηνο.

359
  

           355. Joanna Kulesza  (2012) International Internet Law ζελ. 123-126 

           356. Tim Kevan, Paul McGrath (2001) E-mail, the Internet and the law ζελ. 191-194 

           357. Matthias W. Stecher (1999) Webvertising: unfair competition and trademarks on the Internet ζελ. 211-215 

           358. Graham J. H. Smith ( 2007) Internet law and regulation ζελ. 149-154 

           359. George B. Delta, Jeffrey H. Matsuura ( 2008) Law of the Internet ζελ. 198-202 
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Η νομολογία της ηλεκτρονικής διαφήμισης στην Ελλάδα 

8.1 Γενικά  

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο, ππφ ην θαζεζηψο ηνπ ειιεληθνχ 
δηθαίνπ, ν ειιεληθφο Κψδηθαο Γηαθήκηζεο ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο 
Έλσζεο Γηαθεκηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο, θαζψο θαη ησλ ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ 
ζηαζκψλ πνπ ήηαλ θάηνρνη αδείαο ιεηηνπξγίαο, θαη' επηηαγήλ ηνπ άξζξνπ 9, ηνπ θεθαιαίνπ Β' 
«Όξγαλα απηνδέζκεπζεο θαη απηνειέγρνπ», ηνπ Νφκνπ 2863/2000.

360
 Ο ειιεληθφο Κψδηθαο 

Γηαθήκηζεο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ Κψδηθα ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ. Ο Κψδηθαο αθνξά  φιεο ηηο δηαθεκίζεηο γηα θάζε είδνπο πξντφληα θαη ππεξεζίεο 
θαη φιεο ηηο κνξθέο εκπνξηθήο θαη θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο, ελψ νξίδεη ηνπο θαλφλεο 
επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απέλαληη 
ζηνλ θαηαλαισηή, απφ φινπο φζνπο αζρνινχληαη κε ηε δηαθήκηζε, δειαδή ηνπο 
δηαθεκηδφκελνπο, ηνπο δηαθεκηζηέο θαη ηα δηαθεκηζηηθά κέζα, θαζψο θαη ηνπο εληνιείο θαη ηνπο 
εληνινδφρνπο φισλ ησλ παξαπάλσ κνξθψλ επηθνηλσλίαο. Σελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
Διιεληθνχ Κψδηθα Γηαθήκηζεο θέξνπλ δχν Δπηηξνπέο: ε Πξσηνβάζκηα θαη ε Γεπηεξνβάζκηα 
Δπηηξνπή Διέγρνπ Γηαθεκίζεσλ. Μεξηθά απφ ηηο θπξηφηεξεο πηπρέο ηνπ είλαη :

361 

 Όιεο νη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη λφκηκεο, εππξεπείο, έληηκεο θαη λα ιέλε ηελ αιήζεηα. 

 Όιεο νη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη κε πλεχκα θνηλσληθήο επζχλεο θαη λα 

είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αξρέο ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ, φπσο είλαη γεληθά παξαδεθηφο 

ζηηο ζπλαιιαγέο. 

 Κακία δηαθήκηζε δελ πξέπεη λα θινλίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηελ δηαθεκηζηηθή 

ιεηηνπξγία. 

 Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ δειψζεηο ή νπηηθναθνπζηηθέο παξαζηάζεηο 

πνπ πξνζβάιινπλ ηα ήζε θαη ηηο επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο εππξέπεηαο 

 Ζ δηαηχπσζε ησλ δηαθεκίζεσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ θάλεη θαηάρξεζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θαηαλαισηή θαη λα κελ εθκεηαιιεχεηαη ηελ έιιεηςε πείξαο ή 

γλψζεψλ ηνπ. Παξάιιεια, ηα επί κέξνπο ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ 

ηειηθή απφθαζε ηνπ θαηαλαισηή πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλα κε ζαθήλεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη αληηιεπηά. 

 Πεξηγξαθέο, ηζρπξηζκνί θαη απεηθνλίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαθεκίζεηο πξέπεη 

λα κπνξνχλ λα ηεθκεξησζνχλ. Ζ ηεθκεξίσζε πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ρσξίο 

θαζπζηέξεζε κφιηο δεηεζεί απφ ηα φξγαλα απηνδέζκεπζεο θαη απηνειέγρνπ, ηα νπνία 

είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα. 

 Απαγνξεχεηαη ζηηο δηαθεκίζεηο λα δπζθεκνχλ, λα ππνβαζκίδνπλ ή λα επηδηψθνπλ λα 

γεινηνπνηήζνπλ θαλέλα άηνκν ή νκάδα αηφκσλ, άιινπο δηαθεκηδφκελνπο, εηαηξεία, 

νξγάλσζε, βηνκεραληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, επάγγεικα ή πξντφλ. 

          Δθηφο φκσο απφ ηνλ ειιεληθφ Κψδηθα Γηαθήκηζεο, ε δηαθεκηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Διιάδα ξπζκίδεηαη θαη απφ ηνπο λφκνπο 146/1914 πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηα άξζξα 1 θαη 3 θαη 2251/1994 πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή  κε 

αλαθνξά ζην άξζξν 9. Όκσο νη δχν πξναλαθεξζέληεο λφκνη δελ θαιχπηνπλ επαξθψο ην 

ζπλνιηθφ θάζκα ηεο δηαθήκηζεο, θαζψο είλαη αξθεηά γεληθφ εθφζνλ είλαη δπλαηφλ λα 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνβνιή νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ ελδέρεηαη λα πεξηέρεη θάπνηα 

ζπκβνιηθή ζεκαζία.
362

 Παξαδνζηαθά, ε δηαθήκηζε ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα  θαη  εηδηθφηεξα  κε  ηα  πξνζθεξφκελα  αγαζά  θαη  ηηο ππεξεζίεο. ηε ζεκεξηλή  

            360. Tim Kevan, Paul McGrath (2001) E-mail, the Internet and the law ζελ. 123-126 

            361. George B. Delta, Jeffrey H. Matsuura ( 2008) Law of the Internet ζελ. 149-153 

            362. Dan Jerker B. Svantesson (2007) Private International Law and the Internet ζελ. 224-228 
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επνρή, κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε δηαθήκηζε θαηέρεη πην δηεπξπκέλν ξφιν θαη κπνξεί 

λα πξνβάιεη, εθηφο απφ πξντφληα ή ππεξεζίεο, ηηο ίδηεο ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ή αθφκε 

θαη θάπνην ζεκαληηθφ  θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν δελ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλνιηθή εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα θάπνηνο ζπνπδαίνο ινγνηέρλεο πνπ πξφζθεξε κε 

ην ινγνηερληθφ ηνπ έξγν ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ελφο ιανχ.  

8.2 Διαφημίσεις αθέμιτου ανταγωνισμού  

8.2.1 Παραπλανητική διαφήμιση 

Ο νξηζκφο ηεο παξαπιαλεηηθήο δηαθήκηζεο ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 9 ηνπ Ν 2251/1994 
ζχκθσλα κε ην νπνίν παξαπιαλεηηθή είλαη ε δηαθήκηζε ε νπνία, είηε θαηά πεξηερφκελν είηε κε 
ηε κνξθή ηεο, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο αιήζεηαο θαη είλαη δπλαηφ λα επεξεάζεη έλα 
κεγάιν αξηζκφ θαηαλαισηψλ κε απνηέιεζκα λα ηνπο νδεγήζεη ηειηθά ζηελ αγνξά ηνπ 
δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο ή ηεο δηαθεκηδφκελεο ππεξεζίαο. Πέξα φκσο απφ ηελ ειιεληθή θαη ε 
επξσπατθή λνκνζεζία πξνζηαηεχεη ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζθνχλ 
εκπνξηθή, βηνκεραληθή, ή ειεχζεξε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ παξαπιαλεηηθή 
δηαθήκηζε θαη ηηο αζέκηηεο ζπλέπεηέο ηεο κε ηελ νδεγία 2006/114/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2006. Ζ ελ ιφγσ νδεγία πξνζηαηεχεη 
ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο απφ ηελ παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε ε νπνία ζεσξείηαη 
αζέκηηε εκπνξηθή πξαθηηθή.

363
 Μηα εκπνξηθή πξαθηηθή ζεσξείηαη παξαπιαλεηηθή φηαλ 

πεξηιακβάλεη εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο θαη είλαη αλαιεζήο ή, φηαλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζήο ηεο, παξαπιαλά ή ελδέρεηαη λα 
παξαπιαλήζεη ην κέζν θαηαλαισηή, αθφκα θαη εάλ νη πιεξνθνξίεο είλαη αληηθεηκεληθά νξζέο 
φζνλ αθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη, νχησο ή άιισο, ηνλ νδεγεί ή ελδέρεηαη λα 
ηνλ νδεγήζεη λα ιάβεη απφθαζε ζπλαιιαγήο ηελ νπνία δηαθνξεηηθά δελ ζα ειάκβαλε. Μεξηθά 
απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη :

364
  

 Ζ θχζε ηνπ πξντφληνο.  

 Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, φπσο είλαη ε δηαζεζηκφηεηα, ηα νθέιε, νη 
θίλδπλνη, ε εθηέιεζε, ε ζχλζεζε, ηα ζπλνδεπηηθά εμαξηήκαηα, ε κεηά ηελ πψιεζε 
ππνζηήξημε πξνο ηνλ θαηαλαισηή θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ παξαπφλσλ, ε κέζνδνο θαη 
ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ή παξνρήο, ε παξάδνζε, ε θαηαιιειφηεηα, ε ρξήζε, ε 
πνζφηεηα, νη πξνδηαγξαθέο, ε γεσγξαθηθή ή εκπνξηθή πξνέιεπζε θαη ηα 
αλακελφκελα απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο απνηειέζκαηα. 

 Ζ έθηαζε ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή, ηα θίλεηξα γηα ηελ εκπνξηθή πξαθηηθή θαη 
ε θχζε ηεο δηαδηθαζίαο πσιήζεσλ, θάζε δήισζε ή ζχκβνιν πνπ αθνξά άκεζε ή 
έκκεζε ρνξεγία ή έγθξηζε ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ πξντφληνο.  

 Ζ ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ αγαζνχ ή ε χπαξμε εηδηθήο ζπκθέξνπζαο ηηκήο. 

 Ζ αλάγθε ππεξεζίαο, αληαιιαθηηθνχ, αληηθαηάζηαζεο ή επηζθεπήο. 

 Ζ θχζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ, φπσο είλαη ε ηαπηφηεηα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ, ηα 
πξνζφληα ηνπ, ε ηδηφηεηα, ε έγθξηζε, ε εηαηξηθή ζρέζε, ε ζχλδεζε θαη ε θπξηφηεηα 
δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο, εκπνξηθήο ή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη νη ελδερφκελεο 
δηαθξίζεηο ηνπ. 

  Σα δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 
αληηθαηάζηαζεο ή επηζηξνθήο.  

          Δπηπξφζζεηα, κηα δηαθήκηζε ζεσξείηαη παξαπιαλεηηθή φηαλ παξαιείπεη νπζηψδεηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν κέζνο θαηαλαισηήο, αλάινγα κε ην πξνζθεξφκελν αγαζφ, γηα 
λα ιάβεη ηελ νξζή απφθαζε, θαη σο εθ ηνχηνπ ηνλ νδεγεί ή ελδέρεηαη λα ηνλ νδεγήζεη λα ιάβεη 
απφθαζε ζπλαιιαγήο ηελ νπνία δηαθνξεηηθά δελ ζα ειάκβαλε. 

              363. Αλεξάνδπα Μικποςλέα (2001) Δίκαιο ηηρ διαθήμιζηρ και Internet ζελ. 1091-1092 

           364. Dr. Matthew Collins  (2010) The law of defamation and the Internet ζελ. 125-128 

http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Dr.+Matthew+Collins%22&biw=1920&bih=938
http://books.google.gr/books?id=Pl2LbwAACAAJ&dq=internet+law&hl=el&sa=X&ei=bbaPUMvoE8yY1AWviYCwBw&ved=0CDsQ6AEwBDge
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         Παξαπιαλεηηθφ ραξαθηήξα έρεη θαη ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ην νπνίν πεξηέρεη γλψκεο, 
απφςεηο θαη καξηπξίεο αηφκσλ γηα ην πξνβαιιφκελν πξντφλ  ηα νπνία δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα 
πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ σθειηκφηεηα απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ ή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηε δηαζέηνπλ δελ έρνπλ επηηξέςεη εγγξάθσο 
ηε ρξήζε ηεο καξηπξίαο ηνπο. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε δηαθήκηζε 
νδνληφβνπξηζαο απφ άηνκν ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα σο νδνληίαηξνο 
ρσξίο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα έρεη ηελ ηδηφηεηα απηή. Οη αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ ην θαζεζηψο 
ηεο παξαπιαλεηηθήο δηαθήκηζεο ηζρχνπλ θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαζψο δελ 
επεξεάδνληαη απφ ηε θχζε ηνπ ή άιινπο παξάγνληεο.

365 

8.2.2 Διαφήμιση που προκαλεί τρόμο 

ηελ θαηεγνξία ηεο ηξνκαθηηθήο δηαθήκηζεο ππάγεηαη νπνηνδήπνηε δηαθεκηζηηθή παξνπζίαζε 
πξνζπαζεί λα πεξάζεη ηα κελχκαηά ηεο πξνθαιψληαο ηξφκν ζηνπο θαηαλαισηέο. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε θαηλνχξηα δηαθεκηζηηθή πξνβνιή εηαηξείαο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο φπνπ ην θάληαζκα ελφο κηθξνχ θνξηηζηνχ θπλεγάεη κηα γπλαίθα ζε ππφγεην ρψξν  
ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ε νπνία πξνζπαζεί απεγλσζκέλα λα μεθχγεη, πξνθεηκέλνπ λα ηεο 
δείμεη ην ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θηλεηφ ηειέθσλν πνπ κφιηο θπθινθφξεζε ζηελ αγνξά. Πέξα 
φκσο απφ ην πξναλαθεξζέλ, άιια παξαδείγκαηα ηξνκαθηηθψλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ είλαη 
ην θνκκέλν θεθάιη ηνπ Ατ Βαζίιε πνπ καο πξνεηδνπνηεί φηη πνηέ δελ πξέπεη λα μππλάκε 
θάπνηνλ πνπ νλεηξεχεηαη, ην ρέξη πνπ θξαηάεη έλα δεπγάξη μεξηδσκέλα κάηηα θαη καο θαλεξψλεη 
φηη ηα πξντφληα θάπνηαο εηαηξείαο κπνξνχλ λα απνζπνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ πξνζνρή ησλ 
αγνξαζηψλ θαη ν εξγάηεο ν νπνίνο βξίζθεηαη αλαίζζεηνο, ελδερνκέλσο λεθξφο, κέζα ζε κηα 
ιίκλε αίκαηνο επεηδή δελ ηήξεζε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. 

          Οη ηξνκαθηηθέο δηαθεκίζεηο θαηά θαλφλα ζνθάξνπλ κε ηελ άζρεκε αηζζεηηθή ηνπο θαη 
ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχλ αηζζήκαηα θφβνπ, αδπλακίαο θαη απφγλσζεο. Πξνζπαζνχλ λα 
πείζνπλ ηνπο αγνξαζηέο φηη ελδέρεηαη λα βξεζνχλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε ην εηθνληδφκελν 
άηνκν ή λα βηψζνπλ ηηο εηθνληδφκελεο ζπλζήθεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ αθνινπζήζνπλ ηηο 
πξνηξνπέο ηεο δηαθήκηζεο ή δελ απνθηήζνπλ ην δηαθεκηδφκελν αγαζφ. πρλά ηα δηθαζηήξηα 
ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ έρνπλ θαηαδηθάζεη νξηζκέλεο παξνπζηάζεηο ηξνκαθηηθψλ 
δηαθεκίζεσλ, νη νπνίεο κέζσ ηνπ ηληεξλέη κεηαδίδνληαη παγθφζκηα, θαη εθκεηαιιεχνληαη 
αλεπίηξεπηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα ή πξνβάινπλ θαηαζηάζεηο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
δελ ππάξρνπλ θαη αλ ππάξμνπλ πξαγκαηνπνηνχληαη θάησ απφ πνιχ εμεδεηεκέλεο ζπλζήθεο, κε 
απψηεξν ζθνπφ ην επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο.

366 

 
Δηθόλα 4: Η ηξνκαθηηθή δηαθήκηζε ηεο εηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ην θάληαζκα ηνπ κηθξνύ 

                 θνξηηζηνύ πνπ θπλεγάεη ηε γπλαίθα.   
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Δηθόλα 5 : Η ηξνκαθηηθή δηαθήκηζε κε ην ρέξη πνπ θξαηάεη έλα δεπγάξη μεξηδσκέλα κάηηα 

 

   

Δηθόλα 6 : Η δηαθήκηζε κε ηνλ εξγάηε πνπ δελ ηήξεζε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο. 

            365. Joanna Kulesza  (2012) International Internet Law ζελ. 212-215 

            366. Tim Kevan, Paul McGrath (2001) E-mail, the Internet and the law ζελ. 258-262 

http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Joanna+Kulesza%22&biw=1920&bih=938
http://books.google.gr/books?id=os6juAAACAAJ&dq=internet+law&hl=el&sa=X&ei=pLePUNKhK4eu0QWbsYG4Dg&ved=0CDwQ6AEwBTgy
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Tim+Kevan%22&biw=1920&bih=938
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&biw=1920&bih=938&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+McGrath%22
http://books.google.gr/books?id=tJhHAQAAIAAJ&q=internet+law&dq=internet+law&hl=el&sa=X&ei=pLePUNKhK4eu0QWbsYG4Dg&ved=0CEUQ6AEwCDgy
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8.2.3 Η Τποβλητική διαφήμιση  

Αζέκηηε ππνβιεηηθή δηαθήκηζε είλαη εθείλε ε νπνία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηνρεηεχζεη ην 
πεξηερφκελν ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο θαηεπζείαλ ζην ππνζπλείδεην ησλ θαηαλαισηψλ, 
παξαθάκπηνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα πνπ ηνπο βνεζάεη λα απνθαζίζνπλ αλ πξαγκαηηθά 
ρξεηάδνληαη ην δηαθεκηδφκελν αγαζφ ή φρη. Ζ ζηφρεπζε ηνπ ππνζπλείδεηνπ έρεη σο απνηέιεζκα 
νη αγνξαζηέο λα αηζζάλνληαη επηζπκία απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο ην νπνίν έρεη γίλεη νπηηθά 
αηζζεηφ, αιιά φρη ζπλεηδεηά αληηιεπηφ. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία αζέκηησλ 
ππνβιεηηθψλ δηαθεκίζεσλ δηαδξακαηίδεη ε ηαρχηεηα πξνβνιήο. Όζν πην κεγάιε είλαη ε 
ηαρχηεηα, ηφζν κεηψλεηαη ε ζπλεηδεηή αληίιεςε ηνπ θνηλνχ. 

          ην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ νη ραξαθηεξηζηηθφηεξεο κνξθέο αζέκηηεο ππνβιεηηθήο 
δηαθήκηζεο είλαη ηα ηπηάκελα αληηθείκελα θαη ηα αλαδπφκελα παξάζπξα πνπ απνηεινχλ δχν 
απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο πξαθηηθέο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο, εθφζνλ βέβαηα πιεξνχληαη 
νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.

367
 Με ηε κέζνδν ησλ ηπηάκελσλ αληηθεηκέλσλ ν θαηαζθεπαζηήο 

ειεθηξνληθψλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ έρεη ηελ επρέξεηα λα κεηψζεη ή κεξηθέο θνξέο λα 
ειαρηζηνπνηήζεη ηειείσο ηε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ρξεζηψλ, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 
πιαζκαηηθέο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ζην ππνζπλείδεηφ ηνπο. Παξαπιήζηα είλαη θαη ε ηαθηηθή ησλ 
αλαδπφκελσλ παξαζχξσλ ηα νπνία εκθαλίδνληαη μαθληθά ζηελ νζφλε. Ο ρξήζηεο, 
πεξηκέλνληαο λα εκθαληζηεί ε ηζηνζειίδα πνπ έρεη επηιέμεη, αηθληδηάδεηαη θαζψο ζε πξψην 
πιάλν εκθαλίδεηαη κηα δηαθήκηζε ε νπνία ελψ θαιχπηεη φιε ηελ νζφλε δηαζέηεη έλα πνιχ κηθξφ 
θνπκπί παξάθακςεο ή απελεξγνπνίεζεο πνπ δελ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ. Γελ πξνιαβαίλεη 
θαηά ζπλέπεηα λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνπο ακπληηθνχο ηνπ κεραληζκνχο απέλαληη ζηε δηαθήκηζε 
πνπ εκθαλίδεηαη μαθληθά κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ.   

          Βέβαηα, ζε θάζε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο απφ λνκηθή ζθνπηά ζα 
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην γεγνλφο φηη θάζε γξήγνξε δηαθήκηζε δελ αλήθεη απαξαίηεηα 
ζηελ θαηεγνξία ησλ αζέκηησλ ππνβιεηηθψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε ηαρχηεηα απνηειεί ην θχξην 
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γηαδηθηχνπ, νη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηέηνηα δνκή πνπ λα ηνπο 
επηηξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζην παξαπάλσ γλψξηζκα. Παξάιιεια, δηαρξνληθφ 
είλαη ην αίηεκα ησλ ρξεζηψλ γηα φιν θαη κεγαιχηεξε ηαρχηεηα πξφζβαζεο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 
δηαδηθηπαθνχ ηζηνχ. πλεπψο, ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πξέπεη ζπλερψο λα απμάλνπλ ηε 
ηαρχηεηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζνπλ ηηο εμειίμεηο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο θάζε 
θνξά δηακνξθσκέλεο απαηηήζεηο πξνβνιήο.

368 

          Γηα λα ραξαθηεξηζηεί ινηπφλ κηα δηαθήκηζε σο αζέκηηε ππνβιεηηθή, φπσο 
πξναλαθέξζεθε, είλαη ππνρξεσηηθφ λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ε δηαθήκηζε πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα φξηα πνπ έρεη νξίζεη ν λφκνο, δειαδή ηελ 
θαιή πίζηε θαη ηα ρξεζηά ήζε. Βέβαηα, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο λνκηθήο αμηνιφγεζεο είλαη 
απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε ε αξρή ηεο ειεπζεξίαο ηεο γλψκεο, θαζψο θαη ν βαζκφο 
εμνηθείσζεο ηνπ ρξήζηε κε ην Γηαδίθηπν.   

8.2.4 Η υγκεκαλυμμένη διαφήμιση 

Ο νξηζκφο ηεο ζπγθεθαιπκκέλεο δηαθήκηζεο πεγάδεη απφ ην άξζξν 9 παξ. 6 πεξ. ε‟ ηνπ Ν 
2251/1994 πεξί πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ. χκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν 
ζπγθεθαιπκκέλε ζεσξείηαη ε δηαθήκηζε ε νπνία πξνβάιιεη εκκέζσο πξντφληα άιια απφ εθείλα 
πνπ απνηεινχλ ην εκθαλέο πεξηερφκελν ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, ρσξίο ε πξνβνιή απηή 
λα απνηειεί λνεκαηηθά νπζηψδεο θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ. Απφ ηνλ νξηζκφ γίλεηαη 
αληηιεπηφ φηη ε ζπγθεθαιπκκέλε δηαθήκηζε θαιχπηεηαη απφ άιιν δηαθεκηζηηθφ θείκελν κέζσ 
ηνπ νπνίνπ πξνζπαζεί λα δηνρεηεχζεη ηα κελχκαηά ηεο. Φπζηθά θαη ε πεξίπησζε ησλ 
ζπγθεθαιπκκέλσλ δηαθεκίζεσλ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αζέκηησλ δηαθεκηζηηθψλ 
θεηκέλσλ.
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            367. Αλεξάνδπα Μικποςλέα (2001) Δίκαιο ηηρ διαθήμιζηρ και Internet ζελ. 1092-1093 

             368. Tim Kevan, Paul McGrath (2001) E-mail, the Internet and the law ζελ. 256-270   
           369. George B. Delta, Jeffrey H. Matsuura ( 2008) Law of the Internet ζελ. 112-115 
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http://books.google.gr/books?id=tJhHAQAAIAAJ&q=internet+law&dq=internet+law&hl=el&sa=X&ei=pLePUNKhK4eu0QWbsYG4Dg&ved=0CEUQ6AEwCDgy
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=G&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22George+B.+Delta%22&biw=1920&bih=938
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=G&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jeffrey+H.+Matsuura%22
http://books.google.gr/books?id=0eMafpE7A0YC&printsec=frontcover&dq=internet+law&hl=el&sa=X&ei=ULOPUNPHGoiO0AWn1ICgDA&ved=0CEgQ6AEwCA


Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                       Ζιηφθαπηνο Σηκνιέσλ 

Ζιεθηξνληθή δηαθήκηζε                                                                                                                                                    121       

         Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπγθεθαιπκκέλσλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζηελ ειιεληθή 
έλλνκε ηάμε απνηεινχλ νη δηαθεκίζεηο ηλζηηηνχησλ αδπλαηίζκαηνο νη νπνίεο πξνβιήζεθαλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ελεκεξσηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ εθπνκπψλ ηδησηηθψλ ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ. 
Σν Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο επέβαιε ρξεκαηηθή πνηλή ζηνπο ζηαζκνχο, θαζψο 
έθξηλε φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη ελδερφκελε παξαπιάλεζε ηνπ θνηλνχ, φζνλ αθνξά ην 
ραξαθηήξα ηεο παξνπζίαζεο. Ζ παξνπζίαζε ζεσξήζεθε φηη έγηλε ζθνπίκσο, εθφζνλ ππήξμε 
νηθνλνκηθή ακνηβή ησλ ζηαζκψλ απφ ηα ηλζηηηνχηα. ηνλ ηνκέα ηνπ Γηαδηθηχνπ πξσηαγσληζηηθφ 
ξφιν έρνπλ ηα δηάθνξα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηα νπνία ζπλήζσο είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ πάλσ 
ή ζηελ θάησ κεξηά ηεο ηζηνζειίδαο θαη πξνηξέπνπλ ην ρξήζηε λα ιάβεη κέξνο ζηε δηεμαγσγή 
θάπνηνπ παηρληδηνχ ή λα απαληήζεη ζε έλα εξσηεκαηνιφγην κε ηελ πξννπηηθή λα θεξδίζεη 
θάπνην βξαβείν.

370
 Σα πιαίζηα απηά απνθαινχληαη κε ηνλ φξν «banners» θαη δελ πξνζθέξνπλ 

ζην θνηλφ θακηά πιεξνθνξία γηα ηελ δηνξγαλψηξηα εηαηξεία ή ηνλ ηξφπν πνπ ν ληθεηήο ζα 
απνθηήζεη ην βξαβείν ηνπ. Μεηά ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ ή ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην, 
ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη παξά ηε ζέιεζή ηνπ ζε θάπνηα άιιε ηζηνζειίδα ε νπνία ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπ δεηά λα εηζάγεη ηνλ αξηζκφ ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ ψζηε λα ιάβεη 
πεξηζζφηεξεο νδεγίεο. Όκσο ε εηζαγσγή ηνπ ηειεθσληθνχ αξηζκνχ απφ ηνλ ρξήζηε απηφκαηα 
ζεκαίλεη θαη ρξέσζε ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ηνπ, ελψ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε φιεο ηεο 
δηαδηθαζίαο ν ρξήζηεο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πξνβιεκαηηζκέλνο ζρεηηθά κε ην 
δηαθεκηδφκελν πξντφλ θαη ηελ εηαηξεία πνπ ην πξνσζεί. Άιιν παξάδεηγκα ζπγθεθαιπκκέλεο 
ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο απνηειεί ην δηαθεκηζηηθφ θείκελν κάξθαο θαπλνχ ην νπνίν δελ 
πξνβάιεη ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο νχηε θαη ηνλ θαπλφ, παξά κφλν θάπνην δψν πνπ 
ρξεζηκνπνηεί σο ινγφηππν ζηηο ζπζθεπαζίεο θαη παξαπέκπεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θαπλφ.
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8.2.5 Η Γκρίζα διαφήμιση  

Γθξίδα δηαθήκηζε είλαη ε δηαθήκηζε ε νπνία πξνβάιεη πξντφληα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο ή κηαο εθπνκπήο κε έκκεζν ηξφπν, κε ζθνπφ λα επεξεάζεη ην ζεαηή 
θαη λα ηνπ δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε άκεζεο απφθηεζήο ηνπο θαη πξνηίκεζεο ηνπο απφ 
αληαγσληζηηθά αγαζά. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηνρεηεχεη ζηνλ θαηαλαισηή ηελ ςεπδαίζζεζε φηη κε 
ηελ αγνξά ησλ πξνβαιιφκελσλ πξντφλησλ ε ηαηλία ή ε εθπνκπή πνπ παξαθνινπζεί απνθηά 
πην ξεαιηζηηθφ ραξαθηήξα. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζπρλή πξνβνιή θηλεηψλ 
ηειεθψλσλ ηεο εηαηξείαο NOKIA ζε ζθελέο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ φπνπ ν πξσηαγσληζηήο 
ρξεηάδεηαη επεηγφλησο θάπνην κέζν άκεζεο επηθνηλσλίαο κε απνηέιεζκα ην θηλεηφ ηειέθσλν 
NOKIA λα θαληάδεη ζσηήξην θαη άξα απαξαίηεην γηα ηνλ θαζέλα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο γθξίδαο 
δηαθήκηζεο είλαη παξαπιήζηα κε απηή ηεο ζπγθεθαιπκκέλεο, αιιά δηαθέξεη ζην γεγνλφο φηη δελ 
πξνζθξνχεη ζηελ αξρή ηνπ ζαθνχο δηαρσξηζκνχ κεηαμχ πξνγξάκκαηνο θαη δηαθεκηζηηθήο 
δψλεο, φηαλ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαίν γηα θαιιηηερληθνχο, ζθελνζεηηθνχο ή άιινπο 
πξαθηηθνχο ιφγνπο. 

          Ζ γθξίδα δηαθήκηζε δελ απνηειεί θαηλνχξηα δηαθεκηζηηθή ηερληθή ε νπνία εθαξκφζηεθε κε 
ηελ αλαθάιπςε ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ ηζηνξία ηεο είλαη ηφζν παιηά φζν θαη ε 
ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηηο πξψηεο θηφιαο θηλεκαηνγξαθηθέο 
ηαηλίεο πνπ πξνβιήζεθαλ ζε παγθφζκην επίπεδν. ήκεξα νη θπξηφηεξνη θνξείο γθξίδαο 
δηαθήκηζεο είλαη ν θηλεκαηνγξάθνο, ε ηειεφξαζε, ηα δηάθνξα έληππα θαη θπζηθά ην ηληεξλέη. 
Παξφιε φκσο ηελ επξεία παξνπζία ηεο, ε ρξήζε ηεο γθξίδαο δηαθήκηζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 
πεξηέρεη πςειφηεξν θίλδπλν ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο. Παξάιιεια ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο 
δελ είλαη ε ίδηα ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ειηθία θαη ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη απφ ην θχιν ηνπ θαηαλαισηή. πλήζσο ηα κηθξά παηδηά θαη νη 
έθεβνη είλαη πην επηξξεπείο ζηα κελχκαηα ηεο γθξίδαο δηαθήκηζεο, ελψ νη ελήιηθεο απνηεινχλ 
πην δχζθνιν ζηφρν. Όηαλ ην θνηλφ απνηειείηαη απφ άηνκα σξηκφηεξεο ειηθίαο ηα γθξίδα 
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πξέπεη λα είλαη πην έμππλα, αιιά θαη πνιχ θαιχηεξα κειεηεκέλα θαη 
νξηζκέλεο θνξέο ρξεηάδεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν.
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             Γεληθά ε ρξήζε ηεο γθξίδαο δηαθήκηζεο είλαη απνδεθηή ιφγσ ηνπ φηη, φπσο 
πξναλαθέξζεθε, δελ πξνζθξνχεη ζηελ αξρή ηνπ ζαθνχο δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο δψλεο. Όκσο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ απνθηάεη ηε 
κνξθή ηεο αζέκηηεο δηαθεκηζηηθήο πξαθηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ ε γθξίδα δηαθήκηζε 
παξεκβαίλεη ζε εθπνκπέο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, φπσο είλαη νη επηζηεκνληθέο ζπδεηήζεηο, 
νη εθπνκπέο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά γεληθφηεξα, ηφηε γίλεηαη δεθηή 
ε αληίζεζή ηεο ζηα ρξεζηά ήζε. Λφγσ ηνπ ακεξφιεπηνπ θαη αληηθεηκεληθνχ ραξαθηήξα ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ εθπνκπψλ, ν ζεαηήο είλαη επθνιφηεξν λα γίλεη ζχκα παξαπιάλεζεο. ην 
ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ πεξίπησζε απαγνξεπκέλεο γθξίδαο δηαθήκηζεο έρνπκε φηαλ ν ρξήζηεο 
βξίζθεηαη ζε θάπνηα ηζηνζειίδα εηδεζενγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ζθνπφ λα ελεκεξσζεί γηα ηα 
ηξέρνληα γεγνλφηα θαη ρσξίο λα ην αλακέλεη εκθαλίδεηαη μαθληθά θαηά ηε ξνή ηεο αλάγλσζεο 
θάπνην δηαθεκηζηηθφ θείκελν. Ζ μαθληθή απηή εκθάληζε ζπιιακβάλεη ην ρξήζηε ζε αδξάλεηα, 
θαζψο είλαη ζπγθεληξσκέλνο ζηελ αλάγλσζε, κε απνηέιεζκα λα είλαη αλήκπνξνο λα 
αληηδξάζεη ζηε δηαθήκηζε πνπ εηζέξρεηαη ζην κπαιφ ηνπ. Δπίζεο, αζέκηηε γθξίδα δηαθήκηζε 
ζεσξείηαη θαη ην δηαθεκηζηηθφ πιαίζην ην νπνίν θηλείηαη αλάινγα κε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ ηνπ 
ρξήζηε θαη ηνλ αθνινπζεί ζε φιε ηνπ ηελ πεξηήγεζε κέζα ζηελ ηζηνζειίδα, πξνβάιινληαο 
ζπλερψο ην δηαθεκηδφκελν αγαζφ ή ηε δηαθεκηδφκελε ππεξεζία.
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8.2.6 Φορηγία    

Ζ έλλνηα ηεο ρνξεγίαο ηαπηίδεηαη  κε ηελ ρξεκαηηθή επηδφηεζε κηαο πξάμεο ή κηαο ελέξγεηαο 
ελφο αηφκνπ ή ελφο ζπιιφγνπ απφ θάπνηνλ άιιν. Γηα παξάδεηγκα, ρνξεγίεο πξαγκαηνπνηνχληαη 
ζε δηάθνξεο αζιεηηθέο νκάδεο, ζε εξεπλεηηθά θέληξα θαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα ν νπνίνο 
κπνξεί λα δερζεί νηθνλνκηθή ελίζρπζε. πλήζσο ην αληάιιαγκα γηα ηελ ρξεκαηηθή βνήζεηα είλαη 
ε δηαθήκηζε ηνπ ρνξεγνχ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρνξεγίαο δελ απνηειεί 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο επηδφηεζεο ήηαλ γλσζηφο θαη 
ζηελ αξραία Διιάδα φπνπ ε ιέμε ρνξεγία ήηαλ ηαπηφζεκε κε ηελ επηδφηεζε ηνπ ρνξνχ ζε κηα 
ηξαγσδία. Ο ρνξφο απνηειείην απφ άλδξεο εζνπνηνχο νη νπνίνη ακείβνληαλ απφ πινχζηνπο 
πνιίηεο πνπ έβγαηλαλ κε θιήξν. 

          ε γεληθέο γξακκέο ε ρνξεγία είλαη ζεκηηή ελέξγεηα θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 
ειιεληθή λνκνζεζία. Γελ απνθιείεηαη φκσο ε ρνξεγία λα θαηαζηεί αζέκηηε ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ην φλνκα, ην ινγφηππν ή ην ζήκα ηνπ ρνξεγνχ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πξνβνιήο ηεο 
ρνξεγνχκελεο εθπνκπήο. χκθσλα κε ην άξζξν 3  παξ 8 ζηνηρ. β‟ ηνπ Ν 2328/1995 « Πξέπεη 
λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνληαη θαζαξά σο πξνγξάκκαηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ρνξεγίαο 
απφ ην φλνκα ή θαη ην ινγφηππν ηνπ ρνξεγνχ, πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αξρή ή θαη ζην ηέινο ησλ 
πξνγξακκάησλ.
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 Ζ δηαξθήο ή θαηά δηαζηήκαηα αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ή ηνπ δηαθξηηηθνχ 

ηίηινπ ηνπ ρνξεγνχ θαη θαηά κείδνλα ιφγν ηνπ ζήκαηνο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, πνπ 
πξνζθέξεη ν ρνξεγφο ζηελ νζφλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο, απαγνξεχεηαη θαη πάλησο 
ζπληζηά δηαθήκηζε πνπ ππάγεηαη ζε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ 
νηθνλνκηθή ηεο κεηαρείξηζε, ην πεξηερφκελν θαη ηε δηάξθεηα ηεο.» Ζ πξνβνιή ηνπ νλφκαηνο ηνπ 
ρνξεγνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρνξεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο ζπρλά πξνηξέπεη ζηελ αγνξά ή 
κίζζσζε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ εθείλνο πξνζθέξεη, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη ξεηή 
αλαθνξά θαηά ηε ξνή ηεο επηδνηνχκελεο εθπνκπήο. Δθηφο απφ ην λφκν 2328/1995, ξπζκίζεηο 
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνξεγίαο έρνπλ ηα άξζξα 17 παξ 2 ηεο Οδεγίαο 89/522/ΔΟΚ θαη 8 παξ 2 
ηνπ ΠΓ 236 φπνπ ζεζπίδνπλ εηδηθνχο θαλφλεο απαγνξεπηηθψλ ρνξεγηψλ γηα νξηζκέλα αγαζά, 
θαζψο ε πξνβνιή ηνπο ζπληζηά πεξίπησζε αζέκηηεο ρνξεγίαο κεηαμχ ηνπ ρνξεγνχ θαη ηνπ 
επηδνηνχκελνπ θνξέα.
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          Όζνλ αθνξά ην Γηαδίθηπν, ε πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε αζέκηηεο ρνξεγίαο είλαη 
εθείλε ε νπνία δελ εμαληιείηαη κφλν ζηελ απιή πξνβνιή ηνπ ινγφηππνπ ηνπ ρνξεγνχ ζε έλα 
κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο, αιιά δηαξθψο επηζεκαίλεη ην πξντφλ ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ ρνξεγνχ ζε 
φιε ηε  δηάξθεηα  πεξηήγεζεο  ηνπ  ρξήζηε κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν. Δπηπιένλ,  
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θαη ν ζηνιηζκφο ηεο ηζηνζειίδαο κε ηα ρξψκαηα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηνπ ρνξεγνχ ζεσξείηαη 
σο αζέκηηε ρνξεγία, θαζψο ζπιιακβάλεη ην ρξήζηε απξνεηνίκαζην λα αληηδξάζεη ζηελ έκκεζε 
απηή δηαθεκηζηηθή πξνβνιή. 

8.3 υγκριτική διαφήμιση 

Ζ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε απνηέιεζε ζην παξειζφλ, θαη εμαθνινπζεί αθφκα θαη ζήκεξα λα 
απνηειεί αηηία δηάζηαζεο απφςεσλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζπγθξηηηθήο 
δηαθήκηζεο ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 9 παξ 8 ηνπ Ν 2251/1994 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ 
ην άξζξν 10 παξ 3 ηνπ Ν 3587/2007. χκθσλα κε απηφ «ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη θάζε 
δηαθήκηζε ε νπνία πξνζδηνξίδεη άκεζα ή έκκεζα ή ππνλνεί ηελ ηαπηφηεηα ζπγθεθξηκέλνπ 
αληαγσληζηή ή ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ απηφο πξνζθέξεη.». Ζ ρξήζε ζπγθξηηηθήο 
δηαθήκηζεο επηηξέπεηαη κφλν φηαλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο :

376 

 Ζ δηαθήκηζε δελ είλαη παξαπιαλεηηθή θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 9δ θαη 9

ε
 ηνπ Ν 2251/1994. Γηα παξάδεηγκα δελ παξαιείπεη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν κέζνο θαηαλαισηήο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη αλ 
πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη ην πξνβαιιφκελν αγαζφ ή φρη. 

 πγθξίλεη πάληα νκνεηδή πξντφληα πνπ ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ 
θαηαλαισηψλ, ελψ ε ζχγθξηζε πξαγκαηνπνηείηαη πάλσ ζηα πην νπζηψδε θαη 
αληηπξνζσπεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Έλα απφ 
απηά κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηηκή 

 Γελ πξέπεη ε δηαθήκηζε λα δπζθεκεί ην εκπνξηθφ ζήκα ή ηελ εκπνξηθή επσλπκία, 
θαζψο θαη ηα πξνζθεξφκελα αγαζά ή ηεο ππεξεζίεο ελφο αληαγσληζηή. 

 Ζ δηαθήκηζε πξντφλησλ κε νλνκαζία πξνέιεπζεο πξέπεη λα αθνξά πάληα πξντφληα κε 
ηελ ίδηα νλνκαζία πξνέιεπζεο. 

 Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα δελ είλαη δπλαηφλ λα επσθειείηαη κε αζέκηην ηξφπν ην 
εκπνξηθφ ινγφηππν θάπνηνπ αληαγσληζηή. 

 Γε δεκηνπξγεί ζχγρπζε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ πξντφληνο, ηνπ δηαθεκηδφκελνπ 
αγαζνχ θαη ελφο αληαγσληζηηθνχ, ησλ εκπνξηθψλ επσλπκηψλ θαη άιισλ δηαθξηηηθψλ 
γλσξηζκάησλ. 

          Όηαλ ε δηαθήκηζε ζπγθξίλεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνβαιιφκελνπ αγαζνχ ηα νπνία 
πξνζθέξνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε νκνεηδή πξντφληα 
άιινπ θαηαζθεπαζηή, ελψ ε επαιήζεπζε ηνπ πιενλεθηήκαηνο απηνχ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη απφ 
νπνηνλδήπνηε θαηαλαισηή, ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε απνθηά λφκηκε ππφζηαζε. 
Παξάιιεια, ηέηνηεο πεξηπηψζεηο αιεζψλ ζπγθξηηηθψλ δηαθεκίζεσλ είλαη επηζπκεηέο επεηδή 
πξνζθέξνπλ ζηνλ θαηαλαισηή ζαθή, αιεζηλά θαη αληηθεηκεληθά ζηνηρεία γηα θχξηα γλσξίζκαηα 
ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ φπσο είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία πξνζθέξνληαη. 

          Σν νπζηαζηηθφηεξν πξφβιεκα γηα ην ειιεληθφ δίθαην ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 
ζπγθξηηηθψλ δηαθεκίζεσλ είλαη ην εξψηεκα αλ ε πξνβνιή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ησλ 
δηαζεκφηεξσλ ειιεληθψλ ηζηνζειίδσλ, πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ ππεξνρή 
ηνπο κε ζθνπφ λα ηνπο πξνζειθχζνπλ, απνηειεί πεξίπησζε αζέκηηεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο ή 
φρη. Σν παξαπάλσ εξψηεκα απνθηά κεγάιε πνιππινθφηεηα ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη θάπνηνο 
αλεμάξηεηνο θνξέαο κέηξεζεο, αιιά θάζε δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία δηαζέηεη ηνλ δηθφ ηεο 
δηαθνκηζηή ν νπνίνο αλαπαξηζηά ζηαηηζηηθά λνχκεξα, πνπ ελδέρεηαη λα είλαη θαη πιαζκαηηθά, 
πξνο φθειφο ηεο.

377 

8.4 Άμεση διαφήμιση  

Ζ άκεζε δηαθήκηζε απνηειεί έλα ακθίδξνκν επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί έλα 
ή  πεξηζζφηεξα  δηαθεκηζηηθά  κέζα  πξνθεηκέλνπ  λα  δεκηνπξγήζεη  κηα  εηδηθνχ ηχπνπ κνξθή  

            376. Αλεξάνδπα Μικποςλέα (2001) Δίκαιο ηηρ διαθήμιζηρ και Internet ζελ. 1097-1098 

            377. Dan Jerker B. Svantesson (2007) Private International Law and the Internet ζελ. 139-141 
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επηθνηλσλίαο θαη δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο κε ζθνπφ ηελ γξήγνξε αληαπφθξηζε ή ζπλαιιαγή. Ζ 
άκεζε δηαθήκηζε δελ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαζψο ηνπο 
έρεη θαηεγνξηνπνηήζεη ζε δηάθνξεο νκάδεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Γηα ην 
ιφγν απηφ, ζε αληίζεζε κε ηελ θιαζηθή δηαθήκηζε, έρεη πειαηνθεληξηθφ ραξαθηήξα εθφζνλ 
επηθνηλσλεί άκεζα θαη εμαηνκηθεπκέλα κε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ελψ παξάιιεια ζηνρεχεη ζηε 
δηαηήξεζε ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο θαη κεηά ηελ πψιεζε.

378 

          Ζ ιεηηνπξγία ηεο άκεζεο δηαθήκηζεο ξπζκίδεηαη απφ ηνλ λφκν ππ‟ αξηζκφλ 2251/1994 ν 
νπνίνο θαλνλίδεη ηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή θαη εηδηθφηεξα απφ ην άξζξν 9 
παξάγξαθνη 10, 11, 12 θαη 13. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 ε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθνχ 
κελχκαηνο άκεζα ζηνλ θαηαλαισηή κέζσ ηειεθσληθήο θιήζεο, ηειενκνηνηππίαο, ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ή κε ηε ρξήζε νπνηνδήπνηε άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ επηηξέπεηαη κφλνλ χζηεξα 
απφ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ ηδίνπ. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ησλ ππφινηπσλ 
παξαγξάθσλ, ε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή, αλεμάξηεηα 
απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν, επηηξέπεηαη κφλν αλ ν πξνκεζεπηήο έρεη θάλεη ρξήζε 
πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ θαηαλαισηή, νη νπνίεο είλαη γλσζηέο απφ πξνεγνχκελεο 
αγνξέο ή άιινπ είδνπο ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη απφ γεληθά πξνζηηέο πεγέο, φπσο θαηάινγνο ή 
άιια δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, εθφζνλ ππάξρεη ξεηή έγθξηζε ηνπ θαηαλαισηή γηα κεηαβίβαζε 
ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ γηα ην ζθνπφ ηεο άκεζεο δηαθήκηζεο. ε θάζε πεξίπησζε ν 
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθέξεη ζηνλ αγνξαζηή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
πιεξνθνξήζεθε ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα.

379
 Δπηπιένλ, ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο άκεζεο 

δηαθήκηζεο είλαη απαξαίηεην λα κελ πξνζβάιιεη ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ αγνξαζηή, ελψ ε 
απνζηνιή άκεζσλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πξέπεη λα δηαθνπεί θαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία 
ηνπ θαηαλαισηή λα δηαγξαθνχλ φηαλ εθείλνο ην δεηήζεη. 

          ήκεξα, ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή άκεζεο δηαθήκηζεο είλαη ε απνζηνιή ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ ρξεζηψλ ε νπνία έρεη αληηθαηαζηήζεη ηελ 
εμαηνκηθεπκέλε επηθνηλσλία κέζσ ηνπ θιαζηθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ άκεζε πξνψζεζε θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ απνηειεί κηα επξέσο 
δηαδεδνκέλε θαη απνηειεζκαηηθή ηερληθή, θαζψο ηα ειεθηξνληθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα δελ 
κπνξνχλ λα παξαθακθζνχλ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ ην ρξήζηε, 
παξά κφλν κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε ζην 
ρξήζηε λα αζρνιεζεί κε απηά έζησ θαη αλ ζηε πξαγκαηηθφηεηα ην κφλν πνπ επηζπκεί είλαη λα ηα 
δηαγξάςεη. Καηά ζπλέπεηα ε απνζηνιή άκεζσλ δηαθεκίζεσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  
ζπρλά παίξλεη ηε κνξθή επηβαιιφκελεο δηαθήκηζεο θαη κε δεηεζείζαο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο 
πνπ ζε δηαδηθηπαθή νξνινγία απνθαιείηαη «spamming». ηελ νπζία ην «spamming» είλαη ε 
πξνψζεζε ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ζε θαηαλαισηέο νη νπνίνη ή αγλννχλ ηελ χπαξμε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ πξνβαιιφκελσλ εηαηξηθψλ επσλπκηψλ, ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηε γλσξίδνπλ, 
δελ έρνπλ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ιήςε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ.

380 

          Δπξχηεξε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηε ιήςε αλεπηζχκεησλ ειεθηξνληθψλ 
κελπκάησλ πξνζθέξεη ην άξζξν 13 παξ. 1,2,3,4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο 2002/58 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Λακβάλνληαο 
ππφςε ηελ παξαπάλσ νδεγία, ε ρξήζε απηφκαησλ ζπζθεπψλ θιήζεο ρσξίο αλζξψπηλε 
παξέκβαζε, φπσο ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο 
επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ζπλδξνκεηψλ νη νπνίνη έρνπλ δψζεη απφ πξηλ ηε 
ζπγθαηάζεζή ηνπο.

381
 Όκσο, φηαλ κηα επηρείξεζε ιακβάλεη γλψζε ηεο δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ησλ πειαηψλ ηεο ζην πιαίζην ηεο πψιεζεο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, 
ηφηε κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη κφλν γηα ηελ πξνψζεζε παξφκνησλ δηθψλ ηεο αγαζψλ. 
Βέβαηα, νη πειάηεο πάληα δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα αξλεζνχλ θαη λα ζηακαηήζνπλ ηελ 
απνζηνιή δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ ζην ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν ρσξίο θφπν θαη ρσξίο 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Ζ παξαπάλσ νδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κε ην άξζξν 17 
επηβάιεη ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα πξνζαξκφζνπλ ηηο εζσηεξηθέο 
λνκνζεζίεο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ απηή νξίδεη. 

              378. Αλεξάνδπα Μικποςλέα (2001) Δίκαιο ηηρ διαθήμιζηρ και Internet ζελ. 1099-1100 

              379. Graham J. H. Smith ( 2007) Internet law and regulation ζελ. 237-241  

              380. George B. Delta, Jeffrey H. Matsuura ( 2008) Law of the Internet ζελ. 265-269 

          381. Tim Kevan, Paul McGrath (2001) E-mail, the Internet and the law ζελ. 185-186          
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         Ζ χπαξμε ηεο άκεζεο δηαθήκηζεο κε ηε κνξθή αλεπηζχκεησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ 
ζπρλά πξνθαιεί αξθεηά πξνβιήκαηα ζηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη θαηαλαιψλνπλ ρξφλν λα 
δηαρσξίζνπλ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο ζε επηζπκεηή θαη αλεπηζχκεηε, ελψ δηαηξέρνπλ ηνλ 
θίλδπλν λα εθηειέζνπλ ελ αγλνία ηνπο θάπνην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ ζα βιάςεη ηνλ 
ππνινγηζηή θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο αξρεία φηαλ αλνίμνπλ θάπνην ειεθηξνληθφ κήλπκα 
ακθηβφινπ πξνειεχζεσο. Δπηπιένλ, ην «spamming» είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε 
ππεξθφξησζε ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαηαιακβάλεη πνιχ ρψξν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ 
ρξήζηε κε απνηέιεζκα ηε πηζαλή απψιεηα ζεκαληηθψλ κελπκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ζπκβεί θάηη ηέηνην πξνζβάιιεηαη άκεζα ην δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο ηνπ ρξήζηε ην νπνίν 
ζπκπεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα γηα έιεγρν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνλ αθνξνχλ πξνζσπηθά είηε 
πξφθεηηαη γηα εηζεξρφκελα δεδνκέλα, είηε γηα εμεξρφκελα.

382 

8.5 Ειδικές κατηγορίες ηλεκτρονικής διαφήμισης 

8.5.1 Διαφήμιση τσιγάρων   

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη δηαθεκίζεηο ηζηγάξσλ απαγνξεχνληαη ζηελ ηειεφξαζε, 
επηηξέπνληαη φκσο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο. Σν παξάξηεκα ηνπ 
Διιεληθνχ Κψδηθα δηαθήκηζεο πνπ αθνξά ηηο δηαθεκίζεηο πξντφλησλ θαπλνχ κεηαμχ άιισλ 
πξνβιέπεη :

383 

 Οη δηαθεκίζεηο πξντφλησλ θαπλνχ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 
ζε ελήιηθνπο θαηαλαισηέο. Γη απηφ ε πξνβνιή ηνπο δελ ζα πξέπεη λα πξνζειθχεη 
πειάηεο νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
Παξάιιεια, ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαπλνχ ζα έρνπλ ηέηνηα δνκή πνπ δελ ζα 
ελζαξξχλνπλ ηελ έλαξμε ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 Ζ πξνβνιή πξντφλησλ θαπλνχ δελ ζα ρξεζηκνπνηεί δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο ή άηνκα 
ηα νπνία είλαη ή ην παξνπζηαζηηθφ ηνπο θαίλεηαη  λα είλαη θάησ ησλ εηθνζηπέληε εηψλ. 

 Απαγνξεχεηαη ε δηαθήκηζε πξντφλησλ θαπλνχ ζηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, θαζψο 
θαη ζε βηληενθαζέηεο θαη ςεθηαθνχο δίζθνπο (DVD) πνπ πσινχληαη ή ελνηθηάδνληαη ζην 
θνηλφ. 

 Δίλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ κέηξα ψζηε νη δηαθεκίζεηο ησλ πξντφλησλ θαπλνχ λα κελ 
εκθαλίδνληαη ζε αθίζεο ή άιινπ είδνπο κφληκα εμσηεξηθά πιαίζηα, ηα νπνία βξίζθνληαη 
ζε ζρνιεία θαη άιινπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο, φπνπ θπξίσο ζπρλάδνπλ άηνκα θάησ ησλ 
δεθανρηψ εηψλ. 

 Κάζε δηαθεκηζηηθή θακπάληα πξντφλησλ θαπλνχ είλαη ππνρξεσηηθφ λα πεξηιακβάλεη ηηο 
απαηηνχκελεο θξαηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία. 

 Οη δηαθεκίζεηο πξντφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα, φπσο αλαπηήξεο θαη 
ηζηγαξφραξηα, ζα ππαθνχνπλ ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη ηζρχνπλ 
γηα ηα δηαθεκηζηηθά θείκελα θαπληζηηθψλ αγαζψλ, εθφζνλ ηα πξντφληα απηά 
απεηθνλίδνπλ δηάθνξεο κάξθεο θαπλνχ θαη δηαλέκνληαη ή πσινχληαη απφ 
θαηαζθεπαζηέο πξντφλησλ θαπλνχ, κε ζθνπφ λα εμππεξεηεζεί ε εκπνξηθή ηνπο 
θπθινθνξία. 

 Ζ δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία πξντφλησλ θαπλνχ δελ ζα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 
ηπηάκελσλ κέζσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα δελ ζα ππάξρνπλ δηαθεκίζεηο θαπλνχ 
πξνζαξηεκέλεο ζε αεξνζθάθε, αεξφζηαηα ή κπαιφληα, είηε απηά είλαη ζε πηήζε, είηε 
φρη. 

 Ζ δσξεάλ πξνζθνξά δεηγκάησλ θαπληζηηθψλ αγαζψλ ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη κφλν 
ζε ελήιηθεο θαηαλαισηέο.

384
 

          χγρπζε επηθξαηνχζε ζην παξειζφλ αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα αλ νη παξαπάλσ 
πεξηνξηζκνί ζα έπξεπε λα εθαξκνζηνχλ θαη ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Λφγσ ηεο πνιχπιεπξήο  

            382. Doug Isenberg (2002) The GigaLaw Guide to Internet Law ζελ. 254-255 

            383. Αλεξάνδπα Μικποςλέα (2001) Δίκαιο ηηρ διαθήμιζηρ και Internet ζελ. 1099-1100 

            384. Dan Jerker B. Svantesson (2007) Private International Law and the Internet ζελ. 152-154 

http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Doug+Isenberg%22&biw=1920&bih=938
http://books.google.gr/books?id=_VJpdCDf-OQC&dq=internet+law&hl=el&sa=X&ei=bbaPUMvoE8yY1AWviYCwBw&ved=0CDgQ6AEwAzge
http://www.google.gr/search?hl=el&sa=N&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Dan+Jerker+B.+Svantesson%22&biw=1920&bih=938
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θαη πνιχπινθεο θχζεο ηνπ ηληεξλέη, δελ ήηαλ δπλαηφ λα δνζεί λνκηθά κηα έγθπξε απάληεζε γηα 
ηελ εθαξκνγή ή φρη ησλ απαγνξεπηηθψλ θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δηαθεκίζεηο πξντφλησλ 
θαπλνχ ζηα ππφινηπα κέζα ελεκέξσζεο, ρσξίο λα θηλδχλεπε λα ραξαθηεξηζηεί απζαίξεηε. Ο 
ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην Γηαδίθηπν δηαθέξεη θάζε θνξά, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Γηα 
παξάδεηγκα φηαλ ιεηηνπξγεί σο βηηξίλα θαηαζηήκαηνο, πξνβάιινληαο ηελ ηζηνζειίδα ελφο 
θαπλνπσιείνπ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πνπ ίζρπε, νη δηαθεκίζεηο ηζηγάξσλ δελ 
αληηκεηψπηδαλ ζε θαλέλα πεξηνξηζκφ.

385
 Όηαλ φκσο ην Γηαδίθηπν ιεηηνπξγνχζε σο κέζν 

ελεκέξσζεο, ηφηε έπξεπε λα εθαξκνζηνχλ φινη νη πξναλαθεξζέληεο πεξηνξηζκνί θαη θαλφλεο.  

          Οξηζηηθφ φκσο ηέινο ζε θάζε δίιεκκα βάδεη ην άξζξν 3 ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 
2003/33/ΔΚ ε νπνία απαγνξεχεη ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ βξίζθεηαη θαη ε Διιάδα, ηε δηαθήκηζε πξντφλησλ θαπλνχ ζε φια ηα έληππα κέζα, ην 
ξαδηφθσλν θαη ην Γηαδίθηπν. Δπίζεο, απαγνξεχεη ηε ρνξεγία ππέξ πξντφλησλ θαπλνχ ζηα 
πιαίζηα ησλ δηαζπλνξηαθψλ εθδειψζεσλ ή δξαζηεξηνηήησλ. Ζ πξναλαθεξζείζα νδεγία 
απνηειεί κηα λέα πξφηαζε, χζηεξα απφ ηελ αθχξσζε ηεο 98/43/ΔΚ θνηλνηηθήο νδεγίαο απφ ην 
Δπξσπατθφ δηθαζηήξην, θαηφπηλ πξνζθπγψλ πνπ είραλ θαηαηεζεί απφ ηηο θαπλνβηνκεραλίεο ηεο 
Γεξκαλίαο. Ζ νδεγία 98/43/ΔΚ είρε πηνζεηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πξνέβιεπε 
ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο δηαθήκηζεο ησλ πξντφλησλ θαπλνχ ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, 
θαζψο θαη ηελ παχζε ρνξεγηψλ απφ θαπλνβηνκεραλίεο ζε αζιεηηθά γεγνλφηα.

386
  

          Με ηε λέα νδεγία ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαζηεξψλεη ηελ απαγφξεπζε θάζε κνξθήο 
άκεζεο δηαθήκηζεο ηζηγάξσλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ θαπλνχ ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, 
ξαδηφθσλν, Γηαδίθηπν θαη αθίζεο. Δπηηξέπνληαη κφλν νη δηαθεκίζεηο ζε εηδηθά έληππα ηα νπνία 
απεπζχλνληαη ζε εκπφξνπο θαπλνχ. Δμαίξεζε απφ ηνλ παξαπάλσ θαλφλα απνηεινχλ νη 
εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά πνπ ηππψλνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο, εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θνηλνηηθή αγνξά δελ απνηειεί ην βαζηθφ πειάηε ηνπο.

387 

8.5.2 Διαφήμιση ιατρού/δικηγόρου 

Ζ δηαθήκηζε ησλ ηαηξψλ ζην Γηαδίθηπν ξπζκίδεηαη απφ ην θεθάιαην Γ‟, άξζξν 17 ηνπ Κψδηθα 
Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο. χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε 
πξνζσπηθή δηαθήκηζε ή ζπζηεκαηηθή δεκφζηα παξνπζία ή αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηνπ ηαηξνχ 
άκεζα ή έκκεζα. Δπηπιένλ, απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε επηγξαθψλ κε ην φλνκα ηνπ ηαηξνχ ζε 
δεκφζην ρψξν, ε δηαλνκή θπιιαδίσλ, δεκνζηεπκάησλ θαη γεληθά νπνηαζδήπνηε θχζεο 
δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ ζηα έληππα κέζα ελεκέξσζεο, αιιά θαη ζην ηληεξλέη. Πεξηπηψζεηο 
εμαηξέζεσλ νξίδνληαη ζηελ παξ 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ φπνπ δελ ζπληζηνχλ κνξθέο αλεπίηξεπηεο 
δηαθήκηζεο :

388 

 Οη δεκφζηεο αλαθνηλψζεηο γηα ηαηξηθά ζέκαηα κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ ηαηξψλ ή 
ηεο θνηλήο γλψκεο. 

 Ζ  ζπκκεηνρή ζε δεκφζηεο ζπδεηήζεηο ζην γξαπηφ ή ειεθηξνληθφ ηχπν κε ζθνπφ ηελ 
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ φηαλ ηα ζέκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ απηψλ είλαη ζρεηηθά κε ηελ 
εηδηθφηεηα ηνπ ηαηξνχ θαη παξάιιεια ηεξνχληαη νη αξρέο ηεο ειεχζεξεο θαη εηιηθξηλνχο 
εθθνξάο άπνςεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ελδερφκελεο αληίζεηεο άπνςεο ηνπ 
ζπλνκηιεηή. 

          Σελ απαγφξεπζε δηαθήκηζεο ησλ ηαηξψλ ζην Γηαδίθηπν, αιιά θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν 
κέζν ελεκέξσζεο, ζεζπίδεη θαη ην άξζξν 6 ηνπ Ν 2194/1994 ζχκθσλα κε ην νπνίν 
απαγνξεχεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ε ηαηξηθή δηαθήκηζε, θαζψο θαη ε δηαθήκηζε 
ηδησηηθψλ ηαηξείσλ θαη νδνληηαηξείσλ. ηελ έλλνηα ηεο παξαπάλσ απαγφξεπζεο ππάγεηαη θαη ε 
νπνηαδήπνηε αλάξηεζε  επηγξαθψλ, αγγειηψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ ζε δεκφζην ρψξν. Οη 
παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην άξζξν 2 ηνπ Ν 2256/1994 
ην νπνίν νξίδεη ξεηά ηηο πνηλέο γηα ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί δηαθήκηζεο ησλ ηαηξψλ 
πνπ  είλαη  ρξεκαηηθφ  πξφζηηκν  γηα  θάζε  παξαβαηηθή  πξάμε,  δηαθνπή ησλ ζπκβάζεσλ κε ην  

            385. Graham J. H. Smith ( 2007) Internet law and regulation ζελ. 130 

            386. George B. Delta, Jeffrey H. Matsuura ( 2008) Law of the Internet ζελ. 129-131 

            387. Αλεξάνδπα Μικποςλέα (2001) Δίκαιο ηηρ διαθήμιζηρ και Internet ζελ. 1101 

            388. Joanna Kulesza  (2012) International Internet Law ζελ. 271-272 
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δεκφζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο απφ έλα κήλα κέρξη έλα έηνο θαη αλάθιεζε ηεο 
άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή άδεηαο ιεηηνπξγίαο κέρξη έλα έηνο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο 
ε άδεηα αθαηξείηαη νξηζηηθά.  

          Παξφκνηα ήηαλ θαη ε πεξίπησζε ηεο δηαθήκηζεο ησλ δηθεγφξσλ φπνπ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 9 ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ησλ Γηθεγφξσλ απαγνξεπφηαλ ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζηα 
ππφινηπα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Όκσο, κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 4038/2012 πξνζηέζεθε ζην 
λ.δ. 3026/1954 (Κψδηθαο πεξί δηθεγφξσλ) ην άξζξν 38Α, κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα επηηξέπεηαη ζην εμήο ε δηαθήκηζε ησλ δηθεγφξσλ ζε φια 
ηα κέζα εθηφο απφ ην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε.

389
 Καηά ζπλέπεηα επηηξέπεηαη πιένλ ε 

πξνβνιή θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ηνκέσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηθεγφξνπ ή 
ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο, ηφζν εληφο ηεο Διιάδνο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ζην κέηξν θαη βαζκφ 
πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 38Α. Δπηηξέπεηαη ηδίσο ε δεκνζίεπζε θαη θπθινθνξία 
επαγγεικαηηθψλ θαηαρσξήζεσλ, έληππα ή ειεθηξνληθά, ζηηο εθεκεξίδεο ή ζηα πεξηνδηθά, κε 
ζηνηρεία  επηθνηλσλίαο θαη αλαθνξά είηε ζε ηίηινπο ζπνπδψλ, είηε ζε ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
δηθεγφξνπ. 

         Όκσο νη δηθεγνξηθή δηαθήκηζε ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη :
390 

 Να είλαη αζέκηηε. 

 Να είλαη αλαθξηβήο θαη λα παξαπιαλά ην θνηλφ. 

 Να πεξηέρεη αλαθνξά ζε αξηζκφ επηηπρεκέλσλ δηθαζηηθψλ ή αιισλ ππνζέζεσλ ηνπ 
δηθεγφξνπ. 

 Να πεξηιακβάλεη αλαθνξέο ή ζπγθξίζεηο κε άιινπο δηθεγφξνπο ή δηθεγνξηθέο εηαηξείεο 
ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ή ηελ ακνηβή. 

 Να πεξηέρεη νλφκαηα πειαηψλ εθηφο αλ ππάξρεη ε πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε απηψλ θαη 
πξφθεηηαη γηα δηθεγνξηθνχο θαηαιφγνπο ή γηα εθδφζεηο πνπ αθνξνχλ δηθεγφξνπο. 

 Να πξαγκαηνπνηείηαη ζην ξαδηφθσλν ή ηελ ηειεφξαζε. 

 Να πεξηέρεηαη ζε αθίζεο ή λα ηνπνζεηείηαη ζε ππαίζξηεο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο. 

8.5.3 Διαφήμιση φαρμάκων  

Ζ δηαθήκηζε ησλ θαξκάθσλ ξπζκίδεηαη απφ ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ΓΤΓ3(α)/83657 ηνπ 2005, 
άξζξν 109 παξ. 2β. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε θαη ηελ δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηνπ 
Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ πνπ ζηεξίδεηαη ζε απηήλ, απαγνξεχεηαη θαηαξρήλ ε δηαθήκηζε 
θαξκάθσλ ηα νπνία ρνξεγνχληαη κε ηαηξηθή ζπληαγή θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ 
πεξηέρνπλ λαξθσηηθέο νπζίεο. Σα δηαθεκηδφκελα, κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα είλαη 
ππνρξεσηηθφ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ νλνκαζία ηνπ θαξκάθνπ, φπσο επίζεο θαη ηελ 
θνηλφρξεζηε νλνκαζία ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θάξκαθν πεξηιακβάλεη κία κφλν δξαζηηθή 
νπζία, ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιή ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ θαη επαλάγλσζηε 
πξνηξνπή γηα ην πξνζεθηηθφ δηάβαζκα ησλ νδεγηψλ ρξήζεο. 

          Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 107 παξ. 2 θαη 3 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 
ΓΤΓ3(α)/83657 ηνπ 2005, φια ηα πξνβαιιφκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαθεκηδφκελνπ θαξκάθνπ 
πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα νθείιεη λα 
πξνάγεη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ παξνπζηάδνληάο ην κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη 
ρσξίο δφζε ππεξβνιήο. Παξάιιεια, ζηε δηαθήκηζε δελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνληαη 
θξάζεηο ή εηθφλεο νη νπνίεο παξαπιαλνχλ ην θνηλφ φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζαπκαηνπξγφ θάξκαθν 
κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ε πεπνίζεζε ζηνπο αζζελείο φηη πξέπεη λα ην αγνξάζνπλ 
άκεζα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ξηδηθά ην πξφβιεκα πγείαο πνπ έρνπλ.
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 Σέηνηνπ είδνπο 

θξάζεηο είλαη : «ην θαιχηεξν αλαιγεηηθφ», «ζεξαπεχεη ηνλ θαξθίλν», «απνηειεζκαηηθφ ζην 
δηαβήηε» θαη «απνιχησο αζθαιέο, ρσξίο παξελέξγεηεο». Δπηπξφζζεηα, απαγνξεχεηαη ηα 
δηαθεκηζηηθά θείκελα λα απνδίδνπλ αλχπαξθηεο θαξκαθνινγηθέο ηδηφηεηεο θαη ζεξαπεπηηθέο 
ηθαλφηεηεο  ζην  πξνβαιιφκελν  θάξκαθν  φπσο  είλαη  γηα  παξάδεηγκα  ε  γξήγνξε θαη    ρσξίο  

            389. George B. Delta, Jeffrey H. Matsuura ( 2008) Law of the Internet ζελ. 100-103 

            390. Joanna Kulesza  (2012) International Internet Law ζελ. 257-259 

            391. Αλεξάνδπα Μικποςλέα (2001) Δίκαιο ηηρ διαθήμιζηρ και Internet ζελ. 1101 
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παξελέξγεηεο απψιεηα ησλ πεξηηηψλ θηιψλ ή ε απφθηεζε ππεξδχλακεο απφ ηελ θαηαλάισζε 
ηνπ. Οη παξαπάλσ αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο δηαθεκίζεηο ησλ θαξκάθσλ ηζρχνπλ γηα ηα 
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζε φια ηα κέζα ελεκέξσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

8.6 Οι διατάξεις για την ηλεκτρονική διαφήμιση αμοιβαίων κεφαλαίων 

Ζ δηαθήκηζε ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο 
θαλφλεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε ζέκα : «Κψδηθαο 
Γενληνινγίαο Δηαηξεηψλ Γηαρεηξίζεσο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (ΑΔΓΑΚ) θαη Δηαηξεηψλ 
Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ (ΑΔΔΥ)».

392
 Αλαιπηηθφηεξα, νη παξάγξαθνη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο 

παξαπάλσ απφθαζεο νξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο δηαθήκηζεο ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. Ζ παξ. 
2.2 επηβάιιεη ηνλ ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνζθεξφκελεο επέλδπζεο εθφζνλ ππάξρεη 
αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα ακνηβαία θεθάιαηα, ελψ ε 2.3 θάλεη ππνρξεσηηθφ ην θαηάιιειν 
ζρεδηαζκφ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ην νπνίν πεξηέρεη ζπγθξίζεηο, ψζηε 
λα κελ παξαπιαλά ην θνηλφ θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηηο αξρέο ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ. Σα 
πξνβαιιφκελα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πξέπεη πάληα λα βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα 
απνδεηρζνχλ.

393
 Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηηο ππφινηπεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 7, νη 

δηαθεκίζεηο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ αλαθξηβείο θαη 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ απεηξία θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ 
ππνςήθησλ επελδπηψλ. Ζ πξνβνιή ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ είλαη επηηξεπηή εθφζνλ θξίλεηαη 
απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλεο άπνςεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθεξφκελε 
επέλδπζε απφ ηε κεξηά ηνπ ππνςήθηνπ επελδπηή. 

          Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξ. 2.8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κψδηθα δενληνινγίαο ζχκθσλα κε ηελ 
νπνία ζε θάζε έληππε αλαθνίλσζε ή κήλπκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαξηήζεσλ ζην 
Γηαδίθηπν, ησλ αξκφδησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ είλαη 
ππνρξεσηηθφ λα ππάξρεη ε αθφινπζε δήισζε : «''Σα Ακνηβαία Κεθάιαηα δελ έρνπλ εγγπεκέλε 
απφδνζε θαη νη πξνεγνχκελεο απνδφζεηο δελ δηαζθαιίδνπλ ηηο κειινληηθέο».

394
 Ζ παξαπάλσ 

αλαθνίλσζε πξέπεη λα είλαη νξαηή κε επθνιία θαη γη‟ απηφ πάληα ρξεζηκνπνηείηαη 
γξακκαηνζεηξά πνπ πεξηέρεη κφλν θεθαιαία γξάκκαηα ελψ ηνπνζεηείηαη κφλν ζην θάησ 
θεληξηθφ πεξηζψξην ησλ έληππσλ αλαθνηλψζεσλ ή κελπκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη 
γηα πνιπζέιηδν έληππν ε ηνπνζέηεζε πξέπεη λα γίλεηαη πάληα ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εκπξφο 
εμψθπιινπ. Σν κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ηεο δήισζεο επηβάιιεηαη λα είλαη ην ίδην κε ηε 
γξακκαηνζεηξά ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ. Όηαλ ε αλαθνίλσζε κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ ξαδηνθψλνπ ή 
ηεο ηειεφξαζεο ε αλσηέξσ δήισζε πξέπεη λα κεηαδίδεηαη επθξηλψο.

395
  

          Όζνλ αθνξά ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ απαγνξεχεηαη ζε 
απηέο λα δηαθεκίδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε άκεζν ηξφπν ζηνπο επελδπηέο νη νπνίνη έρνπλ 
εθθξάζεη ηελ αληίζεζή ηνπο ζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα. Παξάιιεια ηα δηαθεκηζηηθά θείκελα ησλ 
Α.Δ.Γ.Α.Κ. δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζίγνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ αληαγσληζηψλ ή ησλ εηαηξεηψλ 
επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη λα αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα αμηνπηζηίαο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, δελ 
ζα πξέπεη λα απνηεινχλ αληηγξαθή ή λα ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηεο δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο κε 
ηηο δηαθεκίζεηο αληαγσληζηηθψλ Α.Δ.Γ.Α.Κ.

 

          Με ην άξζξν 8 παξ. 2 κηαο κεηαγελέζηεξεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 
θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο 1/462/7.2.2008, επηβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε δηαθήκηζεο 
απνδφζεσλ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ε αλαθνξά ηεο θαη‟ ειάρηζηνλ πνζνζηηαίαο απφδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ ε νπνία ιήγεη ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ 
εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ, θαζψο θαη ηεο ζσξεπηηθήο πνζνζηηαίαο απφδνζεο πνπ αθνξά ηελ 
πξνεγνχκελε ηξηεηία θαη ιήγεη ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ 
ηξηκήλνπ. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ακνηβαία θεθάιαηα πνπ δελ 
έρνπλ ζπκπιεξψζεη δσδεθάκελε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο δελ επηηξέπεηαη λα δηαθεκίδνπλ ηελ 
απφδνζή ηνπο.    

         392. Αλεξάνδπα Μικποςλέα (2001) Δίκαιο ηηρ διαθήμιζηρ και Internet ζελ. 1102 

         393. Joanna Kulesza  (2012) International Internet Law ζελ. 236-237 

            394. Graham J. H. Smith ( 2007) Internet law and regulation ζελ. 182-185 

            395. George B. Delta, Jeffrey H. Matsuura ( 2008) Law of the Internet ζελ. 162-164 
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         Οη παξαπάλσ θαλφλεο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο απφθαζεο 1/462/7.2.2008 ηξνπνπνηνχληαη κε 
λεψηεξε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πνπ είλαη ε 7/576/3.2.2011. χκθσλα κε ην 
άξζξν 1 ηεο θαηλνχξηαο απφθαζεο φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη δηαθήκηζε ή αλαθνίλσζε 
απνδφζεσλ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ε αξκφδηα Αλψλπκε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ 
θεθαιαίσλ νθείιεη λα αλαθέξεη ηελ θαη‟ ειάρηζηνλ πνζνζηηαία απφδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ 
δσδεθακήλνπ ε νπνία ιήγεη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ 
κήλα, θαζψο θαη ηε ζσξεπηηθή πνζνζηηαία απφδνζε γηα ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία ε νπνία ιήγεη 
ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα. Σα ακνηβαία θεθάιαηα 
πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη δσδεθάκελε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
δηαθεκίδνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. Οη πξναλαθεξζείζεο αξρέο ηζρχνπλ γηα φια ηα κέζα 
δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο θαη ζπλεπψο θαη γηα ην Γηαδίθηπν.

 

8.7 Ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (spamming) 

Αλεπηζχκεην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζεσξείηαη ε απνζηνιή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ κέζσ 
ηνπ Γηαδηθηχνπ, ρσξίο πξνεγνχκελν αίηεκα ηνπ παξαιήπηε θαη ην θπξηφηεξν ρσξίο ηε 
ζπγθαηάζεζή ηνπ.

396
 Ζ εμάπισζε ηνπ spamming νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην γεγνλφο φηη φιν 

θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο απνθαιχπηνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα θαη ηελ δηεχζπλζε 
ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο ηαρπδξνκείνπ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ 
ηληεξλέη. Δπηπιένλ, ε πξαθηηθή ηεο καδηθήο απνζηνιήο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ είλαη απφ 
νηθνλνκηθήο ζθνπηάο πην ζπκθέξνπζα, ζπγθξηηηθά κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο πξνβνιήο 
πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ κέζνδνο απνζηνιήο 
πξνζθνξψλ θαη εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο ρσξίο απηή λα έρεη δεηεζεί πξνεγνπκέλσο είλαη ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο αλεπηζχκεηε θαη επηβαξπληηθή γηα ηνλ παξαιήπηε. Παξάιιεια, είλαη 
πξνθαλέο φηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη πξνζβνιή ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο ησλ ρξεζηψλ ηνπ 
Γηαδηθηχνπ, θαζψο πξνζβάιιεηαη ην δηθαίσκα, ην νπνίν έρεη θάζε θαηαλαισηήο, λα κελ γίλεηαη 
δέθηεο πιεξνθνξηψλ πνπ δελ επηζπκεί λα ιάβεη. Δπίζεο, νη ρξήζηεο ηνπ ηληεξλέη πθίζηαληαη 
επηπξφζζεηε δεκηά απφ ην γεγνλφο φηη θαηαλαιψλνπλ ρξφλν γηα ηελ αλάγλσζε ησλ 
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ηνλ νπνίν ζα αμηνπνηνχζαλ δηαθνξεηηθά θαη απνδνηηθφηεξα γη' 
απηνχο.

397
  

         Πέξα φκσο απφ ηνπο ρξήζηεο, ε αλεπηζχκεηε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία πξνθαιεί 
πξνβιήκαηα θαη ζηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο, θαζψο ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα 
απηνχ ηνπ είδνπο δεκηνπξγνχλ ππεξθφξησζε ζην δίθηπν κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη 
επηπινθέο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα λα απμάλνληαη ηα έμνδα δηαρείξηζήο 
ηνπ. Δπηπιένλ, νη παξνρείο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο Γηαδηθηχνπ ζπρλά γίλνληαη δέθηεο 
δηακαξηπξηψλ θαη παξαπφλσλ  απφ ηνπο παξαιήπηεο ηέηνησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Γηα 
ηελ απνηξνπή ιήςεο αλεπηζχκεησλ κελπκάησλ γίλνληαη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο, ηφζν απφ 
ηνπο παξφρνπο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ φζν θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο. Ο 
θπξηφηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο είλαη ε εθαξκνγή δηαθφξσλ ηερληθψλ θηιηξαξίζκαηνο νη 
νπνίεο φκσο ζπρλά απνδεηθλχνληαη αλαπνηειεζκαηηθέο, θαζψο ηα πξφζσπα πνπ απνζηέιινπλ 
ηηο δηαθεκίζεηο ζπρλά θαηνξζψλνπλ λα παξαθάκπηνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο.

398 

         ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ην αλεπηζχκεην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ξπζκίδεηαη απφ ην 11 
ηνπ Νφκνπ 3471/2006, ν νπνίνο ελζσκάησζε ζην εζληθφ δίθαην ηελ Οδεγία 2002/58/ΔΚ γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ.

399
 χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ αξ. 11 πνπ αθνξά ηε κε δεηεζείζα επηθνηλσλία «  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε απηφκαησλ ζπζηεκάησλ θιήζεο, ηδίσο κε ρξήζε ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο 
(θαμ) ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαη γεληθφηεξα ε πξαγκαηνπνίεζε κε δεηεζεηζψλ 
επηθνηλσληψλ κε νπνηνδήπνηε κέζν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, κε ή ρσξίο αλζξψπηλε 
παξέκβαζε, γηα ζθνπνχο απεπζείαο εκπνξηθήο πξνψζεζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη γηα 
θάζε είδνπο δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, επηηξέπεηαη κφλν αλ ν ζπλδξνκεηήο ζπγθαηαηεζεί εθ  ησλ  

             396.  Μαπία Κανελλοπούλος- Μπάηη (2004) Ζηηήμαηα πνεςμαηικήρ ιδιοκηηζίαρ ζελ. 162-173 

             397. www.dpa.gr 

             398. www.e-lawyer.gr 

             399. Ελίζα. Δ. Αλεξανδπίδος (2010) Το Δίκαιο Τος Ηλεκηπονικού Εμποπίος ζελ. 240-247 
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πξνηέξσλ ξεηψο.», ελψ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 «Γελ επηηξέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε κε 
δεηεζεηζψλ επηθνηλσληψλ γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο, εθφζνλ ν ζπλδξνκεηήο έρεη δειψζεη 
πξνο ηνλ θνξέα παξνρήο δηαζεζίκσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ φηη δελ 
επηζπκεί γεληθψο λα δέρεηαη ηέηνηεο επηθνηλσλίεο. Ο θνξέαο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξίδεη 
δσξεάλ ηηο δειψζεηο απηέο ζε εηδηθφ θαηάινγν ζπλδξνκεηψλ, ν νπνίνο είλαη ζηε δηάζεζε θάζε 
ελδηαθεξνκέλνπ.»

400 

          Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ αξ. 6 ηνπ πδ 131/2003 « εκπνξηθή επηθνηλσλία κε 
παξαιήπηε πνπ δελ ηελ έρεη δεηήζεη, αλ γίλεηαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη εθφζνλ δελ 
απαγνξεχεηαη, πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ζαθψο θαη επαθξηβψο επζχο σο πεξηέιζεη ζ' απηφλ.». 
Ζ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ καο επηζεκαίλεη φηη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθή δσήο ζηνλ 
επηθνηλσληαθφ ηνκέα νη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε 
δεηεζείζαο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ θαη 
λα ζπκβνπιεχνληαη ηαθηηθά κεηξψα «επηινγψλ» , φπνπ κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ηα θπζηθά 
πξφζσπα πνπ επηιέγνπλ λα κελ ιακβάλνπλ ηέηνηεο εκπνξηθέο επηθνηλσλίεο.  

          Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ε Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ έρεη εθδψζεη ηελ 
νδεγία 2/2011, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία δήισζεο ζπγθαηάζεζεο ησλ ρξεζηψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθά κέζα γηα ηελ πινπνίεζε επηθνηλσληψλ πξνο ην ζθνπφ ηεο 
απεπζείαο πξνψζεζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή άιισλ δηαθεκηζηηθψλ ζθνπψλ κε ρξήζε 
ζπζηεκάησλ θιήζεο ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε. Ζ νδεγία, εθηφο ησλ άιισλ, πξνσζεί ηε 
ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ «double opt-in» ζηε δηαδηθαζία παξνρήο ηεο ζπγθαηάζεζεο ησλ 
ρξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ, δειαδή ηελ 
επηβεβαησηηθή ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε ,σο κέηξν επαιήζεπζεο θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, αλαθνξηθά 
κε ηελ επηθχξσζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπ ζηελ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 
νδεγία ηζρχεη απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2011.

401
 Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ηεο 

ζπγθαηάζεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζηνιή δηαθεκίζεσλ κε 
απηνκαηνπνηεκέλα κέζα, ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηείηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 
«opt-in», δειαδή ε απνζηνιή κελπκάησλ κφλν θαηφπηλ ξεηήο ζπγθαηάζεζεο ηνπ παξαιήπηε. 

         Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε εηαηξείαο εληφο ηεο Διιάδαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηνχζε 
ηερληθέο «spamming» είλαη ε "CALINO” A.E. Σν 2008 ε Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 
Γεδνκέλσλ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπην έιεγρν ζηα γξαθεία ηεο πξναλαθεξζείζαο επηρείξεζεο 
πξνθεηκέλνπ λα εξεπλήζεη ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλέιεγε 
ε εηαηξεία. Ζ Αξρή δηαπίζησζε φηη ε επηρείξεζε ζπλέιεγε δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ απφ ηζηνζειίδεο, κηα πξαθηηθή πνπ είλαη γλσζηή σο harvesting. Δηδηθφηεξα, 
δηαπηζηψζεθε φηη ε "CALINO” A.E. πξαγκαηνπνηνχζε ζπιινγή δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ απφ ηζηνζειίδεο ειιεληθψλ νλνκάησλ ρψξνπ κε ηε ρξήζε απηφκαηνπ ινγηζκηθνχ-
αξάρλεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο αλαξηψληαη ζηηο ηζηνζειίδεο απφ ηνπο 
θαηφρνπο ηνπο, καδί κε άιια πξφζζεηα ζηνηρεία, κε ην ζθνπφ ηεο επαγγεικαηηθήο ή 
πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηψλ καδί ηνπο θαη φρη γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ ή 
ππεξεζηψλ. Σα ζηνηρεία απηά ηεο επηθνηλσλίαο ε "CALINO” A.E. εηαηξεία ηα ζπκπεξηέιαβε ζε 
ειεθηξνληθφ πξντφλ θαηαιφγνπ δηεπζχλζεσλ, ην νπνίν πσινχζε ζε ηξίηνπο, κε ζθνπφ ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ζηνρεπκέλεο δηαθήκηζεο εθ κέξνπο ηνπο. Παξάιιεια, ηα ρξεζηκνπνηνχζε θαη 
ε ίδηα γηα ηελ απνζηνιή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, κε ηα νπνία δηαθήκηδε ην σο άλσ πξντφλ 
ηεο.    

         Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ήηαλ λα 
επηβιεζεί πξφζηηκν είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξψ ζηελ "CALINO” A.E. γηα ηε ζπιινγή 
δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα θαη ηε 
ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην ειεθηξνληθφ πξντφλ ηεο. Δπίζεο, ε εηαηξεία ππνρξεψζεθε λα 
ελεκεξψζεη φινπο ηνπο αγνξαζηέο ηνπ πξντφληνο φηη πεξηέρεη δεδνκέλα πνπ δελ είλαη λφκηκα 
θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα δηαγξαθνχλ. Αλαθνξηθά κε ηελ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ απφ ηελ 
εηαηξεία ζε φιε ηε ιίζηα δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη αξηζκψλ ηειενκνηνηππίαο 
πνπ είρε ζπιιέμεη απφ ην δηαδίθηπν θαη φρη κφλν ζε φζνπο είραλ θάπνηα πξνεγνχκελε 
ζπλαιιαγή καδί ηεο, επηβιήζεθε πξφζηηκν ζηελ εηαηξεία είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξψ.

402 
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Οη ρξεκαηηθέο πνηλέο νη νπνίεο επηβιήζεθαλ ζηελ  "CALINO” A.E. απνηεινχλ απφδεημε φηη ηα 
άηνκα θαη γεληθφηεξα φινη νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ έρνπλ δηθαηψκαηα ηα νπνία ηνπο 
πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο αλεπηζχκεηεο δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο :

403
    

 Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα γλσξίδεη πνηνο επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 
ηνλ αθνξνχλ,  ηελ πξνέιεπζή ηνπο θαη ηελ ηπρφλ θνηλνπνίεζή ηνπο ζε ηξίηνπο. Σν 
ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα αζθείηαη κε γξαπηή αίηεζε ηνπ αηφκνπ πξνο ηνλ απνζηνιέα ηνπ 
κελχκαηνο. Δάλ ζε 15 εκέξεο ν απνζηνιέαο δελ απαληήζεη, ηφηε ην άηνκν έρεη 
δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 12 ηνπ Ν.2472/1997, ε νπνία κπνξεί λα επηβάιιεη θπξψζεηο. 

 Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη λα παχζεη ε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, κε γξαπηή 
αίηεζε πξνο ηνλ απνζηνιέα. Δάλ ν απνζηνιέαο δελ απαληήζεη εληφο 15 εκεξψλ ή ε 
απάληεζή ηνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ην άηνκν κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηελ Αξρή 
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν.2472/1997, ε 
νπνία κπνξεί λα επηβάιιεη ηα λφκηκα.  

 Αλεμάξηεηα απφ ηηο δχν παξαπάλσ δπλαηφηεηεο, εάλ ε απνζηνιή ησλ κελπκάησλ έρεη 
πξνθαιέζεη εζηθή βιάβε ζην άηνκν, φπσο δηαηάξαμε ηεο εξεκίαο ηνπ ή δηάδνζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ζε ζπλνηθνχληεο κπνξεί θαηεπζείαλ λα αμηψζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 
ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Ο λφκνο πξνβιέπεη σο ειάρηζηε απνδεκίσζε δέθα ρηιηάδεο επξψ 
γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ θαη έμη ρηιηάδεο επξψ γηα ηελ 
πεξίπησζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ζ αμίσζε κπνξεί λα πξνβιεζεί κε απνζηνιή 
εμσδίθνπ ή θαη κε αγσγή απνδεκίσζεο ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο 
ηνπ απνζηνιέα.   

         Αληίζεηα απφ φηη πηζηεχεηαη, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο πνπ επηηξέπνπλ ππφ φξνπο 
ην «spamming» ζηελ Διιάδα. Ζ πξνψζεζε πψιεζεο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο κε 
απεπζείαο κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο ζηνλ παξαιήπηε πξνυπνζέηεη ηελ ρξήζε ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ ρξήζε απηή επηηξέπεηαη εθφζνλ φκσο πιεξνχληαη 
νη εμείο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηελ απφθαζε 50/2000 ηεο Αξρήο 
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ :

404 

 Ο παξαιήπηεο έρεη δψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ζαθή ζπγθαηάζεζή ηνπ, ζχκθσλα κε 
ηελ νπνία δέρεηαη λα ιακβάλεη ηέηνηα κελχκαηα κε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ 
δεδνκέλσλ. Αλ ν παξαιήπηεο δελ έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, ν απνζηνιέαο ηνπ 
κελχκαηνο πξέπεη λα έρεη ζπιιέμεη ηα δεδνκέλα απφ δεκφζηα πξνζβάζηκεο πεγέο. 
Παξάιιεια, ηα δεδνκέλα απηά πξέπεη λα είλαη ηα απνιχησο αλαγθαία, γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηεο επηθνηλσλίαο, δειαδή ε δηεχζπλζε (ειεθηξνληθή ή θαλνληθή), ην 
νλνκαηεπψλπκν θαη ην επάγγεικα. 

 Ο ζθνπφο ηεο ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη κφλν ε άκεζε δηαθήκηζε θαη 
εκπνξία θαη λα κελ αληίθεηηαη ζηα ρξεζηά ήζε. 

 Καηά ην ζηάδην ηεο ζπιινγήο θαη πξηλ ηελ πξψηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ, ν απνζηνιέαο 
πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη γηα ην γεγνλφο φηη 
πξφθεηηαη λα πξνβεί ζε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ γηα 
δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. Αλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δεδνκέλα άλσ ησλ ρηιίσλ 
πξνζψπσλ, έρεη ην δηθαίσκα λα κελ ελεκεξψζεη αηνκηθά, αιιά κε θαηαρψξεζε ζηνλ 
ηχπν ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 408 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 

 Πξηλ ηελ ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, ν απνζηνιέαο πξέπεη λα δηαπηζηψζεη φηη 
απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2472/1997. Σν Μεηξψν 
απηφ είλαη έλαο θαηάινγνο πξνζψπσλ πνπ δελ επηζπκνχλ ηα δεδνκέλα ηνπο λα 
ηπγράλνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. 

         Πέξα φκσο απφ ηελ απνζηνιή κελπκάησλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, ππάξρεη θαη κηα 
άιιε θαηεγνξία κελπκάησλ ηα νπνία απνζηέιινληαη γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο.

405
 Γηα παξάδεηγκα 

θάπνην ππνςήθην θφκκα ή θάπνηνο ππνςήθηνο βνπιεπηήο ελφο θφκκαηνο απνζηέιιεη 
αιιεινγξαθία, ειεθηξνληθή ή θαλνληθή, πξνθεηκέλνπ λα πξνβάιιεη ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ θαη 
λα  θεξδίζεη  ηελ  εκπηζηνζχλε  ηνπ  θνηλνχ. Ζ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ   έρεη  
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εθδψζεη ηελ νδεγία 1/2010 ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξνο ην 
ζθνπφ ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν, 
δειαδή πξνεθινγηθψο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εθινγήο ηνπο, απφ πνιηηηθά θφκκαηα, 
βνπιεπηέο, επξσβνπιεπηέο, παξαηάμεηο θαη θαηφρνπο αηξεηψλ ζέζεσλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 
ή ππνςεθίνπο ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ηηο εθινγέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηηο 
εθινγέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

8.8 Διαφημίσεις αθέμιτου ανταγωνισμού 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 λ. 146/1914 «Πεξί αζεκίηνπ αληαγσληζκνχ», ηίζεηαη γεληθή αξρή 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαγνξεχεηαη θαηά ηηο εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο ή γεσξγηθέο ζπλαιιαγέο 
θάζε πξάμε πνπ γίλεηαη κε ζθνπφ αληαγσληζκνχ, ε νπνία φκσο αληηηίζεηαη ζηα ρξεζηά ήζε. Ζ 
παξάβαζε φκσο ησλ ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ, ελφςεη αληαγσληζηηθψλ ζθνπψλ, δελ είλαη 
ρσξίο άιιν αζέκηηε. Γηα λα ραξαθηεξηζζεί αζέκηηε πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο 
πνπ λα ζηνηρεηνζεηνχλ ηνλ αζέκηην ραξαθηήξα ηεο ζπκβαηηθήο παξαβάζεσο. Γηα παξάδεηγκα 
σο πξάμε αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε απνδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζηή κε 
ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ κπζηηθψλ, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα θαη κε ηελ 
δηάζπαζε ησλ ηπρφλ ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ ηνπ άιινηε εηαίξνπ ή ππαιιήινπ. Δπίζεο, πξάμε 
αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ζεσξείηαη θαη ε επί ζθνπψ αληαγσληζκνχ πξφθιεζε ηξίηνπ φπσο 
πειάηε, πξνκεζεπηή, ππαιιήινπ ή ζηειέρνπο γηα παξάβαζε ή δηάιπζε ηεο ζπκβάζεψο ηνπ κε 
αληαγσληζηή. Πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη ε χπαξμε λνκηθψο έγθπξεο δεζκεχζεσο θαη ε 
παξάβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθήο.

406 

         Οη αζέκηηεο δηαθεκίζεηο σο θαηεμνρήλ πεδίν φπνπ δηαζηαπξψλεηαη ην δίθαην πξνζηαζίαο 
ηνπ θαηαλαισηή κε ην δίθαην ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, πξνζθξνχνπλ ζηα ρξεζηά ήζε ηνπ 
άξζξνπ 1 λ. 146/1914.

407
 Απφ ηε ζθνπηά ηνπ θαηαλαισηή θαη ρσξίο ηε ζπλδξνκή ζρέζεο 

αληαγσληζκνχ απαγνξεχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξάγξαθνη 5,6 ηνπ λφκνπ 2251/1994. 
χκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ.5 λ. 2251/1994 απαγνξεχεηαη θάζε δηαθήκηζε ε νπνία πξνζβάιιεη 
ηα ρξεζηά ήζε. Καηά ηελ παξ. 5 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ αζέκηηε είλαη ηδίσο ε δηαθήκηζε πνπ 
έρεη σο ζηφρν ή ελδερφκελν απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε ή εθκεηάιιεπζε αηζζεκάησλ θφβνπ, 
πξνιήςεσλ ή δεηζηδαηκνληψλ ή ηελ εμψζεζε ζε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, δηαθξίλεη κεησηηθά 
θνηλσληθέο νκάδεο κε βάζε ην θχιν, ηε θπιή, ηελ ειηθία, ην ζξήζθεπκα, ηελ εζληθφηεηα, ηελ 
θαηαγσγή, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο θπζηθέο ή ςπρηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, δεκηνπξγεί ηελ εηθφλα 
ππεξβνιηθά δειεαζηηθήο πξνζθνξάο, ηδίσο ζε παηδηά, λένπο θαη ζηηο πην επάισηεο θαηεγνξίεο 
ηνπ πιεζπζκνχ, απεπζχλεη ην κήλπκα ζην ππνζπλείδεην ή είλαη έκκεζε.  

         Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ άξζξνπ 9 λ. 2251/1994 θαη ηνπ άξζξνπ 1 λ. 146/1914 επηβάιιεη φπσο 
ε κέγηζηε πιεηνςεθία ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ αζέκηηεο δηαθήκηζεο, πνπ απαξηζκεί ην άξζξν 
9 παξ. 6 λ. 2251/1994 ε δηαθήκηζε λα ζεσξείηαη σο αζέκηηε θαηά ην άξζξν 1 ηνπ λ. 146/1914, 
εθφζνλ ε έλλνηα ηνπ αζέκηηνπ είλαη εληαία θαη ζηνπο δχν λφκνπο. Δμαίξεζε ζπληζηνχλ εθείλεο 
κφλν νη πεξηπηψζεηο, φπνπ ε αληίζεζε ζηα ρξεζηά ήζε ζηεξίδεηαη ζηελ επέκβαζε ζηελ ηδησηηθή 
ζθαίξα ησλ θαηαλαισηψλ. ε νξηζκέλεο πάιη πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ πξάμεηο νη νπνίεο 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ λ. 2251/1994 θαη θαηά ηεθκήξην ζίγνπλ ηνλ θαηαλαισηή δελ 
απνθιείεηαη ν αληαγσληζηήο λα λνκηκνπνηείηαη λα δεηήζεη ηελ παξάιεηςή ηνπο, εθφζνλ απηέο 
απνηεινχλ ζπγρξφλσο θαη πξάμεηο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ αιιεινεπίδξαζε ησλ άξζξσλ 9 
ηνπ λ. 2251/1994 θαη 1 ηνπ λ. 146/1914 εθαξκφδεηαη θαη ζηελ ρεηξαθέηεζε ηεο αζέκηηεο 
δηαθήκηζεο απφ ηνλ ζθνπφ αληαγσληζκνχ.  

         ε άκεζε ζπζρέηηζε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 146/1914 θαη ην άξζξν 9 ηνπ λ. 2251/1994 
βξίζθεηαη θαη ην άξζξν 3 ηνπ λ. 146. Σν άξζξν 3 έρεη θπξίσο πξνζηαηεπηηθφ ραξαθηήξα. 
Καηαξρήλ πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ αληαγσληζηψλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη 
επζέσο απφ ηνλ ίδην ηνλ λφκν, αθνχ ην άξζξν 3 αλαθέξεηαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ άξζξνπ 1. 
Πξνζηαηεχνληαη  φκσο  θαη  ηα ζπκθέξνληα ηεο νιφηεηαο θαη ηδίσο ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη 
ιφγσ ησλ παξαπιαλεηηθψλ δειψζεσλ κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζε βιαπηηθέο γη' απηνχο 
απνθάζεηο αγνξάο εκπνξεπκάησλ ή θαη ππεξεζηψλ.

408
  

         Σν άξζξν 1 λ.146/1914 απαγνξεχεη γεληθά ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ, ελψ ην άξζξν 3 λ. 
146/1914 πεξηνξίδεη ηελ απαγφξεπζε ζηηο αλαθξηβείο θαη παξαπιαλεηηθέο δειψζεηο. Με απηφλ 

http://www.dpa.gr/pls/portal/url/ITEM/B4C152850684EC3CE040A8C07C241B29
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ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα δηεμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ε ζρέζε ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 3 
κε εθείλε ηνπ άξζξνπ 1 είλαη ζρέζε εηδηθήο (άξζξν 3) πξνο γεληθή (άξζξν 1), πνπ ζα ζήκαηλε 
απνθιεηζκφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1. Τπάξρεη φκσο θαη ε αληίζεηε άπνςε, ε νπνία δελ 
δέρεηαη ηελ ζρέζε εηδηθνχ πξνο γεληθφ, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ 
πξαγκαηηθνχ ησλ δχν άξζξσλ : Σν άξζξν 1 απαηηεί πξάμε ε νπνία γίλεηαη κε ηνλ ζθνπφ 
αληαγσληζκνχ θαη αληίθεηηαη ζηα ρξεζηά ήζε, ελψ ε πξάμε ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 δελ είλαη 
αλαγθαίν λα έρεη ηηο ηδηφηεηεο απηέο. Ζ παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 δελ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθά θαη 
παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 1. Γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην είλαη ππνρξεσηηθφ λα πιεξνχληαη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1, νπφηε ηα δχν άξζξα εθαξκφδνληαη παξάιιεια κε ην ίδην έλλνκν 
απνηέιεζκα.

409 

         Όζν αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηνπ άξζξνπ 3 λ. 146/1914 κε ην άξζξν 9 λ.2251/1994, ζην 
άξζξν 9 παξ. 1 δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο δηαθήκηζεο, ζηελ παξ. 2 ν νξηζκφο ηεο παξαπιαλεηηθήο 
δηαθήκηζεο θαη νξίδεηαη ξεηά φηη απαγνξεχεηαη ε παξαπιαλεηηθή θαη ε αζέκηηε δηαθήκηζε. Οη 
έλλνηεο, ηφζν ηεο δηαθήκηζεο φζν θαη ηεο παξαπιάλεζεο, πνπ δηαηππψλνληαη κε ηνλ 
2251/1994, είλαη επξχηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο ίδηεο έλλνηεο, πνπ πεξηέρνληαη ζην άξζξν 3 λ. 
146/1914. Ζ άπνςε φηη ζχκθσλα κε ηνλ λ.146/1914 νη δπλαηφηεηεο ηνπ θαηαλαισηή ζα πξέπεη 
λα ππάξρνπλ ζσξεπηηθά, καδί κε ηα άιια δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο είλαη ζχκθσλε 
κε ηα ιεγφκελα ηνπ λ. 2251/1994. Αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ην άξζξν 14 παξ.5 λ. 2251/1994 ηα 
δχν λνκνζεηήκαηα ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη θαη ζε επίπεδν δηθνλνκηθψλ θαλφλσλ, ψζηε λα 
δίλνπλ θάζε θνξά ηελ επλντθφηεξε γηα ηνλ θαηαλαισηή ιχζε. Σα παξαπάλσ αλ θαη θαηά θχξην 
ιφγν ηζρχνπλ γηα ηηο παξαδνζηαθέο δηαθεκίζεηο είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηηο 
δηαδηθηπαθέο.

410
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υμπεράσματα  

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ  σο δηαθεκηζηηθφ κέζν έρεη επηθέξεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ 
αληίιεςε θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο δηαθήκηζεο. Σα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ηληεξλέη, φπσο ε επηθνηλσλία, ε γιψζζα θαη νη ππεξζχλδεζκνη, δελ έρνπλ κεηαβάιεη κφλν ηε 
δνκή ησλ κεηαδηδφκελσλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ηνλ ξφιν ησλ δηαθεκηζηψλ θαη ησλ 
παξαιεπηψλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Πιένλ νη απνδέθηεο θαη ρξήζηεο ησλ 
δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηινγή θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ δεδνκέλσλ, 
γεγνλφο πνπ απνηειεί κηα λέα πηπρή ηεο αιιειεπίδξαζεο ε νπνία έρεη άκεζν αληίθηππν ζηνλ 
ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο.  

          Ζ κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ ζην επξχ θνηλφ, ηφζν ζηελ παξαδνζηαθή φζν θαη ζηελ 
δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε, θαηά θαλφλα αθνινπζεί ηελ αξρή ηεο κεηάδνζεο απφ κηα πεγή ζε 
πνιινχο παξαιήπηεο. Χζηφζν, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνζθέξνπλ, νη 
ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο εζσθιείνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζηελ θαηαζθεπή θαη δνκή 
ησλ κελπκάησλ ηνπο. Παξάιιεια, ζην Γηαδίθηπν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο ειεχζεξεο 
πεξηήγεζεο κε απνηέιεζκα ν θάζε κεκνλσκέλνο ρξήζηεο λα κπνξεί λα αθνινπζεί ηε ζεηξά 
πξνβνιήο δηαθεκίζεσλ ηεο επηινγήο ηνπ κέζσ ησλ ππεξζπλδέζκσλ. Αληίζεηα ζηα 
παξαδνζηαθά κέζα ν θαηαλαισηήο δέρεηαη ηα δηαθεκηζηηθά θείκελα κε κηα πξνεπηιεγκέλε ζεηξά 
ε νπνία έρεη γίλεη απφ ην δηαθεκηζηή ρσξίο λα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα νπνηαζδήπνηε αιιαγήο. 

          Άιια εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηαδηθηχνπ ζπλνδεχνληαη απφ πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζή ηνπο ζην ρξήζηε. Αξρηθά, ε χπαξμε πςειήο 
ππθλφηεηαο πιεξνθνξηψλ πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ εχθνια θαη 
γξήγνξα νπνηαδήπνηε κνξθή δεδνκέλσλ επηζπκνχλ κέζα ζηνλ παγθφζκην δηαδηθηπαθφ ηζηφ. Σε 
δηαδηθαζία ηεο γξήγνξεο πξφζβαζεο εληζρχεη ε ζπλνιηθή παξνπζία ακέηξεησλ 
ππεξζπλδέζκσλ ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη νη ρξήζηεο. Παξάιιεια, νη ππεξζχλδζκνη 
νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο ν θάζε ρξήζηεο ηνπο επηιέγεη 
κε ηνλ δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν ν νπνίνο εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. Ζ εμαηνκίθεπζε απηή έρεη 
σο απνηέιεζκα ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ πξνζσπνπνίεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ γηα ηνλ θάζε ρξήζηε μερσξηζηά. Ζ 
πξνζαξκνγή ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ θαη λα θαηαλείκνπλ ηα 
ζηνηρεία πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Με ηελ 
πξνζσπνπνίεζε δεκηνπξγείηαη ε αληίιεςε ζηνλ θάζε ρξήζηε φηη ιακβάλεη αηνκηθή πξφζθιεζε 
πιεξνθφξεζεο γηα θάπνην γεγνλφο ή γηα έλα δηαθεκηδφκελν πξντφλ. Ζ πξνζσπνπνίεζε θαηά 
θαλφλα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ θαη ε επίδξαζή ηεο δηαθέξεη 
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο πιεξνθνξίαο. Δπηπξφζζεηα, νη δηαθεκηζηέο ζην Γηαδίθηπν έρνπλ ηελ 
επρέξεηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαιχηεξα θαη πην θαληαζκαγνξηθά δηαθεκηζηηθά θείκελα, 
απμάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο πηζαλφηεηεο πξνζέιθπζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

          Όκσο απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ππεξπιεζψξα απηή ησλ δεδνκέλσλ ελδέρεηαη λα 
πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηνλ αξρηθφ ηνπο 
πξνζαλαηνιηζκφ ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηνπλ κεγάιν βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηε ρξήζε ηνπ 
ηληεξλέη. Ζ παξνπζία αξθεηψλ ππεξζπλδέζκσλ ζε κηα ηζηνζειίδα είλαη πηζαλφ λα κπεξδέςεη ην 
ρξήζηε θαη λα ηνλ νδεγήζεη ζε κνλνπάηη ην νπνίν πεξηέρεη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ 
απηέο πνπ αλαδεηεί. Δπηπιένλ, κε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ειθπζηηθφηεξσλ θαη πην δσληαλψλ 
δηαθεκίζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο απμάλεηαη ε επίδξαζε ησλ 
δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ ζηνπο θαηαλαισηέο κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη λα πξνβαίλνπλ ζε κε 
απαξαίηεηεο αγνξέο, αμηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν εζθαικέλα έλα κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο 
ηνπο. 

          Όζνλ αθνξά ηε λνκηθή αληηκεηψπηζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ 
γεληθφηεξα, ε λνκνινγία θάζε ρψξαο σθέιηκν ζα είλαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία 
δεδνκέλεο ηεο ζπλερηδφκελεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ ηληεξλέη θαη ηεο εκθάληζεο λέσλ 
ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ηα νπνία βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε απηφ. Σν Γηαδίθηπν ζπλερψο 
αιιάδεη κνξθή θαη ηξφπν ιεηηνπξγίαο κε πξνζζήθε λέσλ ζηνηρείσλ θαη θαηάξγεζε 
παιαηφηεξσλ. Σν δίθαην πξνθεηκέλνπ λα κελ απνηειέζεη εκπφδην ζηελ εμέιημε ησλ 
ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ηα νπνία απνηεινχλ δχν απφ ηα 
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θπξηφηεξα γλσξίζκαηα ηνπ ηληεξλέη, ζα πξέπεη λα παξεκβαίλεη ζην κέηξν ηνπ αλαγθαίνπ θαη λα 
δηαζέηεη ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά. Βέβαηα, ε 
ιεηηνπξγηά ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη αδχλαην λα αθεζεί ρσξίο λνκηθή επίβιεςε. Γηα ην ιφγν απηφ 
θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ην εχξνο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο επνπηείαο ησλ αξκφδησλ 
θάζε θνξά αξρψλ. ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη ην ζπλνιηθφ πιαίζην ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ηληεξλέη δελ απαηηεί ηελ αιιαγή ηεο δνκήο ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε 
ιεηηνπξγία θαη ην ζθνπφ ηεο δηαθήκηζεο νη νπνίνη ηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ αλαθάιπςε 
ηνπ Γηαδηθηχνπ απιψο επηηάζζεη ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο 
θαλφλσλ κε ην πλεχκα ησλ λέσλ πνιπκεζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.            
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