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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

Απφ ηε ζηνά ηνπ Αηηάινπ ζην θαηάζηεκα ηεο Prada ζηελ Νέα Τφξθε.. «Πεξπαηάο 

κέζα ζηνλ ρξφλν»…. «Πεξπαηάο ζην κέιινλ». Ζ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο θαη ε 

εληχπσζε πνπ πξνθαιεί ζηνλ επηζθέπηε επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή πξφζεζε. Οη 

επηρεηξήζεηο επσθεινχληαη ηελ ππφ ζπδήηεζε παξαηήξεζε. Σν ηκήκα κάξθεηηλγθ,  κε 

ηελ βνήζεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο «θαηαζηξψλεη» θαηαλαισηηθέο – αγνξαζηηθέο εκπεηξίεο.  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη, κέζσ άξζξσλ, βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ, έξεπλαο 

πεξηερνκέλνπ θαη παξαηήξεζεο, λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε δχν δηαθξηηψλ θιάδσλ, ηνπ 

κάξθεηηλγθ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη εηδηθφηεξα ε ζπλεηζθνξά ηεο ηειεπηαίαο ζε φξνπο 

αηκφζθαηξαο θαηαζηήκαηνο (atmospherics) θαη κάξθεηηλγθ εληππψζεσλ (impression 

marketing). Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν απφδεημεο ηεο παξαπάλσ ζρέζεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis) θαη ε παξαηήξεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα αλαιπζεί ε πεξίπησζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο εηαηξείαο Prada κε ηνλ 

Οιιαλδφ αξρηηέθηνλα Rem Koolhaas ζηε δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ ηα νπνία ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ «επίθεληξα ζεηζκνχ» ηα νπνία ζα απνδνκήζνπλ θαη ζα 

αλαλεψζνπλ ηηο πθηζηάκελεο πεπνηζήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επσλπκία ζηα πιαίζηα  

πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο εμέιημεο ηεο επσλπκίαο θαη ηεο επαλαηνπνζέηεζεο ηεο 

(repositioning).  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία κέξε 

 

ην πξψην κέξνο γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε ηνπ φξνπ αηκφζθαηξαο θαηαζηήκαηνο 

θαη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζηελ 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ φξνπ κε αλαθνξά ησλ πξσηκφηεξσλ ρψξσλ δηεμαγσγήο 



 

εκπνξίνπ. ηελ ζπλέρεηα αλαιχεηαη φ φξνο κάξθεηηλγθ εληππψζεσλ θαη γεληθφηεξα ε 

ζεψξεζε ηεο θαηλνκελνινγίαο. Αθνινπζεί ε αλάιπζε αξρηηεθηνληθψλ φξσλ φπσο θαη 

εκπεηξηθά παξαδείγκαηα ζπλεξγαζίαο αξρηηεθηνληθήο θαη κάξθεηηλγθ ηα νπνία 

απνηππψλνληαη κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ. 

ην δεχηεξν κέξνο, αθνχ έρεη ηνληζζεί ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα παξαηίζεηαη 

αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ε αλάιπζε πεξίπησζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Prada κε ηνλ Rem 

Koolhaas σο εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε φζσλ έρνπλ νξηζζεί ζην ζεσξεηηθφ ζθέινο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.  

Σέινο, ζην ηξίην κέξνο  ε εξγαζία θαηαιήγεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλάιπζεο κε ηελ εκπεηξηθή 

ηεθκεξίσζε, αλαθέξνληαη πεξηνξηζκνί θαη πξνηείλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα.  

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα είλαη ρξήζηκα γηα ηηο  επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ 

γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο εκπνξίαο εηδψλ πνιπηειείαο ε νπνίεο ζηα 

πιαίζηα δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έρνπλ ζηξακκέλν ην έλα κάηη 

ζηνλ αληαγσληζηή θαη ην άιιν ζηελ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ρξεζηκνπνηψληαο σο 

εξγαιεία κάξθεηηλγθ ηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο θαη ην κάξθεηηλγθεληππψζεσλ.
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ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 

 

Κεθάιαην 1: Ζ έλλνηα ηεο αηκφζθαηξαο θαηαζηήκαηνο  

 

1.1 Οξηζκνί αηκφζθαηξαο θαηαζηήκαηνο 

 

 

Ζ έλλνηα ηεο αηκφζθαηξαο θαηαζηήκαηνο αλαθέξεηαη ζηε ζπλεηδεηή ζρεδίαζε ηνπ 

ρψξνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε αγνξά ππφ ην πξίζκα ηνπ 

επεξεαζκνχ ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο κεζ-νδεπκέλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο θαηαλαισηέο ή πειάηεο. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ αγνξαζηηθή 

πξφζεζε θαη σο επέθηαζε ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε. πκπιεξσκαηηθά, ε έλλνηα 

εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία «ζησπειή γιψζζα» (silent language) ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ 

φπνηα εληάζζεηαη ε έλλνηα «γιψζζα ηνπ ζψκαηνο» (Kotler 1973-1974, 48). «Ο φξνο 

αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο πεξηγξάθεη ηηο εηδηθέο αηζζεηήξηεο ηδηφηεηεο ησλ ρψξσλ 

ιηαληθήο πψιεζεο νη νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα πξνθαιέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

αληηδξάζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο» (Summers T, Hebert R, 2001, p.145). «Ζ αηκφζθαηξα 

θαηαζηήκαηνο νδεγεί ζηελ ελίζρπζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ αλαθνξηθά 

κε ηελ πνηφηεηα απμάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δχλακε ηεο πεηζνχο ησλ 

επηρεηξήζεσλ» (Sharma A, Stafford T, 2000, p.183). Ζ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο 

απνηειεί κέζν δηαηήξεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πέξα απφ ηα ζπλεζηζκέλα 

φπσο ηελ ηηκή, ην πξντφλ, ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ πξνψζεζε. Οη θαηαλαισηέο 

επηθνηλσλνχλ κε ην πεξηβάιινλ αγνξάο θαη πνιιέο θνξέο απνθαζίδνπλ γηα ηελ 

ελέξγεηα ηεο αγνξάο ζην ζεκείν πψιεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο φπσο ην ρξψκα, ε κνπζηθή, ν θσηηζκφο, ην ζηπι 

δηαξξχζκηζεο θ.α. απνηεινχλ ξπζκηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο 

(Baker J, Parasuraman D, 1994, pp328). Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο ν νπνίνο 

απνηππψλεη ηνλ ηξφπν επίδξαζεο ηεο αηκφζθαηξαο θαηαζηήκαηνο (store atmosphere) 

ζηελ εηθφλα θαηαζηήκαηνο (store image). «Ο βαζηθφο ξφινο ηνλ νπνίν επηιακβάλεηαη ε 

αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο είλαη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο θαηαλαισηέο 

αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπο» (Gardner M, Siomkos G, 1985, p). 

«Ζ ηθαλφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

απνδίδεηαη ζηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο» (Michon R, Chebat J, Turley L, 2005, 

p.576). O φξνο αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο επεξεάδεη απηφ πνπ φξηζαλ σο 
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«πεξηβαιινληηθή ςπρνινγία» (environmental psychology) νη Donovan θαη Rositter ην 

1982. Ο ππφ ζπδήηεζε φξνο επηρεηξεί λα πξνβιέςεη ηηο επηπηψζεηο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα δηαθνξεηηθψλ 

κεηαμχ ηνπο θαηαλαισηψλ. Οη ίδηνη εξεπλεηέο επηζήκαλαλ φηη ε αηκφζθαηξα 

θαηαζηήκαηνο έρεη επίδξαζε ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ην απνηέιεζκα ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο. 

 

 

Γηάγξακκα 1.1.: H Δπίδξαζε ηεο αηκφζθαηξαο θαηαζηήκαηνο ζηελ εηθφλα θαηαζηήκαηνο 

 

Πεξηβάιινλ θαηαζηήκαηνο                    Σεθκήξηα                    Γλψζε/επίδξαζε      

 

Πεγή: Baker J, Parasuraman D, 1994, “The influence of store environment on quality inferences 

and store image, Journal of the academy of marketing science, vol.22, no.4, p.332. 

 

1.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο έλλνηαο 

 

 

Ο φξνο αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο (atmospherics) βξίζθεη αληίθξηζκα σο εξγαιείν 

κάξθεηηλγθ εμαηηίαο ηεο κεηάβαζεο απφ ην θπζηθφ ζην ηερλεηφ πεξηβάιινλ δξάζεο, 

δηαβίσζεο, αγνξάο, δηαζθέδαζεο, εθπαίδεπζεο, εξγαζίαο θαη πνιιψλ άιισλ 

πεξηβαιιφλησλ-εθθάλζεσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. (Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ε κεηάβαζε 

απφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ Αξηζηνηέιε ζηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ χπαηζξν ζηηο ζχγρξνλεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Kellogg School of Management). πκθψλα κε ηνλ Kotler (1973-

Παξάγνληεο  
Πεξηβάιινληνο 

Παξάγνληεο 
ρεδηαζκνχ 

Κνηλσληθνί 
Παξάγνληεο 

Πνηφηεηα 
Δκπνξεχκαηνο 

Πνηφηεηα  
Τπεξεζηψλ 

Δηθφλα  
Καηαζηήκαηνο 
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1974,49) «ε έλλνηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ειθπζηηθψλ ηερλεηψλ πεξηβαιιφλησλ αλαηξέρεη 

ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο θαη εηδηθφηεξα ζηελ επνρή πνπ νη αξραίνη Έιιελεο 

νηθνδνκνχζαλ ηνπο λανχο ιαηξείαο ησλ ζεψλ, ζηνλ Μεζαίσλα φπνπ νη αξρηηέθηνλεο 

ησλ θαζεδξηθψλ λαψλ κειεηνχζαλ ηελ ζξεζθεπηηθή αηκφζθαηξα θαη θαηάλπμε θαη ζηελ 

επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο φπνπ νη αξρηηέθηνλεο ζρεδίαδαλ επηβιεηηθά παιάηηα». 

Αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ε κεηάβαζε ζηε ζπλεηδεηή ζρεδίαζε ηνπ 

ηνλίδεηαη απφ ηελ αληηπαξαβνιή ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ηνπ 19νπ αηψλα κε 

εθείλα ηνπ 20νπ . Δπηπιένλ, ζηνλ ρψξν πνπ ιακβάλεη ρψξα ε αγνξά ε ελ ιφγσ 

κεηάβαζε εληνπίδεηαη απφ ηελ αληηπαξαβνιή ηεο ζηνάο ηνπ Αηηάινπ κε ην θαηάζηεκα 

ηεο εηαηξείαο Prada ζηε Νέα Τφξθε φπσο ην επηκειήζεθε ν Rem Koolhaas θαη ην 

νπνίν ζα απνηειέζεη ηελ ππφ κειέηε πεξίπησζε ζην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

Ζ ζεκαζία ηεο σο άλσ αληηδηαζηνιήο ηεο εηαηξείαο Prada ζηε Nεα Τφξθε κε ηε ζηνά 

ηνπ Αηηάινπ έγθεηηαη ζηε κεηαθίλεζε ηνπ θνηλσληθνχ εθηνπίζκαηνο θαη δηάζηαζεο απφ 

ηνλ ρψξν ηεο αγνξάο ζην ζήκα ηεο κάξθαο. Ζ αξραία ειιεληθή αγνξά απνηεινχζε ηνλ 

θαη‟ εμνρήλ ρψξν θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο 

αζηηθήο δσήο κέζσ ηνπ νπνίνπ θαζίζηαην δπλαηή ε επη-θνηλσλία θαη ε δηαθξηηφηεηα ηεο 

θνηλσληθήο ππφζηαζεο ησλ πνιηηψλ. ηε ζχγρξνλε επνρή, ζηελ επνρή ηνπ branding 

(ηνπ ζήκαηνο, ηεο κάξθαο, ηεο ηακπέιαο), ε Αγνξά απνηειεί θνκκάηη θνηλσληθήο 

αλάδεημεο θαη status quo κέζσ ηεο ζήκαλζεο ηνπ απνθηεζέληνο αγαζνχ ή ππεξεζίαο. 

Ζ θνηλσληθή ππφζηαζε δελ ηαπηίδεηαη πιένλ ακηγψο κε ην ρψξν δηεμαγσγήο ηεο 

αγνξάο αιιά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ επηιερζέληνο αγαζνχ ην νπνίν δηαθξίλεη ην έλαλ 

πνιίηε ηεο Αζήλαο απφ ην άιιν θαη πιένλ ηνλ έλαλ  θαηαλαισηή ηνπ θφζκνπ ηεο 

κάξθαο απφ ηνλ άιιν. 

 

1.2.1 Πξψηκε αλαθνξά ρψξνπ δηεμαγσγήο αγνξαπσιεζηψλ 

 

 «νη Σηνέο είλαη θαλεξό πσο απνξξνθνύλ έλα πιήζνο δξαζηήξην, πνπ όιν θαη 

αλαλεώλεηαη. Τνπ πξνζθέξνπλ πεξηζηύιηα θαη εηζόδνπο. Τν πξνζθαινύλ λα κπεη από 

έλα ζσξό πύιεο θαη εύθνιεο θιίκαθεο ζηηο κεγάιεο θαη θαινθσηηζκέλεο ησλ αίζνπζεο, 

λα ζρεκαηίζεη νκάδεο…». 

 Paul Valery 
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1.2.1.1 Οη ζηνέο ζηελ Αζήλα 

 

 

Οη αξραίεο ειιεληθέο ζηνέο απνηεινχλ ηελ πξψηκε αλαθνξά νξγαλσκέλεο δηεμαγσγήο 

εκπνξίνπ. Ζ πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηεο ζηνάο ήηαλ λα πξνζηαηεχεη ηνπο αξραίνπο 

Έιιελεο πνιίηεο απφ ηηο εθάζηνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο ρσξίο λα ηνπο πεξηνξίδεη ζε 

ακηγψο θιεηζηφ ρψξν.  Οη ζηνέο βξίζθνληαλ ζηηο εθάζηνηε αγνξέο ησλ πφιεσλ. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ πφιεσλ ηεο αξραίαο Διιάδαο είραλ ζην θεληξηθφ ηνπο ρσξνηαμηθά θαη 

ζεκεηνινγηθά ζεκείν αγνξά. Ζ Αγνξά ηεο Αζήλαο, θνηηίδα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, 

απνηεινχζε ρψξν δηεμαγσγήο εκπνξίνπ, ζπλάζξνηζεο ησλ πνιηηψλ (θπξίσο αλδξψλ), 

θηινζφθσλ, πνιηηηθψλ, εκπφξσλ, δεκαγσγψλ, αξηζηνθξαηψλ, εγθιεκαηηψλ. 

Απνηέιεζε ρψξν ελζάξθσζεο ηεο έλλνηαο ηεο δεκνθξαηίαο, ρψξν δεκφζηνπ δηαιφγνπ 

θαη κεηέπεηηα ςεθνθνξίαο κε αλάηαζε ρεξηψλ, έδξα ηεο Γεξνπζίαο θαη ησλ 

δηθαζηεξίσλ. Ο Αξηζηνηέιεο κίιεζε ζηελ Αγνξά γηα ηηο  νκφξηδεο έλλνηεο πνιίηεο, 

πνιηηεία θαη πνιίηεπκα. Ο Ππζαγφξαο αλέπηπμε εθεί ηε γεσκεηξηθή ζεσξία ησλ 

πιεπξψλ ηνπ ηξηγψλνπ. Ο Ηππνθξάηεο ζπλέηαμε ησλ φξθν ηεο Ηαηξηθήο θαη ν Πιάησλαο 

κίιεζε γηα ηνλ «κχζν ηνπ ζπειαίνπ» ν νπνίνο βξίζθεη αληίθξηζκα κέρξη θαη ζήκεξα. 

χκθσλα κε ηνλ σο άλσ κχζν νη πνιίηεο ήηαλ αιπζνδεκέλνη ζε κηα ζπειηά θαη δελ 

κπνξνχζαλ λα δνπλ ηελ αιήζεηα παξά κφλν ηελ αληαλάθιαζε ηεο, δελ κπνξνχζαλ λα 

δνπλ απηέο θαζαπηέο ηηο ηδέεο παξά κφλν ηελ απεηθφληζε ηνπο. Οη «θηιφζνθνη» ήηαλ νη 

κφλνη ειεχζεξνη απφ αιπζίδεο θαη ηθαλνί λα ζπιιάβνπλ ηελ αιεζηλή έλλνηα ησλ ηδεψλ. 

Μπνξνχζαλ λα θαηέβνπλ θάησ ζηελ ζπήιηα θαη λα ζψζνπλ ηνπο αιπζνδεκέλνπο 

δείρλνληαο ηνπο ηελ αιήζεηα. Δπέιεμαλ φκσο λα κελ ην θάλνπλ. Ο παξαπάλσ κχζνο 

βξίζθεη αληίθξηζκα ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ππφ ην πξίζκα ηεο άξλεζεο ησλ 

«θηινζφθσλ», «εηδεκφλσλ» θαη «επατφλησλ» λα εκπιαθνχλ ζηελ πνιηηηθή αθήλνληαο 

ιηγφηεξν ηθαλνχο απφ απηνχο λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο.  

 

Ζ ηνά ηνπ Αηηάινπ 

 

Άξζξν ηεο ειάλαο Βξνληή ζηελ Καζεκεξηλή 7.10.2012, ηεχρνο 488. 

 

«…..Καηαιαβαίλεηο ηελ αξραία ηνπηνγξαθία κε έλαλ ηξφπν άκεζν. Ζ αγνξά είλαη ζε 

θαηάζηαζε εξεηπηψλα, αλ εμαηξέζνπκε ην λαφ ηνπ Ζθαίζηνπ, πνπ είλαη ν θαιχηεξα 

δηαηεξεκέλνο ζε φιε ηελ Διιάδα. Ζ ζηνά ηνπ Αηηάινπ δίλεη ζηνλ επηζθέπηε ηε 

δπλαηφηεηα λα ληψζεη φηη βξίζθεηαη ζε έλα αξραίν θηίξην θαη απηφ ηνλ νπιίδεη λα 

απνθαηαζηήζεη λνεξά φζα βιέπεη γχξσ ηνπ……Απνηεινχκελε θπξίσο απφ 

πξνζσπνγξαθίεο, ε έθζεζε ζε θάλεη λα ληψζεηο φηη βξίζθεζαη αλάκεζα ζε άιινπο 
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αλζξψπνπο, πνπ βξίζθνληαη ζηε ζηνά γηα λα ζπδεηνχλ, φπσο δειαδή γηλφηαλ ηνλ 

παιηφ θαηξφ. Με εληππσζηάδνπλ πεξηζζφηεξν ηα ξσκατθά πνξηξέηα, γηαηί απέδηδαλ ηηο 

ηδηνκνξθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ απεηθφληδαλ ρσξίο ίρλε εμσξατζκνχ…Πίζσ απφ 

γπάιηλα πεηάζκαηα, θαηά κήθνο ηεο ζηνάο, παξνπζηάδεηαη ε ιεπηά θεξακηθή. 

Κνηηψληαο κέζα απφ ηα ηδάκηα, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα δεη ηνπο άξηζηα νξγαλσκέλνπο 

ρψξνπο απνζήθεπζεο. ηηο μχιηλεο πξνζζήθεο εθηίζεληαη θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη πξψηνη Ακεξηθαλνί αξραηνιφγνη. Φαληάδνκαη ηη ζα αηζζάλζεθαλ 

φηαλ μεθίλεζαλ ηηο αλαζθαθέο ην 1931. «Μεγάιν ελζνπζηαζκφ. Ήηαλ ζαλ λα πήγαλ 

ζην θεγγάξη», ιέεη ν θ. Ράηη (δηεπζπληήο ηεο Ακεξηθαληθήο ζρνιήο θιαζηθψλ ζπνπδψλ). 

ηνλ επάλσ φξνθν ζπληειείηαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν: ε ςεθηνπνίεζε ηνπ 

αξρεηαθνχ πιηθνχ ησλ αλαζθαθψλ. Ζκεξνιφγηα, θσηνγξαθίεο, δειηία θαηαγξαθήο ησλ 

επξεκάησλ, ζρέδηα θαηαρσξίδνληαη ζε έλα εηδηθφ ςεθηαθφ ζχζηεκα. Δξεπλεηέο, 

θνηηεηέο, αιιά θαη απιφο θφζκνο ζα έρεη πξφζβαζε ζε απηά ηα αλεθηίκεηα αξρεία 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Κακηά άιιε ζπιινγή απηνχ ηνπ κεγέζνπο, νπνπδήπνηε ζηνλ 

θφζκν, δελ έρεη απηφ ην πιενλέθηεκα. Πνιιά αληηθείκελα ζε κεγάια κνπζεία, φπσο ην 

Μεηξνπνιηηηθφ ηεο Νέαο Τφξθεο ή ην Λνχβξν, δελ έρνπλ θαλέλα αξρείν ηνπ πιαηζίνπ 

ηεο αλαθάιπςεο ηνπο…..». 

 

«Πεξπαηάο κέζα ζην ρξφλν» 

«ην κνπζείν νη ηνπξίζηεο ηξαβνχλ θσηνγξαθίεο. «Δίλαη ζεκαληηθφ πνπ ππάξρεη ε 

ηνά ηνπ Αηηάινπ, άζρεηα αλ πξφθεηηαη γηα αλαθαηαζθεπή. Σα ρξψκαηα, ηα πιηθά, ν 

δηάθνζκνο, νη δηαζηάζεηο, φια καο βνεζνχλ ψζηε λα θαηαιάβνπκε πψο ήηαλ έλα 

εκπνξηθφ θηίξην ζηελ αξραηφηεηα», ζρνιηάδεη ν Ρνκπέξην, Ηηαιφο εξεπλεηήο. «Δίλαη ζαλ 

λα πεξπαηάο κέζα ζην ρξφλν», πξνζζέηεη ε Λφξελο έιηγκαλ, Γαιιίδα, πνιηηηθφο 

κεραληθφο. Ο Σδηκ Ράηη, δηεπζπληήο ηεο ακεξηθαληθήο ζρνιήο θιαζηθψλ ζπνπδψλ, δίλεη 

ηε δηθή ηνπ άπνςε, «ην κνπζείν είλαη απηφ πνπ θάλεη ηελ Αγνξά λα ηξαγνπδά, είλαη ε 

νξρήζηξα. Όια ηα εθζέκαηα δίλνπλ λφεκα ζην θέληξν απηφ ηεο αζελατθήο δσήο».  

Καηεβαίλσ λα πεξπαηήζσ ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν. Οη δηαδξνκέο ζηα κνλνπάηηα 

ελψλνπλ ηα ηζηνξηθά κλεκεία, φπσο ε Βαζίιεηνο ηνά, ε Θφινο, ην Χδείν ηνπ Αγξίππα, 

ην Βνπιεπηήξην. Ζ Αγνξά, πέξα ηνπ φηη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ θφζκνπ, είλαη έλα παλέκνξθν πάξθν. Οη Έιιελεο 

επηζθέπηεο ζπαλίδνπλ. Κακία θνξά νη άλζξσπνη ζεσξνχλ πνιιά πξάγκαηα δεδνκέλα, 

αθφκε θαη ηα ηνπφζεκα ηεο πφιεο ηνπο, ηα νπνία ηείλνπλ λα μερλνχλ, ζηεξνχκελνη φζα 

εθείλα κπνξνχλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ. «Δίλαη παλέκνξθν κέξνο. Δηδηθά ηελ άλνημε πνπ 

αλζίδνπλ ηα ινπινχδηα», ιέεη κηα θχιαθαο πνπ θάζεηαη θάησ απφ έλα πιαηάλη. «Δίλαη 

ηχρε κεγάιε λα έρεηο κηα ηέηνηα επηινγή εμφδνπ»…. Αμίδεη φκσο λα επηζθεθηνχκε ηελ 

αξραία πιαηεία, εηδηθά ηψξα ηελ επνρή ηεο θξίζεο. Μελ μερλάκε φηη είλαη ην κέξνο 
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φπνπ γελλήζεθε ε δεκνθξαηία. πδεηψ κε ηνλ θχξην Ράηη γηα ην ζέκα. «Ο Αξηζηνηέιεο 

έιεγε φηη ν άλζξσπνο δελ δεη κφλνο ηνπ ζηε θχζε, δεη κέζα ζε κηα θνηλσλία πνπ είλαη 

δηακνξθσκέλε κε πνιηηηζκφ. Ζ πφιε, έιεγε, δελ ππάξρεη αλ δελ ππάξρεη ε ζπκκεηνρή 

ζην επ δελ. ηελ αξραία αγνξά κπνξεί θαλείο λα αηζζαλζεί ηε δεκνθξαηία. ηελ 

πεξηνρή απηή βξέζεθαλ φζα ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αζελατθνχ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο. Δδψ έρσ δεη αλζξψπνπο λα θιαίλε απφ ζπγθίλεζε. Αθφκα θαη αλ 

θαληαδφκαζηε ην παξειζφλ, ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη θακηά θνξά κπνξνχκε λα ην 

αγγίμνπκε θαη απηφ λα καο αγγίμεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ». (ειάλα Βξνληή, 2012, ζει 23-

24). 

 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα απνηππψλεηαη ε ζηνά ηνπ Αηηαινχ κε ηε κνξθή πνπ έρεη 

ζήκεξα 

 

 

 

Ζ ηνά ηνπ Αηηάινπ ζήκεξα 

« Ζ ηνά ηνπ Αηηάινπ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο αξραίαο αγνξάο ήηαλ δψξν ηνπ βαζηιηά ηεο Πεξγάκνπ 

Αηηάινπ Β΄ (159-138 π.ρ.) ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο, φπσο δειψλεη επηγξαθή ζην επηζηχιην ηεο θάησ 

θηνλνζηνηρίαο, ε νπνία δηαηεξείηαη απνζπαζκαηηθά:  “BAΗΛΔΤ ΑΣΣΑΛΟ ΑΣΣΑΛΟΤ ΚΑΗ ΒΑΗΛΗΖ 

ΑΠΟΛΛΧΝΗΓΟ”.  Σν θηήξην αλαπηπζζφηαλ ζε κήθνο πεξίπνπ 116 κέηξσλ, ήηαλ δηψξνθν κε δεχηεξε 

ζεηξά θηφλσλ ζην εζσηεξηθφ θαη 21 θαηαζηήκαηα ζην βάζνο ζε θάζε φξνθν. Ζ ηνά ηνπ Αηηάινπ 
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απνηεινχζε γηα ηνπο Αζελαίνπο ρψξν ζπλάληεζεο, πεξηπάηνπ θαη εκπνξηθφ θέληξν ηεο επνρήο. 

Καηαζηξάθεθε απφ ηνπο Δξνχινπο ην 267 κ.ρ θαη ελζσκαηψζεθε ζην Τζηεξνξξσκατθφ ηείρνο ηεο 

Αζήλαο. Ζ αλαζηήισζε ηεο ηνάο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ εηψλ 1953-1956 απφ ηελ Ακεξηθαληθή 

ρνιή Κιαζζηθψλ πνπδψλ, βαζίζζεθε ζηηο κειέηεο ηνπ αξρηηέθηνλα Ησάλλε Σξαπινχ θαη πινπνηήζεθε 

ράξε ζηε δσξεά ηνπ John Rockefeller Jr. Ζ ηνά ιεηηνπξγεί σο κνπζείν, ζην νπνίν εθηίζεληαη ηα επξήκαηα 

απφ ηηο αλαζθαθέο ηνπ ρψξνπ ηεο Αξραίαο Αγνξάο». 

 Βαζηιηθή Υξηζηνπνχινπ, αξραηνιφγνο, ΤΠ.ΠΟ, Κφκβνο Οδπζζεχο.  

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=10303 

Πεγή θσηνγξαθίαο: http://el.wikipedia.org/wiki 

 

 

1.2.1.2  Οη ζηνέο ζην Παξίζη 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Paul Valery : «νη ηνέο είλαη θαλεξφ πσο απνξξνθνχλ έλα πιήζνο 

δξαζηήξην, πνπ φιν θαη αλαλεψλεηαη. Σνπ πξνζθέξνπλ πεξηζηχιηα θαη εηζφδνπο. Σν 

πξνζθαινχλ λα κπεη απφ έλα ζσξφ πχιεο θαη εχθνιεο θιίκαθεο ζηηο κεγάιεο θαη 

θαινθσηηζκέλεο ησλ αίζνπζεο, λα ζρεκαηίζεη νκάδεο, λ΄αθνζησζεί ζηε δχκσζε ησλ 

ππνζέζεσλ…». Οη ζηνέο-πεξάζκαηα (passages) ηνπ Παξηζηνχ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ 

αηψλα ήηαλ νη ππξήλεο αλάπηπμεο ηνπ εκπνξίνπ, ηφπνη θνηλσληθήο ζπλεχξεζεο κε 

θαηαζηήκαηα πνπ απέπλεαλ αέξα θαη αηκφζθαηξα πνιπηέιεηαο. Σα θαηαζηήκαηα πνπ 

ζπλαπνηεινχζαλ ηελ εθάζηνηε ζηνά απνηεινχζαλ κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο θαη 

δηαθξίλνληαλ ζε θαθέ, δαραξνπιαζηεία, ζέαηξα, βηβιηνπσιεία θ.α. Οη ζηνέο ηνπ 

Παξηζηνχ πνπ έρνπλ ζπληεξεζεί θαη δηαηεξεζεί ζην ζήκεξα κεηαθέξνπλ ηνπο 

ζπκβνιηζκνχο ηεο παιηάο επνρήο θαη εηδηθφηεξα κεηαθέξνπλ ηελ αηκφζθαηξα ηεο 

πνιπηέιεηαο. ηελ παξαθάησ εηθφλα απνηππψλεηαη ην passage Choiseul. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki
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To passage Choiseul (δεμηά ην 1908, αξηζηεξά 2006) 

Πεγή θσηνγξαθίαο: http://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_Choiseul 

 

1.2.1.3  Οη ζηνέο ζηε Nάπνιε 

 

 

Όπσο απνηππψλεηαη ζηε ζπιινγή Νηνθηκαληέξ ηνπ Stan Neumann κε ηίηιν 

«Αξρηηεθηνληθέο», ε Galleria Umberto Η είλαη έλα εκπνξηθφ θέληξν ρηηζκέλν ζηε Νάπνιε 

ηεο Ηηαιίαο κεηαμχ 1887 θαη 1891. ρεδηάζηεθε απφ ηνλ αξρηηέθηνλα Emanuel Rocco 

θαη πήξε ην φλνκα ηεο απφ ηνλ Βαζηιηά ηεο Ηηαιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 

θαηαζθεπήο. Ζ ππφ ζπδήηεζε ζηνά δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα Ηηαιηθήο 

αξρηηεθηνληθήο επεξεαδφκελε απφ ηελ επξσπατθή ηάζε ηεο επνρήο. Απνηειεί έλα 

«πβξίδην» εθφζνλ ζπλδπάδεη θαη θαιχπηεη αλάγθεο ςπραγσγίαο, εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηνίθεζεο. ηα πξψηα έηε απφ ηελ θαηαζθεπή ηεο απνηέιεζε έλα 

ζηαπξνδξφκη δξαζηεξηνηήησλ ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε θαη ζεκεηνινγηθά ιεηηνχξγεζε 

σο ζηνηρείν ηαπηφηεηαο γηα ην ηη ζεσξείηαη πεηπρεκέλν κε βάζε ηελ Δπξσπατθή 

θνπιηνχξα εθείλεο ηεο επνρήο. Ζ εκπνξηθή δχλακε ησλ παιαηνηέξσλ πφιεσλ 

αληηθαηνπηξίδνληαλ απφ ηηο ζηνέο ηνπο θαη ην κέγεζνο ηεο εκπνξηθήο δχλακεο ηεο 

Νάπνιεο αληηθαηνπηξίδνληαλ απφ ηε Galleria Umberto Η.  ε αξρηηεθηνληθνχο φξνπο ηα 

εθάζηνηε «πξνγξάκκαηα» πνπ ηελ απνηεινχλ (ηα ζέαηξα, ηα εζηηαηφξηα, ηα εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα, νη θαηνηθίεο) δελ απνηεινχλ ην έλα λεπξηθή απφιεμε ηνπ άιινπ. Αλ ε 

Galleria Umberto Η σο ζχλνιν εηδσζεί ζαλ έλα πάδι ζα έπξεπε ην έλα θνκκάηη ηνπ λα 

απαηηεί θαη λα δηαηεξεί πξνζιακβάλνπζεο απφ ην άιιν. Ζ ελ ιφγσ παξαηήξεζε 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_Choiseul
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απνηέιεζε θαη ηνλ ιφγν θαηά ηνλ νπνίν ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο άλζηζεο ηεο ζηνάο 

αθνινχζεζε πεξίνδνο κεγάιεο παξαθκήο. Σελ πεξίνδν ηεο έληνλεο παξαθκήο ηεο, 

απέπλεε ηελ αηκφζθαηξα ελφο έξγνπ ηέρλεο κε ζπλεηξκνχο πινχηνπ γηα φζνπο 

ςσλίδνπλ ή δνπλ εθεί ζην νπνίν ελ ηέιεη ςσλίδνπλ άηνκα ρακειψλ εηζνδεκάησλ. 

Απέηπρε λα πξνζειθχζεη ηελ αγνξά ζηφρν ησλ πινχζησλ νη νπνίνη ζα θαηνηθήζνπλ θαη 

ζα ςσλίζνπλ ζε απηή. Δλ θαηαθιείδη, ε νηθνλνκηθή επηθάλεηα ζεκαζηνινγηθά είλαη 

ηαπηηζκέλε κε ηνλ φγθν θαη κε ην κέγεζνο, φκσο ε πβξηδνπνίεζε ε νπνία απνηέιεζε 

εηδνπνηφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ζηνάο ήηαλ  αληίζεηε  κε ηελ απνκφλσζε, 

εηδνπνηφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ νηθνλνκηθά επηθαλψλ. ηελ παξαθάησ εηθφλα 

απνηππψλεηαη ε Galleria Umberto Η 

 

Galleria Umberto 

Πεγή θσηνγξαθίαο : Giorgio Sommer (1834-1914) “Naples”. Catalogue # 1135 

 

 

1.2.1.4  Οη ζηνέο ηνπ Μηιάλνπ 

 

 

Galleria Vittorio Emanuele II 
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Ζ ππφ ζπδήηεζε εκπνξηθή ζηνά πήξε ην φλνκα ηεο απφ ην πξψην βαζηιηά ηεο 

ελνπνηεκέλεο Ηηαιίαο, ελψλεη ηελ Piazza del Duomo κε ηελ Piazza della Scala, θαη 

ζπλνξεχεη γεσγξαθηθά κε ην Opera House. Απφ ην 1877, ελαξθηήξην έηνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, απνηέιεζε Μηιαλέδηθν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη  ηνπφζεκν κεγάισλ 

νίθσλ κφδαο φπσο ηεο Prada, Gucci, Tods θαη Louis Vuitton θαη εζηηαηνξίσλ καδηθήο 

εζηίαζεο (Moore, Doyle, 2010, 918) 

 

Σε ζηνά Vittorio Emanuele επέιεμε ε εηαηξεία Prada σο ρψξν ζηέγαζεο ηνπ πξψηνπ 

θαηαζηήκαηνο ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν «ηνπφζεκν» ζπλεηέιεζε ζηελ πξνζέιθπζε ηεο 

πξν-επηιεγκέλεο αγνξάο ζηφρνπ, ζηε πξνζέιθπζε θαη ηθαλνπνίζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ 

«πνιίηε ηνπ θφζκνπ» ν νπνίνο ηαμηδεχζεη ζπρλά θαη επηζπκεί ηα αμεζνπάξ ηαμηδηνχ λα 

ζεκαηλνχλ ζηα κάηηα ησλ ππνινίπσλ θαηαλαιαηψλ φηη «δηαθέξεη». Ζ αχξα 

απνθιεηζηηθφηεηαο ηεο Prada ζπλάδεη κε ην ηζηνξηθφ ηνπφζεκν Galleria Vittorio 

Emanuele. 

 

 

 

 

http://www.geolocation.ws/v/P/18030257/galleria-vittorio-emanuele-ii-mil/en 

 

 

 

1.3 Οη δηαζηάζεηο ηεο αηκφζθαηξαο θαηαζηήκαηνο 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Kotler  (1973-1974, 51), νη ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο νη νπνίεο 

απνηεινχλ ην κέζν επηθνηλσλίαο ηεο αηκφζθαηξαο θαηαζηήκαηνο είλαη: ε φξαζε, ε 

αθνή, ε φζθξεζε θαη ε αθή. Χο βαζηθέο νπηηθέο δηαζηάζεηο ηεο αηκφζθαηξαο 

ζεσξνχληαη: ην ρξψκα, ε θσηεηλφηεηα, ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα. Σηο βαζηθέο 

http://www.geolocation.ws/v/P/18030257/galleria-vittorio-emanuele-ii-mil/en
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αθνπζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο απνηεινχλ ε έληαζε θαη ν ηφλνο (pitch). Σηο βαζηθέο 

δηαζηάζεηο φζθξεζεο απνηεινχλ ην άξσκα θαη ε θξεζθάδα θαη ηηο βαζηθέο απηέο 

δηαζηάζεηο ηεο αηκφζθαηξαο απνηεινχλ ε απαιφηεηα, ε νκαιφηεηα θαη ε ζεξκνθξαζία. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε αηκφζθαηξα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί ζε φξνπο αηζζήζεσλ. Χο εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ παξαπάλσ 

ζπιινγηζκνχ ηνπ αληηπαξαβάιιεη ηελ αηκφζθαηξα ηεο ληηζθνηέθ (θσηεηλή, ζνξπβψδεο, 

δπλαηή θαη ηξαρχο) κε εθείλε ελφο γξαθείνπ ηειεηψλ (ππνηνληθή, ήζπρε θαη 

πεπαιαησκέλε). 

 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο απνηππψλεη ηελ έληαζε πξνζέιθπζεο εξεζηζκάησλ ζε πνζνζηά 

αλάινγα κε ηελ επηζηξαηεπκέλε αίζζεζε.  

 

 

Πίλαθαο 1.3: Έληαζε πξνζέιθπζεο αηζζήζεσλ 

 

ΑΗΘΖΖ ΔΝΣΑΖ ΠΡΟΔΛΚΤΖ 

Όξαζε 87,0% 

Αθνή 7,0% 

Όζθξεζε 3,5% 

Αθή 1,5% 

Γεχζε 1,0% 

χλνιν 100 % 

 

Πεγή : Peter A, 1999, Retail Marketing, p.112 

 

 

 Ο παξαθάησ πίλαθαο παξαζέηεη κηα νινθιεξσκέλε ιίζηα αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο αηκφζθαηξαο ζε αληίζηνηρε ζπζρέηηζε κε ηα ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο αγνξάο. 

 

Πίλαθαο 1.3: ηνηρεία ζρεδηαζκνχ πεξηβάιινληνο θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο 

Γηαζηάζεηο ηνηρεία ζρεδηαζκνύ   

Δμσηεξηθφο ρψξνο Αξρηηεθηνληθφ ζηπι Δθζέκαηα βηηξίλαο 

  Ύςνο θηεξίνπ Δίζνδνη 

  Μέγεζνο θηεξίνπ Οξαηφηεηα 

  Υξψκα θηεξίνπ Μνλαδηθφηεηα 

  Δμσηεξηθνί ηνίρνη θαη Γεηηνληθά θαηαζηήκαηα 
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πηλαθίδεο 

  Όςε θαηαζηήκαηνο Πεξηνρή 

  Σέληα/ζηέγε εηζφδνπ πκθφξεζε 

  Υιννηάπεηεο θαη θήπνη Parking θαη πξνζβαζηκφηεηα 

Δζσηεξηθφο ρψξνο Γάπεδα θαη ραιηά Θεξκνθξαζία 

  πλδπαζκφο ρξσκάησλ Καζαξηφηεηα 

  Φσηηζκφο Πιάηνο ησλ δηαδξφκσλ 

  Μπξσδηέο Υψξνο ξνπρηζκνχ 

  
Οζκέο (π.ρ.κπξσδηά 
θαπλνχ) Κάζεηε κεηαθνξά 

  Ήρνη θαη κνπζηθνί Νεθξέο πεξηνρέο 

  Δμαξηήκαηα Γηάηαμε εκπνξεπκάησλ 

  χλζεζε ηνίρνπ Δπίπεδα ηηκψλ 

  
Τθή ηνίρνπ (π.ρ. 
ηαπεηζαξία) 

Σνπνζεζία ηακεηαθψλ 
κεραλψλ 

  Οξνθή Σερλνινγία, εθζπγρξνληζκφο 

Γηαξξχζκηζε θαηαζηήκαηνο Καηαλνκή ρψξνπ  Υψξνη αλακνλήο 

  Σνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ Ρνή θίλεζεο-εμππεξέηεζεο 

  
Οκαδνπνίεζε 
εκπνξεπκάησλ Οπξέο αλακνλήο 

  Θέζε ρψξνπ εξγαζίαο Δπίπισζε 

  Σνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ Άδεηνο ρψξνο 

  Θέζε ηακεηαθήο κεραλήο Σνπνζεζία ηκεκάησλ 

    Ρπζκίζεηο εληφο ηκεκάησλ 

Δζσηεξηθά εθζέκαηα Posters, πηλαθίδεο, θάξηεο 
Δκθάληζε ζεκείνπ 
πξνψζεζεο 

  Δηθφλεο θαη έξγα ηέρλεο Δκθάληζε ηηκψλ 

  Γηαθφζκεζε ηνίρσλ Δκθάληζε πξντφλησλ 

  Θεκαηηθέο ελφηεηεο Κάδνη απνξξηκκάησλ 

  Παξνπζίαζε ζπλφινπ Κηλεηά 

Κνηλσληθή δηάζηαζε 
Υαξαθηεξηζηηθά 
πξνζσπηθνχ Υαξαθηεξηζηηθά πειαηψλ 

  ηνιέο ππαιιήισλ Ηδησηηθφηεηα 

  πλσζηηζκφο Απηφ-εμππεξέηεζε 

 

Πεγή πίλαθα: Lovelock C, Wirtz J, “Service Marketing, people, technology, strategy”, Pearson 

education, Prentice Hall, 2001; Berman B,  Evans J, Retail Management-a strategic approach, 

8
th
 ed., Prentice Hall, 2001, p.604, Turley L.W, Milliman R, 2000, “Atmospheric effects on 

shopping behavior. A review of the experimental literature”, Journal of business research, 49, 

193-211  
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1.4 Υαξαθηεξηζηηθά πεξηβάιινληνο (ambient characteristics) 

 

1.4.1 H Όζθξεζε 

 

 

Οη «νζθξεηηθέο λχμεηο» (olfactory cues) ησλ πξντφλησλ ή ησλ θαηαζηεκάησλ 

απνηεινχλ κία απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο αηκφζθαηξαο ζηελ νπνία νη κειεηεηέο έρνπλ 

επηδείμεη ελδηαθέξνλ εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

θαηαλαισηψλ. Δπηπιένλ, ε ζεκαζία ησλ αξσκάησλ θαη ν ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ έγθεηηαη ζηελ δπλαηφηεηα ηνπο λα επεξεάδνπλ ην Ληκπηθφ 

ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ ην νπνίν είλαη ην θαζ΄ χιελ αξκφδην γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο (Ellen θαη Βone, 1998). Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο αλαγλσξίδνπλ 

φηη ε αίζζεζε ηεο κπξσδηάο απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν κάξθεηηλγθ (Maxine Wilkie 

1995, p.40). Οη κειεηεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ππφ ζπδήηεζε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ππέδεημαλ ηελ ζπζρέηηζε ηνπ κε έλλνηεο φπσο:  αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα 

ηνπ πξντφληνο, αλαγλψξηζε θαη αλακφριεπζε ηεο επσλπκίαο, εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε 

ην θαηάζηεκα θαη ζπκπεξηθνξέο πξνζέγγηζεο (approach behaviors). (Lunardo R, 2011, 

p.179). Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ νζθξεηηθψλ λχμεσλ 

παξαηίζεληαη κηα ζεηξά απφ δεκνζηεχζεηο κειεηεηψλ νη νπνίεο ζπζρεηίδνπλ ηελ 

ζεσξεηηθή ηνπνζέηεζε κε ηελ έκπξαθηε παξαηήξεζε. 

 

1. Ζ ρξήζε αξσκάησλ επέδξαζε ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ αζιεηηθψλ 

παπνπηζηψλ ηεο εηαηξείαο Nike (Hirsch θαη Gay, 1991). 

2. H ρξήζε αξσκάησλ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ πεξλά ν 

θαηαλαισηήο ζε έλα θαηάζηεκα κε θνζκήκαηα. (Knasko, 1989). 

3. Ζ ρξήζε αξσκάησλ αχμεζε ηηο πσιήζεηο ησλ αξηνπνηηψλ θαηά 300% (Hirsch, 

1991). 
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1.4.1.1 Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ησλ νζθξεηηθψλ λχμεσλ 

 

 

«Σηο ηξεηο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαζηάζεηο ησλ νζθξεηηθψλ λχμεσλ απνηεινχλ ε 

παξνπζία ηνπο (ή ε απνπζία ηνπο), ην ζπλαίζζεκα ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνθαινχλ 

θαη ε εθαξκνγή ηνπο ή νκνηφηεηα ηνπο κε ην αληηθείκελν κειέηεο (πξντφλ ή παξερφκελε 

ππεξεζία). Σα αξψκαηα θαη νη νζκέο ζεσξνχληαη φηη επεξεάδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο 

ηξνπνπνηψληαο ηηο ζπκπεξηθνξέο πξνζέγγηζεο/απνθπγήο, αιιάδνληαο ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο θαη επεξεάδνληαο ηνλ βαζκφ επεμεξγαζίαο πξηλ ηελ 

ηειηθή απφθαζε γηα αγνξά. Δπηπιένλ, νη νζκέο αλακέλνληαη λα επεξεάζνπλ ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ ηξηκεξνχο κνληέινπ ζπκπεξηθνξάο: ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο 

αληαπνθξίζεηο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην ρψξν θαη ζην αληηθείκελν. Δλ ηέιεη, 

πνιινί κειεηεηέο θαηάθεξαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ξπζκηζηέο (moderators) ζηελ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία: Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. θχιν) θαη ην πιαίζην ην νπνίν 

ζπλεγνξεί ζην απνηειέζκαηα (π.ρ. κία αγρψδεο δηεξγαζία)». (Fitzgerald Bone, 

Schlder, 1999, p.244). 

Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ησλ νζκψλ, νη επηδξάζεηο ηνπ ζηα άηνκα θαη νη αληηδξάζεηο πνπ 

ηνπο πξνθαινχλ ζην νζθξεηηθφ εξέζηζκα απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα. 
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Πίλαθαο 1.4.1.1: Σα αξψκαηα ζηνλ ρψξν αγνξάο 

 

Άξσκα           Ρπζκηζηέο             Eπηδξάζεηο ζηα άηνκα       Aληηδξάζεηο ζην εξέζηζκα 

 (odor)            (Moderators)         (Effects upon people)          (Responses to stimulus) 

 

 

 

Πεγή: Fitzgerald Bone, P, Schlder E, 1999, “Scents in the Marketplace: Explaining a Fraction of 

Olfaction”, Journal of Retailing, Volume 75(2) pp. 245 

 

 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Fitzgerald Bone θαη  Schlder αλαθνξηθά κε ηελ 

δηάζηαζε παξνπζία αξψκαηνο είλαη ηα αθφινπζα:  

«Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ζπλεγνξνχλ ελαληίνλ ηνπ ηζρπξηζκνχ φηη ε απιή παξνπζία 

ηεο νζκήο επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή ιηαληθήο. Ζ έξεπλα δελ παξείρε 

άκεζε ζπζρέηηζε ηεο επίδξαζεο ησλ νζκψλ ζηελ αληίδξαζε ηνπ θαηαλαισηή ππφ ηελ 

Παποςζία 

(Presence) 

Πποζυπικέρ 

Διαθοπέρ 

(Individual 

Differences) 

Πποζέγγιζη/ 

Αποθςγή 

(Approach/ 

Avoidance) 

Σςναιζθημαηική 

ανηίδπαζη ζηο 

ανηικέίμενο 

(Affective 

response to object) 

Εςσαπίζηηζη 

(pleasantness) 

Σςνάθεια/ 

Ταιπιαζμα 

(Congruity/ 

Fit) 

Έπγο ή πλαίζιο  

αποηελεζμάηυν 

 

(Task or Context 

Effects 

Διάθεζη 

(Mood) 

-Διέγεπζη 

(Arousal) 

-Σθένορ 

(Valence) 

Γνυζηική 

πποζπάθεια 

(Cognitive effort) 

-Διαθεζιμόηηηα  

Πηγών  

(Availability) 

-Επεξεπγαζία 

(Elaboration) 

Αξιολογική 

ανηίδπαζη ζηο 

ανηικείμενο 

(Evaluative 

response to object) 

Ππόθεζη 

(Intent) 

Σςμπεπιθοπά 

(Behavior) 

-Δαπανόμενορ 

σπόνορ  

-Eύπεζη  

πληποθοπιών 

-Επιλογή 
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κνξθή πξνζέγγηζεο ή απνθπγήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηήξημαλ ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ ηελ δπλαηφηεηα ησλ 

νζκψλ λα επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ επίδξαζε ησλ νζκψλ 

ζηελ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο απνδείρζεθε πεξηζζφηεξν ηεθκεξησκέλε. Δπίζεο, 

παξαηεξήζεθε επίδξαζε ηεο χπαξμεο αξσκάησλ ζηελ πξφζεζε αγνξάο 

ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. Αλαθνξηθά κε ην ζθέινο ηεο επίδξαζεο ησλ αξσκάησλ 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή απνδείρζεθε επζεία ζπζρέηηζε κε ηνλ 

δαπαλψκελν ρξφλν ζην ρψξν αγνξάο, κηθξή επίδξαζε ζηελ έξεπλα θαη ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ θαη κηθξή επίδξαζε ζηελ ηειηθή επηινγή». (Fitzgerald Bone, Schlder, 

1999, p.248-249). 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Fitzgerald Bone θαη  Schlder αλαθνξηθά κε ηελ 

ζπζρέηηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο επραξίζηεζεο κε ηηο νζκέο είλαη ηα αθφινπζα:  

«Τπάξρνπλ απνδείμεηο φηη κεγαιχηεξε (ή κηθξφηεξε) αίζζεζε επραξίζηεζεο νδεγεί 

πεξηζζφηεξε (ή ιηγφηεξε) ζεηηθή δηάζεζε θαη ππάξρνπλ ιηγφηεξεο απνδείμεηο φηη ε 

αίζζεζε επραξίζηεζεο επηδξά ζηηο αμηνινγηθέο ηνπνζεηήζεηο απέλαληη ζε έλα ρψξν 

εξγαζία ή ζην αληηθείκελν πψιεζεο. Όια ηα επξήκαηα είλαη ζπλεπή ζηελ ηνπνζέηεζε 

φηη δελ κπνξνχκε λα βξνχκε κηα επράξηζηε (δπζάξεζηε) νζκή ε νπνία λα έρεη αξλεηηθή 

(ζεηηθή) επίπησζε ζηνπο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο ην  ρακειφηεξν βαζκφ αλάκεημεο θαη επεμεξγαζίαο, ηα ζηνηρεία 

απνδεηθλχνπλ φηη πθίζηαηαη ν πςειφηεξνο βαζκφο επεξεαζκνχ απφ ηα αξψκαηα». 

(ν.π, pp.250-251). 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Fitzgerald Bone θαη  Schlder αλαθνξηθά κε η 

ηαίξηαζκα θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ νζκψλ ζην ρψξν θαη ζην πξνο πψιεζε πξντφλ ή 

ππεξεζία είλαη ηα αθφινπζα:  

«Ζ ζπλάθεηα ή ηαίξηαζκα ησλ νζθξεηηθψλ λχμεσλ αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ε 

νζθξεηηθή λχμε αιιεινζπκπιεξψλεη θαη αιιεινζπκπιεξψλεηαη κε ηηο ππφινηπεο 

ηαθηηθέο κάξθεηηλγθ νη νπνίεο επηζηξαηεχνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ππεξεζία. 

Μεξηθέο νζκέο, αλ θαη θαηά θνηλή νκνινγία ζεσξνχληαη επράξηζηεο, κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο αθαηάιιειεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (ζπγθεθξηκέλν ρψξν 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο ηαθηηθέο κάξθεηηλγθ). Με άιια 

ιφγηα, ζηα κάηηα ηνπ θαηαλαισηή (ή ζηε κχηε ηνπ), ε κπξσδηά δελ ηαηξηάδεη κε ην 

πξντφλ. χκθσλα κε ηνλ Pomerantz (1981), φηαλ ε νζθξεηηθή λχμε δελ επηηπγράλεη λα 

ελαξκνληζηεί, νη δηάθνξεο ζπληζηψζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ θαηαλαισηψλ αληαγσλίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο εκπνδίδνληαο ηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε. Οζκέο πνπ δελ ελαξκνλίδεηαη κε 

ην ηειηθφ πξντφλ ζπλεγνξνχλ ζηελ αλάθηεζε εθ κέξνπο ηνπ θαηαλαισηή άζρεησλ 

πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο παξεκβαίλνπλ ζηελ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο «ζρεηηθψλ» κε ην 

αληηθείκελν πιεξνθνξηψλ. Χζηφζν, φηαλ ε νζθξεηηθή λχμε ελαξκνλίδεηαη, ε αλάθηεζε 
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απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη πξνεγνχκελσλ απνθάζεσλ δηεπθνιχλεηαη» (ν.π. p. 

251). 

 

 

 

1.4.1.2 Αξψκαηα θαη πξνζσπηθφηεηα κάξθαο 

 

 

H Maryana Kaplan θαη ε Kendra Zarrilli  ην 2005 ζε άξζξν ηνπο γηα ηελ Esomar 

επηρείξεζαλ λα επαλεμεηάζνπλ ηελ ζέζε ηνπ επηζηεκνληθνχ εξεπλεηή θαη θιηληθνχ 

ςπρνιφγνπ Louis Cheskin φηη ε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο θαζνξίδεη θαη επεξεάδεη 

ακηγψο ηελ πξνζσπηθφηεηα κάξθαο θαη φηη ν παξάγνληαο άξσκα ελέρεη κηθξή 

ζπκκεηνρή. Δηδηθφηεξα, εμέηαζαλ ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, ηελ πεπνίζεζε φηη ην φινλ 

είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία εθ ησλ νπνίσλ ζπληίζεηαη. Δπηρείξεζαλ 

ηε κεηαηφπηζε ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ Cheskin φηη ε αηζζήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ πξνθαιεί ε ζπζθεπαζία κεηαθέξνληαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα κάξθαο κε κηθξή 

ζπλεηζθνξά ζηελ πξναλαθεξζείζα κεηαηφπηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθαινχλ ηα 

αξψκαηα. Γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο ηνπο επέιεμαλ σο πξντφλ ην ζακπνπάλ 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη έρεη παξαηεξεζεί ζην ζεκείν ηεο αγνξάο (Point of Purchase) 

νη θαηαλαισηέο λα κπξίδνπλ ην πξντφλ πξηλ ην αγνξάζνπλ. Σα ζακπνπάλ πνπ 

επηιέρζεθαλ ήηαλ ην Dove Beautifully Clean and Finesse Enhancing Shampoo. Ο 

ιφγνο πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ φηη ην είρε ιεπθή θαη ην άιιν ρξσκαηηζηή ζπζθεπαζία. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα απνηππψλεηαη ε εμσηεξηθή φςε ησλ ζπζθεπαζηψλ.   Γηα ην 

πείξακα ηνπο επέιεμαλ 200 γπλαίθεο 18-55 εηψλ  νη νπνίεο ζπλήζηδαλ λα ινχδνληαη 5 

θνξέο ηελ εβδνκάδα κε πξντφληα θαηάιιεια γηα θαλνληθά καιιηά. Δηδνπνηφο ηνπο 

δηαθνξά απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζπλήζηδαλ λα ινχδνληαη κε πξντφληα ήπησλ 

θαζαξηζηηθψλ αξσκάησλ κε βάζε ην ζαπνχλη αληί γηα θξνπηψδε, γιπθά αξψκαηα. Ζ 

δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο θαζνξίζηεθε ζε δχν εκέξεο θαη πεξηείρε: ηελ 1ε εκέξα 

δνθηκέο κε θιεηζηά κάηηα (blind tests) αθ‟εαπηψλ ησλ αξσκάησλ θαη εθηηκήζεηο 

αθ‟εαπηψλ ησλ ζπζθεπαζηψλ ρσξίο ηελ πξνζζήθε πξντφληνο. Σελ 2ε εκέξα ην 

πείξακα πεξηειάκβαλε εθηηκήζεηο ησλ αξσκάησλ ζηε δηθή ηνπο ζπζθεπαζία θαη 

εθηηκήζεηο ησλ ηδίσλ αξσκάησλ ζηελ αληαγσληζηηθή  ζπζθεπαζία. Σα απνηειέζκαηα 

ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ηα αθφινπζα: 

«Άξσκα: ζε γεληθέο γξακκέο ην άξσκα ηνπ πξντφληνο dove επηθξάηεζε ζηα 

πεξηζζφηεξα ζηάδηα ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο – είηε παξνπζηαδφκελν ρσξίο 

ηελ επσλπκία ηεο κάξθαο ηνπ, είηε παξνπζηαδφκελν ζηε δηθή ηνπ ζπζθεπαζία, είηε 
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παξνπζηαδφκελν ζηε ζπζθεπαζία ηνπ Finesse. Οη εξσηεζέληεο απέδσζαλ ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ Dove ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ήπην, θαζαξφ, θξέζθν, θπζηθφ θαη 

απαιφ. Γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Finesse δελ παξαηεξήζεθε ζπλέπεηα ζηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο θαζψο πνίθηια αλάινγα κε ην εθηεινχκελν ζηάδην. 

πζθεπαζία: ζηα δχν ππφ ζπδήηεζε πξντφληα Dove θαη Finesse  απνδφζεθαλ 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο κάξθαο εδξαδφκελα απφ ηε ζπζθεπαζία 

ηνπο. Ζ ζπζθεπαζία ηνπ Dove ραξαθηεξίζηεθε σο ήπηα, θαζαξή, θξέζθηα, θπζηθή θαη 

απαιή. Ζ ζπζθεπαζία ηνπ Finesse ραξαθηεξίζηεθε σο πνιπηειήο, ζχγρξνλε, πςειήο 

πνηφηεηαο θαη έληνλεο πεξηπνίεζεο. 

(Γπζ) Αξκνλία Αξψκαηνο – πζθεπαζίαο: Δλψ ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αξψκαηνο ηνπ 

Finesse ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ, ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αξψκαηνο dove ήηαλ ηφζν ηζρπξή ψζηε λα είλαη ζε ζέζεη λα 

ππεξζθειίζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ Finesse σξαηνπνηψληαο ηελ 

δηθή ηνπ ήπηα, θαζαξή, θξέζθηα, θπζηθή θαη απαιή πξνζσπηθφηεηα» (Kaplan, Zarrilli, 

2005, pp.6). 

 

 

 

Dove Beautifully Clean and Finesse Enhancing Shampoo 

Πεγή: Κaplan M, Zarrilli K, 2005, “Fragrance Research”, ESOMAR pp.5 

 

1.4.1.3 Αξψκαηα θαη «ζθεπηηθηζκφο» ηνπ θαηαλαισηή 

 

 

χκθσλα κε ην Μνληέιν Γλψζεο ησλ Σαθηηθψλ Πεηζνχο (Persuasion Knowledge 

Model), ηνπ νπνίνπ ηα επξήκαηα αλαιχνληαη παξαθάησ, νη θαηαλαισηέο γλσξίδνπλ ηα 

θίλεηξα πνπ ππνιαλζάλνπλ ζηηο πξνζέζεηο πεηζνχο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθφηεξα  
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γλσξίδνπλ φηη ε ιέμε «θέξδνο» ππνβφζθεη ζην φξακα, ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηνπο 

ζηφρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Με βάζε ησλ παξαπάλσ ζπιινγηζκφ, ε ρξήζε 

νζθξεηηθψλ λχμεσλ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία εξγαιείσλ κάξθεηηλγθ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηαθηηθέο κε γλψκνλα λα πεηζζνχλ νη θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ 

ή λα αγνξάζνπλ πεξηζζφηεξν. «Όηαλ νη θαηαλαισηέο εθηίζεληαη ζε έλα άξσκα ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε αλαληηζηνηρία κε ην πεξηβάιινλ θαηαζηήκαηνο ή ην ρψξν παξνρήο 

ππεξεζηψλ, αλαπηχζζνπλ «ζθεπηηθηζκφ» αλαθνξηθά κε ηηο πξνζέζεηο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ. ε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ζπλεγνξεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

«ζθεπηηθηζκνχ», νη θαηαλαισηέο εκθαλίδνπλ δπζαξέζθεηα θαη αλαπηχζζνπλ αξλεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηε κάξθα ή ζηελ εηαηξεία». (Lunardo R, 2011, p.179.). Ο φξνο 

«ζθεπηηθηζκφο»  πξνζηδηάδεη ζε άηνκα ηα νπνία πξναπαηηνχλ πεηζηηθά επηρεηξήκαηα ή 

ζηνηρεία πξηλ ελζηεξληζηνχλ νηνζδήπνηε ζπιινγηζκφ. (Fleming, 2005). Δπηπιένλ, ηα 

ππφ ζπδήηεζε άηνκα, βξίζθνληαη ζε αηέξκνλε αλαδήηεζε πεηζηηθψλ επηρεηξεκάησλ, 

επαλαδηαπξαγκαηεπφκελα ηελ ηζρχ θαη ηελ αιήζεηα φζσλ αθνχλ.  Έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα δηαρσξίδνπλ ηελ αιήζεηα απφ ηελ δηαθεκηζηηθή πξνζπάζεηα ησλ ζηειερψλ ηνπ 

κάξθεηηλγθ θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε ρξήζε αξσκάησλ απνηειεί έλα αθφκε κέζν ζηελ 

πξνζπάζεηα πεηζνχο. (Boush, Friestad and Rose, 1994, p.169) 

 

1.4.1.4  Aξσκαηνζεξαπεία, ε επίδξαζε αξσκάησλ ζηνπο αλζξψπνπο 

 

Πίλαθαο 1.4.1.4: Aξσκαηνζεξαπεία, ε επίδξαζε αξσκάησλ ζηνπο αλζξψπνπο 

Δπσδηά 
Σύπνο 
αξώκαηνο 

Καηεγνξία 
Αξσκαηνζεξαπείαο 

Παξαδνζηαθή 
Υξήζε 

Πηζαλή 
ςπρνινγηθή 
επίδξαζε 

Δπθάιππηνο Camphoraceous 
Σνλσηηθφ,  
Γηεγεξηηθφ 

Απνζκεηηθφ 
Αληηζεπηηθφ 
Καηαπξαυληηθφ 

Σφλσζε θαη  
Δλέξγεηα 

Λεβάληα Βφηαλν 
Ζξεκηζηηθφ,  
Καηαπξαυληηθφ 

ηππηηθφ 
Μπνραιαξσηηθφ 
Καηαπξαυληηθφ 

Υαιάξσζε θαη 
Ζξεκία 

Λεκφλη Δζπεξηδνεηδέο 
Σφλσζε ελέξγεηαο 
"Αλεβαζηηθφ" 

Αληηζεπηηθφ 
Καηαπξαυληηθφ 

Καηαπξάπλζε 
ησλ  
επηπέδσλ 
ελέξγεηαο 

Μαχξν πηπέξη Πηθάληηθν 
Δμηζνξξνπεηηθφ 
Καηαπξαυληηθφ 

Μπνραιαξσηηθφ 
Αθξνδηζηαθφ 

Δμηζνξξφπεζε 
πλαηζζεκάησλ 

Πεγή : Lovelock C, Wirtz J, “Service Marketing, people, technology, strategy”, Pearson 

education, Prentice Hall, 2011, p.287 
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1.4.2 Σν ρξψκα 

 

 

«Σν ρξψκα είλαη δηεγεξηηθφ, ραιαξσηηθφ, εθθξαζηηθφ, ελνριεηηθφ, εληππσζηαθφ, 

πνιηηηζκηθφ, πιεζσξηθφ, ζπκβνιηθφ. Δηζρσξεί ζε θάζε έθθαλζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

καο, νκνξθαίλεη ηα ζπλεζηζκέλα, θαη δίλεη δηαζηάζεηο δξάκαηνο θαη ραξάο ζηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο» (Holtzschuhe, 2006, p.51). Δπηπιένλ, ην ρξψκα είλαη 

κέζν αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ φπσο θαη δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνλ αληαγσληζηή. 

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απεπζχλνληαη, ζην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πξντφληνο, ζε εηδηθνχο ρξσκάησλ νη νπνίνη εξεπλνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξoληαη ηα εμήο:  ε εηαηξεία Igloo αχμεζε ηεο πσιήζεηο 

ηεο θαηά 15% εμαηηίαο ηεο επηινγήο λέσλ ρξσκάησλ γηα ηα πξντφληα ηεο, νη παξαγσγνί 

ζρνιηθψλ πξντφλησλ φπσο Mead θαη Pentel γλσξίδνπλ φηη ηα ρξψκαηα πνπ επηιέγνπλ 

γηα ηα πξντφληα ηνπο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα επηηχρνπλ δήισζε κφδαο (fashion 

statement),νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο αιιάδνπλ εηεζίσο ην 30% ησλ ρξσκάησλ πνπ 

πξνηείλνπλ γηα ηα εθάζηνηε κνληέια θαη ζπκβνπιεχνληαη εηδηθνχο ρξσκάησλ ηξία 

ρξφληα πξηλ ηελ είζνδν ηνπ εθάζηνηε κνληέινπ ζηελ αγνξά. πκπιεξσκαηηθά, νη εηδηθνί 

επηζεκαίλνπλ φηη νη θαηαλαισηέο αθνινπζνχλ «θνηλνχο ηφπνπο» θαη λφξκεο ζηελ 

επηινγή ρξσκάησλ εηδηθφηεξα φηαλ έλα πξντφλ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία πςεινχ 

θηλδχλνπ θαη πξναπαηηεί πςειφ βαζκφ αλάκεημεο εθ κέξνπο ηνπ θαηαλαισηή. ηελ 

πξναλαθεξζείζα θαηεγνξία εληάζζεηαη ε πξάμε αγνξάο θαηλνχξηνπ κνληέινπ 

απηνθηλήηνπ (Grossman, Wisenblit, 1999, p.78) 

 

1.4.2.1  Οη ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο ησλ ρξσκάησλ ζηα άηνκα 

 

 

«Έξεπλεο νη νπνίεο κειέηεζαλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα ρξψκαηα ζε 

ζχλδεζε κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζηα θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 

ρψξνπο αγνξάο ηνπο, ππέδεημαλ φηη νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ λα ςσλίδνπλ ζε 

πεξηβάιινληα κε δεζηά ρξψκαηα. Παξαδφμσο, παξαηεξήζεθε φηη ηα πεξηβάιινληα ζηα 

νπνία θπξηαξρεί ην θφθθηλν ρξψκα (ην νπνίν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δεζηψλ 

ρξσκάησλ) δελ πξνηηκνχληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο επεηδή ηα ζεσξνχλ αξλεηηθά, 

έληνλα θαη ιηγφηεξν ειθπζηηθά απφ ηα ςπρξά πεξηβάιινληα. Σα δεζηά πεξηβάιινληα 

ελδείθλπληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ ρακειή αλάκεημε ηνπ θαηαλαισηή ή ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο παξνξκεηηθήο αγνξάο. Δπηπιένλ, ζπλεγνξνχλ ζε γξήγνξεο 

θαηαλαισηηθέο απνθάζεηο. ε αληίζεζε κε ηα δεζηά ρξψκαηα, ηα ςπρξά ρξψκαηα 



21 

 

ζπλάδνπλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ πςειή αλάκεημε εθ κέξνπο ηνπ θαηαλαισηή» 

(Lovelock, Wirtz, 2011, pp289). Ο θάησζη πίλαθαο πεξηγξάθεη ηηο αλζξψπηλεο 

αληηδξάζεηο ζηα ρξψκαηα. 

 

Πίλαθαο 1.4.2.1: Οη ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο ησλ ρξσκάησλ ζηα άηνκα 

Υξώκα 
Βαζκόο 
δεζηαζηάο 

ύκβνιν ηεο 
Φύζεο 

Αληηδξάζεηο ησλ αηόκσλ 
ζηα ρξώκαηα 

Κφθθηλν Θεξκφο Γε 

Τςειή ελέξγεηα θαη πάζνο: κπνξεί 
λα δηεγείξεη, λα ελεξγνπνηήζεη ζπλαηζζήκαηα,  
εθθξάζεηο θαη δεζηαζηά 

Πνξηνθαιί Θεξκφηεξνο Ζιηνβαζίιεκα 
Γηεγείξεη ζπλαηζζήκαηα, εθθξάζεηο θαη 
δεζηαζηά 

Κίηξηλν Θεξκφο Ήιηνο 

πλδέεηαη κε έλλνηεο φπσο αηζηνδνμία, 
θαζαξφηεηα, δηάλνηα θαη πξνθαιεί 
ελίζρπζε δηάζεζεο 

Πξάζηλν Φπρξφο 

Βιάζηεζε, 
γξαζίδη 
θαη Γέληξα 

Θξέθεη, ζεξαπεχεη θαη αληηπξνζσπεχεη  
ηελ αγάπε δίρσο φξνπο 

Μπιε Φπρξφηεξνο 
Οπξαλφο θαη  
σθεαλφο 

Γαιελεχεη, ραιαξψλεη θαη εληζρχεη ην 
ζπλαίζζεκα ηεο πίζηεο θαη ηεο αθνζίσζεο 

Λνπιαθί Φπρξφο Ζιηνβαζίιεκα 
Σαπηίδεηαη κε ηνλ δηαινγηζκφ θαη ηελ  
πλεπκαηηθφηεηα 

Βηνιεηί Φπρξφο 
Σν ινπινχδη  
βηνιέηα 

ε πλεπκαηηθφ επίπεδν, κεηψλεη ην άγρνο θαη  
δεκηνπξγεί εζσηεξηθή αίζζεζε δεζηαζηάο 

 

Πεγή: Lovelock C, Wirtz J, “Service Marketing, people, technology, strategy”, Pearson 

education, Prentice Hall, 2011, p.288 

 

Όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ δελ απνηεινχλ έλαλ νκνηνγελή θνηλφ ηφπν ν νπνίνο 

εθαξκφδεηαη αδηαθνξνπνίεηα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.  

 

1.4.3  H Μνπζηθή 

 

 

Ζ κνπζηθή σο επηκέξνπο ζηνηρείν ηνπ πεξηβάιινληνο θαηαζηήκαηνο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ ςπρνινγία ηνπ ελ δπλάκεη αγνξαζηή θαη σο επέθηαζε λα επεξεάζεη ηελ 

αμηνινγηθή ηνπ θξίζε απέλαληη ζην θαηάζηεκα ή ζην απηφ θαζεαπηφ πξντφλ. Ζ ππφ 

ζπδήηεζε επηξξνή έρεη  κειεηεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο εμαηηίαο ηνπ ξφινπ ηνπ 
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νπνίνπ ιακβάλεη ζηα πιαίζηα ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο. Χο δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο κνπζηθήο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ν ξπζκφο, ε έληαζε θαη ε αξκνλία. Πιεζψξα 

εξεπλεηψλ πξνζπάζεζε λα εμεηάζεη δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο ηεο κνπζηθήο θαη ηελ 

επίδξαζε ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζηφρνπο φπσο λένη, ειηθησκέλνη, κεζήιηθεο, 

κνξθσκέλνη, λνηθνθπξέο θ.η.ι. 

Ζ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο θαζψο θαη ε ζεκαζίαο ηεο 

έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο κειεηεηέο φπσο: Milliman 1982, Yalch and Spangerberg 

1990, Baker 1992, Dube θαη Μorin 2001, Chebat θαη Vaillant 2001, Mattila θαη Wirtz 

2001, Sullivan 2002,  Areni 2003, Beverland, Ching Lim, Morrison θαη Σerziovski 2006 

θαη πνιινχο αθφκε. χκθσλα κε ηνπο Chebat θαη Vaillant (2001, 115-123), «ε κνπζηθή 

ππφθξνπζε είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζην θαηάζηεκα». 

 

1.4.3.1  Μνπζηθή θαη εμππεξέηεζε πειαηψλ 

 

 

 Σν αληίθξηζκα ηεο αλάιπζεο ηεο επίδξαζεο ηεο κνπζηθήο εδξάδεηαη ζηελ θαηά 

ζπλζήθε ρξεζηκνπνίεζε γεληθεχζεσλ απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο πξνο φθεινο ηνπο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο γεληθεχζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εμππεξέηεζε 

πειαηψλ θαζψο θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηνηήησλ γηα ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα 

θαλνχλ ρξήζηκεο.  χκθσλα κε πιεζψξα εξεπλψλ, νη θαηαλαισηέο ζπλεηδεηά ή 

ππνζπλείδεηα αλαπξνζαξκφδνπλ ηνλ βεκαηηζκφ ηνπο θαη ηε δπλακηθή ησλ ζθέςεσλ 

ηνπο γηα λα ηελ «ηαηξηάμνπλ» κε ηνλ ξπζκφ ηεο κνπζηθήο. Ο ελ ιφγσ θνηλφο ηφπνο ζα 

κπνξνχζε λα θαλεί ρξήζηκνο ζε κηα εηαηξεία θαγεηνχ γξήγνξεο εζηίαζεο φπσο ηα 

Goodys ε νπνία ζα κπνξνχζε κε αλάινγε κνπζηθή λα ζπκβάιιεη ζηελ γξήγνξε 

εμππεξέηεζε θαη αλαλέσζε ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ ελ ιφγσ ηαθηηθή ζα κπνξνχζε λα 

ζπλδπαζηεί κε ηελ ήδε ππάξρνπζα πάγηα ηαθηηθή ή κεζ-φδν ησλ κε αλαπαπηηθψλ 

θαζηζκάησλ.  ε αληίζηξνθν απνηέιεζκα απφ απηφ ηεο γξήγνξεο εμππεξέηεζεο, 

ζπλεγνξεί ε ρακειή ζε ξπζκφ θαη έληαζε κνπζηθή ε νπνία νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ 

θεξδψλ αλά πειάηε. ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε, παξαηείλεηαη ε δηάξθεηα 

επαθήο ηνπ πειάηε κε ην θαηάζηεκα εζηίαζεο θαη απμάλεηαη ε θαηαλάισζε πξντφλησλ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Lovelock C, Wirtz J (2011, p.285), «ζε πεξίπησζε πνπ ε 

εμππεξέηεζε πειαηψλ απαηηεί αβέβαηνπο ρξφλνπο αλακνλήο ε ρξήζε απνηειεζκαηηθήο 

γηα ηελ πεξίζηαζε κνπζηθήο νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ αληηιακβαλφκελνπ ρξφλνπ 

αλακνλήο θαη ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. Ζ ραιαξή ζε έληαζε θαη 
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ξπζκφ κνπζηθή έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή ζηελ πεξίπησζε ηεο αλακνλήο γηα 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε».   

 

1.4.3.2 Ζ ζρέζε ηεο κνπζηθήο ππφθξνπζεο κε ηελ αμηνιφγεζε θαηαζηήκαηνο 

 

 

Οη Laurette Dube θαη Sylvie Morin ζε δεκνζίεπζε ηνπο 2001 ζην Journal of Business 

Research παξνπζίαζαλ ηα απνηειέζκαηα δηελεξγεζείζαο έξεπλαο πεδίνπ κε ζθνπφ 

ηελ αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηεο κνπζηθήο θαηαζηήκαηνο  ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ απφ 

ηνπο πειάηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππέδεημαλ σο ξπζκηζηηθνχο παξάγνληεο 

ζηε ζρέζε ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνθαιεί ε κνπζηθή θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ηνπο αθφινπζνπο δχν: πξψηνλ ηελ ζηάζε ησλ πειαηψλ αλαθνξηθά κε 

ηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο (servicescape) θαη δεχηεξνλ ηελ ζηάζε ησλ πειαηψλ 

αλαθνξηθά κε ηνπο πσιεηέο. πλνπηηθά, ε ζηάζε ησλ πειαηψλ απέλαληη ζηελ 

αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο, φπσο  επεξεάδεηαη απφ ηα επράξηζηα ή κε ζπλαηζζήκαηα 

πνπ πξνθαιεί ε κνπζηθή, επεξεάδεη άκεζα θαη έκκεζα ηελ αμηνινγηθή θξίζε αλαθνξηθά 

κε ην θαηάζηεκα ππφ ησλ πξίζκα ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ ξπζκηζηηθψλ 

παξαγφλησλ.  

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηηο έξεπλαο ηνπο ζηεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο ππνζέζεηο ε ζρέζε 

ησλ νπνίσλ απνηππψλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα. 

 

Τ1: Ζ έληαζε ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ κνπζηθή επέλδπζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζα επεξεάζεη άκεζα θαη ζεηηθά ηελ αμηνινγηθή θξίζε ησλ πειαηψλ 

αλαθνξηθά κε ην θαηάζηεκα. 

 

Τ2: Ζ έληαζε ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ κνπζηθή επέλδπζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζα επεξεάζεη έκκεζα θαη ζεηηθά ηελ αμηνινγηθή θξίζε ησλ πειαηψλ 

αλαθνξηθά κε ην θαηάζηεκα ππφ ην πξίζκα θαη δηα κέζνπ ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη 

ζηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο σο ζχλνιν (servicescape).  

 

Τ2Α: Ζ έληαζε ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ κνπζηθή επέλδπζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζα επεξεάζεη άκεζα θαη ζεηηθά ηε ζηάζε απέλαληη ζηελ αηκφζθαηξα 

θαηαζηήκαηνο σο ζχλνιν (servicescape). 
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Τ2Β: H ζηάζε απέλαληη ζηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο σο ζχλνιν (servicescape) ζα 

επεξεάζεη άκεζα θαη ζεηηθά ηελ αμηνινγηθή θξίζε ησλ πειαηψλ αλαθνξηθά κε ην 

θαηάζηεκα. 

 

Y3: Ζ έληαζε ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ κνπζηθή επέλδπζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζα επεξεάζεη έκκεζα θαη ζεηηθά ηελ αμηνινγηθή θξίζε ησλ πειαηψλ 

αλαθνξηθά κε ην θαηάζηεκα ππφ ην πξίζκα θαη δηα κέζνπ ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη 

ζην πξνζσπηθφ πσιήζεσλ. 

 

Τ3Α: Ζ έληαζε ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ κνπζηθή επέλδπζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζα επεξεάζεη άκεζα θαη ζεηηθά ηε ζηάζε απέλαληη ζην πξνζσπηθφ 

πσιήζεσλ. 

 

Τ3Β: Ζ ζηάζε απέλαληη ζην πξνζσπηθφ πσιήζεσλ ζα επεξεάζεη άκεζα θαη ζεηηθά ηελ 

αμηνινγηθή θξίζε ησλ πειαηψλ αλαθνξηθά κε ην θαηάζηεκα. 

 

Τ4: H ζηάζε απέλαληη ζηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο σο ζχλνιν (servicescape) ζα 

επεξεάζεη ζεηηθά ηε ζηάζε απέλαληη ζην πξνζσπηθφ πσιήζεσλ. 

 

Ζ αθνινπζνχκελε κέζνδνο είρε σο εμήο: ε έξεπλα πεδίνπ έιαβε ρψξα ζε εκπνξηθφ 

θέληξν ην νπνίν εηδηθεχεηαη ζε κεζαίαο ηηκήο, κνληέξλα ξνχρα γηα λένπο θαη λέεο. Ζ 

κνπζηθή ππφθξνπζε επηιέρζεθε απφ κία νκάδα θνκκαηηψλ ηα νπνία απεπζχλνληαη θαη 

πξνηηκνχληαη απφ ηελ σο άλσ αγνξά ζηφρν. Σα θνκκάηηα πνίθηιιαλ ζε έληαζε θαη 

ξπζκφ αλάινγα κε ηελ ψξα ηεο εκέξαο. Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ έγηλε αλάκεζα ζηηο δέθα 

ην πξσί θαη ζηηο πέληε θαη κηζή ην απφγεπκα.  ε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ (Ν=566) ην 

δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 110 άηνκα (85 γπλαίθεο, 25 άληξεο, κέζε ειηθία 

23,3) ηα νπνία δήισζαλ φηη έδσζαλ πξνζνρή ζηε κνπζηθή θαη σο εθ ηνχηνπ ήηαλ ηθαλά 

λα απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην. 

Χο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζεσξήζεθε ε έληαζε ηεο επραξίζηεζεο. ην ηειεπηαίν 

ζθέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζεθε απφ ην δείγκα λα αμηνινγήζεη πφζν ηνπ άξεζε 

ε κνπζηθή επέλδπζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε θιίκαθα 7-βαζκψλ (δπζάξεζηε-επράξηζηε, 

θαθή-θαιή). Σα απνηειέζκαηα ησλ αηνκηθψλ κέζσ φξσλ αλαιχζεθαλ κε ηνλ αθφινπζν 

δηηηφ ηξφπν: πξψηνλ, ε έληαζε ηεο επραξίζηεζεο σο ζπλερή κεηαβιεηή εηζήρζε ζε 

αζξνηζηηθνχ επηπέδνπ αλάιπζεο δνκή ηεο επίδξαζεο ηεο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. Γεχηεξνλ, ε έληαζε ηεο επραξίζηεζεο ζεσξήζεθε σο δηρνηνκηθή 

κεηαβιεηή νξηδφκελε κε βάζεη ηε δηάκεζν (median 5,75) ζρεκαηίδνληαο δχν ππφ 

νκάδεο αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειήο (n=48) θαη πςειή (n=62) έληαζε 
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επραξίζηεζεο. Χο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ηξείο: H 

ζηάζε απέλαληη ζηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο σο φινλ, ε ζηάζε απέλαληη ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ ηνλ 

πειάηε. Χο ειεγρφκελε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηήζεθε ν αληηιακβαλφκελνο ξπζκφο.  

Οη σο άλσ νξηζκέλεο ππνζέζεηο εμεηάζηεθαλ ππφ ην πξίζκα ηξηψλ ζεηξψλ αλαιχζεσλ. 

Αλάιπζε δνκήο (structural analyses), αλεμάξηεηα δείγκαηα κε η-ηεζη (independent-

samples t-tests) θαη δηαρσξηζηηθέο αλαιχζεηο δνκήο (disaggregate structural analyses). 

 πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ Τ1 (ε έληαζε ηεο 

επραξίζηεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ κνπζηθή επέλδπζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα 

επεξεάζεη άκεζα θαη ζεηηθά ηελ αμηνινγηθή θξίζε ησλ πειαηψλ αλαθνξηθά κε ην 

θαηάζηεκα) ήηαλ αξλεηηθά θαζψο ε ζχλδεζε ησλ κεηαβιεηψλ απνδείρζεθε κε 

ζεκαληηθή (t-value=0,49). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επαιήζεπζαλ ηελ Τ2 (Ζ 

έληαζε ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ κνπζηθή επέλδπζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζα επεξεάζεη έκκεζα θαη ζεηηθά ηελ αμηνινγηθή θξίζε ησλ πειαηψλ 

αλαθνξηθά κε ην θαηάζηεκα ππφ ην πξίζκα θαη δηα κέζνπ ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη 

ζηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο σο ζχλνιν (servicescape)). Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο δελ επαιήζεπζαλ ηελ Τ3 (ε έληαζε ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηελ κνπζηθή επέλδπζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα επεξεάζεη έκκεζα θαη ζεηηθά ηελ 

αμηνινγηθή θξίζε ησλ πειαηψλ αλαθνξηθά κε ην θαηάζηεκα ππφ ην πξίζκα θαη δηα 

κέζνπ ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζην πξνζσπηθφ πσιήζεσλ). Δλ θαηαθιείδη, ε Τ4 (ε 

ζηάζε απέλαληη ζηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο σο ζχλνιν (servicescape) ζα 

επεξεάζεη ζεηηθά ηε ζηάζε απέλαληη ζην πξνζσπηθφ πσιήζεσλ) επαιεζεχηεθε. 

 

1.4.3.3  H κνπζηθή σο πεξηθεξεηαθή λχμε (music as a peripheral cue).  

 

 

ην Πηζαλνινγηθφ Μνληέιν Δπεμεξγαζίαο (Δlaboration Likelihood Model) ησλ Richard 

Petty θαη John Cacioppo (1986, 124-192) πεξηγξάθεηαη ε δηηηή θχζε κέζσ ηεο νπνίαο 

νη θαηαλαισηέο πξνβαίλνπλ ζε  αμηνινγηθέο θξίζεηο αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα, ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηα θαηαζηήκαηα σο ζχλνιν ζε πεξηζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ρακειή θαη 

πςειή αλάκεημε. Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχλ νη θαηαλαισηέο ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ππφ ην πξίζκα ηεο πςειήο ή ρακειήο αλάκεημεο 

αληηδηαζηέιιεηαη ζηηο αθφινπζεο δχν: ηνλ «θχξην» θαη ζηνλ «Πεξηθεξεηαθφ δξφκν».  

Γηακέζσ ηνπ «Κχξηνπ δξφκνπ», ε δηακφξθσζε θαη ε αιιαγή ηεο ζηάζεο πξναπαηηεί 

πνιιή ζθέςε θαη αλάιπζε πιεζψξαο πιεξνθνξηψλ γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. 

ηνλ «Πεξηθεξεηαθφ δξφκν», ε δηακφξθσζε ή αιιαγή ηεο ζηάζεο απαηηεί ηελ εμέηαζε 
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ιηγφηεξσλ πιεξνθνξηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ πξνυπνζέηεη ιηγφηεξε ζθέςε απφ ηνλ 

θαηαλαισηή. Παξαδείγκαηα πεξηθεξεηαθψλ λχμεσλ απνηεινχλ ε επίθιεζε ζηελ 

απζεληία φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα πξντφλ δηαθεκίδεηαη ή ηαπηίδεηαη κε έλαλ 

επξέσο απνδεθηφ επψλπκν, κηα αμηφπηζηε πεγή, ε νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε ζπλεηξκνχο επράξηζησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Ζ επηινγή αλάκεζα ζηνπο πξναλαθεξζέληεο δξφκνπο εμαξηάηαη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ 

θαηαλαισηή λα πξνβεί ζε ελδειερή αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ φπσο θαη ζηνλ 

ρξφλν πνπ δηαζέηεη γηα ηελ ελ ιφγσ επεμεξγαζία θαη ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ ην 

νπνίν ζα ζπλεγνξεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δπηπιένλ, φζνη επηιέγνπλ ηνλ 

πεξηθεξεηαθφ δξφκν επηιακβάλνληαη ιηγφηεξν ηνπο εζσηεξηθνχο θαη πεξηζζφηεξν ηνπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε κνπζηθή εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε παξαπάλσ έξεπλεο 

νδεγεί ζε ζπλεηξκνχο επράξηζησλ ζπλαηζζεκάησλ. Απνηειεί πεξηθεξεηαθή κεζ-φδν ε 

αιιηψο λχμε (peripheral cue) θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε πεξηζηάζεηο 

ρακεινχο αλάκεημεο ηνπ θαηαλαισηή. 

 

 

1.5 Λεηηνπξγία /ρψξνο (space/function) 

 

 

«Σν ρσξνηαμηθφ ζρέδην (spatial layout) αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ε επίπισζε είλαη δηαξξπζκηζκέλα, ζην ζρήκα θαη ζην 

κέγεζνο ηνπο θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγηθή ηνπο ζπζρέηηζε. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα 

(functionality) αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ ηδίσλ αληηθεηκέλσλ λα επηηεινχλ ηελ 

πξσηαξρηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο» (Bitner, 1992, p.66). 

«Ζ ρσξνηαμηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

θαηαλαισηή, ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο, ηελ ηειηθή ζχλδεζε κε ηελ επσλπκία θαη 

θαη΄επέθηαζε ηελ δηεζλή επίδνζε θαη απφδνζε ηεο επσλπκίαο. Τπφ ην πξίζκα ηεο 

επίδνζεο, νη πειάηεο πξνηηκνχλ κία ζαθψο εθηειεζκέλε ππεξεζία ε νπνία 

δηαδξακαηίδεηαη ζε εξγνλνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ ρψξν. Τπφ ην πξίζκα ηεο παξνπζίαζεο, 

ε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ δχλαηαη λα κεξηκλήζεη ζηελ δεκηνπξγία επράξηζηεο 

θαηαλαισηηθήο εκπεηξίαο, ηθαλήο λα ηαπηηζηεί θαη λα επαλαθέξεη επράξηζηεο κλήκεο. 

Τπφ ην πξίζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο εγγχηεηαο θαη ηαχηηζεο κε ηηο αμίεο ηεο επσλπκίαο 

φπσο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο αζθάιεηαο» (Nistorescu T, Barcu C, 2008 p.15). 
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1.6 Πίλαθεο, ζχκβνια θαη αληηθείκελα (signs, symbols and artifacts). 

 

 

«Ζ χπαξμε πνιιψλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν εμππεξεηεί σο ξεηή ή 

ζησπεξή έλδεημε ζηελ επηθνηλσλία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ κε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ. 

Οη πίλαθεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ρψξν απνηεινχλ ελδεηθηηθφ 

παξάδεηγκα ξεηήο επηθνηλσλίαο ζεσξνχκελε ππφ ην πξίζκα κε ην νπνίν πεξηγξάθεθε 

παξαπάλσ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εηηθέηεο (φλνκα ηεο εηαηξείαο ή ηνπ 

ηκήκαηνο), σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ( π.ρ. είζνδνη, έμνδνη), σο επηθνηλσληαθά κέζα 

ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. κελ θαπλίδεηαη, ηα παηδηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ελήιηθεο). 

Δπηπιένλ, νη πηλαθίδεο θαη ηα ζχκβνια εμππεξεηνχλ ζηε ζσζηή νξγάλσζε ηνπο 

ρψξνπ θαη ζηελ απνθχγεη ζπλαηζζεκάησλ άγρνπο απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπο» (Bitner, 

1992, p.66). Ζ επίηεπμε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ ηεο χπαξμεο ησλ πηλάθσλ, 

ζπκβφισλ θαη αληηθεηκέλσλ (signs, symbols and artifacts) ζην ρψξν πνπ ιακβάλεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε πεξηβάιινληα πνπ απαηηνχλ ηελ απηφ-εμππεξέηεζε (self-

service) πειαηψλ θαη δηαζέηνπλ κηθξφ δείθηε πσιεηψλ εμππεξέηεζεο αλά πειάηε. 

Δπηπιένλ, ε επίηεπμε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ηνπο ζθνπνχ θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ζε 

πεξηβάιινληα ζηα νπνία εηζέξρνληαη ζπρλά λένη πειάηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην 

παξάδεηγκα ελφο ρψξνπ ζηάζκεπζεο θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ ππφ ζπδήηεζε ζέκαηνο 

ζε απηφλ. Σν πεξηερφκελν ησλ πηλαθίδσλ ελδείθλπηαη λα είλαη θηιηθφ  θαη λα επηθνηλσλεί 

ην φθεινο ην νπνίν ζα αλαθχςεη ζηνλ πειάηε αλ ηηο αθνινπζήζεη (friendly warnings), ν 

θσηηζκφο λα απμάλεη ην αίζζεκα αζθάιεηαο (safety lighting),  ε  δηαξξχζκηζε ηνπ 

ρψξνπ (ρξσκαηηζκφο, αξίζκεζε ζέζεσλ) λα βνεζάεη ηνπο πειάηεο λα ζπκεζνχλ πνπ 

άθεζαλ ηα απηνθίλεηα ηνπο, νη εηδηθέο ζέζεηο λα θαλεξψλνπλ ην θνηλσληθφ πξφζσπν 

ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο (ζέζεηο γηα εγθχνπο) θαη ν ην βάςηκν ησλ ηνίρσλ θαη ησλ 

δηαρσξηζηηθψλ ισξίδσλ λα αλαλεψλεηαη ζπρλά (Lovelock θαη Wirtz, 2011, p.291). Έλαο 

πειάηεο πνπ επηζθέπηεηαη έλα θαηάζηεκα γηα πξψηε θνξά ςάρλεη θαηεπζπληήξηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηήγεζε ηνπ κέζα ζε απηφ. ε πεξηβάιινληα αζαθή ν πειάηεο 

αηζζάλεηαη κπεξδεκέλνο θαη εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο αλεχξεζεο πιεξνθνξηψλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ν ρψξνο ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ε ζεκαζία ηεο πιεξνθφξεζεο 

κέζσ πηλαθίδσλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο κεηαθνξάο. Τπφ γεληθφηεξν 

πξίζκα ζεσξνχκελε ε ρξήζε πηλαθίδσλ θαη ζπκβφισλ πιεξνθφξεζεο ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Nistorescu T, Barcu C, 2008 

p.15-16). 
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1.7  Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ ζθνπνχκελε (intended) αηκφζθαηξα θαη ζηελ  

αληηιακβαλφκελε (perceived atmosphere) αηκφζθαηξα 

 

 

Ο Κφηιεξ (1973-1974,48-64) επηζεκαίλεη φηη απφ ηε κία πιεπξά σο ζθνπνχκελε 

αηκφζθαηξα ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ αηζζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ν ζρεδηαζηήο 

ζέιεη λα εληάμεη θαη λα ζπλδέζεη κε ηνλ ρψξν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

αληηιακβαλφκελε αηκφζθαηξα πνηθίιιεη αλάινγα κε ην ιήπηε ησλ αηκνζθαηξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη αληηδξάζεηο αλαθνξηθά κε ηα ρξψκαηα, ηνπο ήρνπο, ηελ έληαζε 

θαη ηελ ζεξκνθξαζία είλαη κεξηθψο επίθηεηεο θαη πνηθίιινπλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο θαη θνπιηνχξεο. Γηα παξάδεηγκα, ην ρξψκα ηνπ πέλζνπο θαη ηνπ 

ξνπρηζκνχ ζηηο θεδείεο ηεο δχζεο είλαη ην καχξν ελψ ην ρξψκα γηα ηελ ίδηα πεξίζηαζε 

ζηελ αλαηνιή είλαη ην ιεπθφ. Δπί πξνζζέησο, επηζεκαίλεη φηη νηηδήπνηε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ζνξπβψδεο γηα ηνπο θαλδηλαβνχο κπνξεί λα ζεσξεζεί ήζπρν γηα ηνπο 

Ηηαινχο θαη φηη κπνξεί λα ζεσξεζεί εχγεζην θαη θαιφγνπζην γηα ηνπο αλαηνιίηεο κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο δπζάξεζην ζηνπο ακεξηθάλνπο. Σα παξαθάησ απνηεινχλ 

παξαδείγκαηα ζθνπνχκελεο αηκφζθαηξαο εθ κέξνπο ησλ εηαηξεηψλ:  

Γηα ην παξάδεηγκα ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο EL AL airlines ζην Ηζξαήι θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζηελ ζεσξεηηθή ζπδήηεζε γηα ηελ αηκφζθαηξα ηνπ θαηαζηήκαηνο έρνπλ 

αζρνιεζεί νη James Pilditch (1970, pp.18-21), Kotler  (1973-1974, 48-64). χκθσλα κε 

ηνλ ηειεπηαίν, ε ππφ ζπδήηεζε αεξνπνξηθή εηαηξεία επηζπκεί ηα γξαθεία ηεο λα 

απνπλένπλ κηα θηιηθή, δεζηή θαη ζεηηθά δηαθείκελε ζηνπο νκνθηιφθηινπο αηκφζθαηξα. 

Χο εθ ηνχηνπ, ρξεζηκνπνηεί ηηο δηαζηάζεηο ηεο αηκνζθαίξαο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. 

ην βηβιίν ηνπο Μάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ (service marketing) νη  Lovelock θαη Wirtz 

(2011,p.286) θαη παξαζέηνπλ ην παξάδεηγκα ησλ Emirates Airlines. Οη ελ ιφγσ εηαηξεία 

δεκηνπξγεί έλα ήζπρν θαη πνιπηειέο πεξηβάιινλ γηα ηνπο πειάηεο ηεο. 

 

 

 

1.8 Ο Αληίπνδαο  

Ζ θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ δέθηε ησλ κελπκάησλ 

 

 

Ο ζεκεξηλνί δέθηεο ησλ νηνζδήπνηε επηρεηξεκαηηθψλ κελπκάησλ πξνβαίλνπλ ζε 

αμηνιφγεζε ηνπο ππφ ην πξίζκα πνπ δηακνξθψλεηαη απφ πξνεγνχκελεο 
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πξνζιακβάλνπζεο,  κνξθσηηθφ επίπεδν, ηδενινγηθέο ηνπνζεηήζεηο, ελζπλαίζζεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη απφ ηηο γεληθφηεξεο δηαζηάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπο. 

 

1.8.1. Σν Μνληέιν γλψζεο ησλ ηαθηηθψλ πεηζνχο  (Persuasion Knowledge 

Model)  

 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο σο κέζα 

επηθνηλσλίαο ηεο αηκφζθαηξαο θαηαζηήκαηνο. Δπηιακβάλνληαη κεισδίεο, ρξψκαηα, 

θσηηζκνχο, δηαξξπζκίζεηο ρψξσλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο πξνηηκήζεηο ηεο αγνξάο 

ζηφρνπ. χκθσλα κε ην Μνληέιν γλψζεο ησλ ηαθηηθψλ πεηζνχο (Persuasion 

Knowledge Model) (Wright, Friestad, 1994, pp.1) νη νηνζδήπνηε επηρεηξεκαηηθέο 

πξνσζεηηθέο πξνζπάζεηεο πξέπεη λα κελ γίλνληαη αληηιεπηέο κνλνπξηζκαηηθά. Οη 

ιήπηεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κελπκάησλ ηα επεμεξγάδνληαη κε βάζε πξνεγνχκελεο 

πξνζιακβάλνπζεο θαη έρνληαο ππφςε ηηο ηαθηηθέο πεηζνχο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, «κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη θαηαλαισηέο απνθηνχλ 

ζπλαίζζεζε αλαθνξηθά κε ηηο ηερληθέο πεηζνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο σο 

κέζα πεηζνχο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ηνπο. Χο αληίδξαζε, γλσξίδνπλ πφηε, 

πσο θαη γηαηί νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα ηνπο πείζνπλ κε απνηέιεζκα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελ ιφγσ γλψζε γηα ην δηθφ ηνπο φθεινο, επηηπγράλνληαο ηνπο 

δηθνχο ηνπο ζθνπνχο (π.ρ. ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή). Ο 

ζηφρνο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ Μνληέινπ ησλ Σαθηηθψλ Πεηζνχο είλαη λα αληηιεθζνχλ νη 

επηρεηξήζεηο ηνλ ηξφπν πνπ ε ππφ ζπδήηεζε γλψζε επεξεάδεη ηελ αληίδξαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πεηζνχο». Σν κνληέιν ηαθηηθψλ 

πεηζνχο φπσο απνηππψλεηαη ζην ζρήκα δελ είλαη ζηαηηθφ αιιά κεηαιιάζζεηαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ κεηαιιάζζεηαη ε θνηλσλία, νη γελεέο, νη πεπνηζήζεηο, νη 

πξνζιακβάλνπζεο, νη πξνθαηαιήςεηο, νη δεκαγσγνί θαη ηα θνηλσληθά πξφηππα. Οη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη θαηαλαισηέο καζαίλνπλ γηα ηηο ηερληθέο πεηζνχο πνηθίινπλ: 

κέζσ θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ κε θίινπο, νηθνγέλεηα ή ζπλαδέιθνπο, κέζσ 

ζπδεηήζεσλ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο επεξεάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα, νη 

ζθέςεηο θαη νη  ζπκπεξηθνξέο, κε παξαηήξεζε ησλ ηερληθψλ ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ 

κάξθεηηλγθ θαη ησλ πξνσζεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ εηαηξεηψλ (δηαθεκίζεηο ζηα κέζα 

καδηθήο επηθνηλσλίαο).  

 

Οξνινγία ηνπ κνληέινπ 
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ηφρνο (target): σο ζηφρνο ζεσξνχληαη ηα άηνκα ζηα νπνία απεπζχλνληαη νη ηαθηηθέο 

πεηζνχο. (π.ρ. νη θαηαλαισηέο ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο, νη ςεθνθφξνη ελφο 

θφκκαηνο).  

Πξάθηνξαο (agent): ν φξνο πξάθηνξαο απνηππψλεη ηνλ θνξέα ν νπνίνο πξνβαίλεη ζηε 

ζπλεηδεηή ζρεδίαζε ησλ ηερληθψλ πεηζνχο. (π.ρ. κηα δηαθεκηζηηθή εηαηξεία, εληνινδφρν 

ησλ εθάζηνηε εηαηξεηψλ, έλα πσιεηήο). 

Πξνζπάζεηα πεηζνχο (persuasion attempt): ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνλίζεη ηελ 

εθ πξννηκίνπ ελζπλαίζζεζε ηνπ θαηαλαισηή αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα θαη ηνπο 

ζηφρνπο νη νπνίνη ππνιαλζάλνπλ ζην έθαζην επηρεηξεκαηηθφ κήλπκα, πξνζπάζεηα θαη 

δηαθήκηζε. 

Δπεηζφδην πεηζνχο (persuasion episode): απφ ην πξίζκα αλάγλσζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ, σο επεηζφδην πεηζνχο ζεσξείηαη ε επζέσο παξαηεξήζηκε 

επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα. 

Σξφπνη αληηκεηψπηζεο πεηζνχο (persuasion coping behaviors): ν ελ ιφγσ φξνο 

ππνδειψλεη ηελ αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ λα δηαηεξνχλ ηνλ έιεγρν χζηεξα απφ ηελ 

εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα. 

(Wright, Friestad, 1994, pp.2). 

 

Γηάγξακκα 1.8.1: Mνληέιν Γλψζεο Σαθηηθψλ Πεηζνχο 

 

 

Πεγή: Friestad M, Wright P, 1994, “The Persuasion Knowledge Model: How people cope with 

persuasion attempts”, Journal of consumer research, vol., 21 
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1.8.2.Ζ ηέρλε ηεο Πεηζνχο 

 

 

 Γηα ηηο επηρεηξήζεηο γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιφηεξν λα κεζνδεχζνπλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο, θαη αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

λα αμηνπνηήζνπλ απφιπηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο αηκφζθαηξαο γηα ίδηνλ φθεινο. Ο 

θνηλσληθφο ςπρνιφγνο Robert B. Cialdini ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Ζ ηέρλε ηεο Πεηζνχο» 

παξαζέηεη  ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα «ληθήζνπλ» θαη λα 

«μεπεξάζνπλ» ηνπο πεηζηηθνχο πσιεηέο.  Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ Ρεηνξηθή ηνπ επηζήκαλε 

γηα ηε Θεσξία ηεο Πεηζνχο ηα αθφινπζα: « αο δερηνχκε ινηπφλ φηη ε ξεηνξηθή είλαη ε 

ηθαλφηεηα λα βξίζθνπκε ζηελ θάζε επηκέξνπο πεξίπησζε ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 

πείζνπλ……...Απηφ είλαη πνπ καο θάλεη λα ιέκε φηη ε ξεηνξηθή δελ πξνυπνζέηεη εηδηθέο 

γλψζεηο γηα επηκέξνπο ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Απφ ηηο απνδείμεηο άιιεο είλαη άηερλεο 

θαη άιιεο είλαη έληερλεο. Άηερλεο νλφκαδε απηέο πνπ δελ είραλ ηελ αξρή ηνπο ζε καο, 

αιιά ππάξρνπλ πξηλ απφ εκάο (π.ρ. νη κάξηπξεο, νη απνινγίεο πνπ απνζπψληαη κε 

βαζαληζηήξηα, ηα ζπκβφιαηα θαη φζα άιια παξφκνηα). Έληερλεο πάιη νλνκάδσ απηέο 

πνπ, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερληθήο πνπ δηαζέηεη ε ξεηνξηθή, κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ 

απφ εκάο. Πξέπεη, επνκέλσο, ηηο πξψηεο λα ηηο ρξεζηκνπνηνχκε ηηο άιιεο λα ηηο 

βξνχκε. Ο ξεηνξηθφο ιφγνο ιεηηνπξγεί πεηζηηθά κε ηξεηο ηξφπνπο: άιινηε κέζσ ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ ξήηνξα, άιινηε κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάζεζεο πνπ δεκηνπξγεί ζηελ 

ςπρή ηνπ θαηαλαισηή, άιινηε κε ηα απνδεηθηηθά ή θαηλνκεληθά απνδεηθηηθά 

επηρεηξήκαηα πνπ πεξηέρεη ν ίδηνο. Με ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ν ξήηνξαο πείζεη φηαλ κηιάεη 

κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ν ιφγνο ηνπ λα ηνλ θάλεη αμηφπηζην, γηαηί ζηνπο έληηκνπο 

αλζξψπνπο ραξίδνπκε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη κε πεξηζζφηεξε πξνζπκία ηελ 

εκπηζηνζχλε καο γηα φια…….Μέζσ ησλ αθξναηψλ, πάιη, πείζεη ν ξήηνξαο φηαλ ν 

ιφγνο ηνπ ηνπο θάλεη λα θπξηεπζνχλ απφ θάπνην πάζνο, γηαηί δελ παίξλνπκε ηηο ίδηεο 

απνθάζεηο ιππεκέλνη ή ραξνχκελνη, θπξηεπκέλνη απφ αγάπε ή απφ κίζνο….Σέινο, νη 

αθξναηέο πείζνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ιφγν, φηαλ ηνπο δείμνπκε θαζαξά ηελ αιήζεηα ή 

ηελ αιεζνθάλεηα ρξεζηκνπνηψληαο φ,ηη είλαη πεηζηηθφ ζηελ θάζε επηκέξνπο 

πεξίζηαζε».  

 

 

1.8.3.Ζ «Κξηηηθή Φχιαμε» ηεο «Μεγάιεο Σέρλεο». 

 

«Πνηνη «πξέπεη» λα είλαη άξαγε «απηνί» νη αξκφδηνη πνπ ζα καο πνπλ κε πνην θξηηήξηα 

πνηα είλαη ηα εηδεηηθά, «απζεληηθά» ζηνηρεία κηαο κεγάιεο ηέρλεο»..Πνηνη ζα είλαη απηνί 
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πνπ θάζε θνξά ζα καο ππνδεηθλχνπλ ηη πξέπεη λα αθαηξέζνπκε.. Απφ ηη ην επηπιένλ, 

εθ ηνπ πνλεξνχ, απφ πνην «θαιιχλεηλ», θαλεξφ ή πθέξπνλ, πξέπεη λα απαιιάμνπκε 

απηά πνπ ζαπκάδνπκε..Καη βέβαηα πφζν εκείο είκαζηε ζε ζέζε λα ειέγμνπκε ηελ 

επηζηεκνινγηθή αμηνπηζηία ηεο θξίζεο ηνπο… Μήπσο πξέπεη λα αξθεζηνχκε ζην 

πηζαλνινγνχκελν θχξνο ηνπο.. Πφζν φκσο φπσο θαη ζε άιιε  πξνεγνχκελε επθαηξία 

δηεξσηεζήθακε, θάηη ηέηνην δελ θηλδπλεχεη λα απνηειέζεη κηα ζπγθεθαιπκκέλε κνξθή 

πνδεγέηεζεο θαη ινγνθξηζίαο, επεηδή αθξηβψο ζα αζθείηαη «εγθχξσο» θαη ζα παξάγεη 

ηελ ςεπδαίζζεζε βεβαηφηεηα φηη δελ είλαη ινγνθξηζία…». (Α-Η.Γ.Μεηαμάο, 2004 ζει 

157). Όινη κπνξνχλ λα έρνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ιφγν, ηελ δηθή ηνπο θξηηηθή θχιαμε 

απέλαληη ζηελ ηέρλε, απέλαληη ζηε πνιηηηθή, απέλαληη ζηελ θνηλσλία, απέλαληη ζην 

θνηλσληθφ, πξάζηλν θαη πεξηβαιινληηθά ζεηηθά δηαθείκελν πξφζσπν ησλ εηαηξεηψλ. 

Γίπια ζηνλ ιφγν «επαλαπαχεηαη» θαη ν αληίινγνο, κεηά ην επηρείξεκα ππάξρεη ην 

αληεπηρείξεκα. Αλαθαίξεην δηθαίσκα ησλ επηρεηξήζεσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

αηζζήζεηο, λα δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηελ αγνξαζηηθή πξφζεζε φκσο ελδείθλπηαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ θξηηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ δέθηε ησλ κελπκάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ 

δεκηνπξγία αιεζηλψλ ζπλαηζζεκάησλ.  

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 1ΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

 

Ζ έλλνηα ηεο αηκφζθαηξαο θαηαζηήκαηνο ζπλεγνξεί ζε κηα θαζφια δηαθνξεηηθή θαη 

πνιππξηζκαηηθή νπηηθή γηα ην αληηθείκελν ηνπ Μαξθεηηλγθ. Δηδηθφηεξα, ζπκβάιιεη ζηε 

κεηάβαζε ηεο ζεψξεζεο απφ ην απηφ πξντφλ (tangible product) ζην ζπλνιηθφ (total 

product). Με ηνλ φξν απηφ πξντφλ ελλνείηαη απηφ θαζεαπηφ ην πξντφλ ή ππεξεζία – 

έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, έλα ςπγείν, έλα δηακέξηζκα, έλα θνχξεκα, κία 

ζπλαπιία θ.α. ην φξν ζπλνιηθφ πξντφλ εληάζζεηαη ε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο, νη 

εγγπήζεηο ηνπ, ε δηαθήκηζε ηνπ, ν ρψξνο ζηνλ νπνίν παξάζρεηε θ.α. Με ηνλ ρψξν 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζπλδέεηαη ε έλλνηα αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο. Ο 

ρψξνο απνηειεί αθ‟εαπηφο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα εηαηξεηψλ θαη εηδνπνηφ δηαθνξά 

ζηα κάηηα ηνπ θαηαλαισηή. Ρπζκηζηηθνί ηνπ παξάγνληεο είλαη ηα ρξψκαηα πνπ 

δεζπφδνπλ, νη κνπζηθέο πνπ ηνλ πεξηβάιινλ, νη κπξσδηέο πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, ηα 

έπηπια πνπ ηνλ δηαθνζκνχλ, νη πίλαθεο θαη ηα ζχκβνια ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ ξνή 

ζην ρψξν, ε ηερλνηξνπίεο θαη ε ηέρλε πνπ ηνλ πεξηβάιεη, ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

ηνπ αξρηηεθηνληθή, ηα θπηά πνπ πηζαλψο ζπκπνξεχνληαη κε ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη 

ηαπηφηεηα, θαη πνιιά άιια. Όια ηα παξαπάλσ εηδεηηθά ζηνηρεία επεξεάδνπλ ηηο 
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αληηιήςεηο ηνπ θαηαλαισηή αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηελ 

αγνξαζηηθή απφθαζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

 

2.1 Γεληθά γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή 

 

«Η ινγηθή είλαη αλακθίβνια αθιόλεηε θη 

όκσο δελ αληέρεη έλαλ άλζξσπν πνπ ζέιεη λα δήζεη» Φξαληο Κάθθα «Η δίθε» 

 

 

«Υπάξρεη έλαο έγθπξνο νξηζκόο γηα ηνλ ιόγν ύπαξμεο ησλ επηρεηξήζεσλ: ε δεκηνπξγία 

θαηαλαισηή». Peter Drucker, 1954 

(“There is one valid definition of business purpose: to create a customer”.) 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε αηκφζθαηξα 

θαηαζηήκαηνο απνηειεί εξγαιείν επεξεαζκνχ ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο ε νπνία 

απνηειεί ζηάδην ηεο γεληθφηεξεο δηαδηθαζίαο πνπ νλνκάδεηαη «πκπεξηθνξά 

Καηαλαισηή». ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαθεξζνχλ γεληθά ζρφιηα γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή θαη ζα παξαηεζνχλ ζεσξεηηθά κνληέια ζχλδεζεο ηεο 

αηκφζθαηξαο θαηαζηήκαηνο κε ηε ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή. 

 

χκθσλα κε ηνλ Kotler (2006 p.199), «ν ζθνπφο ηνπ Μάξθεηηλγθ είλαη λα 

αληαπνθξίλεηαη θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ ζηφρσλ 

θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Ζ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά κεηξάεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ηα άηνκα, νη νκάδεο θαη νη νξγαληζκνί επηιέγνπλ, αγνξάδνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη «μεθνξηψλνληαη» αγαζά, ππεξεζίεο, ηδέεο ή εκπεηξίεο πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Ζ κειέηε ησλ θαηαλαισηψλ δίλεη 

ελδείμεηο γηα ηε βειηίσζε ή ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ 

ηηκψλ, ην ζρεδηαζκφ θαλαιηψλ, ηε δηαηχπσζε κελπκάησλ, θαζψο θαη γηα άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ. Οη άλζξσπνη ηνπ κάξθεηηλγθ αλαδεηνχλ πάληα ηηο 

θαηλνχξηεο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη θαη πνπ ζεκαίλνπλ λέεο επθαηξίεο».  

Ζ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο θαηαλαισηή επεξεάδεηαη απφ πνιηηηζηηθνχο, 

θνηλσληθνχο θαη πξνζσπηθνχο παξάγνληεο. Δηδηθφηεξα, απφ παξάγνληεο φπσο ε 

θνπιηνχξα θαη νη ππνθνπιηνχξεο (subcultures), ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ηάμε, 

νη νκάδεο αλαθνξάο, νη νκάδεο θηινδνμηψλ, νη νκάδεο απφξξηςεο, ν εγέηεο γλψκεο, ε 

νηθνγέλεηα πξνέιεπζεο θαη ηεθλνπνίεζεο, νη ξφινη θαη ε θνηλσληθή ππφζηαζε, ε ειηθία 

θαη ην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο, ην επάγγεικα θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ην 

ζπλνδεχνπλ, ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε απηναληίιεςε, ν ηξφπνο δσήο θαη νη αμίεο.  
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2.2 Καηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ 

 

 

ην παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη κεξηθέο βαζηθέο εξσηήζεηο θαηαλαισηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο νη νπνίεο βνεζνχλ ηα ζηειέρε κάξθεηηλγθ θαη γεληθφηεξα ηηο 

επηρεηξήζεηο λα θαηαλνήζνπλ ηα ζεκειηψδε εξσηήκαηα «πνηνο, ηη, πφηε, πνπ, πσο θαη 

γηαηί». 

 

Πίλαθαο 2.2: Eξσηήζεηο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

Πνηνο αγνξάδεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο  

Πνηνο απνθαζίδεη ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο 

Πνηνο επεξεάδεη ηελ απφθαζε γηα ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο 

Πσο ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα ηελ αγνξά, πνηνο παίδεη θάζε ξφιν 

Ση αγνξάδεη ν πειάηεο, πνηα αλάγθε ζέιεη λα ηθαλνπνηήζεη 

Γηαηί ν πειάηεο αγνξάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα 

Πνπ ςάρλεη ν πειάηεο ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη 

Πφηε αγνξάδνπλ, ππάξρνπλ επνρηθνί παξάγνληεο 

Πσο νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη ην πξντφλ 

Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ησλ πειαηψλ απέλαληη ζην πξντφλ 

Πνηνη θνηλσληθνί παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε αγνξάο 

Μήπσο ν ηξφπνο δσήο ησλ πειαηψλ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ηνπο 

Πσο νη πξνζσπηθνί ή δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε 
αγνξάο 

 

Πεγή: Kotler P, Keller k, “Marketing Management” 12
Ζ
 American edition, Pearson education 

2006, p.219 

 

2.3 ηάδηα θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

 

 

«Σν κνληέιν βεκάησλ ηεο αγνξαζηηθήο δηαδηθαζίαο πξνζπαζεί λα απνηππψζεη έλαλ 

θαηεπζπληήξην ράξηε ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή ηνλ νπνίνλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζηειέρε marketing ζην πξνυληηθφ κείγκα, επηθνηλσλία θαη ζηηο 

ζηξαηεγηθέο πσιήζεσλ» (Blackwell R, Miniard P, Engel J, 2006 pp.70). 

 

Πίλαθαο 2.3: ηάδηα δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ 

1. Aλαγλψξηζε αλάγθεο (need recognition) 

2. Eχξεζε πιεξνθνξηψλ (search for information) 
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3. Αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ πξηλ ηελ αγνξά (pre-purchase evaluation) 

4. Αγνξά (purchase) 

5. Καηαλάισζε (consumption) 

6. Αμηνιφγεζε κεηά ηελ αγνξά (post-consumption evaluation) 

7. Aπφζπξζε (divestment) 

 

Πεγή Blackwell R, Miniard P, Engel J, “Consumer Behavior”, 10
th

 edition, Thomson higher education, 2006 

pp.70. 

 

 

2.4 Άιιεο ζεσξίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Πάληα ζηνλ λνπ ζνπ λα έρεηο ηελ Ιζάθε. 

Αιιά κε βηάδεηο ην ηαμίδη δηόινπ. 

Καιιίηεξα ρξόληα πνιιά λα δηαξθέζεη  

θαη γεξόο πηα λα αξάμεηο ζην λεζί, 

πινύζηνο κε όζα θέξδηζεο ζηνλ δξόκν 

κε πξνζδνθώληαο πινύηε λα λα ζε δώζεη ε Ιζάθε. 

Η Ιζάθε ζέδσζε ην σξαίν ηαμίδη,  

Φσξίο απηή δελ ζα έβγαηλεο ζην δξόκν. 

Άιια δελ έρεη λα ζε δώζεη πηα. 

Κη αλ πησρηθή ηελ βξεηο, Η Ιζάθε δελ ζε γέιαζε. 

Έηζη ζνθόο πνπ έγηλεο κε ηόζε πείξα,  

Ήδε ζα ην θαηάιαβεο νη Ιζάθεο ηη ζεκαίλνπλ 

Η Ιζάθε, Καβάθεο 

 

 

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο κηαο αγνξαζηηθήο απφθαζεο κπνξεί λα κε βαζίδεηαη πάληα ζηελ 

απξφζθνπηε αθνινπζία ηεο σο άλσ πεξηγξαθείζαο λφξκαο ησλ επηά βεκάησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο παξνξκεηηθήο αγνξάο (Impulse buying) ε νπνία 

αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ ηδίνπ θεθαιαίνπ. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη ε ε έλλνηα ηεο 

κεηάβαζεο απφ ηελ «νηθνλνκία ηεο πιεξνθνξίαο» ζηελ «νηθνλνκία ηεο εκπεηξίαο». Ζ 

ελ ιφγσ έλλνηα ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα αλαλέσζε πξνζιακβάλνπζσλ θαη 

γηα θνηλσληθέο επαθέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγνξψλ ηνπ. O ζεκεξηλφο θαηαλαισηήο 

πξνζηξέρεη ζηνλ ρψξν αγνξάο φρη κφλν γηα ην απηφ πξντφλ (tangible product) αιιά θαη 

γηα ηελ εκπεηξία πνπ ζπλνδεχεη ηελ απφθηεζε ηνπ. Πνιιέο θνξέο, ε «νηθνλνκία ηεο 

εκπεηξίαο» νδεγεί ζε ζπλεηξκνχο γηα ην Καβαθηθφ ηαμίδη ζην νπνίν δελ έρεη ζεκαζία 
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κφλν  ν πξννξηζκφο αιιά θαη ην ηαμίδη. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ζεσξίεο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ νη νπνίεο μεθεχγνπλ απφ ηα φξηα ησλ επηά βεκάησλ. 

 

 

2.4.1 Παξνξκεηηθή αγνξά (Impulse buying) 

 

 

Ζ Piron (1991, 509-514) φξηζε ηελ παξνξκεηηθή αγνξά σο «απξνγξακκάηηζηε ελέξγεηα 

ελεξγνπνηνχκελε απφ ηελ απεηθφληζε ηνπ πξντφληνο ή απφ ηελ πξνψζεζε ζην ζεκείν 

πψιεζεο.  Οη Rook θαη Ζνck (1985, 23-27), φξηζαλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξνξκεηηθήο αγνξάο: 

1. Ξαθληθή θαη απζφξκεηε ψζεζε γηα δξάζε ζπλνδεπφκελε κε ηελ αίζζεζε ηνπ 

επείγνληνο. 

2. Καηάζηαζε ςπρνινγηθήο αληζνξξνπίαο θαηά ηελ νπνία ην άηνκφ ληψζσ εθηφο 

ειέγρνπ. 

3. Έλαξμε ζχγθξνπζεο θαη πάιεο νη νπνίεο επηιχνληαη κε άκεζε δξάζε. 

4. Έιιεηςε αληηθεηκεληθήο ηεθκεξίσζεο θαη ππεξίζρπζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θξίζεσλ. 

5. Διιηπήο έιεγρνο ησλ ζπλεπεηψλ. 

 

 

2.4.2 Ννεηηθή Λνγηζηηθή (mental accounting)  

 

 

ηελ ηάζε ησλ αηφκσλ λα νξηνζεηνχλ θαη λα ηαμηλνκνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπο ππφ ην πξίζκα νηθνλνκηθψλ φξσλ, αθφκα θαη αλ δελ πθίζηαηαη ηέηνηνπ 

είδνπο ηαμηλφκεζε, αλαθέξζεθε ν Richard Thaler (1999, 183-206). χκθσλα κε ηνλ 

ίδην ε λνεηηθή ινγηζηηθή ιακβάλεη ηε κνξθή λνεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη βαζίδεηαη ζε 

έλα ζχλνιν ζεκειησδψλ αξρψλ. 

1. Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα «νκαδνπνηνχλ» ηηο απψιεηεο. Ζ ελ ιφγσ 

πιεξνθνξία κπνξεί λα θαηαζηεί ρξήζηκε γηα ηηο επηρεηξήζεηο αλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα πξνζζέηνπλ ην θφζηνο ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο ζε κηα άιιε κεγαιχηεξε αγνξά. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη σο παξάδεηγκα ν θιάδνο ησλ αγνξαπσιεζηψλ αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο. 

2. Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα «νκαδνπνηνχλ» ηηο κηθξφηεξεο απψιεηεο απφ ηα 

κεγαιχηεξα θέξδε. Ζ πξνεγνχκελε πξφηαζε ελζαξθψλεη ηελ αξρή ηεο 

εμνπδεηέξσζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη θφξνη πνπ 
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παξαθξαηνχληαη απφ ην κηζζσηφ κεληαίσο ηνπο αληηιακβάλεηαη σο ιηγφηεξν 

«ελνριεηηθνχο» απφ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη εηεζίσο. 

3. Ζ αξρή ηεο αηζηφδνμεο πξννπηηθήο αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ λα 

απνζηαζηνπνηεζνχλ ηα κηθξφηεξα θέξδε απφ ηηο κεγάιεο απψιεηεο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη εθπηψζεηο ζε πξντφληα πνιπηειείαο φπσο ζε ζθάθε θαη αθξηβά 

απηνθίλεηα. 

4.Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα δηαρσξίδνπλ ηα θέξδε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε 

σθέιεηα πνπ ζα αλαθχςεη γηα ηηο εηαηξείεο απφ ηελ αθ εαπηή παξάζεζε ησλ επηκέξνπο 

ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο έλαληη ηεο παξάζεζεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ νθέινπο. Ζ ελ ιφγσ πιεξνθνξία βξίζθεη αληίθξηζκα ζε κηα επηρείξεζε 

πψιεζεο κεγάισλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. 

 

2.4.3 Δπξεηηθά απνθάζεσλ (heuristics) 

 

 

 Οη λνεηηθέο ζπληνκεχζεηο (ή άιισο ηα επξεηηθά απνθάζεσλ) ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο πθίζηαληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

θαηαλαισηέο πξνβιέπνπλ ηελ πηζαλφηεηα κειινληηθψλ εμειίμεσλ. Ο Frank Kardes ζην 

βηβιίν ηνπ “Consumer Behavior and Managerial Decision-Making” αλαθέξεη ηελ 

χπαξμε ησλ θάησζη επξεηηθψλ απνθάζεσλ: 

Eπξεηηθφ δηαζεζηκφηεηαο (Availability heuristic): Με ηνλ φξν δηαζεζηκφηεηα ελλνείηαη ε 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία έξρεηαη ζηνλ λνπ ηνπ θαηαλαισηή ε εμέιημε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

παξαδείγκαηνο. Μηα πξφζθαηε απνηπρία ελφο πξντφληνο λα ζπλαληήζεη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ θαηαλαισηή ησλ νδεγεί ζε αληίζηνηρεο πξνεθηάζεηο απφδνζεο ζην 

κέιινλ.  

Δπξεηηθν αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο (Representativeness heuristic): ελ πξνθεηκέλσ, ν 

θαηαλαισηήο ζηεξίδεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηελ απφδνζε ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο  ζε 

άιια παξαδείγκαηα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ε νκνηφηεηα ησλ ζπζθεπαζηψλ 

ηνπ ζπλφινπ ησλ πξντφλησλ ελφο πξντνληηθνχ πνξηθφιηνπ. 

Δπξεηηθφ αγθχξσζεο θαη πξνζαξκνγήο (Anchoring and adjustment heuristic):  ελ 

πξνθεηκέλσ, νη θαηαλαισηέο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ηελ ηάζε λα θαηαιήγνπλ ζε κηα 

αξρηθή ηνπνζέηεζε κε βάζεη ηελ πξψηε εληχπσζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα θηιηξάξνπλ ηηο 

κεηέπεηηα πιεξνθνξίαο ππφ ην πξίζκα ηεο πξψηκεο ηνπνζέηεζεο. ε φξνπο 

κάξθεηηλγθ ελζαξθψλεη ηε ζεκαζία ηεο πξψηεο εληχπσζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο γηα ηελ κεηέπεηηα επηηπρία ηνπ. 
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2.5 Αηκφζθαηξα θαη πηζαλφηεηα αγνξάο 

 

H αιπζίδα πνπ ζπλδέεη ηελ αηκφζθαηξα κε ηελ πηζαλφηεηα αγνξάο (the casual chain 

connecting atmosphere and purchase probability) 

 

Γηάγξακκα 2.5: Αηκφζθαηξα θαη πηζαλφηεηα αγνξάο  

     

     (1)                                   (2)                                    (3)                                          (4) 

 

 

Πεγή ζρήκαηνο: Phillip Kotler, 1973-4, “Atmospherics as a Marketing Tool”, Journal of Retailing, 

p. 54. 

 

 

2.6 Πσο ε αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, 

ζεσξεηηθή παξάζεζε 

   

2.6.1 Σν κνληέιν εξεζίζκαηνο- αληίδξαζεο ησλ Mehrabian-Russell 

 

 

Σν ππφ ζπδήηεζε κνληέιν ησλ Mehrabian θαη Russell εμεγεί ην πξίζκα ππφ ην νπνίν νη 

άλζξσπνη αληηδξνχλ ζηηο πξνζιακβάλνπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε αγνξαζηηθή απφθαζε πξνθαιεί 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο επεξεάδνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ηελ αγνξαζηηθή 

απφθαζε. (Donovan θαη Rossiter, 1982). Oη Richardson, Jain θαη Dick (1996, 19-28) 

εμεγψληαο ην ππφ ζπδήηεζε κνληέιν αλαθέξνπλ φηη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δηελεξγείηαη ε αγνξά ιεηηνπξγεί σο εξέζηζκα γηα ηνλ ιήπηε ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο. 

Σν πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθά θνξηηζκέλν (κνληέξλν, αηληγκαηηθφ) είηε 

αξλεηηθά (ζπλεζηζκέλν, ρσξίο εθπιήμεηο, βαξεηφ). Χο εθ ηνχηνπ, ην πεξηβάιινλ 

Τα αιζθηηικά 

σαπακηηπιζηι

κά ηος 

σώπος πος 

πεπιβάλλοςν 

ηο πποφόν 

Οι 

ανηιλήτειρ 

ηυν 

αγοπαζηών 

για ηα 

σαπακηηπιζηι

κά ηος 

πεπιβάλλονη

ορ 

Οι επίδπαζη 

ηυν 

ανηιλαμβανό

μενυν 

σαπακηηπιζηι

κών ζηιρ 

απσικέρ 

πληποθοπιέρ 

ηυν πελαηυν 

Η επίδπαζη 

ηηρ 

ηποποποίηζη

ρ ηυν 

πληποθοπιών 

ζηην 

αγοπαζηική 

απόθαζη 
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πξνθαιεί ηα αληίζηνηρα επράξηζηα ή δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία ζα θαζνξίζνπλ 

ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε. Σν επηζηέγαζκα ηεο σο άλσ ζπιινγηζηηθήο ηνπο βξίζθεη 

αληίθξηζκα ζην ρψξνπ ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. Δλ πξνθεηκέλσ, ε αηκφζθαηξα ηνπ εθάζηνηε 

θαηαζηήκαηνο ιεηηνπξγεί σο εξέζηζκα γηα ην ιήπηε ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο. Ζ σο 

άλσ ζπιινγηζηηθή ζπλεγνξεί ζηελ ππφζεζε φηη ηα πξντφληα πνπ πσινχληαη ζε ζεηηθά 

θνξηηζκέλα πεξηβάιινληα ζεσξνχληαη φηη ηπγράλνπλ αλψηεξεο πνηφηεηαο απφ εθείλα 

πνπ πσινχληαη ζε αξλεηηθά ζε φξνπο αηκφζθαηξαο θαηαζηήκαηνο πεξηβάιινληα. 

 Όπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνπλ νη Lovelock θαη Wirtz (2011), ην ελ ιφγσ κνληέιν 

ππνζηεξίδεη φηη νη ζπλεηδεηέο θαη ππνζπλείδεηεο αληηιήςεηο θαζψο θαη νη εξκελείεο ησλ 

αληηιήςεσλ αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

αλζξψπσλ. Χο εθ ηνχηνπ, πξνζδηνξηζηηθφ  παξάγνληαο ηεο δξάζεο απνηεινχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη φρη νη αληηιήςεηο θαη νη εξκελείεο αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ. Σν 

παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ σο άλσ ζπκπεξάζκαηνο είλαη 

φηη νη άλζξσπνη δελ απνθεχγνπλ έλα ρψξν επεηδή απιά βξίζθνληαη θαη άιινη 

άλζξσπνη ζε απηφλ αιιά θπξίσο επεηδή επηδηψθνπλ λα απνθχγνπλ ην δπζάξεζην 

ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιεί ν ζπλσζηηζκφο φπσο θαη ηελ πηζαλφηεηα λα κελ 

κπνξέζνπλ λα εμππεξεηεζνχλ φζν γξήγνξα ζα επηζπκνχζαλ. ε ζπλέρεηα ηεο 

ηεθκεξίσζεο  ππνζηεξίδνπλ φηη αλ δελ πθίζηαην ε έλλνηα «ζηελφηεηα ρξφλνπ» φινη νη 

άλζξσπνη ζα έλησζαλ ελζνπζηαζκέλνη λα ζπλδηαιέγνληαη θαη λα ζπλππάξρνπλ ζε 

θφζκν,  ζπλαίζζεκα ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα ζπλέβαιιε θαη ζα επαχμαλε ηελ 

εκπεηξία θαηαλάισζεο κηαο ππεξεζίαο φπσο ε ζπκκεηνρή ζε έλα επνρηαθφ θεζηηβάι 

κνπζηθήο. 

ηελ πεξηβαιινληηθή ςπρνινγία ην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη δηηηήο θχζεο. Αληηδηαζηέιιεηαη ζε πξνζέγγηζε (approach) ή ζε απνθπγή 

(avoidance). ηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ, φπσο αλαθέξνπλ νη  Lovelock θαη 

Wirtz (2011), απνηέιεζκα θαη θαη‟ νπζίαλ δξάζε ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν πξνζεγγίζεηο αλάινγα κε ηνπο επηδησθφκελνπο απφ ηελ 

εθάζηνηε εηαηξεία ζηφρνπο φπσο γηα παξάδεηγκα πνζφηεηα επηζπκεηψλ ρξεκάησλ πνπ 

ζα μνδέςνπλ νη πειάηεο θαη πφζν ηθαλνπνηεκέλνη ζα είλαη απφ ηελ εκπεηξία 

θαηαλάισζεο ηεο ππεξεζίαο ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο πξνεγνχκελεο ηεο θαηαλάισζεο 

ππνζρέζεηο ηεο εηαηξείαο. 
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Γηάγξακκα 2.6.1: Σν κνληέιν ησλ Mehrabian θαη Russell γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή επίδξαζε              

 

Πεγή: Richardson, P, Jain, A, Dick, A, 1996 “The influence of store aesthetics on evaluation of 

private level brands”. Journal of product and brand management, vol.5 p.19-28 

 

2.6.1.1  To κνληέιν ησλ Mehrabian θαη Russell θαη ε παξνξκεηηθή αγνξά   

 

 

Οη Chang, Eckman θαη Yan (2011, p. 233-249) κε ηελ βνήζεηα ηνπ κνληέινπ ησλ 

Mehrabian θαη Russell θαη ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία γηα ηελ παξνξκεηηθή αγνξά 

(impulse buying) εμεγνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ επηδξνχλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη σο επέθηαζε ζηελ απηή θαζεαπηή πξάμε αγνξάο.  

Σα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

(ambient characteristics) ηνπ ζρεδηαζκνχ (design characteristics) θαη ηα θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά (social characteristics) ε επίδξαζε ησλ νπνίσλ απνηππψλεηαη ζην 

θάησζη ζρήκα. 
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Γηάγξακκα 2.6.1.1: Υαξαθηεξηζηηθά πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

 

             Δξέζηζκα                               Οξγαληζκφο                                 Αληίδξαζε 

 

 

 

 

Πεγή ζρήκαηνο : Chang H-J, Eckman M, Yan R, 2011 “Application of the Stimulus-Organism-

Response model to the retail environment: the role of the hedonic motivation in impulse buying 

behavior”, The international review of retail, distribution and consumer research, vol. 21, no. 3, 

p. 233-249. 

 

Ζ έξεπλα ηνπο εμέηαζε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ θαη ζηηο ζεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζε απηφ φπσο θαη ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ 

παξνξκεηηθή αγνξαζηηθή απφθαζε. πκπιεξσκαηηθά, δηεξεχλεζαλ ην ξφιν ησλ 

θηλήηξσλ εδνλήο (hedonic motivation) αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη ζηηο ζεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ ππφ ζπδήηεζε 

έξεπλα βαζίζηεθε ζε ηξεηο ππνζέζεηο. 

Τ1: Θα ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ιηαλεκπνξίνπ (ambient, design and social 

characteristics) θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ζεηηθή αληίδξαζε ζηα ελ ιφγσ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Ζ έξεπλα ηνπο θαλέξσζε φηη έλα θσηεηλφ θαη θαζαξφ θαηάζηεκα πξνθαιεί επράξηζηα 

θαη ραιαξσηηθά ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία κεηαθέξνληαη σο αμηνινγηθέο θξίζεηο 

Πξνζσπηθόο 
παξάγνληαο 

 
-Ζδνληθφ θίλεηξν 

Υαξαθηεξηζηηθά 
Πεξηβάιινληνο 
Ληαλεκπνξίνπ 

 
-Πεξηβαιινληηθά 
 
-ρεδηαζκνχ 
 
-Κνηλσληθά 

πλαηζζεκαηηθέο 
αληηδξαζείο πειαηώλ 

 
 
-Θεηηθέο 
ζπλαηζζεκαηηθέο 
αληηδξάζεηο 

πκπεξηθνξηθέο 
αληηδξάζεηο πειαηώλ 

 
 
-πκπεξηθνξά 
παξνξκεηηθήο αγνξάο 
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αλαθνξηθά κε ηα πσινχκελα ζε απηφ πξντφληα. Δπηπιένλ, ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ηνπο θαλεξψζεθε φηη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πσιεηή δελ επηδξνχλ άκεζα ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

Τ2: ζα ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη ζηελ 

παξνξκεηηθή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά.  Καη  

Τ3: ηα θίλεηξα εδνλήο κεηξηάδνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ (ambient, design and social characteristics) θαη ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή  ζεηηθή αληίδξαζε ζηα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά. 

Οη θαηαλαισηέο κε απμεκέλν ην αίζζεκα ησλ εδνληθψλ θηλήηξσλ ήηαλ πεξηζζφηεξν 

πηζαλνί λα δψζνπλ πξνζνρή ζηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο 

ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πσιεηψλ. Οη ελ ιφγσ θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη γηα 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγνξψλ ηνπο θαη κέζσ απηψλ 

επηδηψθνπλ ζπλαηζζήκαηα απνδνρήο, ζηνξγήο θαη ελζπλαίζζεζεο. ε ζπλέπεηα κε ηα 

επξήκαηα ησλ Hirschman θαη Holbrook (1982), επηζεκαίλνπλ φηη νη θαηαλαισηέο πνπ 

επηδηψθνπλ δηαζθέδαζε, δηέγεξζε ηεο θαληαζίαο θαη ησλ αηζζήζεσλ θαη ραξά θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ αγνξψλ ηνπο θαη δέρνληαη ηηο ζπκβνπιέο ησλ θηιηθψλ πσιεηψλ είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εθδειψζνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ λα 

πξνβνχλ ζε παξνξκεηηθή αγνξά. 

Ζ ελ ιφγσ έξεπλα πξνηείλεη ηελ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγνξάο ζηφρνπ πξηλ 

ηελ δεκηνπξγία ηεο αηκφζθαηξαο θαηαζηήκαηνο θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

πσιεηψλ γηα ηελ αλεχξεζε ησλ θαηαλαισηψλ πνπ δηέπνληαη απφ θίλεηξα εδνλήο. 

 

 

2.6.2 Σo ππφδεηγκα επίξξνήο ηνπ Russell 

 

 

Σν ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα ηνπ Russell εδξάδεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα 

απνηεινχλ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα δξάζεο ζην ρψξν ηεο αγνξάο. Οη αληηδξάζεηο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζηα άηνκα απφ ηνπο ρψξνπο αγνξάο 

δηρνηνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο δχν θαηεγνξίεο: 1νλ ζηελ επραξίζηεζε (pleasure), 

ππνθεηκεληθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη 2νλ ζηε δηέγεξζε 

(arousal), ζε εχξνο πνπ πνηθίιεη απφ ην πςειφηεξν επίπεδν δηέγεξζεο ζην ρακειφηεξν 

επίπεδν δηέγεξζεο ην νπνίν αγγίδεη ζην ζπλαίζζεκα ηνπ χπλνπ. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά 

ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ απφ κνληέια εθάκηιινπ αληηθεηκέλνπ ζεψξεζεο έγθεηηαη ζηελ 
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έληαμε φισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ ζηα άηνκα απφ ηα 

πεξηβάιινληα αγνξάο ζε δχν άμνλεο ζπλαηζζεκάησλ, ζηνλ άμνλα ηεο επραξίζηεζεο 

θαη ζηνλ άμνλα ηνπ βαζκνχ δηέγεξζεο (Lovelock θαη Wirtz, 2011, p.281-282). 

 

 

Γηάγξακκα 2.6.2:  To Μνληέιν επηξξνήο ηνπ Russell  

     έθπιεμε 
     πξνζπκία 
   εθλεπξηζκφο  πεξηέξγεηα     έκπλεπζε 
   απνηξνπή                    επηζπκία 
   επαγξχπλεζε                   αγάπε 
    
 
 
απνγνήηεπζε           γνεηεία 
θαηαθξφλεζε        ζαπκαζκφο 
δήιηα          ραξά 
       
 
          
    αλία          ηθαλνπνίεζε 
   ζηελνρψξηα         ραιάξσζε 
   απνκφλσζε         απαιφηεηα 
            
      

εξεκία 
     επιάβεηα 
     αλακνλή   

 

 

Πεγή : Desmet P, Hekkert P, 2007, “Framework of product experience”, International journal of 

design, vol. 1, no.1 

 

 

 

2.6.3 The servicescape model 

 

 

Ζ Mary Jo Bitner (1992, 57-71) ζπλέζεζε έλα πεξηεθηηθφ κνληέιν αλαθνξηθά κε ηελ 

αηκφζθαηξα ην νπνίν νλφκαζε “The servicescape model”. Ζ απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ 

παξαηίζεηαη ζην θάησζη ζρήκα. Ζ δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο αλαιχζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, αλαιχνληαη ζηηο παξαθάησ 

   ενεργοποιημένο

  

 

 

δυζάρεζηο            ευχάριζηο 
 

  

 

           ήρεμο  
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ζπληζηψζεο: ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο (ambient conditions), ιεηηνπξγία /ρψξνο 

(space/function) θαη πίλαθεο, ζχκβνια θαη αληηθείκελα (signs, symbols and artifacts). 

πκπιεξσκαηηθά, αλαθέξεη ηελ νιηζηηθή ζεψξεζε ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηνπο πειάηεο. Δθηφο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

Bitner αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ζπληνληζηψλ (moderators) ζηηο αληηδξάζεηο ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ. πλέπεηα ηεο παξαπάλσ αλαθνξάο απνηειεί ην 

γεγνλφο ηεο δηαθνξεηηθήο επίδξαζεο ελφο ηδίνπ πεξηβάιινληνο ζε δηαθνξεηηθνχο 

πειάηεο. ην ζεκείν απηφ παξαζέηεη ην παξάδεηγκα ηεο κνπζηθήο ξαπ ε νπνία 

πξνθαιεί επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα ζε κία νκάδα πειαηψλ θαη απνηειεί «καξηχξην» γηα 

κηα άιιε.  

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο Bitner ζηελ ζεσξεηηθή ζθέςε γηα ηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο 

έγθεηηαη ζηελ δηαπίζησζε ηεο ζεκαζίαο ησλ επηδξάζεσλ πνπ αζθεί ε αηκφζθαηξα ηνπ  

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο. Με ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ζηα 

απνηειέζκαηα, πξνηείλεη λα επηδηψθεηαη ιεπηνκεξήο ππνινγηζκφο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο θαηαζηήκαηνο, ησλ ζπληζησζψλ πνπ επηδξνχλ ζηελ ςπρνινγία 

ησλ εξγαδφκελσλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο ή αλ κε ηη 

άιιν ζηελ κε κείσζε ηεο. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεη φηη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδφκελσλ έρεη επζέσο αλάινγν αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.  

Οη αληηδξάζεηο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ (εξγαδφκελσλ) θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

(πειαηψλ) ζηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο ζπληζηψζεο: 

γλσζηηθέο αληηδξάζεηο (π.ρ. αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα), ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο (π.ρ. αηζζήκαηα θαη δηαζέζεηο) θαη ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο (π.ρ. πφλνο). Σν 

απνηέιεζκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ (πξνζέγγηζε ή απνθπγή) ζα θαζνξηζηεί 

απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ζπληζηψζεο. 
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Γηάγξακκα 2.6.3: the servicescape model 
 

 

Γηαζηάζεηο            πληνληζηέο             Δζσηεξηθέο             πκπεξηθνξά 
Πεξηβάιινληνο                                                     Αληηδξάζεηο  
                            Οιηζηηθό 
      Πεξηβάι- 
                            ινλ 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

The servicescape model 

Πεγή : Bitner M., 1992, “Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers and 

employees”, Journal of marketing, 56, pp.59 

 

 

πκπεξάζκαηα θεθαιαίνπ 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Κφηιεξ ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά κεηξάεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ηα άηνκα, νη νκάδεο θαη νη νξγαληζκνί επηιέγνπλ, αγνξάδνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

«μεθνξηψλνληαη» αγαζά, ππεξεζίεο, ηδέεο ή εκπεηξίεο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή κπνξεί λα επεξεαζηεί 

θαη ζηνλ ρψξν πψιεζεο ηνπ πξντφληνο ή παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. ε απηφ ην ζεκείν 

ζπλδέεηαη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

θαη εηδηθφηεξα κε ην κάξθεηηλγθ εληππψζεσλ θαη ηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο. Σν 

κνληέιν ησλ Mehrabian θαη Russell εμεγεί ην πξίζκα ππφ ην νπνίν νη άλζξσπνη 

αληηδξνχλ ζηηο πξνζιακβάλνπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε αγνξαζηηθή απφθαζε πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

νη νπνίεο επεξεάδνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε. Σν ζεσξεηηθφ 

ππφδεηγκα ηνπ Russell εδξάδεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ 

Πεπιβαλλονηικέρ 

Σςνθήκερ 

 

Φώπορ/ 

Λειηοςπγία 

 

Πίνακερ, 

Σύμβολα & 

Ανηικείμενα 

Ανηιλαμβανόμενο

“ServiceScape” 

Σςνηονιζηήρ 

Ανηίδπαζηρ 

Υπαλλήλυν 

Σςνηονιζηήρ 

Ανηίδπαζηρ 

Πελαηών 

Ανηιδπάζειρ 

Υπαλλήλυν 

Ανηιδπάζειρ 

Πελαηών 

Γνυζηικόρ 

Σςναιζθημαηικόρ 

Χςσολογικόρ 

Πποζέγγιζ

η ή   

Αποθςγή 

Κοινυνική 

Διάδπαζη μεηαξύ         

Πελαηών & 

Υπαλλήλυν 

Πποζέγγιζη 

ή     

Αποθςγή 

Γνυζηικόρ 

Σςναιζθημαηικόρ 

Χςσολογικόρ 
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πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα δξάζεο ζην ρψξν ηεο αγνξάο. Οη αληηδξάζεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζηα άηνκα απφ ηνπο ρψξνπο αγνξάο δηρνηνκνχληαη 

ζηηο αθφινπζεο δχν θαηεγνξίεο: 1νλ ζηελ επραξίζηεζε (pleasure), ππνθεηκεληθή 

δηάζεζε απέλαληη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη 2νλ ζηε δηέγεξζε (arousal), ζε εχξνο 

πνπ πνηθίιεη απφ ην πςειφηεξν επίπεδν δηέγεξζεο ζην ρακειφηεξν επίπεδν δηέγεξζεο 

ην νπνίν αγγίδεη ζην ζπλαίζζεκα ηνπ χπλνπ. Ζ Mary Jo Bitner (1992, 57-71) ζπλέζεζε 

έλα πεξηεθηηθφ κνληέιν αλαθνξηθά κε ηελ αηκφζθαηξα ην νπνίν νλφκαζε “The 

servicescape model”. Οη δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, αλαιχνληαη ζηηο παξαθάησ 

ζπληζηψζεο: ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο (ambient conditions), ιεηηνπξγία /ρψξνο 

(space/function) θαη πίλαθεο, ζχκβνια θαη αληηθείκελα (signs, symbols and artifacts). 

πκπιεξσκαηηθά, αλαθέξεη ηελ νιηζηηθή ζεψξεζε ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηνπο πειάηεο. Δθηφο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

Bitner αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ζπληνληζηψλ (moderators) ζηηο αληηδξάζεηο ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΔΝΣΤΠΧΔΧΝ (IMPRESSION MARKETING) 

 

3.1 Αληίιεςε (Perception) 

 

ηα πιαίζηα ηεο βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ κάξθεηηλγθ εληππψζεσλ ζα αλαιπζνχλ 

έλλνηεο φπσο ε δηαδηθαζία ηεο αληίιεςεο, ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ε θαηλνκελνινγία.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη κε εξέζηζκα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

αξρηηεθηνληθήο θαη κάξθεηηλγθ, ζα αλαιπζεί ε ζεψξεζε ηνπ λνξβεγνχ θαζεγεηή 

αξρηηεθηνληθήο θαη θαηλνκελνιφγνπ Christian Norberg-Schulz αλαθνξηθά κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο αληίιεςεο θαη πσο ζπλεγνξεί ζηε δεκηνπξγία εληππψζεσλ γηα 

αληηθείκελα θαη έλλνηεο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Christian Norberg-Schulz ε δηαδηθαζία ηεο αληίιεςεο ιακβάλεη ρψξα 

σο επηκέξνπο ζπληζηψζα ελφο φινπ απνηεινχκελν απφ πέληε βήκαηα.  

 

 

Γηάγξακκα 3.1:  Σα βήκαηα ηεο αληίιεςεο  

 

 

 

Πεγή: Schulz N.C, 1968, “Intentions in architecture”, the MIT press 

 

Αληηθείκελν/Έλλνηα 
 
 
 

Φαηλόκελν 
 
 

Αληίιεςε 
   
 
 
 

Γηεξγαζία 
 
 
 

Δκπεηξία 
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Σν παξαπάλσ δηάγξακκα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα άπιν ή πιηθφ 

αληηθείκελν ή έλλνηα αμηνινγείηαη σο θαηλφκελν απνηεινχκελν απφ πξνζσξηλέο 

επηκέξνπο ηδηφηεηεο-ζπληζηψζεο. Ζ έλλνηα ηεο αληίιεςεο έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

αηφκσλ λα αληηιακβάλνληαη ηα θαηλφκελα κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Ζ έλλνηα ηεο δηεξγαζίαο αλαθέξεηαη ζην πιαίζην εξκελείαο ησλ 

εξεζηζκάησλ ηα νπνία πξνθιήζεθαλ απφ ην αληίζηνηρν θαηλφκελν. Ζ εκπεηξία σο 

ηειεπηαίν ζηάδην, είλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία νη πιεξνθνξίεο απφ ηελ αλίρλεπζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε αληίζηνηρε δηεξγαζία ηνπο απνζεθεχνληαη ζηε κλήκε γηα 

κεηέπεηηα ρξήζε.  

πκπιεξσκαηηθά, αλαθέξεηαη φηη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία απνηχπσζεο ηεο αληίιεςε 

κπνξεί λα αληηζηξαθεί φηαλ ην άηνκν πνπ αληηιακβάλεηαη ηα θαηλφκελα πξνβάιεη 

πάλσ ζηα αληηθείκελν/έλλνηεο ηηο πξνεγνπκέλσο απνθηεζείζεο εκπεηξίεο. Απηφ 

νθείιεηαη ζηελ πεξίπησζε αληηθεηκέλσλ δηαθνξεηηθήο θχζεο κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο. 

Γεληθφηεξα, ν Schulz νξίδεη ηελ αληίιεςε σο έλα εξγαιείν θαηαλφεζεο θαη εθηέιεζεο 

απνθάζεσλ επηζεκαίλνληαο φηη κεξηθέο θνξέο επηηειείηαη απζφξκεηα θαη 

απνδεηθλχεηαη αλαμηφπηζηε. (Schulz, 1986) 

 

«Θα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ή αθφκα θαη λα θξίλνπκε ηα πξάγκαηα θαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε πξνο φθεινο καο. Οη αμηνινγήζεηο καο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ιακβάλνπκε απνθάζεηο θαη λα ελεξγνχκε θαηάιιεια. ηελ θαζεκεξηλή καο δσή  

πξάηηνπκε κε βάζεη ηεο απζφξκεηεο αληηιήςεηο καο ρσξίο λα πξνζπαζνχκε λα 

ηαμηλνκνχκε θαη λα αλαιχνπκε ηηο εληππψζεηο καο. Σν παξαπάλσ ην επηηπγράλνπκε 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα θαηλφκελα εκθαλίδνληαη κε πξνζσπείν κε ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή. Αιιά φηαλ ηα πξνβιήκαηα γίλνληαη ιηγφηεξν «δηαθαλή» δηαηξέρνπκε ηνλ 

θίλδπλν λα καο «μεγειάζνπλ». Σφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ έρνπκε αληηιεθζεί-

θαηαθηήζεη ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν ηεο αληίιεςεο καο. Δλδεηθηηθφ ηεο σο άλσ 

παξαηήξεζεο είλαη ην παξάδεηγκα ηεο αθεξεκέλεο, κνληέξλαο ηέρλεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη δελ βιέπνπλ ηίπνηα παξαπάλσ απφ κία ζχγρπζε ρξσκαηηζηψλ θειίδσλ 

ελψ γλσξίδνπλ φηη ζα έπξεπε λα αλαγλψζνπλ «θάηη» παξαπάλσ. Δλ πξνθεηκέλσ, 

απαηηείηαη ελδειερήο πξνζπάζεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εληχπσζεο. Γεληθφηεξα, ν 

ζθνπφο ηεο αληίιεςεο είλαη λα καο δψζεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα καο επηηξέςνπλ 

λα ελεξγήζνπκε κε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν. Όκσο, έρνπκε ήδε αληηιεθζεί φηη ε 

αληίιεςε είλαη έλαο αλαμηφπηζηνο «ζχληξνθνο» ε νπνία δελ ζπκβάιιεη ζηελ 

απινπνίεζε ηνπ θφζκνπ. ε γεληθφηεξεο γξακκέο, θάζε αληηθείκελν αληηπξνζσπεχεηαη 

απφ ηηο εκθάζεηο ηνπ. Πνιιέο θνξέο αθ΄εαπηέο νη ηδηφηεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην θαηλφκελν ζηελ νιφηεηα ηνπ εθφζνλ ην εθπξνζσπνχλ άκεζα θαη 

απνηεινχλ ηνλ θαηεμνρήλ ζπκβνιηζκφ ηνπ. Σα θαηλφκελα δελ ππάξρνπλ φηαλ 
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ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε κνληκφηεηαο. Όηαλ έλα αληηθείκελν έρεη άγλσζηεο 

ηδηφηεηεο δελ ζεκαίλεη φηη έρεη αλεμάξηεηε χπαξμε αιιά φηη ε αληίιεςε καο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν είλαη αλεπαξθήο θαη πξέπεη λα αλαηππσζεί κε βάζε 

κειινληηθέο εκπεηξίεο». (Schulz, 1968, p.27-28) 

 

«Έρνπκε ηελ ηάζε απνκφλσζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηδηνηήησλ ησλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ 

ηαχηηζε ηνπο κε ην θαηλφκελν». (Buhler, 1954, p. 203) 

 

«Απηά πνπ απνθαινχκε ζπλνπηηθά σο «πξάγκαηα» δελ είλαη παξά ην ζπλνλζχιεπκα 

ησλ γλσζηψλ θαη άγλσζησλ ηδηνηήησλ ηνπο. Γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ηα θαηλφκελα 

είλαη παξφληα (εκθαλίδνληαη) θαη ηα αληηθείκελα ππάξρνπλ» (Jorgensen, 1946, p 157) 

 

 

3.2 Ζ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

 

 

Γηα ηνλ Christian Norberg-Schulz ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο απνηειεί 

παξάγνληα ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ αληίιεςεο. Ζ δηαδηθαζία 

ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ζπληειείηαη ζε κηθξή ειηθία θαη θπξίσο ιακβάλεη ρψξα 

ελδννηθνγελεηαθά. ηα πιαίζηα ηεο ππφ ζπδήηεζε δηαδηθαζίαο ην άηνκν δεκηνπξγεί 

ζρεκαηηζκνχο θαη εληππψζεηο γηα ηνλ θφζκν ζην ζχλνιν ηνπ πξνζαξκφδνληαο 

εκπεηξίεο θαη πξνζδνθίεο. ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ην παηδί 

γίλεηαη δεθηφ απφ ηελ θνηλσλία θαη καζαίλεη ζηαδηαθά ηη πεξηκέλεη ε θνηλσλία απφ απηφ 

σο απφθξηζε, σο ζεκηηή ζπκπεξηθνξά. Σν παηδί δελ πξνζαξκφδεηαη κφλν ζε θνηλσληθά 

αληηθείκελα, έλλνηεο θαη πξνζιακβάλνπζεο αιιά θαη ζε νηνδήπνηε θπζηθφ αληηθείκελν 

έξρεηαη ζε επαθή. Μέζσ ησλ εκπεηξηψλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ζρεκαηίδεηαη ε 

κεηέπεηηα αληίιεςε πνπ ζα ηα ζπλνδεχεη. (Schulz, 1968, p.37) 
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3.2.1 Παξάδεηγκα…. «Κπλφδνληαο». 

 

 

Δλδεηθηηθή ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ζηε δεκηνπξγία αληηιήςεσλ είλαη ε ηαηλία ηνπ 

Γηψξγνπ Λάλζηκνπ κε ηίηιν «ν Κπλφδνληαο». Πξφθεηηαη γηα ηαηλία παξαγσγήο 2009 ε 

νπνία απέζπαζε ην βξαβείν Νεφηεηαο ζην δηεζλέο θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ ζηηο 

Κάλλεο θαη ππήξμε ππνςήθηα γηα φζθαξ μελφγισζζεο ηαηλίαο γηα ην έηνο 2011.  

Ζ ππφζεζε ηεο ηαηλίαο πξαγκαηεχεηαη ηε δσή κηαο νηθνγέλεηαο ε νπνία δεη ζηα 

πξνάζηηα απνκνλσκέλε απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν. Σα ηξία παηδία, ειηθίαο είθνζη εψο 

ηξηάληα εηψλ, αληηιακβάλνληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο αθξηβψο ζέινπλ λα ηνπο ηελ 

απνηππψζνπλ νη γνλείο ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπο πξνέξρεηαη κέζσ καγλεηνθψλνπ θαη 

ε επηβξάβεπζε, ζε πεξίπησζε ζεηηθήο πξνφδνπ, έξρεηαη κέζσ επηειψλ δψξσλ. 

Χζηφζν, θάπνηεο ιέμεηο, ησλ νπνίσλ ε γλψζε ηνπ αθξηβνχο λνήκαηνο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ «απφδξαζε» ησλ παηδηψλ θαη ζηελ αλάγθε ζρεκαηηζκνχ ηδίαο 

αληίιεςεο γηα ηνλ θφζκν, καγλεηνθσλνχληαη κε δηαθνξεηηθφ λφεκα. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη παξαθάησ παξαθξάζεηο: ε ιέμε ηειέθσλν ζεκαίλεη-ζπκβνιίδεη ηελ 

αιαηηέξα, ν απηνθηλεηφδξνκνο είλαη ν πνιχ δπλαηφο αέξαο, ηα αεξνπιάλα είλαη 

παηρλίδηα ηνπ νπξαλνχ, ε ζάιαζζα είλαη κία μχιηλε θαξέθια θαη ε γάηα είλαη ην πην 

ζαλάζηκν δψν ην νπνίν «έθαγε» ηνλ θαληαζηηθφ ρακέλν αδεξθφ ηνπο ν νπνίνο 

πξνζπαζήζεη λα μεθχγεη πέξα απφ ηνλ θξάρηε θαη λα κάζεη ηελ αιήζεηα. Οη γνλείο 

έπεηζαλ ηα παηδία φηη ε κφλε ιχζε γηα λα βγνπλ κφλνη ηνπο ζηνλ έμσ θφζκν είλαη λα 

ράζνπλ ηνλ θπλφδνληα ηνπο...παξαηήξεζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη θαη ν ηίηινο ηεο 

ηαηλίαο. 

 Απνηέιεζκα ηνπ ελ ιφγνπ πεξηβάιινληνο είλαη ελήιηθα παηδηά κε ηε ζπκπεξηθνξά 

αλειίθσλ κε ζπρλά μεζπάζκαηα βίαο δεισηηθφ ηεο ζεκαζίαο κηαο νκαινχο δηαδηθαζίαο 

θνηλσληθνπνίεζεο.  

πκπιεξσκαηηθά, αλαθέξεηαη ν «κχζνο ηνπ ζπειαίνπ ηνπ Πιάησλα» σο παξάδεηγκα 

αληηδηαζηνιήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηελ εζθεκκέλε-ςεπδή ηεο απεηθφληζε. Ο ππφ 

ζπδήηεζε κχζνο αλαιχζεθε εθηελέζηεξα ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

σο παξάδεηγκα αλαθνξάο ζηηο ζηνέο ηεο Αζήλαο. 
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Πεγή: ζηηγκηφηππν απφ ηελ ηαηλία ηνπ Γηψξγνπ Λάλζηκνπ, ν θπλφδνληαο, 2009, ειιεληθφ θέληξν 

θηλεκαηνγξάθνπ 

 

 

3.3 Ζ θαηλνκελνινγία ηνπ νθνιφθζθη 

 

Οξηζκνί 

 

 

«Φαηλνκελνινγία είλαη κηα ιέμε πνιπζχιιαβε θαη επθάληαζηε γηα θάηη απιφ θαη βαζχ. 

Ολνκαηίδεη έλα θηινζνθηθφ θίλεκα, ην νπνίν σζείηαη απφ ηελ θεληξηθή δηάζεζε λα 

απνδέρεηαη ηα πξάγκαηα φπσο είλαη. Σα πξψηα ηεο ρξφληα, ζηελ έλαξμε ηνπ 20νπ 

αηψλα, ε θαηλνκελνινγία ρξεζηκνπνίεζε ζπρλά ην ζχλζεκα «πίζσ ζηα ίδηα ηα 

πξάγκαηα».  Απηή ε θξάζε ζήκαηλε φηη ζα πξέπεη, κε θάζε θφζηνο, λα απνθχγνπκε ην 

λα θαηαζηξέςνπκε ή λα παξαβιέςνπκε κε ηε θηινζνθία καο ηα πξάγκαηα: ζα πξέπεη 

λα αλαγλσξίζνπκε απηφ πνπ ππάξρεη θαη λα απνθχγνπκε λα ην αλαγάγνπκε ζε θάηη 
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άιιν. Γλσξίδνπκε γηα παξάδεηγκα φηη εμαζθνχκε κε ππεπζπλφηεηα ηηο πξάμεηο θαη ηηο 

γλψκεο καο θαη ζπλεπψο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπκε ηελ ππεπζπλφηεηα καο θαη λα 

κελ ζθεπηφκαζηε ηνπο εαπηνχο καο σο απιέο κεραληθέο δηαδηθαζίεο ή σο βηνινγηθά 

ζπζηήκαηα. Γλσξίδνπκε φηη εκθαλίδνληαη ζε εκάο εηθφλεο, αλακλήζεηο θαη θαληαζίεο θαη 

ζπλεπψο, ζα πξέπεη λα θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα θηινζνθηθά ηη ζεκαίλεη λα είλαη θάηη 

εηθφλα θαη ηη ζεκαίλνπλ ηα ελεξγήκαηα ηεο ελζχκεζεο θαη ηεο θαληαζίαο: δελ ζα 

πξέπεη λα αλαγάγνπκε απηά ηα πξάγκαηα ζε εγθεθαιηθέο θαηαζηάζεηο……Πεξαηηέξσ, 

επηζηξέθνληαο «ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα», ε θαηλνκελνινγία ζπληζηά θάηη ην 

ζπγθεθξηκέλν, φρη θάηη ην πνκπψδεο ή ην ζεσξεηηθφ:  ηελ πξνζνρή ηεο ηελ απνζπά 

απηφ πνπ ν Husserl θαιεί «ηα ςηιά» ηεο θηινζνθίαο. Δλδηαθέξεηαη λα εμεηάζεη, γηα 

παξάδεηγκα, πσο νη εηθφλεο δηαθέξνπλ απφ ηηο ιέμεηο, πσο νη πξνηάζεηο δηαθέξνπλ 

απφ ηηο εμηζψζεηο, πσο έλα αζιεηηθφ γεγνλφο δηαθέξεη απφ κία ζεαηξηθή παξάζηαζε 

θαη πσο ε ρξήζε ηεο ιέμεο «εγψ» δηαθέξεη απφ ηελ ρξήζε ηεο ιέμεο «απηφ». Φέξλεη ηε 

θηινζνθία μαλά ζε εγγχηεηα κε ηα θαζεκεξηλά πξάγκαηα, ε ζεκαζία θαη ε καγεία ησλ 

νπνίσλ κπνξνχλ ηψξα λα αλαγλσξηζζνχλ….. Αλάκεζα ζε φια απηά «ηα πξάγκαηα» 

θαη ηελ εκθάληζε ηνπο, σζηφζν δηαθξίλνπκε εκείο, ζην αλζξψπηλν ζηνηρείν καο, σο 

απηνί ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα πξάγκαηα. Σα εθθξάδνπκε κε ην ιφγν καο, κε ηε 

θαληαζία καο θαη κε ηηο άιιεο καο κνξθέο παξνπζίαζεο, θαη ε θαηλνκελνινγία 

πεξηγξάθεη πσο επηηπγράλνπκε θάηη ηέηνην. χκθσλα κε ην χθνο ηεο αξραίαο 

θηινζνθίαο, ε θαηλνκελνινγία καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηνπο εαπηνχο καο σο 

αλζξψπηλα έιινγα φληα, σο θνξείο ηεο αιήζεηαο» (πξφινγνο Sokolowski ζηελ 

ειιεληθή έθδνζε, 2003). 

 

 

3.3.1 Ζ θαηλνκελνινγία θαη ην δήηεκα ησλ εκθαλίζεσλ 

 

 

«Ζ θαηλνκελνινγία  ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ θηινζνθηθφ θίλεκα δηφηη αθξηβψο 

αληηκεησπίδεη ηφζν θαιά ην δήηεκα ησλ εκθαλίζεσλ. Σν δήηεκα ησλ εκθαλίζεσλ έρεη 

θαηαζηεί κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ εξσηήκαηνο ήδε απφ ηελ έλαξμε ηεο θηινζνθίαο. Οη 

ζνθηζηέο δηαρεηξίζηεθαλ ηηο εκθαλίζεηο κέζα απφ ηε καγεία ησλ ιέμεσλ θαη ν 

Πιάησλαο απήληεζε ζε φ,ηη είπαλ. Απφ ηφηε, νη εκθαλίζεηο έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί θαη 

δηνγθσζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Σηο δεκηνπξγνχκε φρη κφλν κέζα απφ ηηο ιέμεηο πνπ ιέεη ή 

γξάθεη ην έλα πξφζσπν ζην άιιν, αιιά απφ ηα κηθξφθσλα, ηα ηειέθσλα, ηηο ηαηλίεο 

θαη ηελ ηειεφξαζε, φπσο θαη κέζσ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κέζσ ηεο 

πξνπαγάλδαο θαη ηεο δηαθήκηζεο. Οη ηξφπνη παξνπζίαζεο θαη μαλαπαξνπζίαζεο 



59 

 

πνιιαπιαζηάδνληαη θαη γνεηεπηηθά δεηήκαηα πξνθχπηνπλ: σο πξνο ηη έλα κήλπκα 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δηαθέξεη απφ έλα ηειεθψλεκα ή απφ έλα γξάκκα, 

πνηνο καο απεπζχλεηαη φηαλ δηαβάδνπκε κηα ζειίδα ζην δηαδίθηπν θαη πξνο ηη έρνπλ  

δηαθνξνπνηεζεί νη αθξναηέο, νη νκηιεηέο θαη ε ζπλνκηιία εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ 

επηθνηλσλίαο. 

Έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπκε είλαη, κε ηελ ηερλνινγηθή εμάπισζε ησλ 

εηθφλσλ θαη ησλ ιέμεσλ, ην θαζεηί κνηάδεη λα απνζπληίζεηαη ζε απιέο εκθαλίζεηο. Θα 

κπνξνχζακε λα δηαηππψζνπκε απηφ ην ζέκα κε βάζε ηνπο φξνπο ησλ παξαθάησ 

ηξηψλ ζεκαηηθψλ: κέξε θαη φινλ, ηαπηφηεηα κέζα ζηε πνιιφηεηα, παξνπζία/απνπζία. 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ηψξα θαηαθιπδφκαζηε απφ απνζπάζκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ζε έλα 

φινλ, απφ πνιιφηεηεο απνζηεξεκέλεο ηαπηφηεηαο θαη απφ πνιιαπιέο απνπζίεο ρσξίο 

θακία κφληκε πξαγκαηηθή παξνπζία. Έρνπκε έλα bricolage θαη ηίπνηε άιιν θαη 

λνκίδνπκε φηη κπνξνχκε λα εθεπξίζθνπκε ηνπο εαπηνχο καο θαηά ηχρε, 

ζπλαξκνινγψληαο εμππεξεηηθέο θαη επράξηζηεο, αιιά πξνζσξηλέο ηαπηφηεηεο κέζα 

απφ θνκκάηηα πνπ βξίζθνπκε γχξσ καο. Πεξηκαδεχνπκε απνζπάζκαηα γηα λα 

ζηεξηρηνχκε απέλαληη ζηελ θαηαζηξνθή καο. 

ε αληίζεζε κε απηή ηε κεηά-λεσηεξηθή θαηαλφεζε ησλ εκθαλίζεσλ, ε θαηλνκελνινγία, 

ζηελ θιαζζηθή ηεο κνξθή, επηκέλεη ζην φηη ηα κέξε κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλν ζην 

θσο ησλ θαηάιιεισλ νινηήησλ, φηη νη πνιιφηεηεο ησλ θαηλνκέλσλ ππνθξχπηνπλ 

ηαπηφηεηεο θαη φηη νη απνπζίεο δελ έρνπλ λφεκα εθηφο αλ αληηπαξαηίζεληαη ζε 

παξνπζίεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνζηηέο κέζσ ησλ πξψησλ….. Όρη κφλν 

κπνξνχκε λα ζθεθζνχκε ηα πξάγκαηα πνπ καο δίλνληαη ζηελ εκπεηξία αιιά κπνξνχκε 

επίζεο λα θαηαλνήζνπκε ηνπο εαπηνχο καο σο απηνχο πνπ ηα ζθέθηνληαη. Ζ 

θαηλνκελνινγία είλαη αθξηβψο απηφ ην είδνο θαηαλφεζεο: ε απηναλαθάιπςε ηνπ ιφγνπ 

επί ηεο παξνπζίαο θαηαλνεηψλ αληηθεηκέλσλ» (κεηάθξαζε Sokolowski, 2003, 

εηζαγσγή). 

 

 

3.4 Μάξθεηηλγθ εληππψζεσλ  

 

 

«Ζ δηαρείξηζε εληππψζεσλ αλαθέξεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηηο νπνίεο επηζηξαηεχνπλ ηα 

άηνκα ζηελ δεκηνπξγία κεζ-νδεπκέλσλ εληππψζεσλ» (Grove, Fisk, 1989, p.427). Ζ 

δπλαηφηεηα επεξεαζκνχ θαη δεκηνπξγίαο κεζ-νδεπκέλσλ εληππψζεσλ 

αληηπαξαβάιιεηαη ζε πεξηβάιινληα ππεξεζηψλ ηα νπνία απαηηνχλ πςειή αλάκεημε ηνπ 

θαηαλαισηή απφ εθείλα πνπ πξναπαηηνχλ ρακειή αλάκεημε. ε πεξηβάιινληα πςεινχο 
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αλάκεημεο δεκηνπξγείηαη ε πξψηε εληχπσζε αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερνκέλεο ππεξεζίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ,  ηελ ηερλνγλσζία, ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ εξγαζία  θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ πειάηε. Μηα αξλεηηθή εληχπσζε έξρεηαη ζε επζεία ζπλάξηεζε 

κε ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ απφθαζε αγνξάο. Όηαλ κειεηεζνχλ νη 

παξάγνληεο επεξεαζκνχ ησλ εληππψζεσλ θαζίζηαηαη επθνιφηεξε ε δηεξγαζία ηελ 

νπνία αλακέλεηαη λα επηιεθζεί ζηα κάξθεηηλγθ ζηα πιαίζηα εθκεηάιιεπζεο ηνπο.  

εκαληηθφο παξάγνληαο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε είλαη ε επηβεβαίσζε ησλ 

εληππψζεσλ πνπ είρε γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε πξηλ απφ ηελ εθ ηνπ ζχλεγγπο 

επίζθεςε ηεο. (Grove, Fisk, 1989, p.429-428). 

χκθσλα κε ηνλ θνηλσληνιφγν Erving Goffman, ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζηα 

πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ηεο έθθαλζεο πξντδεάδεηαη θαη πξάηηεη ζχκθσλα κε 

πξνθαζνξηζκέλνπο ξφινπο θαη λφξκεο νη νπνίνη ηαηξηάδνπλ ζηελ εθάζηνηε θνηλσληθή 

δηάδξαζε. Πξφθεηηαη γηα έλα απφζεκα γλψζεο ην νπνίν αλακνριεχεηαη γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηελ θνηλσληθή ζπλχπαξμε. Οη ξφινη ηεο δσήο έξρνληαη ζε επζεία 

ζπλάξηεζε κε ηνπο ππνδπφκελνπο ξφινπο ηνπ ζεάηξνπ. Σν εξψηεκα πνπ εγείξεηαη 

έγθεηηαη ζηελ δπλαηφηεηα απνζαθήληζεο ηνπ ζελαξίνπ απφ ηελ πξαγκαηηθή 

«αλφζεπηε» ζπκπεξηθνξά. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θνηλφ ηφπν ζεψξεζεο ν νπνίνο βέβαηα 

ππφθεηηαη ζε εμαηξέζεη θαη ηφηε ν άλζξσπνο – πειάηεο- θαηαλαισηήο έξρεηαη ζε 

«γλσζηηθή αζπκθσλία» αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε έθθαλζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ηνπ. (Swarz, Iacobbuci, 2000 p.54, 57) 

 

 

3.5 Γηαρείξηζε Δληππψζεσλ (Impression Management) 

 

 

O ραξαθηεξηζκφο δηαρείξηζε εληππψζεσλ θαη κάξθεηηλγθ εληππψζεσλ απνδίδεηαη σο 

ελαιιαθηηθή ζεψξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ κάξθεηηλγθ ζηα γεληθφηεξα πιαίζηα 

κεηαηφπηζεο ηνπ παξαδείγκαηνο πνπ νλνκάδεηαη κάξθεηηλγθ. H Αξρή έγηλε κε ηελ 

απφδνζε ηνπ ηίηινπ «πφιεκνο» ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ Μάξθεηηλγθ (Ries, 1986), ηεο 

κεηνλνκαζίαο ηνπ κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ ζε «ζέαηξν» (Grove θαη Fisk, 1983), ηεο 

πεξηγξαθήο ηεο ζπλδηαιιαγήο κε ηνλ πειάηε σο «παξάζηαζε» (Deighton, 1992) θαη 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηαλάισζεο σο «εκπεηξία» (Holbrook θαη Hirschman, 1982, Holt, 

1995). Τπάξρεη πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ νξηζκψλ γηα ηε δηαρείξηζε εληχπσζαλ θνηλή 

ζπληζηακέλε ησλ νπνίσλ είλαη ε αλαγλψξηζε φηη ε αληίιεςε ησλ αηφκσλ αλαθνξηθά κε 

ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν κπνξεί λα «θαηεπζπλζεί» απφ ηξίηνπο. Χο απαξαίηεηε 
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πξνυπφζεζε γηα λα επηηεπρζεί ην κεζ-νδεπκέλν απνηέιεζκα εληχπσζεο είλαη ε 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο αληίιεςεο θαη αλαγλψξηζε ησλ 

ππνιαλζαλφλησλ λνεκάησλ ηα νπνία επηθνηλσλνχλ ηελ επηηεδεπκέλε αληίιεςε. Ο 

Schlenker (1980)  νξίδεη ην κάξθεηηλγθ εληππψζεσλ  σο «ηε ζπλεηδεηή ή αζπλείδεηε 

πξνζπάζεηα ειέγρνπ πξαγκαηηθψλ ή κε ζπκβφισλ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο 

δηάδξαζεο». Οκνίσο, ν Goffman (1959) ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν “The presentation of 

self in everyday life” αλαθέξεη ηα δξακαηηθνπνηεκέλα ηερλάζκαηα (ηξφπνο ληπζίκαηνο, 

εθθξάζεηο, ρεηξνλνκίεο) ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα γηα λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλε 

αληαπφθξηζε απφ ηνπο άιινπο. Όζα αλαθέξζεθαλ σο ηψξα έρνπλ σο θνηλή 

ζπληζηακέλε ηελ πξνζσπηθή επηξξνή. Σν κάξθεηηλγθ εληππψζεσλ ππφ δηαθνξεηηθφ 

πξίζκα ζεσξνχκελν κπνξεί λα εηδσζεί ζε επξχηεξνπο φξνπο. «Πξνζπάζεηα απφ 

νκάδεο ή νξγαληζκνχο γηα ηελ δεκηνπξγία ζπγθεξηκέλνπ νξηζκνχ πεξίπησζεο» 

(Thomas, 1931), «ζπκθσλεκέλε εθ πξoνηκίνπ αληίιεςε πξαγκαηηθφηεηαο φζσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή» (Berger, 1963). Ο ζηφρνο ζηνπο άλσζη νξηζκνχο είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ νξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο κάξθεηηλγθ εληππψζεσλ κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ ζε 

πιεζψξα πεξηπηψζεσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ 

επηθνηλσληνιφγσλ λα θαηεπζχλνπλ κε ηνλ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ δηάρπζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο ην εθινγηθφ απνηέιεζκα. Παξφκνην αληίθξηζκα ιακβάλεη ν ηξφπνο 

επεξεαζκνχ ηεο αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ ηειεζεαηψλ ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο (Fisk R, Grove S, 1996, p. 6-7 

 

 

3.5.1 Δθαξκνγέο ηεο δηαρείξηζεο εληππψζεσλ ζην κάξθεηηλγθ 

 

 

Με βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ σο άλσ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε εληππψζεσλ θαη 

ηνπο δηαθφξνπο νξηζκνχο ηεο θξίλεηαη εχινγν λα αλαθεξζνχλ νη ζπληζηψζεο ηνπ 

κάξθεηηλγθ ζηηο νπνίεο ε δηαρείξεζε εληππψζεσλ βξίζθεη αληίθξηζκα.  

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε ηαθηηθή ηεο πεηζνχο ε νπνία εκπεξηέρεηαη ζηε δηαρείξηζε 

εληππψζεσλ εκπεξηέρεηαη θαη ζηελ ζπλδηαιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ πψιεζεο κε ηελ 

αγνξά ζηφρν. Τπφ γεληθφηεξν πξίζκα, ε δηαρείξηζε εληππψζεσλ ζπλαληάηαη ζηελ 

ηνπνζέηεζε πξντφληνο, ζηε δηαθήκηζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη ζηηο ηαθηηθέο ηεο 

επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ ζην ζχλνιν ηνπο. Γεληθφηεξα, ε δηαρείξηζε εληππψζεσλ σο 

εξγαιείν κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηείηαη είηε πξφθεηηαη γηα ζπλδηαιιαγέο κεηαμχ 
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επηρεηξήζεσλ είηε πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ησλ θαηαλαισηψλ 

αλεμαξηήησο πξντφληνο ή ππεξεζίαο, αλεμαξηήησο θεξδνζθνπηθνχ ε κε ραξαθηήξα. 

Δλδεηθηηθή ηεο ζρέζεο δηαρείξηζεο εληππψζεσλ θαη κάξθεηηλγθ είλαη ε αλαθνξά ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ην κείγκα κάξθεηηλγθ. 

Αλάκεζα ζηηο πξντνληηθέο απνθάζεηο ζπγθαηαιέγνληαη ε ζπζθεπαζία, ην ρξψκα, ην 

κέγεζνο, ην ζρήκα  θαη ε επσλπκία. ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο ην ηκήκα κάξθεηηλγθ 

θαη επηθνηλσλίαο πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζηεί ηηο εληππψζεηο ηηο νπνίεο ζα πξνθαιέζεη ην 

πξντφλ ζηελ αγνξά ζηφρν. Ζ ηειηθή ηηκή ελφο πξντφληνο έρεη πξνεθηάζεηο ζηελ 

εληχπσζε πνπ πξνθαιείηαη ζηνπο θαηαλαισηέο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ. Καη ζε 

απηφ ην ζεκείν ππεηζέξρεηαη ε δηαρείξηζε ησλ εληππψζεσλ. Αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ε δηαρείξηζε εληππψζεσλ ζπκβάιιεη ζηε 

δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλεο εηθφλαο ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή αλαινγηδφκελε ηα θξηηηθά 

ζεκεία ζρεκαηηζκνχ ζπλεηξκψλ επσλπκίαο. Οη επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηεο πξνψζεζεο 

φπσο νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ε δηαθήκηζε κεηαθέξνπλ ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο αθνχ 

πξψηηζηα έρνπλ θαηεπζχλεη ηηο εληππψζεηο αλαθνξηθά κε απηφ. ε φξνπο δηαλνκήο θαη 

δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο επηζηξαηεχεηαη ε δηαρείξηζε εληππψζεσλ 

ψζηε λα ηνληζζεί ε κνλαδηθφηεηα πνπ ελ δπλάκεη ζα απνπλέεη ε επσλπκίαο, ε 

πξνζέιθπζε ειίη αγνξάο ζηφρνπ κε πεξηνξηζκέλε δηάζεζε πξντφληνο κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ή πξνζέιθπζε ηεο κάδαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

εθπησηηθνχ ρψξνπ πψιεζεο (Fisk R, Grove S, 1996, p. 8-10). 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Ζ δηαρείξηζε εληππψζεσλ θαη ην κάξθεηηλγθ εληππψζεσλ εδξάδνληαη ζηελ 

παξαηήξεζε φηη ε αληίιεςε ησλ αηφκσλ αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν κπνξεί 

λα «θαηεπζπλζεί» απφ ηξίηνπο. Σν παξάδεηγκα ησλ πθηζηάκελσλ αληηιήςεσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ κεηαηνπίδεηαη. H Αξρή έγηλε κε ηελ 

απφδνζε ηνπ ηίηινπ «πφιεκνο» ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ Μάξθεηηλγθ (Ries, 1986), ηεο 

κεηνλνκαζίαο ηνπ κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ ζε «ζέαηξν» (Grove θαη Fisk, 1983), ηεο 

πεξηγξαθήο ηεο ζπλδηαιιαγήο κε ηνλ πειάηε σο «παξάζηαζε» (Deighton, 1992) θαη 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηαλάισζεο σο «εκπεηξία» (Holbrook θαη Hirschman, 1982, Holt, 

1995). Ζ δηαρείξηζε εληππψζεσλ βξίζθεη αληίθξηζκα ζην κάξθεηηλγθ. Τπφ γεληθφηεξν 

πξίζκα, ε δηαρείξηζε εληππψζεσλ ζπλαληάηαη ζηελ ηνπνζέηεζε πξντφληνο, ζηε 

δηαθήκηζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη ζηηο ηαθηηθέο ηεο επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ ζην 

ζχλνιν ηνπο. Γεληθφηεξα, ε δηαρείξηζε εληππψζεσλ σο εξγαιείν κάξθεηηλγθ 
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ρξεζηκνπνηείηαη είηε πξφθεηηαη γηα ζπλδηαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ είηε πξφθεηηαη γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ησλ θαηαλαισηψλ αλεμαξηήησο πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο,αλεμαξήησο θεξδνζθνπηθνχ ε κε ραξαθηήξα. Δλδεηθηηθή ηεο ζρέζεο 

δηαρείξεζεο εληππψζεσλ θαη κάξθεηηλγθ είλαη ε αλαθνξά ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηα 

πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ην κείγκα κάξθεηηλγθ. Οη έλλνηεο ηεο αληίιεςεο, 

ηεο θαηλνκελνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ππνιαλζάλνπλ ζηα πιαίζηα 

θαηαλνεζεο θαη επεξεαζκνχ ησλ ελ δπλάκεη εληππψζεσλ απφ έλα πξντφλ ή κία 

ππεξεζία. Ο Schulz νξίδεη ηελ αληίιεςε σο έλα εξγαιέην θαηαλφεζεο θαη εθηέιεζεο 

απνθάζεσλ επηζεκαίλνληαο φηη κεξηθέο θνξέο επηηειείηαη απζφξκεηα θαη 

απνδεηθλχεηαη αλαμηφπηζηε. Γηα ηνλ ίδην ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο απνηειεί 

παξάγνληα ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ αληίιεςεο. Δλδεηθηηθή κε 

ηεο ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ζηε δεκηνπξγία αληηιήςεσλ είλαη ε 

ηαηλία ηνπ Γηψξγνπ Λάλζηκνπ κε ηίηιν «ν Κπλφδνληαο». Γηα ηνλ νθνινθζθη ε 

Φαηλνκελνινγία νλνκαηίδεη έλα θηινζνθηθφ θίλεκα, ην νπνίν σζείηαη απφ ηελ θεληξηθή 

δηάζεζε λα απνδέρεηαη ηα πξάγκαηα φπσο είλαη. Σα πξψηα ηεο ρξφληα, ζηελ έλαξμε 

ηνπ 20νπ αηψλα, ρξεζηκνπνίεζε ζπρλά ην ζχλζεκα «πίζσ ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα».  

Απηή ε θξάζε ζήκαηλε φηη ζα πξέπεη, κε θάζε θφζηνο, λα απνθχγνπκε ην λα 

θαηαζηξέςνπκε ή λα παξαβιέςνπκε κε ηε θηινζνθία καο ηα πξάγκαηα: ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπκε απηφ πνπ ππάξρεη θαη λα απνθχγνπκε λα ην αλαγάγνπκε ζε θάηη άιιν. 
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Σαηλία ηνπ Γηψξγνπ Λάλζηκνπ, «Ο θπλφδνληαο», 2009, Διιεληθφ θέληξν 

θηλεκαηνγξάθνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:  ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

 

ην παξφλ θεθάιαην θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ αξρηηεθηνληθέο νξνινγίεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνί αλαθνξηθά κε ην θηίδεηλ θαη θαηνηθείλ νη νπνίεο έξρνληαη ζε επζεία 

ζπλάξηεζε κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζηα πιαίζηα ζρεδηαζκνχ θαηαζηήκαηνο.  

 

 

4.1 Πιαίζην/Πεξηβάιινλ (Context) 

 

«Πηζηεχσ φηη ην πιαίζην είλαη κηα εθπιεθηηθά ππεξηηκεκέλε ιέμε θαη άιινζη γηα πνιιά. 

Τπάξρεη κφλν έλα είδνο πιαηζίνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή, κεηαμχ δχν πξαγκάησλ ηα νπνία 

είλαη ηζνδχλακα: κέγεζνο θαη αμία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εκάο ηνπο αξρηηέθηνλεο λα 

απειεπζεξσζνχκε απφ ηελ αληίιεςε ηνπ ζεβαζκνχ ζην πιαίζην, ιεο θαη είλαη έλα είδνο 

αληαλαθιαζηηθνχ, έλαο απηνκαηηζκφο. Οθείινπκε λα είκαζηε πεξηζζφηεξν ζθεπηηθηζηέο 

ζε ζρέζε κε ην πιαίζην» (Dushkes L, 2013, p.74) 

 

 

 Ζ θξάζε «αγλνείζηε ην πεξηερφκελν» δειψλεηαη ηφζν σκα ψζηε λα απνθνπεί θάζε 

ζρέζε ή δηάζεζε γηα ζρέζε κε ηελ κνληέξλα αξρηηεθηνληθή ή θαη άιια αξρηηεθηνληθά 

ξεχκαηα ηα νπνία απαηηνχλ ην αξρηηεθηφλεκα λα νξίδεηαη κνξθνινγηθά σο ζπλέρεηα - 

ζπλέπεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο Koolhaas νξίδεη κέζα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ 

ηελ θηηξηαθή ζχλζεζε απζηεξά σο απηνκαηνπνηεκέλε νληφηεηα ε νπνία 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη θαη δεκηνπξγεί απφ κφλε ηεο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

ελππάξρεη. Οπζηαζηηθά ε απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηεο αληίιεςεο θαη ηεο παγίσζεο ηεο 

θηεξηαθήο κνξθήο νδεγνχλ ζε έλαλ εθ λένπ νξηζκφ ηεο αξρηηεθηνληθήο νληφηεηαο πνιχ 

πέξα απφ ηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία, εμεηάδεηαη ν ζθνπφο, ε ζπλήζεηα, ην κέζν  -

επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ- ε ζπλχπαξμε ησλ επηκέξνπο κειψλ θαη ε δχκσζε – κεηάιιαμε 

ηφζν απφ ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο φζν θαη απφ ηηο εμσηεξηθέο ζπληζηψζεο -νη νπνίεο 

φκσο πεξηιακβάλνπλ έλλνηεο φπσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ην θνηλσληθφ - πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη φρη επηθαλεηαθέο απφςεηο κνξθνινγηθνχ ραξαθηήξα 

 

Ζ κε ζπκβαηφηεηα κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνλίδεη ηελ νκνηνκνξθία ησλ ππνινίπσλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηα «δηαθνξεηηθφ» γίλεηαη ελνριεηηθά ελδηαθέξνλ πξνθαιψληαο 

ηνλ ζεαηή λα πξνβεί ζηελ λνεξή απνθαηάζηαζε ηεο αλνκνηνκνξθίαο. Βιέπε 

παξάδεηγκα “Prada Transformer” ζην πξναχιην ρψξνπ ηνπ παιαηηνχ ηεο Seoul. 
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Κεθάιαην Αξρηηεθηνληθή θαη Μάξθεηηλγθ παξνχζαο εξγαζίαο. (Νηνθηκαληέξ ησλ 

Heidingsfelder M, Tesch M, 2008, “Rem Koolhaas: a kind of architect” Release dates: 

2008, USA, 2010, Singapore, 20.1.2010 (a design, film festival), DVD.) 

 

 

 

Δηθφλα «αδηαθνξήζηε γηα ην πεξηερφκελν» 

 

 

 

Πεγή: Νηνθηκαληέξ ησλ Heidingsfelder M, Tesch M, 2008,  “Rem Koolhaas: a kind of architect” Release 

dates: 2008, USA, 2010, Singapore, 20.1.2010 (a design, film festival), dvd. 

 

4.2 Μεγαινπξέπεηα (Bigness) 

 

Bigness: ν φξνο εληνπίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην ζεσξεηηθφ έξγν ηνπ Rem Koolhaas, 

„delirious New York: a retroactive manifesto for Manhattan‟ ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ην 

1978 θαη ζπλεγξάθε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ γλσζηνχ ζεσξεηηθνχ ληεθνλζηξνπθηηβηζηή 

αξρηηέθηνλα Peter Eisenman θαηά ηελ πεξίνδν 1972-1974 φζν ν Koolhaas ήηαλ 

κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζην Cornel University.   

 

Σν ελ ιφγν δνθίκην απνηειεί κηα ηνκή ζηελ ζεσξεηηθή αξρηηεθηνληθή κηαο θαη εμεηάδεη ην 

θαηλφκελν ηεο έληνλεο αζηηθνπνίεζεο θαη επέθηαζεο ηνπ Manhattan ππφ ην πξίζκα 

παξαγφλησλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. πγθξηκέλα ε έξεπλα είλαη άζξνηζκα θνηλσληθψλ, 
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νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη απεηθνλίδεη ηελ πφιε ηεο λέαο Τφξθεο  

σο κεηαθνξά γηα ηελ πνιππνίθηιε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Με αθνξκή ην ηέινο ηνπ 

19νπ αηψλα ην Manhattan ζέηεη εαπηφλ (γηα ηνλ Koolhaas) σο ηφπνο εμεξεχλεζεο ηεο 

κεηξνπνιηηηθήο δσήο (ή ελαιιαθηηθά γηα απηφ πνπ απνθαιείηαη θνπιηνχξα ηεο 

ζπκθφξεζεο- culture of congestion).  

 

Με ηνλ φξν Bigness ν Koolhaas ελλνεί κηα θαηάζηαζε φπνπ ε θιίκαθα ηνπ 

θαηαζθεπαζκέλνπ θφζκνπ (θηίξηα αιιά θαη ην ελ γέλεη θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ 

άλζξσπν πεξηβάιινλ) είλαη ηφζν κεγάιε ζε ζρέζε κε ην ηεηξηκκέλν αλζξψπηλν 

κέγεζνο πνπ ε παξαηήξεζε θαη ζεκαζία πξσηεπφλησλ θαη δεπηεξεπφλησλ ζηνηρείσλ, 

δεισηηθά γηα ηελ ηαπηφηεηα φπσο ν δηάθνζκνο ε αθφκα θαη ε ιεηηνπξγία ελφο 

ζπγθξηκέλνπ ρψξνπ ή θηηξίνπ είλαη αδχλαηνλ λα γίλνπλ αληηιεπηά απφ ηνλ 

ρξήζηε/παξαηεξεηή. 

 

 Γεληθά ε έλλνηα ζηνηρεηνζεηεί κηα ρανηηθή θαηάζηαζε γηα ηελ αληίιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δνκεκέλεο θαηαζθεπήο ιφγν ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηεο 

κάδαο ηεο.  

 

Ζ έλλνηα φκσο έρεη θαη επέθηαζε ζην θνηλσληθνπνιηηηθφ πεδίν. ην θείκελν ηνπ 

Koolhaas, „generic city‟  (γεληθή πφιε) ζην βηβιίν ηνπ „S,M,L,XL‟ ηνπ 1995, 

πεξηγξάθεηαη κηα θαηάζηαζε φπνπ ηα ζηνηρεία θνπιηνχξαο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηηο 

έλλνηεο ηνπ έθαζηνπ πνιηηηζκνχ παξεξκελεχνληαη φζν ε πιεξνθνξία ( ζρεηηθή κε ηελ 

ηαπηφηεηα ) γχξσ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκφ είλαη δχζθνιν λα απεπζπλζεί ζην 

επξχ θνηλφ ζε έλα ζπλερψο κεηαιιαζζφκελν ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ην νπνίν επηβάιιεη 

ηελ δηθή ηνπ ξνε πιεξνθνξίαο.  

 

 πγθξηκέλα κηιά γηα ηελ γέλεζε ελφο είδνπο kitsch (kitsch= ε απνηπρεκέλε ζχλδεζε 

θηελψλ απνκηκήζεσλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνπλ δηάθνξεο ηζηνξηθέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο ή ζηπι).  

 

Καηά ηνλ Koolhaas, πξφθεηηαη γηα κηα θαηάζηαζε φπνπ ηα δεισηηθά ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο  είλαη ηφζν δηαθσηηζηηθά φζν θαη επηθίλδπλα. Σα ζηνηρεία απηά απφ 

ζχκβνια ελλνηψλ παίξλνπλ ηελ ζέζε ηεο έλλνηαο θαη ε εηθφλα ηνπο δελ είλαη πιένλ 

απιά γλψξηζκα ελφο πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα αιιά ν ίδηνο ν πνιηηηζκφο ελζαξθσκέλνο 

ζην ζπκβνιηθφ απηφ αληηθείκελν.  
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 (ηη γίλεηαη κε ηνπ Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ νη νπνίνη (φπσο ζηελ ηαηλία big fat Greek 

wedding) δηαθνζκνχλ ην ζπίηη ζαλ αξραίν λαφ, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ θαη λα 

ληψζνπλ πεξηζζφηεξν Έιιελεο).      (Koolhass, “s,m,l,xl, 1995, p.495-516). 

 

 

 

4.3 θνππηδνρψξνο (Junk space) 

 

Junk space: ν φξνο βξίζθεηαη ζηα βηβιίν ηνπ Koolhaas “content” θαη “S, M, L, XL” θαη 

πεξηγξάθεη καδί κε ην generic city, κηα κειινληηθή δπζηνπία ζηελ νπνία ν 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη ν ρψξνο παξαγσγήο ελέξγεηαο είλαη ζεκαληηθφηεξνο θαη 

αλαγθαηφηεξνο απφ ηνλ νξγαληθφ δνκεκέλν ρψξν.  

 

Απηφ ζπκβαίλεη ιφγν ηεο ηάζεο „‟απνζήθεπζεο ζθνππηδηψλ‟‟ ηνπ δνκεκέλνπ θφζκνπ 

(junk = ζθνππίδη).  

 

Ο Koolhaas ελλνεί ηελ ηάζε ζπγθέληξσζεο ηζηνξηθψλ ρψξσλ νη νπνίν νινέλα θαη 

απμάλνληαη ρσξίο λα κπνξεί λα πξνζαξηεζεί ζε απηνχο θάπνηα λέα ε επηκέξνπο 

ιεηηνπξγία. Αλη‟ απηνχ παξακέλνπλ αλελεξγνί θαη ελεξγεί φζνλ αθνξά ηελ ζπληήξεζε 

ηνπο, γηα ηζηνξηθνχο θαη κφλν ιφγνπο.  

 

Ο ίδηνο πξνηείλεη ζαλ ιχζε 2 ηξφπνπο. Ο έλαο αθνξά ηελ επαλεξκελεία ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ ρψξσλ ψζηε λα θηινμελήζνπλ κε επηηπρία λέεο ιεηηνπξγίεο ρσξίο 

απαξαίηεηα κεγάιεο αλαπξνζαξκνγέο, κηαο θαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγίεο 

κπνξνχλ λα θαιπθηνχλ (θαηά ηνλ Koolhaas) απφ παξεκθεξείο ρσξηθέο - θηηξηαθέο 

δηαηάμεηο. 

 

 Ο άιινο ηξφπνο αθνξά ηελ θαηαζθεπή αθνζησκέλσλ ζε  κηα ιεηηνπξγία πξνζσξηλψλ 

ρψξσλ (ρσξίο θάπνην ζπγθεθξηκέλν γλψξηζκα ην νπνίν λα ηνπο πξνζάπηεη πνιηηηζηηθή 

ή ηζηνξηθή αμία) ή ζηελ θαηαζθεπή αλαδηακνξθσλφκελσλ ρψξσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα αλαπξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια αλάινγα κε ηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο.      

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν επίινγνο ηνπ Koolhaas ζην ελ ιφγσ δνθίκην : 

 

«Υψξνη γεκάηνη κε ζθνππίδηα ζα εηζβάιινπλ ζην ζψκα καο… Μήπσο έρνπλ ήδε 

εηζβάιεη… Μέζσ ησλ δνλήζεσλ ησλ θηλεηψλ, ησλ εκθπηεπκάησλ ζηιηθφλεο θαη 

θνιιαγφλνπ, ηεο ιηπναλαξξφθεζεο… ν ζπγγξαθέαο είλαη λεθξφο, ε ηζηνξία είλαη λεθξή 
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κφλν ε αξρηηεθηνληθή έρεη κείλεη δσληαλή… έλα πξνζβιεηηθφ εμειηθηηθφ αζηείν… ε 

αηζζεηηθή είλαη ε λέα θνζκηθή (The cosmetic is the new cosmic)…..» 

(Koolhaas, 2004, p.425-436) 

 

 

4.4 Σν Πλεχκα ηνπ Σφπνπ (Genius Loci) 

 

 

Ζ έληαζε ζηελ ζπλείδεζε ηεο πξάμεο ηεο αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηαηφπηζε ηεο 

θίξκαο πξνο ηελ πνιηηηζηηθή πηπρή θαη κε δεδνκέλε ηελ ήδε ππάξρνπζα ππφζηαζε ηεο 

PRADA ζηνλ θφζκν ηεο κφδαο ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία πξσζχζηεξνπ.  

 

Ζ έλλνηα ηνπ πξσζχζηεξνπ ζα κπνξνχζε ελ δπλάκεη λα αλαιπζεί αξρηηεθηνληθά σο 

genius loci – ζνθία ηνπ ηφπνπ. Σν genius loci αθνξά ην κχζεπκα πνπ ζπλνδεχεη, 

ραξαθηεξίδεη θαη αλαδεηθλχεη ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη. Δίλαη ην ζχλνιν ησλ 

κχζσλ, ησλ ηζηνξηψλ πνπ εκπεξηέρνπλ έλα ρψξν ν νπνίνο είλαη θαη ην θεληξηθφ ζεκείν 

γηα ηελ ηξνπή ηεο εθάζηνηε ηζηνξίαο.  Σν κχζεπκα πξνθαηαβάιιεη ηνλ επηζθέπηε. 

Γεκηνπξγεί κηα εληχπσζε θαη δηακνξθψλεη ηελ αληίιεςε ηνπ ε νπνία θαη εθθνιάπηεηαη 

ζηνλ λνπ ηνπ πξηλ θαλ αθφκα επηζθεθηεί ηνλ ελ ιφγν ηφπν. Ζ θαηαβνιή ηνπ επηζθέπηε 

απφ ην κχζεπκα  ηδίσο φηαλ απηφ επαιεζεχεηαη –έζησ θαη ελ κέξεη – απφ ηνλ ηφπν 

δεκηνπξγεί έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ελψ παξάιιεια ν ηφπνο επηθπξψλεηαη σο 

ζεκείν αλαθνξάο απφ ηνλ επηζθέπηε. 

 

«Ζ θαηνίθεζε είλαη ν ζθνπφο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ν άλζξσπνο θαηνηθεί έλα 

πεξηβάιινλ φηαλ κπνξεί λα πξνζαλαηνιηζηεί κέζα ζε απηφ θαη λα ηαπηηζηεί κε απηφ ή, 

κε άιια ιφγηα, φηαλ ην πεξηβάιινλ είλαη πιήξεο λνεκάησλ. Genius Loci, «ην πλεχκα 

ηνπ ηφπνπ», είλαη ν μερσξηζηφο ραξαθηήξαο ελφο ηφπνπ, εθπξνζσπεί ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξαγκαηηθφηεηα πξνο ηελ νπνία πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ν άλζξσπνο. χκθσλα κε 

ηνλ Schulz, αξρηηεθηνληθή είλαη ε θαλέξσζε ηνπ genius loci θαη ην έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα 

είλαη λα δεκηνπξγεί ηφπνπο κε λφεκα κέζσ ησλ νπνίσλ βνεζηέηαη ν άλζξσπνο λα 

θαηνηθήζεη θαη λα βξίζθεη λνήκαηα ζηε δσή ηνπ». (Schulz C, 1980, πξφινγνο ειιεληθήο 

κεηαθξαζκέλεο έθδνζεο) 

 

«…..ε αξρηηεθηνληθή  αληηπξνζσπεχεη έλα κέζν πνπ πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη έλα «ππαξμηαθφ έξεηζκα»…. ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα 

απνθηήζεη «ππαξμηαθφ έξεηζκα» κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο εξκελείαο θαη κφλν. 
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Υξεηάδεηαη ζύκβνια, δειαδή έξγα ηέρλεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ «θαηαζηάζεηο 

δσήο»…. Μηα απφ ηηο ζεκειηψδεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ είλαη λα ληψζεη φηη νη 

θαηαζηάζεηο δσήο πνπ βηψλεη έρνπλ λφεκα, θαη ζθνπφο ηεο ηέρλεο είλαη αθξηβψο λα 

λνεκαηνδνηεί, λα «δηαθπιάζζεη» θαη λα κεηαδίδεη λνήκαηα» (Schulz C, 1980, απφ 

κεηαθξαζκέλε έθδνζε, Φξαγθφπνπινο, 2009, ζει. 6-7). 

 

«Ση ελλννχκε ινηπφλ κε ηε ιέμε «ηφπνο»? Οπσζδήπνηε ελλννχκε θάηη πεξηζζφηεξν 

απφ κία αθεξεκέλε ηνπνζεζία. Δλλννχκε έλα ζχλνιν πνπ απαξηίδεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα κε πιηθή ππφζηαζε, ζρήκα, πθή θαη ρξψκα. Μαδί, φια απηά ηα 

πξάγκαηα θαζνξίδνπλ ηνλ «πεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα», πνπ είλαη ε νπζία ελφο ηφπνπ. 

Γεληθά, έλαο ηφπνο παξνπζηάδεηαη σο έλα ζχλνιν πνπ αλαδίδεη έλα ραξαθηήξα ή 

«αηκφζθαηξα». Ο ηφπνο είλαη, ζπλεπψο, έλα πνηνηηθφ, «νιηθφ» θαηλφκελν, πνπ δελ 

κπνξνχκε λα ην πεξηνξίζνπκε ζε θακία απφ ηηο επηκέξνπο ηδηφηεηεο ηνπ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο πνπ ελππάξρνπλ ζε απηφλ, ρσξίο λα καο δηαθχγεη ε 

ζπγθεθξηκέλε θχζε ηνπ» (Schulz C, 1980, απφ κεηαθξαζκέλε έθδνζε, 

Φξαγθφπνπινο, 2009, ζει. 9). 

 

πκπεξάζκαηα θεθαιαίνπ-χλδεζε κε κάξθεηηλγθ 

 

Ζ επσλπκία ηεο Prada απνθηά πνιηηηζκηθή ρξνηά. Ζ ζπλεξγαζία ηεο κε ηνλ αξρηηέθηνλα 

Rem Koolhaas ηεο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη «ππαξμηαθφ έξεηζκα», λα 

εκπινπηίζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο, λα εκβαζχλεη ηελ ηζηνξία ηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη 

θαηαζηάζεηο δσήο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ «λέα» εκπεηξία θαηαλάισζεο. Δλ ηέιεη, ε 

επσλπκία απνηειεί ζύκβνιν έξγν ηέρλεο πνπ αληηπξνζσπεχεη «θαηαζηάζεηο δσήο» 

θαη αλαδίδεη ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα ή «αηκφζθαηξα». Ο Koolhaas αδηαθνξεί γηα ην 

πιαίζην, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εδξάδεηαη ην θηίξην. Τπνζηεξίδεη φηη ε κε 

ζπκβαηφηεηα κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνλίδεη ηελ νκνηνκνξθία ησλ ππνινίπσλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηα «δηαθνξεηηθφ» γίλεηαη ελνριεηηθά ελδηαθέξνλ πξνθαιψληαο 

ηνλ ζεαηή λα πξνβεί ζηελ λνεξή απνθαηάζηαζε ηεο αλνκνηνκνξθίαο. Ζ ζεσξία ηνπ 

“bigness‟” επηηξέπεη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Prada λα απνηεινχληαη απφ δηαθξηηά 

θνκκάηηα –ρψξνπο- ππνζχλνια κε δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο νη νπνίεο ζέβνληαη ηελ 

αξρηθή ηαπηφηεηα ηεο επσλπκίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή κε ηα κάηηα ηνπ Paul Valery 

 

«Η αξρηηεθηνληθή ππήξμε έλαο από ηνπο πξώηνπο θαη ζνβαξόηεξνπο έξσηεο ηνπ 

πλεύκαηνο κνπ. Η ίδηα ε ηδέα ηεο θαηαζθεπήο πνπ είλαη ην πέξαζκα από ηελ αηαμία ζηελ 

ηάμε, θαη ε ρξήζε ηνπ απζαίξεηνπ πνπ θαηαιήγεη ζην αλαγθαίν, θαζνξηδόηαλ κέζα κνπ 

σο ν ηύπνο ηεο πην όκνξθεο θαη ηεο πην νινθιεξσκέλεο πξάμεο πνπ ν άλζξσπνο 

κπνξεί λα επηθπιάμεη ζηνλ εαπηό ηνπ. Μηα ηειεησκέλε νηθνδνκή καο θαλεξώλεη, κε έλα 

κόλν βιέκκα, ην ζύλνιν ησλ πξνζέζεσλ, ησλ επηλνήζεσλ, ησλ γλώζεσλ θαη ησλ 

δπλάκεσλ πνπ πεξηέρεη. Φαλεξώλεη ζην θσο ηεο εκέξαο ην ζπλδπαζκέλν έξγν ηεο 

ζέιεζεο, ηεο γλώζεο θαη ηεο δύλακεο ηνπ αλζξώπνπ». Paul Valery, 1921, Εππαιίλνο ή 

ν Αξρηηέθησλ, εθδόζεηο Άγξα, Αζήλα (νπηζζόθπιιν)  

 

 

5.1 Aξρηηεθηνληθή θαη Μόδα 

 

 

Σα φξηα κεηαμχ ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο κφδαο, ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ηέρλεο 

δελ είλαη πιένλ επδηάθξηηα, παξαηήξεζε ε νπνία θαζηζηά επθνιφηεξε ηε κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζία (collaboration). Οη ελ ιφγσ θιάδνη ζπλεξγάδνληαη κε γλψκνλα ηελ 

απνθφκηζε ακνηβαίνπ νθέινπο θαη εηδηθφηεξα ηελ πξφζζεζε αμίαο ζηα παξερφκελα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο ηνπο θαη ηελ επαχμεζε ηεο πεξηνπζηαθήο  αμία ηεο επσλπκίαο 

ηνπο. Οη ζπλεξγαζίεο ηνπο παίξλνπλ ηε κνξθή θνηλνπξαμίαο, ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο ή 

co-branding αλάινγα απφ ηε θχζε ηεο θαηάηαμεο ηνπο ζηελ ηππνινγία α/ζπκκεηξία θαη  

ζηε θάζεηε ή νξηδφληηα θχζε ηεο  ζρέζεο ηνπο. Ζ ζπκκεηξία ππνλνεί ακθνηεξνβαξή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη ε αζπκκεηξία ππνλνεί ηελ χπαξμε 

ελφο ηζρπξφηεξνπ εκπιεθφκελνπ κέξνπο. Ζ νξηδφληηα ζρέζε αθνξά 

αληηζπκβαιιφκελνπο κε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ θαη ε θάζεηε ζρέζε  αθνξά  

αληηζπκβαιιφκελνπο απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο. ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ 

δηάθξηζεο, ε θχζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο κφδαο θξίλεηαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζπκκεηξηθή θαη θάζεηε. Ο αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο θαη ε γεληθφηεξε 

ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ηεο αξρηηεθηνληθήο γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο νίθνπο κφδαο 

σο έλα εξγαιείν κάξθεηηλγθ ηθαλφ λα απνηππψζεη ηελ εηθφλα ηεο κάξθαο, λα 

επηθνηλσλήζεη ηελ ηζηνξία ηεο θαη  λα εληζρχζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμε. Ζ ππφ 
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ζπδήηεζε ζπλεξγαζία δελ πεξηνξίδεηαη ακηγψο ζην αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ 

εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ αιιά επεθηείλεηαη ζηελ απφ θνηλνχ δεκηνπξγία λέσλ 

πξντφλησλ θαη σο επέθηαζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ εκπεηξηψλ γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη 

θνπιηνχξα ηεο κάξθαο. Δηδηθφηεξα, ε ζπλεξγαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο κφδαο 

παίξλεη ηηο αθφινπζεο ηξεηο κνξθέο: ζρεδηαζκφο θαηαζηήκαηνο, πξντφλησλ θαη «ηξίησλ 

ρψξσλ» (third space).  

 

 

 

5.2 πλεξγαζίεο αλαθνξηθά κε ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα 

 

 

Ο ζρεδηαζκφο εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ απνηειεί ην ζπλεζέζηεξν αληηθείκελν 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αξρηηεθηφλσλ θαη νίθσλ κφδαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε 

ζπλεξγαζία ηνπ αξρηηέθηνλα Peter Marino κε ηε Loui Vuitton γηα ην θεληξηθφ ηεο 

θαηάζηεκα (flagship store) ζην Λνλδίλν (εηθφλα) θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο 

νίθνπο Chanel, Fendi θαη Dior, ε ζπλεξγαζία ηνπ Renzo Piano κε ηελ Hermes 

(εηθφλα),ησλ Herzog & de Meuron (εηθφλα) θαη ηνπ Rem Koolhaas κε ηελ Prada θαη ηνπ 

Frank Gehry  κε ηελ Issey Miyake. Οη παξαπάλσ ζπλεξγαζίεο πξνζέδσζαλ 

ελλνηνινγηθή δηάζηαζε ζηνλ φξν “starchitect” (δηάζεκνο αξρηηέθηνλαο) ν νπνίνο 

ραξαθηεξίδεη ηνλ βαζκφ επαχμεζεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ζην επξχ θνηλφ ησλ 

αξρηηεθηφλσλ πνπ ζρεδίαζαλ επψλπκα θαηαζηήκαηα κέζσ ηεο πξνβνιήο ηνπο απφ ηα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. ε φξνπο κάξθεηηλγθ, ε ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηα 

θαη ε αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ αξρηηέθηνλα ραξαθηεξίδνπλ κηα ζρέζε 

ακνηβαίνπ νθέινπο (win-win situation) (Anderson, Nobbs, Wigley, Larsen,2010, ζει.,1) 

.  
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Δηθφλα: Louis Vuitton “Maison”. Bond Street London (εμσηεξηθή φςε) Aαξρηηέθηνλαο Peter Marino 

Πεγή: http://www.freshnessmag.com 

 

Δηθφλα: Louis Vuitton “Maison”. Bond Street London εζ Aξρηηέθηνλαο Peter Marino 

Πεγή: http://www.freshnessmag.com 
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Δηθφλα: Hermes “Maison Hermes”. Chuo-Ku, Tokyo, Japan. Αξρηηέθηνλαο: Renzo Piano (εμσηεξηθή φςε) 

Πεγή: Anderson S., Nobbs K., Wigley S., Larsen E,,2010, “Collaborative space: an exploration of the form 

and function of fashion designer and architect partnership”, Journal of media arts culture, p.2 

 

Δηθφλα: Hermes “Maison Hermes”. Chuo-Ku, Tokyo, Japan. Αξρηηέθηνλαο: Renzo Piano (εμσηεξηθή φςε) 

Πεγή: Anderson S., Nobbs K., Wigley S., Larsen E,,2010, “Collaborative space: an exploration of the form 

and function of fashion designer and architect partnership”, Journal of media arts culture, p.2 
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Δηθφλα: Prada epicenter Tokyo, Japan Αξρηηεθηνλεο: Herzog & de Meuron (εζσηεξηθε δηαθφζκεζε) 

Πεγή: Anderson S., Nobbs K., Wigley S., Larsen E,,2010, “Collaborative space: an exploration of the form 

and function of fashion designer and architect partnership”, Journal of media arts culture, p.3 

 

5.3 πλεξγαζίεο αλαθνξηθά κε πξντφληα. 

 

 

ηα πιαίζηα ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ, νη εηαηξείεο εκπνξίαο πνιπηειψλ 

πξντφλησλ αλαδεηνχλ βάζεηο δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνπο αληαγσληζηέο θαη θαη΄ 

επέθηαζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε δηαθεθξηκέλνπο 

αξρηηέθηνλεο. ρεδηαζηέο κφδαο φπσο νη Hussein Chalayan, Martin Margiela θαη Issey 

Miyake ραξαθηήξηζαλ ηηο ζπιινγέο ηνπο δαλεηδφκελνη αξρηηεθηνληθνχο φξνπο φπσο 

«θαηαζθεπαζηηθή» (structural) θαη «κεραληθή» (engineered). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη 

ζπλεξγαζίεο ηεο Zaha Hadid κε ηε Louis Vuitton (2006) (εηθφλα), ηε Melissa (2008), ηε 

Swarovski (2009) (εηθφλα) θαη ηε Lacoste (2009) (εηθφλα), ηνπ Μark Newson κε ηε G-

Star (εηθφλα), ηνπ Ron Arad κε ηε Notify Jeans θαη ηνπ Frank Gehry κε ηε Tiffany 

(εηθφλα) (Aderson, Nobbs, Wigley, Larsen, 2010, ζει.4). 
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Δηθφλα: “Icone Bag” ηεο Εaha Hadid γηα ηε Louis Vuitton 

Πεγή εηθφλαο: http://www.zaha-hadid.com/design/icone-bag/ 

 

 

Δηθφλα: Zaha Hadid γηα ηελ Swarovski 

Πεγή εηθφλαο:www.mocoloco.com 

 

  

Δηθφλα: Zaha Hadid γηα Lacoste 

Πεγή εηθφλαο www.zaha-hadid.com/design/lacoste-shoes/ :  

 

 

 

Δηθφλα : Frank Gehry γηα ηελ Tiffany 

Πεγή εηθφλαο: www.tiffany.com/shopping/category.aspx?cid=288188 

http://www.zaha-hadid.com/design/icone-bag/
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 Eηθφλα: Mark Newson γηα ηε G-Star 

http://www.soulculture.co.uk/blogs/g-star-raw-by-marc-newson-springsummer-2011-

style/#axzz252UL1Dc8 

 

 

5.4 πλεξγαζίεο «ηξίησλ ρψξσλ» 

 

 

«Ο «ηξίηνο ρψξνο» (third space) νξίδεηαη σο έλα κέξνο ην νπνίν δελ είλαη θαηνηθία νχηε 

ρψξνο εξγαζίαο αιιά κέξνο ραιάξσζεο, πεξηήγεζεο θαη θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο. 

Ο παξαπάλσ νξηζκφο ππνλνεί έλα ρψξν ν νπνίνο επηηειεί θνηλσληθή ιεηηνπξγία κέζσ 

ηνπ εμεξεπλεηηθνχ ξφινπ ηνλ νπνίν πξνζδίδεη ζηνλ επηζθέπηε θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ηεο επραξίζηεζεο πνπ απηφο ζπλεπάγεηαη…. Σα παξαθάησ πεξηγξαθφκελα 

παξαδείγκαηα ηα νπνία εκπίπηνπλ ελλνηνινγηθά ζηνλ φξν «ηξίην ρψξν» έρνπλ πςειφ 

πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν θαη πςειφ αληίθηππν ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, 

εκπεξηέρνπλ πςειφ ξίζθν δεδνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη έρνπλ πξνζσξηλφ 

ραξαθηήξα. Ο ιφγνο χπαξμεο ηνπο έγθεηηαη ζηε κεηαθνξά κελπκάησλ ζηνπο ήδε 

ππάξρνληεο θαη ζε ελ δπλάκεη πειάηεο αλαθνξηθά κε ηελ επσλπκία ηνπ νίθνπ κφδαο 

(σζηφζν, αθεξεκέλα κελχκαηα). Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζρεδηαζηψλ κφδαο θαη 

αξρηηεθηφλσλ δεκηνπξγεί ην ππφβαζξν δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνπο αληαγσληζηέο, 

επηθνηλσλεί ζηελ αγνξά ζηφρν ηελ εμσηεξηθή ηαπηφηεηα θαη αηκφζθαηξα ηεο κάξθαο 

ελφζσ νη πξνθαλείο ζπλδέζεηο κε ηηο ζπκβαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη πξνζπάζεηεο ηνπ 

ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ γηα ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο κάξθαο παξακέλνπλ 

αθαλήο θαη πεξηνξηζκέλεο. Ο πξνζσξηλφο ραξαθηήξαο ηνπ εγρεηξήκαηνο 

απνδεηθλχεηαη ζεκαληηθφο, ππνθηλψληαο ηελ εγγελή αλάγθε παξαηήξεζεο ηνπ 

http://www.soulculture.co.uk/blogs/g-star-raw-by-marc-newson-springsummer-2011-style/#axzz252UL1Dc8
http://www.soulculture.co.uk/blogs/g-star-raw-by-marc-newson-springsummer-2011-style/#axzz252UL1Dc8
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«εηθαζηηθνχ δξψκελνπ» εμαηηίαο ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο 

δηαζεζηκφηεηαο ηνπ (Aderson,  

Nobbs, Wigley, Larsen, 2010, ζει.4) 

 

5.4.1 Ο «κεηαζρεκαηηζηήο ηεο Prada» ηνπ Rem Koolhaas (The “Prada 

Transformer”).  

 

 

χκθσλα κε ηνλ Rem Koolhaas, ε ηέρλε θαη ε κφδα, ε ηέρλε θαη ε αξρηηεθηνληθή θαη 

θαη‟επέθηαζε ε αξρηηεθηνληθή θαη ε κφδα επηθνηλσλνχλ θαη ζπλδηαιέγνληαη. Αξρέο νη 

νπνίεο ήηαλ παιηφηεξα δηαθξηηέο, ζπγρένληαη θαη ζπλαπνηεινχλ έλα εληαίν κείγκα. 

Έκπξαθην αληίθξηζκα ελνξρήζηξσζεο ηεο σο άλσ παξαηήξεζεο απνηειεί «Ο 

κεηαζρεκαηηζηήο ηεο Prada» (Σhe Prada Transformer), φξνο δαλεηδφκελνο απφ ηα 

Iαπσληθά παηρλίδηα transformers. Πξφθεηηαη γηα έλα «εηθαζηηθφ δξψκελν» ην νπνίν 

ηνπνζεηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 ζηε ενχι ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ Gyeonghui 

Palace πνπ ρξνλνινγέηηαη ηνλ 16ν αηψλα θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο θαη ηζηνξηθήο 

ηαπηφηεηαο γηα ηελ Κνξέα. Ο ελ ιφγσ ζπλδπαζκφο δεκηνχξγεζε αηκφζθαηξα κνπζηθήο 

αληίζηημεο ηνπ ηζηνξηθνχ, θιαζζηθνχ, απηνθξαηνξηθνχ, ηνπηθνχ, παξαδνζηαθνχ θαη 

αζηαηηθνχ κε ην ζχγρξνλν, δηεζλέο θαη δπηηθφ πεξηβάιινλ. Όζνλ αθνξά ηελ 

αηκφζθαηξα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ρψξνπ, απνηέιεζε έλα πβξίδην κε ηέζζεξηο δηαθξηηέο 

ηαπηφηεηεο, κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζρεκαηηθά θαη αξρηηεθηνληθά έδξεο. Σν ππφ 

ζπδήηεζε εηθαζηηθφ δξψκελν θηινμέλεζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά δξψκελα ζε έλα 

πεξίπηεξν-θηφζθη. Έλαο γεξαλφο βνήζεζε ζηελ ελαιιαγή ησλ εδξψλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ δξψκελσλ: ηνλ θηλεκαηνγξάθν ή ρψξν πξνβνιψλ, ηνλ ρψξν επηδείμεσλ 

κφδαο, ηελ έθζεζε έξγσλ ηέρλεο θαη ην ρψξν παξνπζίαζεο ησλ ξνχρσλ ηεο εηαηξείαο. 

Σα παξαπάλσ δξψκελα δελ ήηαλ ακνηβαίσο απνθιεηφκελα εθφζνλ νη επηζθέπηεο ηεο 

ηνπνζεηεκέλεο απφ ην γεξαλφ έδξαο κπνξνχζαλ λα δνπλ ηα εηθαζηηθά δξψκελα ησλ 

ππνινίπσλ ιεηηνπξγψληαο σο κλήκεο νη νπνίεο νξίδνπλ ηνλ ζπλνιηθφ ρψξν.  

ε φξνπο δηεζλνχο κάξθεηηλγθ, ε ηνπνζεζία ηεο Κνξέαο επηιέρηεθε απφ ηελ εηαηξεία 

σο ζχκβνιν δέζκεπζεο γηα ηελ Αζηαηηθή αγνξά θαη απνηέιεζε ηελ ζεκαληηθφηεξε 

ηαθηηθή επηθνηλσλίαο ηεο κάξθαο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά ε νπνία γηα ην έηνο 2009 

ζεσξείηαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνκέα. 

Δπηπιένλ, ν θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηνπ εγρεηξήκαηνο έιαβε δεκνζηφηεηαο θαη 

πξνζνρήο απφ εηεξφθιεηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ πξσηνπνξηαθή γηα ηα αξρηηεθηνληθά δεδνκέλα θχζε ηνπ «Prada Transformer» 

έγθεηηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ Rem Koolhaas φηη ην πεξηερφκελν θαη ην πεξηβάιινλ 
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ππνδεηθλχνπλ ππνζπλείδεηα έλαλ θνξκαιηζκφ, έλαλ εγθηβσηηζκφ ηεο ζθέςεο θαη κία 

ηππνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο θαηεχζπλζεο. Ζ αληίζεηε απφ ηελ αλακελφκελε πνξεία 

ηνλίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, αλακνξθψλεη πξνθαηαιήςεηο θαη ζε φξνπο αηκφζθαηξαο 

«καγλεηίδεη ην κάηη» ηνπ επηζθέπηε. (Aderson, Nobbs, Wigley, Larsen, 2010, ζει.10, 

ληνθηκαληέξ Rem Koolhaas a kind of architect, www.prada-transformer.com video 

presentation). 

Ζ αηκφζθαηξα ηνπ “Prada Transformer” απνηππψλεηαη ζηηο θάησζη εηθφλεο 

 

 

 

 

http://www.prada-transformer.com/
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Πεγή: http://oma.eu/news/2009/oma-s-prada-transformer-opens-in-seoul 

 

 

5.4.1.1Σν Κακνπθιάδ ηνπ Leach 

 

 

Ζ πεξίπησζε ηνπ prada Transformer θαηά ζπλζήθε πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

αζηηθνχ θακνπθιάδ ην νπνίν δελ  αλαθέξεηαη ακηγψο ζηελ απφθξπςε ηνπ φγθνπ ψζηε 

λα είλαη αφξαηνο θαη λα κελ πξνθαιεί θάπνηα νπηηθή αηζζεηηθή αληζνξξνπία αιιά ζηε 

ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα λα ηαηξηάμεη ζην ζχλνιν, λα αλακεηρζεί είηε γηα λα πξνθαιέζεη 

είηε γηα λα μεγειάζεη είηε γηαηί ζηα αιήζεηα απνηειεί εμέιημε ηνπ. χκθσλα κε ηνλ 

Koolhaas, ην Prada Transformer αθνξά έλα πξνγξακκαηηθφ θακνπθιάδ. Πξφθεηηαη γηα 

έλα «πβξίδην» κε πιεζψξα ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ρσξίο ζπγθεθξηκέλε εκθάληζε. 

Μηα άκνξθε κάδα, εθ δηακέηξνπ αληίζεηε ζηνλ θαλφλα ηνπ θακνπθιάδ, μερσξίδνληαο 

φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν αλαδεηθλχεη φια εθείλα ηα εηθαζηηθά ζηνηρεία ηνπ 

πεξίγπξνπ ηα νπνία ζεσξνχληαλ  δεδνκέλα. Καηά θάπνηνλ ηξφπν, ην ηξαλζθφξκεξ δελ 

είλαη έλα μέλν ζψκα ζπγθξηηηθά κε ην απηνθξαηνξηθφ παιάηη ηεο Κνξέαο αιιά ην 

απαξαίηεην φρεκα πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζεί θαη λα μεθαζαξίζεη ε επηβιεηηθή αιιά 

θαη ηεηξηκκέλε παξνπζία ηνπ.(Νeil leach, camouflage, 2006, MIT Press) 

 

 

 

 

 

 

 

http://oma.eu/news/2009/oma-s-prada-transformer-opens-in-seoul
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5.5 Ζ «θηλνχκελε ηέρλε» ηεο Zaha Hadid (The “mobile art”) 

 

 

« ε πεξίκελα αλππφκνλα ληψζνληαο κεηθηά ζπλαηζζήκαηα πφλνπ θαη επραξίζηεζεο, 

κε θαηαθιχδεη ε αλάγθε λα αλνίμσ θαη λα εθζέζσ ηηο θαληαζηψζεηο κνπ, λα αδεηάζσ 

ηελ ηζάληα κνπ… κεηλέ καδί κνπ ζε ρξεηάδνκαη ζεαηή» 

(“I was waiting for you so impatiently toward between pleasure and pain I have such an 

overwhelming need to open up and display my fantasies to empty my bag…stay with 

me I need you spectator…”) Hερεηηθφ κήλπκα παξνπζίαζεο ηεο «θηλνχκελεο ηέρλεο», 

ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο chanel κε ηε Zaha Hadid  

http://www.chanel-mobileart.com/?lang=en_eu  

 

Έλα αθφκε αληίθξηζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο ηέρλεο θαη ηεο κφδαο 

απνηειεί ε «Κηλνχκελε ηέρλε» ηεο Εaha Hadid γηα ηελ εηαηξεία Chanel. Πξφθεηηαη γηα 

θνπηνπξηζηηθή θαηαζθεπή ζε ζρήκα θνρπιηνχ ε νπνία κεηαθέξεη ην κήλπκα ηεο 

εηαηξείαο ζαλ ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο, φπσο αθξηβψο εμαπιψλεηαη ε κφδα ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Ο «ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο» μεθίλεζε ην ηαμίδη ηνπ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008 

ζην Υνλγθ Κνλγθ θαη κεηέπεηηα θαηεπζχλζεθε ζηε Νέα Τφξθε, ζηε Μφζρα, ζην Λνλδίλν 

θαη ζην Παξίζη. Σν ππφ ζπδήηεζε εηθαζηηθφ δξψκελν εθζέηεη ηελ ηέρλε είθνζη 

ζχγρξνλσλ θαιιηηερλψλ νη νπνίνη εκπλεχζηεθαλ ηα έξγα ηνπο απφ ηε δηαρξνληθή 

ηζάληα ηεο εηαηξείαο Chanel θαη εηδηθφηεξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο. Καιιηηέρλεο απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θφζκνπ, κε δηαθνξεηηθή 

θαιιηηερληθή πξνζέγγηζε, αηζζεηηθή αληίιεςε θαη πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν 

ζπλαπνηέιεζαλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή πξφηαζε ηεο «θηλνχκελεο ηέρλεο». Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη Nobuyoshi Araki ή αιιηψο ν Ηάπσλαο Warhol, ν θσηνγξάθνο David 

Levinthal, ν Γάιινο θαιιηηέρλεο Daniel Buren, ν Stephan Crasneanscki γλσζηφο γηα ην 

πξσηνπνξηαθφ “soundwalk”, ε Yoko Ono, ν Yang Fudong γλσζηφο γηα ηα αζπξφκαπξα 

θηικ ηνπ, νη γλσζηνί γηα ηα πνξηξέηα επψλπκσλ θαη κε θίισλ ηνπο Pierre θαη Gilles θαη 

ν Subodh Gupta δηάζεκνο γηα ηα γιππηά ηνπ απφ παξαδνζηαθφ εξγαιεία ηεο Ηλδηθήο 

θνπδίλαο . 

Σν 2011 ε εηαηξεία Chanel θαη ε βξαβεπκέλε κε Pritzker γηα ην έηνο 2004 Zaha Hadid 

δψξηζαλ ηελ «θηλνχκελε ηέρλε» ζην Arab World Institute ην νπνίν εδξάδεηαη ζηελ 

θέληξν ηνπ Παξηζηνχ. 

ε φξνπο κάξθεηηλγθ, ε εηαηξεία Chanel κε ηελ ελ ιφγσ ζπλεξγαζία πέηπρε ηελ 

επαλαηνπνζέηεζε (re-positioning) ηεο κάξθαο ηεο ζπλδένληαο ηελ ηαπηφηεηα ηεο κε ηελ 

ηέρλε θαη ηελ ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή. Σν απνηέιεζκα ελίζρπζε ηελ ηζηνξηθή 

θιεξνλνκηά ηεο θαζψο θαη ηνλ εθιεπηπζκέλν θαη δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο. Ζ λέα 

http://www.chanel-mobileart.com/?lang=en_eu
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δηαδξαζηηθή εκπεηξία ε νπνία ζεσξήζεθε αληηζπκβαηηθή ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο 

πξνσζεηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο εηαηξείαο πξνζέιθπζε ηελ πξνζνρή ησλ πειαηψλ, ησλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηεο βηνκεραλίαο ηεο κφδαο (Aderson, Nobbs, Wigley, 

Larsen, 2010, ζει. 4-5, www.chanel-mobile art.com). 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : http://www.zaha-hadid.com/architecture/chanel-art-pavilion/ 

 

 

5.6 Σππνινγία ηεο ζρέζεο αξρηηεθηνληθήο θαη κφδαο 

 

Όζα αλαθέξζεθαλ σο άλσ αλαθνξηθά κε ηε θχζε ηεο ζρέζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο κε ηε 

κφδα απνηππψλνληαη ζην θάησζη ζρήκα 

 

Γηάγξακκα 5.6 : Σππνινγία ηεο ζρέζεο αξρηηεθηνληθήο θαη κφδαο 
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Πεγή: Anderson S., Nobbs K., Wigley S., Larsen E, 2010, “Collaborative space: an exploration 

of the form and function of fashion designer and architect partnership”, Journal of media arts 

culture, p.6 

 

 

Αξρηηεθηνληθή θαη Μάξθεηηλγθ 

 

5.7 Ζ αξρηηεθηνληθή σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο 

«εθθξαζηηθά ηνπφζεκα ή ηξηζδηάζηαηε δηαθήκηζε» 

 

 

Οη Kirby θαη Kent (2010, ζει. 432) εμεηάδνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αξρηηεθηνληθή 

ζρεδίαζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα (brand identity). Ο 

αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο επηζηξαηεχεηαη σο κέζν επαχμεζεο, δεκηνπξγίαο θαη 

επηθνηλσλίαο ζπλεπνχο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο. Δπηκέξνπο ζηνηρείν ηεο εηαηξηθήο 

ηαπηφηεηαο απνηειεί ε νπηηθή ηαπηφηεηα (visual identity) ε νπνία νξίδεηαη σο ε 

δεκηνπξγία επλντθψλ δεκφζησλ εηθφλσλ κέζσ νπηηθψλ δηαχισλ: ινγφηππσλ θαη 

ζπκβνιηζκψλ (Balmer, 2001, 2006, ζει.6). Ζ νπηηθή ηαπηφηεηα κέζσ ηνπ νλφκαηνο, 

ηνπ ινγφηππνπ, ηεο ηππνγξαθίαο, ηνπ ρξψκαηνο ζπκβάιεη ζηελ επαχμεζε ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο κάξθαο. (Balmer θαη Greyser, 2006). Ο αλαγλσξηζκέλνο 
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αξρηηέθηνλαο θαη θαη‟επέθηαζε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ σο κάξθα ζπλδένληαη κε ηελ 

εηαηξηθή επσλπκία, εηδηθφηεξα ππεηζέξρεηαη ζην επί κέξνπο ζηνηρείν ηεο νπηηθήο 

ηαπηφηεηαο ην νπνίν είλαη θαζ΄ χιελ αξκφδην, φπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηε δεκηνπξγία 

ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη δηαθξηηφηεηαο ηεο εηαηξηθήο επσλπκίαο. Χο απνηέιεζκα, ν 

ελ ιφγσ ζπλδπαζκφο ζπλεγνξεί ζηελ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα 

ηελ εηαηξεία πνπ επηιέγεη λα αληηιεθζεί ηελ αξρηηεθηνληθή σο εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο.  

«Τπφ αξρηηεθηνληθφ πξίζκα ζεσξνχκελα, ηα θηήξηα ζπκβνιίδνπλ ην θαιφ γνχζην, ηε 

δχλακε θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ζε αληίζηνηρε αλαινγία  κε ην βειελεθέο ηεο 

επσλπκίαο-κάξθαο ηνπ επηβιέπνληνο αξρηηέθηνλα. Ζ ζρέζε ηεο αξρηηεθηνληθήο 

ζπλεηζθνξάο ζηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα έρεη εμεηαζζεί κε εξέζηζκα ην «γφεηξν» ησλ 

εηαηξηθψλ θηεξίσλ αιιά θαη ησλ θαηαζθεπψλ πνπ πξννξίδνληαη λα ζηεγάζνπλ δεκφζηα, 

θξαηηθά θαη ζεζκηθά φξγαλα. Κεληξηθφ ζεκείν αλαθνξά ηεο αξρηηεθηνληθήο ζεψξεζεο 

ζηα πιαίζηα ζρεδίαζεο ελφο πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε ελίζρπρε ηεο εηαηξηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη θνπιηνχξαο. Με ηελ αχμεζε ηνπ «θαηαλαισηηζκνχ» ζηηο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 θαη 1990, ν ζπλδπαζκφο ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο 

νδήγεζε ζηελ κεηαζηξνθή ηεο κέρξη ηφηε ζεψξεζεο ησλ θηεξίσλ θαη ζε κία νηνλεί 

κεηαηφπηζε παξαδείγκαηνο γηα ηηο αξρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Δηδηθφηεξα, ηα θηήξηα 

γίλνληαη αληηιεπηά σο έλα αθφκε εξγαιείν ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ κάξθεηηλγθ. «Σα θηήξηα 

άξρηζαλ λα εμεηάδνληαη ακηγψο σο εηθφλεο ή εξγαιεία κάξθεηηλγθ». Ζ 

«εκπνξεπκαηνπνίεζε» ηνπ ζρεδηαζκνχ κεηέηξεςε ηελ αξρηηεθηνληθή ζε ζπζθεπή 

πψιεζεο θαη ηεο πξνζέδσζε έλα λέν ηίηιν, απηφλ ηνπ «εθθξαζηηθνχ ηνπφζεκνπ» 

(expressive landmark). Σα θηήξηα αλαπαξηζηνχλ εηθνληθά ηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο 

εθάζηνηε εηαηξείαο θαη επηθνηλσλνχλ ηηο πξνζέζεηο ηεο ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders). Ζ επηηπρία ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα εδξάδεηαη ζηελ αιιειεμάξηεζε ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ: δηαθξηηφο ζρεδηαζκφο, δηαζεκφηεηα ηνπ 

αξρηηέθηνλα θαη εκπινθή ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο (Kirby θαη Kent, 2010, ζει. 

432-433)» 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, δηάζεκνη νίθνη κφδαο φπσο ν Armani, Gucci θαη 

Comme des Garcons είραλ αληηιεθζεί ηελ αξρηηεθηνληθή σο έλα επηκέξνπο εξγαιείν 

κάξθεηηλγθ. ηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο, αλέζεζαλ ζε δηαθεθξηκέλνπο 

αξρηηέθηνλεο ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζρεδίαζε ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ 

ηνπο κε γλψκνλα ηελ δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο αληαγσληζηέο, ηελ δεκηνπξγία 

ζπλαηζζεκάησλ κνλαδηθφηεηαο φζσλ αγνξάδνπλ ηελ εθάζηνηε κάξθα θαη ηελ επαχμεζε 

ηνπ «γνήηξνπ» θαη «θχξνπο ηεο εηαηξείαο. Ζ δεκηνπξγία «εθθξαζηηθψλ ηνπφζεκσλ» 
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ελαξκνληδφηαλ κε ηελ ηδέα θαη ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξάο ηνπ εθάζηνηε νίθνπ κφδαο. Σα 

θηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο εκπνξηθά θαηαζηήκαηα απνηεινχζαλ αθ‟εαπηά 

ηξηζδηάζηαηε δηαθήκηζε θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αγνξά ζηφρν, ηνπο αληαγσληζηέο 

φπσο απνηεινχζαλ θαη είδεζε γηα ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (Kirby θαη Kent, 2010, 

ζει. 433). «Σα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα επέηξεπαλ ζηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο λα 

γίλεηαη αληηιεπηή κε αλφζεπην, αζπλήζηζην θαη κνλαδηθφ ζηπι (Riewoldt, 2002, ζει.8)».  

 

 

5.8 Αξρηηεθηνληθή θαη Branding 

 

 

   «Ο Kapferer (2004) ππνζηεξίδεη φηη νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη θαη μερσξίδνπλ 

ηηο κάξθεο απφ πξντνληηθφ πξίζκα. Όκσο, ε δεκηνπξγία εκπεηξηψλ ζπλεγνξεί ζηελ 

έθθξαζε νιηζηηθψλ ηαπηνηήησλ. Ο αξρηηέθηνλαο θαηαζηεκάησλ κφδαο Michael 

Gabellini ζεσξεί ηνλ ζρεδηαζκφ θαηαζηεκάησλ σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ηεο κάξθαο: ν ζρεδηαζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ δελ 

«ζπκβνιίδεη» απιά ηε κάξθα αιιά ηελ «ελζσκαηψλεη. Σα πξνζερηηθά ζρεδηαζκέλα 

θαηαζηήκαηα κφδαο, απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο αξρηηεθηνληθήο θαη κφδαο, 

απνηεινχλ αξσγνί ηνπνζέηεζεο κάξθαο (brand positioning) γηα ηελ εηαηξεία κφδαο θαη 

γηα ηνλ αξρηηέθηνλα. Όπσο επαλαιακβάλεη ν Quinn: “φπσο έλα θφξεκα κπνξεί λα 

πηνζεηεζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί σο κέζν πξνζσπηθήο έθθξαζεο έηζη θαη ε 

αξρηηεθηνληθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα εθθξάδεη ζπιινγηθή ηαπηφηεηα, αμίεο θαη 

θνηλσληθφ status quo. Μέζσ ηεο ζηαζεξήο έκθαζεο ζηελ εηζαγσγή λέσλ ηδεψλ, ε 

ζπλεξγαζία κφδαο θαη αξρηηεθηνληθήο κπνξεί λα απνηειέζεη κεραληζκφ ηνπνζέηεζεο 

ζηελ αγνξά, ελίζρπζεο θαη δεκηνπξγίαο ηαπηφηεηαο κάξθαο, αμηνπηζηίαο δαλεηζκνχ θαη 

απζεληηθφηεηαο. Ζ επθαηξία ζπκπιήξσζεο ή επέθηαζεο ηεο ηαπηφηεηαο κάξθαο 

εθδειψλεηαη ζπλήζσο ζηα πιαίζηα πξνζπαζεηψλ επέθηαζεο ζε λέεο αγνξέο ζηφρνπο ή 

θαηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λέσλ πξντφλησλ. Δθηφο απφ ηελ παξνρή λέσλ πεγψλ 

εζφδσλ, νη επεθηάζεηο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εληζρχνπλ ηηο βαζηθέο αμίεο ησλ ήδε 

θαζηεξσκέλσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Ζ επηηπρήο επέθηαζε ζπλήζσο πξνέξρεηαη απφ 

ηε ζπλεθηίκεζε ησλ θελψλ ζην πξντνληηθφ ραξηνθπιάθηα θαη ησλ αλακελφκελσλ 

εμειίμεσλ ζηελ αγνξά, ππνλνψληαο φηη ε ζηξαηεγηθή πξντφληνο κπνξεί λα κεηαβιεζεί 

απφ εμειίμεηο αλεμάξηεηεο απφ ηελ απηή θαζ΄εαπηή κάξθα. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

ζπλεξγαζίεο κφδαο θαη αξρηηεθηνληθήο κπνξεί  λα ππνθηλνχληαη απφ ηελ επηζπκία λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε 

γεληθφηεξε αξρηηεθηνληθή εηθαζηηθή ζεψξεζε. Ο «κεηαζρεκαηηζηήο ηεο Prada», φπσο 

αλαιχζεθε παξαπάλσ, ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ αξρηηέθηνλα Koolhaas σο έλα 
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κνλαδηθφ εξγαιείν ην νπνίν ππεξεηεί δχν ή ηξεηο πιεπξέο ηεο Prada. O Koolhaas 

επηβεβαηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ππεξεηεί ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε 

(positioning) ζηελ αγνξά κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα ζπλδπάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο 

επσλπκίεο ηεο Prada θαη ηνπ ηδίνπ. Δπηπιένλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή σο απζχπαξθην επηθνηλσληαθφ εξγαιείν. πλεξγαζίεο φπσο ν 

«κεηαζρεκαηηζηήο ηεο Prada» δηεξεπλνχλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο πξνζσξηλψλ ή 

κφληκσλ αξρηηεθηνληθψλ ρψξσλ σο επηθνηλσληαθφ κέζν κέζσ ηνπ νπνίνπ  ε κάξθα 

ππεξβαίλεη ηα φξηα ελφο ξνχρνπ ηαπηηδφκελε κε έλα δηαδξαζηηθφ ρσξηθφ ζχζηεκα. Δλ 

θαηαθιείδη, ν «κεηαζρεκαηηζηήο κφδαο» ζεσξείηαη σο έλα κεράλεκα ην νπνίν πξνθαιεί 

δεκνζηφηεηα (Heathcote, 2009). (Aderson, Nobbs, Wigley, Larsen, 2010, ζει. 5) ». 

 

 

5.9 Ζ αηκφζθαηξα ηνπ Peter Zumthor 

 

 

ηα πιάηζηα αλάιπζεο ηεο ζρέζεο αξρηηεθηνληθήο θαη κάξθεηηλγθ θαη εηδηθφηεξα ππφ ην 

πξίζκα εμέηαζεο ηεο αηκφζθαηξαο αθνινπζνχλ ηα ιφγηα ηνπ Διβεηνχ αξρηηέθηνλα 

Peter Zumthor γηα ην πψο αληηιακβάλεηαη ηελ αηκφζθαηξα, ηε κνπζηθή θαη ηα ζχκβνια. 

 

«Όηαλ ζθέθηνκαη ηελ αξρηηεθηνληθή κνπ έξρνληαη εηθφλεο ζην κπαιφ. Μεξηθέο εηθφλεο 

ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δνπιεηά κνπ σο αξρηηέθηνλα θαη επεξεάδνληαη 

απφ ηηο αξρηηεθηνληθέο γλψζεηο πνπ απνθφκηζα κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Άιιεο 

εηθφλεο ζπλδένληαη κε ηε παηδηθή κνπ ειηθία. Μεξηθέο θνξέο ληψζσ ζαλ λα θξαηάσ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πφκνιν πφξηαο, έλα θνκκάηη κεηάιινπ δηακνξθσκέλνπ φπσο ην πίζσ 

κέξνο ελφο θνπηαιηνχ. Δθείλν ην πόκνιν ζπλήζηδα λα ην θξαηάσ φηαλ άλνηγα ηελ 

πφξηα θαη έκπαηλα ζηνλ θήπν ησλ ζείσλ κνπ θαη έθηνηε ε αλάκλεζε ηνπ ζεκαηνδνηεί 

γηα κέλα ηελ είζνδν ζε έλαλ θφζκν δηαθνξεηηθψλ δηαζέζεσλ θαη κπξσδηψλ. Αθφκα 

ζπκάκαη ηνλ ήρν πνπ έθαλαλ ηα ραιίθηα φηαλ ηα παηνχζα, ηελ έληνλε ιάκςε ηεο 

πξφζθαηα θεξσκέλεο ζθάιαο. Αθφκα ζπκάκαη ηνλ ήρν πνπ έθαλε ε πφξηα φηαλ έθιεηλε 

ελψ πεξπαηνχζα απφ ηνλ ζθνηεηλφ δηάδξνκν πξνο ηελ θνπδίλα, ην πην θσηεηλφ 

δσκάηην ηνπ ζπηηηνχ..…ε απηή ηελ θνπδίλα φια έκνηαδαλ θπζηνινγηθά, δελ ππήξρε 

θάηη εμεδεηεκέλν. Απηφ πνπ ηελ έθαλε μερσξηζηή ήηαλ φηη είρε ραξαθηεί αλεμίηεια ζηε 

κλήκε κνπ. Ζ αηκφζθαηξα εθείλνπ ηνπ δσκαηίνπ ζεκαίλεη γηα κέλα θνπδίλα…. 

Αλακλήζεηο ζαλ θαη απηή εκπεξηέρνπλ θαη εκπεξηέρνληαη ζηελ βαζχηεξε αξρηηεθηνληθή 

εκπεηξία. Απνηεινχλ ηηο δεμακελέο ηεο αξρηηεθηνληθήο αηκφζθαηξαο θαη ησλ εηθφλσλ 

πνπ εμεξεπλψ κέζα απφ ηε δνπιεηά κνπ. Όηαλ ζρεδηάδσ έλα θηήξην ζπρλά «πηάλσ» 
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ηνλ εαπηφ κνπ λα βπζίδεηαη ζε κηζφ-μεραζκέλεο αλακλήζεηο….(Zumthor, 2000, ζει 9-

10) 

 

 

 

5.9.1 Ο Zumthor γηα ηε κνπζηθή 

 

«Λέγεηαη φηη έλα απφ ηα πην εληππσζηαθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο ηνπ Johann Sebastian 

Bach είλαη ε «αξρηηεθηνληθή» ηεο. Ζ θαηαζθεπή ηεο θαίλεηαη θαζαξή θαη δηαθαλήο. Δίλαη 

πηζαλφ λα αθνινπζήζνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο κεισδίαο, ηεο αξκνλίαο θαη ησλ 

ξπζκηθψλ ζηνηρείσλ ρσξίο λα ράζνπκε ην ζπλαίζζεκα ηεο ζχλζεζεο ζην ζχλνιν ηεο, 

ελφο ζπλφινπ ην νπνίν δίλεη λφεκα ζηηο ιεπηνκέξεηεο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε κνπζηθή 

βαζίδεηαη ζε «θαζαξή» δνκή, σο εθ ηνχηνπ, αλ εληνπίζνπκε ηα επί κέξνπο ζέκαηα ηνπ 

κνπζηθνχ πθάζκαηνο είλαη πηζαλφ λα αλαγλψζνπκε ηνπο θαλφλεο ηεο. Καηαζθεπή είλαη 

ε ηέρλε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζεκαίλνληνο ζπλφινπ απφ ηελ πξφζζεζε επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ. Σα θηήξηα είλαη νη κάξηπξεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ λα ζπλζέηνπλ 

ζπκπαγή ζχλνια (Zumthor, 2000, ζει. 11)».   

«Αγαπψ ηε κνπζηθή. Με ζπγθηλνχλ νη κεισδίεο ηνπ πηάλνπ ηνπ Mozart, νη κπαιάληεο 

ηνπ John Coltrane θαη ν ήρνο ηεο αλζξψπηλεο θσλήο ζε ζπγθεθξηκέλα ηξαγνχδηα. Ζ 

ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα δεκηνπξγνχλ αξκνλίεο, κεισδίεο θαη ξπζκνχο κε 

εθπιήζζεη. Όκσο, ν θφζκνο ηεο κνπζηθήο αγθαιηάδεη θαη ην αληίζεην ηεο αξκνλίαο, ηεο 

κεισδίαο θαη ηνπ ξπζκνχ. Τπάξρνπλ δπζαξκνλία θαη «ζπαζκέλνο» ξπζκφο, ηκήκαηα 

θαη ζχλνια ήρσλ θαη ν θαζαξά ιεηηνπξγηθφο ήρνο ηνλ νπνίν νλνκάδνπκε ζφξπβν. Ζ 

ζχγρξνλε κνπζηθή ιεηηνπξγεί κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Ζ ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή ζα 

έπξεπε λα είλαη ηφζν ξηδνζπαζηηθή φζν ε ζχγρξνλε κνπζηθή. Ζ αιήζεηα είλαη φκσο φηη 

ππάξρνπλ φξηα. Παξφιν πνπ ην βαζηδφκελν ζηε δπζαξκνλία δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα 

ηεο αξρηηεθηνληθήο κπνξεί λα απνηειέζεη άγεκα κεηαθνξάο κελπκάησλ, ε πεξηέξγεηα 

καο πεζαίλεη ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ ππνθαηλφκελε δήισζε ηνπ 

(Zumthor, 2000, ζει12-13)». 
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5.9.2 Ο Zumthor γηα ηα ζχκβνια 

 

««Όια επηηξέπνληαη» ιέλε νη πξάηηνληεο. «Σν main streem είλαη ζρεδφλ εληάμεη» 

ππνζηεξίδεη ν αξρηηέθηνλαο Venturi. « Σίπνηα δελ ιεηηνπξγεί πηα» ιέλε απηνί νη νπνίνη 

ππνθέξνπλ απφ ηελ ερζξφηεηα ηεο επνρήο θαη ηεο ειηθίαο καο. Οη παξαπάλσ 

δειψζεηο αληηπξνζσπεχνπλ αληηθαηηθέο αληηιήςεηο. Έρνπκε ζπλεζίζεη λα δνχκε κέζα 

απφ αληηζέζεηο θαη ππάξρνπλ πιεζψξα ιφγνη γηα απηφ : νη παξαδφζεηο ζξπκκαηίδνληαη 

θαη καδί ηνπο ζξπκκαηίδνληαη θαη νη πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο. Καλείο δελ θαίλεηαη λα 

θαηαιαβαίλεη ηε δχλακε πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηηο εμειίμεηο ηεο πνιηηηθή θαη ηεο 

νηθνλνκίαο. Σα πάληα κεηαηξέπνληαη ζε θάηη άιιν θαη ε καδηθή επηθνηλσλία δεκηνπξγεί 

έλαλ ηερλεηφ θφζκν απφ ζχκβνια. Ζ απζαηξεζία θπξηαξρεί. Ζ κεηακνληέξλα δσή 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία νηηδήπνηε μεπεξλάεη ην 

πξνζσπηθφ καο βίσκα θαίλεηαη αζαθέο, ζνιφ θαη κε πξαγκαηηθφ. Ο θφζκνο είλαη 

γεκάηνο απφ ζχκβνια θαη πιεξνθνξίεο ηα νπνία εθπξνζσπεχνπλ πξάγκαηα ηα νπνία 

θαλείο δελ ηα θαηαιαβαίλεη πιήξσο. Ζ πξαγκαηηθή έλλνηα παξακέλεη θξπκκέλε. 

Παξφια απηά, είκαη πεπεηζκέλνο φηη ηα αιεζηλά πξάγκαηα ππάξρνπλ αθφκα θαη αο 

θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ην λφεκα ηνπο. Τπάξρεη ε γε θαη ην λεξφ, ην θσο ηνπ ήιηνπ, ηα 

ηνπία θαη ε βιάζηεζε. Δπίζεο, ππάξρνπλ αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνλ 

άλζξσπν φπσο ηα εξγαιεία, ηα κεραλήκαηα, ηα κνπζηθά φξγαλα..ηα νπνία είλαη 

απηαπφδεηθηα θαη δελ απνηεινχλ ην φρεκα γηα ηε κεηάδνζε ελφο θαιιηηερληθνχ 

κελχκαηνο. Όηαλ θνηηάκε αληηθείκελα ή θηήξηα ηα νπνία δηαρένληαη απφ εζσηεξηθή 

εξεκία εηζπξάηηνπκε ηελ ελέξγεηα ηνπο. Σα αληηθείκελα πνπ αληηιακβαλφκαζηε δελ καο 

κεηαθέξνπλ θάπνην κήλπκα, απιά ππάξρνπλ. Οη δηνξαηηθέο καο ηθαλφηεηεο 

αλαδηπιψλνληαη θπζηθά θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο. Φηάλνπλ πέξα απφ ηα ζεκάδηα θαη 

ηα ζχκβνια, είλαη δηάπιαηα θαη αλνηρηά, άδεηεο. Μέζα ζην αληηιεπηηθφ θελφ, κία πηζαλή 

κλήκε απφ ην βάζνο ηνπ ρξφλνπ ζα βγεη ζηελ επηθάλεηα. Σψξα, ε παξαηήξεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ αγθαιηάδεηαη απφ ηελ πξνζσξηλφηεηα ηνπ θφζκνπ ζην ζχλνιν ηνπ επεηδή 

απιά δελ ππάξρεη θάηη ην νπνίν λα κελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί. Τπάξρεη κία δχλακε ζηα 

θαζεκεξηλά πξάγκαηα ιέλε νη πίλαθεο ηνπ Hopper. Σν κφλν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε 

είλαη λα ηα παξαηεξήζνπκε αξθεηά ψζηε λα ηα δνχκε (Zumthor, 2000, ζει16-17)». 
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πκπεξάζκαηα  

 

Ζ ζπλεξγαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο κφδαο παίξλεη ηηο αθφινπζεο ηξεηο κνξθέο: 

ζρεδηαζκφο θαηαζηήκαηνο, πξντφλησλ θαη «ηξίησλ ρψξσλ» (third space). Σν 

απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλεξγαζία ησλ δχν δηαθξηηψλ θιάδσλ είλαη ε 

απνθφκηζε ακνηβαίνπ νθέινπο. Οη αξρηηέθηνλεο Rem Koolhaas θαη Εaha Hadid 

ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Prada θαη ηελ Chanel αληίζηνηρα επαλαδηαηππψλνληαο ηελ 

πξφηαζε ηνπο ζηελ αγνξά. Ο «κεηαζρεκαηηζηήο ηεο Prada» επηιέρηεθε απφ ηελ 

εηαηξεία σο ζχκβνιν δέζκεπζεο γηα ηελ Αζηαηηθή αγνξά θαη απνηέιεζε ηελ 

ζεκαληηθφηεξε ηαθηηθή επηθνηλσλίαο ηεο κάξθαο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά ε νπνία γηα ην 

έηνο 2009 ζεσξείηαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

ηνκέα. Απνηέιεζε έλα εηθαζηηθφ δξψκελν θαη ιεηηνχξγεζε σο «καγλήηεο» 

εληππψζεσλ. Ζ «θηλνχκελε ηέρλε» ηεο Zaha Hadid,  ζε φξνπο κάξθεηηλγθ, πέηπρε ηελ 

επαλαηνπνζέηεζε (re-positioning) ηεο κάξθαο η ζπλδένληαο ηελ ηαπηφηεηα ηεο κε ηελ 

ηέρλε θαη ηελ ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή. Σν απνηέιεζκα ελίζρπζε ηελ ηζηνξηθή 

θιεξνλνκηά ηεο θαζψο θαη ηνλ εθιεπηπζκέλν θαη δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο. Ζ λέα 

δηαδξαζηηθή εκπεηξία ε νπνία ζεσξήζεθε αληηζπκβαηηθή ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο 

πξνσζεηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο εηαηξείαο πξνζέιθπζε ηελ πξνζνρή ησλ πειαηψλ, ησλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηεο βηνκεραλίαο ηεο κφδαο 

Ο αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο επηζηξαηεχεηαη σο κέζν επαχμεζεο, δεκηνπξγίαο θαη 

επηθνηλσλίαο ζπλεπνχο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο. 

Σα θηίξηα γίλνληαη αληηιεπηά σο έλα αθφκε εξγαιείν ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ κάξθεηηλγθ. 

«Σα θηίξηα άξρηζαλ λα εμεηάδνληαη ακηγψο σο εηθφλεο ή εξγαιεία κάξθεηηλγθ». Ζ 

«εκπνξεπκαηνπνίεζε» ηνπ ζρεδηαζκνχ κεηέηξεςε ηελ αξρηηεθηνληθή ζε ζπζθεπή 

πψιεζεο θαη ηεο πξνζέδσζε έλα λέν ηίηιν, απηφλ ηνπ «εθθξαζηηθνχ ηνπφζεκνπ» 

(expressive landmark). Σα θηήξηα αλαπαξηζηνχλ εηθνληθά ηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο 

εθάζηνηε εηαηξείαο θαη επηθνηλσλνχλ ηηο πξνζέζεηο ηεο ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders). Ζ επηηπρία ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα εδξάδεηαη ζηελ αιιειεμάξηεζε ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ: δηαθξηηφο ζρεδηαζκφο, δηαζεκφηεηα ηνπ 

αξρηηέθηνλα θαη εκπινθή ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

6.1 Δξεπλεηηθνί ζηφρνη θαη κεζνδνινγία έξεπλαο 

 

Με βάζε φζα παξαηέζεθαλ ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη νη ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη νη παξαθάησ: 

 

1. Αθελόο λα θαηαδεηρζεί ε ζπκβνιή ηεο αξρηηεθηνληθήο ζην κάξθεηηλγθ θαη  

 

2. Αθεηέξνπ, κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο, λα πεξηγξαθνύλ νη 

βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αηκόζθαηξα θαηαζηεκάησλ ηεο Prada 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηνλ Οιιαλδό αξρηηέθηνλα Rem Koolhaas. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ πξνζαξκνζκέλε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δλ πξνθεηκέλσ, ζα 

επηιερζνχλ βηβιία ελδεηθηηθά ηεο αξρηηεθηνληθήο ζθέςεο ηνπ Koolhaas κέζσ ησλ 

νπνίσλ ζα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα έλλνηεο ηαπηφηεηα, κέγεζνο θαη κπζηήξην 

θαζψο θαη ην αληίθξηζκα ησλ ελ ιφγσ ζπκπεξαζκάησλ ζην κάξθεηηλγθ. Με βάζε ην 

παξαπάλσ πξίζκα ζα εμεηαζζεί ε ζπκβνιή ηεο αξρηηεθηνληθήο ζην κάξθεηηλγθ. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δεχηεξνπ ζηφρνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο 

παξαηήξεζεο. Δλ πξνθεηκέλσ, εθφζνλ πξνεγήζεθε ε βηβιηνγξαθηθή παξάζεζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο ζα γίλεη ζηνρεπφκελε 

παξάζεζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Prada. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα παξαηεζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ εηθφλεο απφ ηελ βηβιία, άξζξα θαη ην 

ληνθηκαληέξ ησλ Markus Heidingsfelder, Min Tesch, 2008, “Rem Koolhaas: a kind of 

architect”.  

 

 

6.2. Οξηζκφο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

 

«Δίλαη ε κέζνδνο κεηαηξνπήο πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ ζε πνζνηηθέο νη νπνίεο κε ηελ 

ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ππνθείκελεο ζε νλνκαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο 

κέηξεζεο» (Cascio, Aguinis, 2008, p.1063). 

http://www.imdb.com/name/nm3124215/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm2207515/?ref_=tt_ov_dr
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«Ο αθφινπζνο ζχληνκνο θαη ζπγθεληξσηηθφο νξηζκφο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

δηαηππψζεθε  απφ ηνπο Shapiro θαη Markoff ην 1997. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζε 

νπνηνδήπνηε κέηξεζε κεζνδνινγίαο  εθαξκνζκέλε ζε θείκελν (ή ζε άιιν ζπκβνιηθφ 

πιηθφ) ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ…. Κεληξηθήο ζεκαζίαο, δεισηηθήο ηεο 

αμίαο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ είλαη ε ζεψξεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο γιψζζαο ζηελ 

αλζξψπηλε λφεζε…. ηελ πην απιή ηεο κνξθή ε ζπρλφηεηα επαλάιεςεο ιέμεσλ είλαη 

δεισηηθή ηεο γλσζηηθήο ηνπο ζέζε ζην αμηνινγηθφ ζχζηεκα. Δπηπιένλ, νη ζεσξεηηθνί 

ηζρπξίδνληαη φηη ε αιιαγή ζηε ρξήζε κίαο ιέμεο αληηθαηνπηξίδεη αιιαγή 

πξνζνρήο..(Duriau et al, 2007, p.6) 

 

 

6.2.1 Πιενλεθηήκαηα αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

 

 

 Απνηειεί λα έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν θαηαλφεζεο πξνζέζεσλ, αμηψλ, 

ζηάζεσλ θαη γλψζεσλ κε εθαξκνγή ζε πιεζψξα αληηθεηκέλσλ φπσο ε εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε, ηα βηνκεραληθά αηπρήκαηα θ.α. 

 Δίλαη κέζνδνο δεθηηθή επειημίαο αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο 

 Δπηηξέπεη ηελ πεξηήγεζε ζε πινχζηα λνήκαηα θαη ζε πιεζψξα  νξγαλσζηαθά 

αξρεία πξνζδίδνληαο ηνπο πνζνηηθή δηάζηαζε 

 Eλέρεη ρακειφ θφζηνο θαη βξίζθεη αληίθξηζκα ζε πιεζψξα γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ 

 Γηαηεξεί θαζφιε ηε δηαδηθαζία ην δηθαίσκα δηφξζσζεο ιαζψλ 

(Duriau et al, 2007, p.6-7) 

 

 

6.2.2 Βήκαηα αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

  

 

Πίλαθαο 6.2.3: Tν πξσηφθνιιν ηνπ Weber 

 

(Weber, 1990) 

1 Οξηζκφο ησλ ππφ εμέηαζε εγγξάθσλ κνλάδσλ. (π.ρ. ιέμε, πξφηαζε, παξάγξαθνο) 

2  Όξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ θσδηθνπνίεζεο 

3 Γνθηκή ηεο θσδηθνπνίεζεο ζε έλα δείγκα θεηκέλνπ 
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4 Αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ δέηγκαηνο 

5 Αλαζεψξεζε ησλ θαλφλσλ θσδηθνπνίεζεο 

6 Δπηζηξνθή ζην 3ν βήκα κέρξη ηελ επίηεπμε επαξθνχο αμηνπηζηίαο 

7 Κσδηθνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ 

8 Αμηνιφγεζε ηεο επηηεπρζείζαο αμηνπηζηίαο 

Πεγή Durie et al,  2007, p.19 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα αθνινπζείηαη ε θάησζη δηαδηθαζία 

 

 Ση πεξηερφκελν ζα εμεηαζζεί θαη γηα πην ζθνπφ 

 

 Δπηινγή κνλάδσλ κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ 

 

 Κσδηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ 

 

 Γηαινγή  

 

 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο 

 

 Κσδηθνπνίεζε 

 

 Σειηθή αμηνπηζηία 

 

 Αλαθνξά απνηειεζκάησλ 

 

 

6.3 Γεκηνπξγία εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ 

 

 

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ επηιέρζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επεηδή είλαη δεθηηθή 

επειημίαο θαη επηηξέπεη ζηελ πεξηήγεζε πινχζησλ λνεκάησλ.  

Δλ πξνθεηκέλσ, θαη ζηα πιαίζηα αλάιπζεο ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

 

 



97 

 

ηαδία παξνχζαο Μεζνδνινγίαο (αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ) 

 

1. Οξηνζέηεζε ζθνπνχ έξεπλαο 

2. Δπηινγή πεξηερνκέλνπ πξνο εμέηαζε (βηβιία, άξζξα, εηθφλεο) 

3. Δπηινγή κεηαβιεηψλ πξνο αλάιπζε 

4. Κσδηθνπνίεζε ζε πίλαθα 

5. Αλαθνξά ρσξίσλ αλαθνξάο ησλ κεηαβιεηψλ ζηε βηβιηνγξαθία 

6. Μέηξεζε ηνπο 

7. Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

 

 

 

Δλ πξνθεηκέλσ, ζα εμεηαζζεί ε αξρηηεθηνληθή ζεψξεζε θαη κεζνδνινγία ηνπ 

αξρηηέθηνλα Rem Koolhaas θαη ην αληίθξηζκα ηεο ζε φξνπο αηκφζθαηξαο 

θαηαζηήκαηνο, branding, impression marketing, atmospherics θαη ζηνλ κάξθεηηλγθ ζηελ 

νιφηεηα ηνπ. θνπφο ηεο  ππφ ζπδήηεζε έξεπλαο είλαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο κε ην κάξθεηηλγθ θαη ε γεληθφηεξε δηαπίζησζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

πξφηαζεο ηνπ Rem Koolhaas ζηελ εηαηξεία Prada λα θάλεη κάξθεηηλγθ ρσξίο λα θάλεη 

κάξθεηηλγθ αλαηξέπνληαο ηηο πθηζηάκελεο αμίεο ηεο κάξθαο αλαθνξηθά κε ηελ εηθφλα 

ηνπ θαηαζηεκάησλ ηεο θαη  θαη‟επέθηαζε αλαηξέπνληαο ηηο εληππψζεηο θαη ηα 

κελχκαηα πνπ κεηαθέξεη  ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ κεζνδνινγία έξεπλαο ηνπ Koolhaas 

ελέρεη εκπεηξηθφ αληίθξηζκα ζηελ επσλπκία Prada ελψ απνηειεί παξάδεηγκα 

εθαξκνγήο ζηελ «παγθφζκηα επσλπκία». 

 

 

Δηδηθφηεξα επηιέρζεθαλ ηξία βηβιία ελδεηθηηθά ηεο αξρηηεθηνληθήο ζεψξεζεο ηνπ Rem 

Koolhaas κέζσ ησλ νπνίσλ εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ. 

 

 Bertelli P, OMA/AMO, Rem Koolhaas, 2001, “Projects for Prada”, fondatione 

Prada edizioni,  

 OMA, Rem Koolhaas, Bruce Mau,1995, “S, M, L, XL” ,  Monacelli Press 

 Rem Koolhaas, 1994, “Delirius New York”,  Monacelli Press  
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Δλ ζπλερεία, ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα απαξαίηεηα πεδία ηαμηλφκεζεο ησλ βηβιίσλ κε 

βάζε ηνπο θάησζη ηξεηο άμνλεο 

 

Δξεπλεηηθό Δξγαιείν 

Σαπηφηεηα 

Μέγεζνο 

Μπζηήξην 

 

 

Οη ηξεηο παξαπάλσ έλλνηεο είλαη ακνηβαίσο ζπκπιεξσκέλεο θαη ζπλεγνξνχλ ζηελ 

αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ πεπνηζήζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηνπ κάξθεηηλγθ. 

Δπηπιένλ, δηαζηαπξψλνληαη θαη ππνλννχληαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ βηβιίν ζε 

βηβιίν. 

 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ ελλνηνινγηθή αλάιπζε ζα εμαρζνχλ γεληθεχζεηο ζηξαηεγηθήο θαη 

κάξθεηηλγθ νη νπνίεο ζπλεγνξνχλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζεάηξνπ θαηαλαισηηζκνχ ην 

νπνίν έξρεηαη λα  επηζθεθζεί ν πειάηεο απφ κφλνο ηνπ ρσξίο λα έρεη αληηιήθζε ηηο 

ππφ ιαλζάλνπζεο πξνζπάζεηεο κάξθεηηλγθ κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αληί-

θαηαλαισηηθήο θαη αληί-κάξθεηηλγθ ζεψξεζεο ηνπ Koolhaas ε νπνία ελ ηέιεη επαπμάλεη 

ηνλ θαηαλαισηηζκφ θαη επαλαδηαηππψλεη ηηο πθηζηάκελεο πξνζπάζεηεο κάξθεηηλγθ. 

 

ηα ππφ δηεξεχλεζε βηβιία απνηππψλεηαη ε ζπιινγηζηηθή θαη κεζνδνινγία 

πξνζέγγηζεο ηνπ Koolhaas. ηελ αξρή ηεο έξεπλαο ηνπ επαλαπξνζδηνξίδεη απηφ πνπ 

νλνκάδεη σο «πξφγξακκα». Πξφθεηηαη γηα κία δηαθνξηθήο θιίκαθαο έξεπλα αλαθνξηθά 

κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελ πξνθεηκέλσ ηεο αγνξαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε 

ζρέζε κε ηνλ αζηηθφ ρψξν επηζηξαηεχνληαο ηηο έλλνηεο Σαπηφηεηα, Μέγεζνο θαη 

Μπζηήξην.  

πγθεθξηκέλα, αλαιχεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ην ζέκα-πξφγξακκα κε ην 

νπνίν αζρνιείηαη.  Σν γεληθφηεξν πιαίζην αλάιπζεο είλαη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ θαη ε ζχγρξνλε θαηαλαισηηθή ρξνηά  ηεο κεηά-

παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο. Ζ αλάιπζε ηνπ είλαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ 

(“bottom-up”).  Αλαιχεη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο κέρξη λα θηάζεη ζηελ Prada.  

ε απηφ ην ζεκείν δελ μερλάεη ην «πξσζχζηεξν» ηεο Prada αιιά απνζαθελίδεη ηελ 

παιηά ηαπηόηεηα κέζσ ηνπ κπζηήξηνπ επηζηξαηεχνληαο ηερληθέο ρψξνπ, δεισηηθέο 

ηνπ κεγέζνπο. Eλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο ζην ηζφγεην παιαηνχ 
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ρψξνπ ζηέγαζεο ηνπ κνπζείνπ Guggenheim. Πξφθεηηαη, γηα έλα κεηακνληέξλν ηξφπν 

ζχιιεςεο ηνπ αγνξαζηηθνχ ρψξνπ φζνλ αθνξά ηηο εκπνξηθέο δψλεο θαη ηα 

«πεξάζκαηα» ηα νπνία ζπλεγνξνχλ ζε έκκεζν κάξθεηηλγθ. 

 

 

ε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα ρσξία ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη ιέμεηο κέγεζνο, ηαπηφηεηα θαη κπζηήξην. Οη παξαπάλσ ιέμεηο 

έρνπλ ηνληζζεί ψζηε λα απνηειέζνπλ απφδεημε ηεο άπνςεο ηνπ Duriel ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία «ζηελ πην απιή ηεο κνξθή ε ζπρλόηεηα επαλάιεςεο ιέμεσλ είλαη 

δεισηηθή ηεο γλσζηηθήο ηνπο ζέζε ζην αμηνινγηθό ζύζηεκα». (2007, p.6)  

 

1ν βηβιίν πξνο εμέηαζε: OMA, Rem Koolhaas, Bruce Mau, 1995, “S, M, L, XL” , the 

Monacelli Press 

θαη ζεσξήκαηα βηβιίνπ Rem Koolhaas, 1994, “Delirius New York”, Monacelli Press 

 

(Koolhass, “s,m,l,xl, 1995, p.495-516) 

 

Μέγεζνο ή ην πξφβιεκα ηνπ κεγάινπ 

 

«H αξρηηεθηνληθή φηαλ μεπεξάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν φξην κεγέζνπο, απνθηά ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ «Bigness». Ζ θαιχηεξε δηθαηνινγία γηα λα πξνζεγγίζεη θαλείο ην 

bigness είλαη απηή πνπ δίδεηαη απφ ηνπο νξεηβάηεο ηνπ Έβεξεζη θαη είλαη ε εμήο: απιά 

γηαηί βξίζθεηαη εθεί. Σν bigness εκπεξηέρεη θαη εκπεξηέρεηαη ηεο έλλνηαο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο. Φαίλεηαη παξάδνμν φηη αθ΄εαπηφ ην κέγεζνο ελφο θηεξίνπ ελζαξθψλεη 

έλα ηδενινγηθφ πξφγξακκα αλεμάξηεην ηεο ζέιεζεο ηνπ αξρηηέθηνλα. Σν «bigness» 

απαμησκέλν σο ηδενινγηθφ πξφγξακκα βξίζθεηαη θαζνδφλ πξνο ηελ απαξραίσζε ηνπ 

αθνινπζψληαο ηελ ίδηα πνξεία εμαθάληζεο κε εθείλε ησλ δεηλφζαπξσλ, κέζα απφ 

αδεμηφηεηα, βξαδχηεηα, δπζθνιία θαη δπζθακςία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, κφλν ην 

«bigness» ππνθίλεη ην θαζεζηψο ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ θηλεηνπνηεί ηελ πιήξε 

λνεκνζχλε θαη ηνπο ζπλαθήο ηνκείο ηεο. Πξηλ απφ εθαηφ ρξφληα, ε γεληά ηεο 

ελλνηνινγηθήο επαλάζηαζεο ππνζηεξηδφκελε απφ ηελ ηερλνινγία ζπλεηέιεζε ζηελ 

δεκηνπξγίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο έθξεμεο (big bang). Μέζα απφ ηελ δηεπθφιπλζε ησλ 

επηκέξνπο απνζηάζεσλ, ηελ ηπραία θπθινθνξία, ηελ ηερλνινγηθή απφρξσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηε κείσζε ηνπ βάξνπο, ηεο επηκήθπλζεο ησλ δηαζηάζεσλ, ηελ 

επηηαρπλφκελε θαηαζθεπή, ην αζαλζέξ, ηνλ θιηκαηηζκφ, ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ησλ 

λέσλ ππνδνκψλ ζρεκαηίδεηαη έλα ζχκπιεγκα κεηαιιάμεσλ ην νπνίν ζπλεηέιεζε ζηελ 
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δεκηνπξγίαο ελφο «άιινπ»- δηαθνξεηηθνχ είδνπο αξρηηεθηνληθήο. Σα ζπλδπαζκέλα 

απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εθεπξέζεσλ ήηαλ δνκέο ςειφηεξεο θαη βαζχηεξεο – 

bigger- φζσλ είραλ πνηέ πξνεγεζεί θαη ε δεκηνπξγία αλαθαηαζθεπήο θαη 

αλαδηνξγάλσζεο ηνπ «θνηλσληθνχ θφζκνπ» κέζσ ελδειερνχο «πξνγξακκαηηζκνχ»».  

 

Θεσξήκαηα 

 

Δμαηηίαο ηεο παξαηήξεζεο φηη ην «bigness» πθίζηαην γηα πεξίπνπ έλαλ αηψλα σο κία 

ζπλζήθε ρσξίο ζηνραζηέο, σο επαλάζηαζε ρσξίο πξφγξακκα, ν Koolhaas ζην 

ζεσξεηηθφ έξγν ηνπ “Delirious New York” ζπλέηαμε ηελ ζεσξία ηνπ «bigness» 

βαζηδφκελε ζηα αθφινπζα πέληε ζεσξήκαηα. 

 

1. «Πέξα απφ κία θξίζηκε κάδα-όγθν έλα θηήξην ζεσξείηαη «κεγάιν θηήξην». 

Σέηνηα κάδα δελ θαζίζηαηαη εθηθηφ λα ειέγρεηαη ακηγψο απφ ηελ θίλεζε θαη ηεο 

πξνζέζεηο ελφο αξρηηέθηνλα (κνξθνινγία ή εληαίν αξρηηεθηνληθφ ραξαθηήξα 

κέζα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθνπιαζηηθή γιψζζα ή θψδηθα άξζξσζεο ηεο 

κνξθήο), νχηε φκσο θαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ αξρηηεθηνληθψλ πξνζέζεσλ. Ζ 

ππφ ζπδήηεζε αληθαλφηεηα ηξνθνδνηεί ηελ απηνλνκία ησλ επηκέξνπο κεξψλ 

ηνπ ζπλφινπ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ ηα νπνία νλνκάδνληαη θηήξην ή 

αξρηηεθηνληθή ηδέα. Απηή ε αδπλακία πξνθαιεί ηελ απηνλνκία ησλ κεξψλ ηνπ, 

αιιά απηφ δελ είλαη ην ίδην φπσο ν θαηαθεξκαηηζκφο (fragmentation): ηα κέξε 

εμαθνινπζνχλ λα δεζκεχνληαη ζην ζχλνιν. (ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα 

επηκέξνπο δηαίξεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε βαζκφ πνπ επηηξέπεη 

ζρεδφλ ηελ πιήξε αλαδηάξζξσζε ηνπ ζε επηκέξνπο απηφλνκεο νληφηεηεο πνπ 

φρη κφλν εμαθνινπζνχλ θαη αλαπηχζζνληαη απηφκαηα αιιά 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη ε κία ζε ζρέζε κε ηελ άιιε δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο ζχληαμεο ηνπο ρσξηθά κε παξαπάλσ απφ έλα ηξφπν π.ρ. φπσο 

ζηελ αιπζίδα ηνπ ληφκηλν πνπ ζεκαζία έρεη ε αιιεινπρία κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο θνκκαηηψλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα ζεηξά πνπ άξρεηαη θαη 

θαηαιήγεη ζε ηπραίνπο αιιά αξηζκεηηθά ζπληαγκέλνπο αξηζκνχο). Δλ 

πξνθεηκέλσ, δελ ηίζεηαη δήηεκα ζξπκκαηηζκνχ ησλ επηκέξνπο απφ ην φινλ 

εθφζνλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία παξακέλνπλ πηζηά ζηελ ηδενινγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο». 

 

2. «Σν αζαλζέξ, κε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κεραληθψλ ελ αληηζέζεη ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ ζπλδέζεσλ, θαη νη ζπγγελήο ηνπ εθεπξέζεηο θαζηζηνχλ άθπξν ην 

θιαζζηθφ ξεπεξηφξην ηεο αξρηηεθηνληθήο. (ππνλνεί φηη ην αζαλζέξ είλαη κηα 
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απζχπαξθηε κεραλνινγηθή θαηαζθεπή ε νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν αηζζεηηθφ ζηνηρείν αθνχ είλαη θαζαξά επηηειηθήο - ιεηηνπξγηθήο 

ρξνηάο) - Θέκαηα ζχλζεζεο, αλαινγίεο, θιίκαθεο, ιεπηνκέξεηεο είλαη πιένλ 

άλεπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ηέρλε ηεο αξρηηεθηνληθήο είλαη πιένλ «άρξεζηε» ζηελ 

αξρηηεθηνληθή. (αλαθέξεηαη θαη πάιη ζηελ έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο 

κνξθνπιαζηηθήο πνπ κέρξη θαη ηελ έθξεμε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο 

ζεσξνχηαλ σο ε βάζε ηεο χπαξμεο ηεο αξρηηεθηνληθήο sir George Gilbert Scott: 

„‟ζθνπφο ηεο αξρηηεθηνληθήο είλαη λα θάλεη θάηη ρξεζηηθφ λα θαίλεηαη φκνξθν‟‟ 

)». 

 

 

3. «ηελ ζεσξία ηνπ “bigness”, ε απφζηαζε κεηαμχ ππξήλα θαη πεξηβιήκαηνο 

απμάλεηαη ζην ζεκείν εθείλν θαηά ην νπνίν ε πξφζνςε δελ κπνξεί πιένλ λα 

απνθαιχςεη φ,ηη γίλεηαη ζην εζσηεξηθφ. Οη «αλζξσπηζηηθέο» πξνζδνθίεο γηα 

εηιηθξίλεηα (εηιηθξίλεηα ζηελ θαηαζθεπή, έλα απφ ηα πάγηα δεηήκαηα ηνπ 

κηληκαιηζκνχ φπσο εθθξάζηεθε δνγκαηηθά απφ ηελ κνληέξλα αξρηηεθηνληθή ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα) είλαη θαηαδηθαζκέλεο. Ζ αξρηηεθηνληθή εζσηεξηθψλ θαη ε 

αξρηηεθηνληθή εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαζίζηαληαη μερσξηζηέο νληφηεηεο. (αληηηίζεηαη 

θαηά θφξνλ ζην θνλμηνλαιηζκφ ηνπ κνληέξλνπ δφγκαηνο θαη ζηε ξήζε ηνπ Louis 

Sullivan: „‟form follows function‟‟ = „‟ε θφξκα αθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία‟‟) Ζ  κία 

αζρνιείηαη κε ηηο πξνγξακκαηηθέο θαη εηθνλνγξαθηθέο αλάγθεο θαη ε άιιε, 

ελεξγνχζα σο πξάθηνξαο παξαπιεξνθφξεζεο, (ε παξαπιεξνθφξεζε κέζσ 

ηεο φςεο είλαη θάηη πνπ ελαπφθεηηαη θαη ζηνλ ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ρεηξνλνκίαο αιιά θαη φπσο δειψλεηαη εδψ –σο 

παξαπιεξνθφξεζε δειαδή- θαη ζηελ ρξνηά πνπ εθκεηαιιεχηεθε πιήξσο ην 

δφγκα ησλ κεηακνληεξληζηψλ βιέπε πηπρηαθή κνπ -ζχκβνια) πξνζθέξεη ζηελ 

πφιε ηελ θαηλνκεληθή ζηαζεξφηεηα ελφο αληηθεηκέλνπ. Όζα ε αξρηηεθηνληθή 

πξνζπαζεί λα απνθαιχςεη, ην «bigness» ηα κπεξδεχεη. Σν «bigness» 

κεηαηξέπεη ηελ πφιε απφ κία ζπλάζξνηζε βεβαηνηήησλ ζε ζε κία ζπζζψξεπζε 

κπζηεξίσλ. «φ,ηη βιέπεηο δελ είλαη πηα απηφ πνπ παίξλεηο». ( ε ζηνίβαμε θαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ δελ απνθιείεη ην γεγνλφο νξηζκέλεο 

λφξκεο λα αλαηξνχληαη θαη λα εγθαηαιείπνληαη, θεξ‟ εηπείλ φπσο ε ζρεηηθή 

γλψζε ελφο νδεγνχ πνπ νδεγεί έλα ακάμη κε πβξηδηθφ θηλεηήξα. Γλσξίδεη φηη ελ 

κέξε ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά απφ ηα ζπλήζε κνληέια αιιά δελ έρεη 

εκπεξηζηαησκέλε γλψζε νχηε ηεο αθξηβνχο κνξθήο ηνπ νχηε ηεο αθξηβνχο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ)». 
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4. «Δμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο θαη κφλν, ηα θηήξηα ιακβάλνπλ δηαζηάζεηο ππεξάλσ 

ηεο εζηθήο, ππεξάλσ ηεο δηρνηνκηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ θαινχ θαη ηνπ 

θαθνχ. Ζ επίδξαζε πνπ αζθνχλ είλαη αλεμάξηεηε ηεο πνηφηεηαο. ( ν 

αξρηηεθηνληθφο αληίθηππνο εδψ θαίλεηαη ελ κέξε λα γπξλά πίζσ ζηα 

παξσρεκέλα κνληεξληζηηθά θαηάινηπα ηνπ θνλμηνλαιηζκνχ φκσο πιένλ φληαο 

„‟εθηφο θιίκαθαο‟‟ επεξεάδεη θαζνιηθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπ ρξνηάο θαη φρη 

σο έλα μεθάζαξα αληηιεπηφ ζψκα πνπ κπνξεί λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπκβφινπ – icon- ή ηνπ ηνπφζεκνπ –landmark)». 

 

 

5. «Σν «bigness» δελ απνηειεί επηκέξνπο ζηνηρείν ελφο φινπ ην νπνίν νλνκάδεηαη 

αζηηθφο θνηλσληθφο ηζηφο. Ακθίζηαηαη ή θαιχηεξα ζπλππάξρεη κε απηφλ 

αδηαθνξψληαο γηα ην πεξηερφκελν, γηα ηνλ πεξίγπξν θαη ηα ζπλαθή ηνπ 

λνήκαηα…………….( ε θξάζε „‟αδηαθνξείζηε γηα ηνπεξηερφκελν‟‟ δειψλεηαη 

ηφζν σκα ψζηε λα απνθνπεί θάζε ζρέζε ή δηάζεζε γηα ζρέζε κε ηελ κνληέξλα 

αξρηηεθηνληθή ή θαη άιια αξρηηεθηνληθά ξεχκαηα ηα νπνία απαηηνχλ ην 

αξρηηεθηφλεκα λα νξίδεηαη κνξθνινγηθά σο ζπλέρεηα - ζπλέπεηα ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ο Koolhaas νξίδεη κέζα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ηελ θηηξηαθή 

ζχλζεζε απζηεξά σο απηνκαηνπνηεκέλε νληφηεηα ε νπνία 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη θαη δεκηνπξγεί απφ κφλε ηεο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

ελππάξρεη. Οπζηαζηηθά ε απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηεο αληίιεςεο θαη ηεο 

παγίσζεο ηεο θηεξηαθήο κνξθήο νδεγνχλ ζε έλαλ εθ λένπ νξηζκφ ηεο 

αξρηηεθηνληθήο νληφηεηαο πνιχ πέξα απφ ηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία, εμεηάδεηαη 

ν ζθνπφο, ε ζπλήζεηα, ην κέζν  -επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ- ε ζπλχπαξμε ησλ 

επηκέξνπο κειψλ θαη ε δχκσζε – κεηάιιαμε ηφζν απφ ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο 

φζν θαη απφ ηηο εμσηεξηθέο ζπληζηψζεο -νη νπνίεο φκσο πεξηιακβάλνπλ έλλνηεο 

φπσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ην θνηλσληθφ - πνιηηηθφ πεξηβάιινλ θαη φρη 

επηθαλεηαθέο απφςεηο κνξθνινγηθνχ ραξαθηήξα)» 

 

Δθζπγρξνληζκφο 

 

 

«Σν 1978, ην «Bigness» θαηλφηαλ έλα θαηλφκελν φπσο θαη νη Νένη Κφζκνη. Όκσο, 

θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ νγδφληα, ηα ζεκάδηα πνιιαπιαζηάδνληαη απφ 

έλα λέν θχκα εθζπγρξνληζκνχ πνπ ζα θαηαπηεί - ζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

θακνπθιαξηζκέλε κνξθή - ηνλ παιαηφ θφζκν, πξνθαιψληαο επεηζφδηα γηα κηα λέα 

αξρή, αθφκε θαη γηα ηελ απνθαινχκελε ''ηειεησκέλε'' ήπεηξν. ην πιαίζην ηεο 
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Δπξψπεο, ην ζνθ ηνπ «Bigness» καο αλαγθάδεη λα θάλνπκε φ,ηη ελλνείηαη (σο 

εθαξκνγή) ζην Delirious New York ξεηή εθαξκνγή ζην έξγν καο. Οη Δπξσπαίνη είραλ 

μεπεξάζεη ηελ απεηιή ηνπ «Bigness» κε ζεσξίεο φηη πθίζηαηαη πέξα απφ ην ζεκείν 

εθαξκνγήο. Ζ ζπκβνιή ηνπο ήηαλ ην ''δψξν'' ηνπ «megastructure» (ππεξδνκή), έλα 

είδνο θαζνιηθφ, κε ηε δπλαηφηεηα ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ ακθηζβεηνχζε ηειηθά 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ έθαζηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ: έλα πνιχ αζθαιέο «Bigness», κε 

ηηο αιεζηλέο επηπηψζεηο ηνπ λα βξίζθνληαη εθηφο ηεο εθαξκνγήο ηνπ. (νπζηαζηηθά 

πξφθεηηαη γηα ηελ απνθπγή ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ δηθηχνπ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνηείλεη  θαη 

γηα ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ ππεξθαηαζθεπήο νη νπνίεο απιά κεγεζύλνπλ ππάξρνληα 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία φκσο εμαθνινπζνχλ θαη αξζξψλνληαη ήδε κε βάζε 

πξνρπκέλεο ινγηθέο). Σν „Urbanisme‟ ηεο Yona Friedman (1958) ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ: 

ην «Bigness» επηπιέεη πάλσ απφ ην Παξίζη, φπσο έλα κεηαιιηθφ ζηξψκα λεθψλ, πνπ 

ππφζρνληαη απεξηφξηζηεο, αιιά θαη αφξηζηεο δπλακηθέο αλαλέσζεο ησλ πάλησλ, αιιά 

πνηέ δελ πξνζγεηψλεηαη, πνηέ δελ αληηκεησπίδεηαη, πνηέ δελ ιακβάλεη ηε ζέζε πνπ ηνπ 

αμίδεη - επηθξίλεηαη σο δηαθφζκεζε. Σν 1972, ν Beaubourg – ζην Platonic Loft - είρε 

πξνηείλεη ρψξνπο φπνπ φια ήηαλ δπλαηά. (Σν ίδην είρε πξνηείλεη ζε πνιχ πην εηθαζηηθή 

κνξθή ν κέληνξαο ηνπ Koolhaas, Constant κε ην πξφηδεθη ηνπ New Babylon, ην νπνίν 

απεηθνλίδεη κέζα απφ γιππηά θαη ζρέδηα πφιεηο ηπηάκελεο απνηεινχκελεο απφ δίθηπα 

δσκαηίσλ κε αζαθή κεηαμχ ηνπο φξηα θαη ζηα νπνία νη ρξήζηεο πξνζδίδνπλ 

ιεηηνπξγηθή ρξνηά θάζε θνξά πνπ ζέινπλ λα ηα επηζθεθηνχλ). Ζ πξνθχπηνπζα επειημία 

απνθαιχθζεθε σο ε επηβνιή κηαο κέζεο ζεσξεηηθήο ηάζεο εηο βάξνο ηφζν ηνπ 

ραξαθηήξα φζν θαη ηεο αθξίβεηαο - νληφηεηα ζηελ ηηκή ηεο ηαπηόηεηαο. Παξαδφμσο, 

παξά ηνλ θαζαξά ππνδεηγκαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα- απέθιεηζε ηελ πξαγκαηηθή 

νπδεηεξφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αβίαζηα ζηνλ ακεξηθαληθφ νπξαλνμχζηε (ν 

νπξαλνμχζηεο επηβάιιεηαη δηα ηνπ φγθνπ ηνπ θαη σο πιάλν ιεηηνπξγηψλ παξνπζηάδεη 

κηα ζεηξά κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ρψξσλ ηνπο νπνίνπο ππνδηαηξνχλ θαηά βνχιεζε ή 

θαζ‟ αλάγθε νη ρξήζηεο. Θέιεη δειαδή λα καο δειψζεη φηη ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο ν 

νπξαλνμχζηεο είλαη θάηη ζαλ ςειή απνζήθε ζηνίβαμεο δεδνκέλσλ ρσξίο ζαθή 

θαηαλνκή ρψξσλ ψζηε λα επηηεινχληαη κε θάπνηνλ ηξφπν νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζηεγάδεη 

ηαρχηεξα ή έζησ αξηηφηεξα). Έηζη ζεκεηψζεθαλ θαη ζηε γεληά ηνπ Μάε ηνπ '68, - 

εμαηξεηηθά επθπήο, θαιά ελεκεξσκέλε, ζσζηά ηξαπκαηηζκέλε απφ επηιεγκέλνπο 

θαηαθιπζκνχο, εηιηθξηλήο γηα ην δαλεηζκφ ηεο απφ άιινπο θιάδνπο - απφ ηελ απνηπρία 

απηή θαη παξφκνηα κνληέια ηεο ππθλφηεηαο θαη ηεο νινθιήξσζεο - κε ζπζηεκαηηθή 

αλαηζζεζία ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν – πνπ ζην ηέινο πξφηεηλαλ δχν κεγάιεο γξακκέο 

άκπλαο: απνμήισζε θαη εμαθάληζε. ηελ πξψηε, ν θφζκνο απνζπληίζεηαη ζε 

αζπκβίβαζηα fractals (κηθξά ππνζχλνια) ηεο κνλαδηθόηεηαο, θάζε έλα πξφζρεκα γηα 

ηελ πεξαηηέξσ απνζχλζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ: έλαο παξνμπζκφο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ 
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πνπ κεηαηξέπεη ην ζπγθεθξηκέλν ζε έλα ζχζηεκα. Πίζσ απφ απηή ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηα κηθξφηεξα ιεηηνπξγηθά ζσκαηίδηα πξνβάιιεη ηε 

δηεζηξακκέλα αζπλείδεηε εθδίθεζε ηεο παιηάο κνξθήο ηνπ δφγκαηνο Ζ κνξθή 

αθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία θαη πνπ νδεγεί ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ - πίζσ απφ ηα 

ππξνηερλήκαηα ηεο πλεπκαηηθήο θαη κνξθνινγηθήο εθιέπηπλζεο - αδπζψπεηα πξνο 

ηελ απφηνκε πηψζε ηνπ δηαγξάκκαηνο, δηπιά απνγνεηεπηηθφ θαζψο απφ ηελ αηζζεηηθή 

ηνπ παξνηξχλεη ηελ πινχζηα ελνξρήζηξσζε ηνπ ράνπο.( Ζ ζθφπηκε ππνδηαίξεζε είλαη 

ζρεδφλ ηνπηθηζηηθή θαη είλαη θάηη ην νπνίν πξνθχπηεη βεβηαζκέλα θαη φρη απφ έλα ζαθέο 

πιάλν πξνζδηνξηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο. Ο θνλμηνλαιηζκφο επηζηξαηεχεηαη πξνθεηκέλνπ 

λα ππνπέζνπκε εθ λένπ ζε κηα γλψξηκε θφξκα πνπ αλαγλσξίδνπκε θαη 

εκπηζηεπφκαζηε φηη ιεηηνπξγεί. Άξα ην ζθφπηκα θαηλνχξγην δελ ππάξρεη αθνχ είηε 

επίηεδεο δελ ην αθήλνπκε λα πξνθχςεη είηε γηαηί αδπλαηνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε έλα 

ηξφπν απνηειεζκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ). ε απηφ ην ηνπίν ηνπ δηακειηζκνχ θαη ηεο 

ςεχηηθεο δηαηαξαρήο, θάζε δξαζηεξηφηεηα έρεη ηεζεί ζηε ζέζε ηεο. Οη πξνγξακκαηηθέο 

πβξηδνπνηήζεηο / παξαιιειηζκνί / ηξηβέο / επηθαιχςεηο / ππέξ-ζέζεηο πνπ είλαη δπλαηέο 

ζην «Bigness» - ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νιφθιεξε ε ζχιιεςε ηεο ζπζθεπήο ηνπ κνληάδ 

πνπ εθεπξέζεθε ζηελ αξρή ηνπ αηψλα γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ ηκεκάησλ – αλαηξνχληαη απφ έλα ηκήκα ηεο παξνχζαο avant-garde ζε 

ζπλζέζεηο κε ζρεδφλ γεινία ζρνιαζηηθφηεηα θαη ηελ αθακςία, πίζσ απφ κηα 

θαηλνκεληθή αγξηάδα. Ζ δεχηεξε ζηξαηεγηθή, ε εμαθάληζε, ππεξβαίλεη ην δήηεκα ηνπ 

«Bigness» - απφ καδηθή παξνπζία - κέζσ κηαο εθηεηακέλεο εκπινθήο κε 

πξνζνκνίσζε, εηθνληθφηεηα, αλππαξμία. Έλα ζπλνλζχιεπκα ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ 

ζαξψλεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ εμήληα απφ ηελ ακεξηθαλνχο θνηλσληνιφγνπο, 

ηδενιφγνπο, θηιφζνθνπο, Γάιινπο δηαλννχκελνπο, cybermystics, θιπ., ππνδειψλεη φηη 

ε αξρηηεθηνληθή ζα είλαη ην πξψην'' ζηεξεφ πνπ δηαιχεηαη ζηνλ αέξα'' ιφγσ ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ επηπηψζεσλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ηάζεσλ, ειεθηξνληθά, κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο, ηελ ηαρχηεηα, ηελ νηθνλνκία, ηελ ςπραγσγία, ην ζάλαην ηνπ Θενχ, ην 

βηβιίν, ην ηειέθσλν, ην θαμ, επεκεξία, ηε δεκνθξαηία, ην ηέινο ηνπ Big Story ... 

πξαγκαηηθή εμαθάληζε ηεο αξρηηεθηνληθήο, απηφ ην avant-garde πεηξακαηίδεηαη κε ηελ 

πξαγκαηηθή ή πξνζνκνησκέλε εηθνληθφηεηα , ηελ αλάθηεζε, ζην φλνκα ηεο ζεκλφηεηαο, 

πξψελ παληνδπλακία ηεο ζηνλ θφζκν ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (φπνπ ν 

θαζηζκφο κπνξεί λα επηδησρζεί κε ηελ αθαζαξζία;)». 
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Σν κέγηζην 

 

 

«ην ηέινο ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο νη αξρηηέθηνλεο απέηπραλ ζην λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπγθπξίεο (βηαζχλε γηα αλαδηνξγάλσζε, εμπγίαλζε θαη 

επέθηαζε) ε επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ ζα ζπλεγνξνχζε ζηελ  επαλάθηεζε 

ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο. Ζ απνπζία νινθιεξσκέλεο ζεσξίαο γηα ην «bigness» – πνην 

είλαη ην κέγηζην ην νπνίν κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη αξρηηέθηνλεο- νδήγεζε ζε κία 

αδχλακε ηδενινγηθά αξρηηεθηνληθή. Με ηελ απνπζία ζεσξίαο γηα ην «Bigness» νη 

αξρηηέθηνλεο βξέζεθαλ ζηελ ίδηα δπζκελή ζέζε κε εθείλε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ 

Φξαλθεζηάηλ: εκπλεπζηέο ελφο ελ κέξεη επηηπρεκέλνπ πεηξάκαηνο ηνπ νπνίνπ ηα 

απνηειέζκαηα θξίλνληαη αλεπηηπρή. Ζ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ 

αλαθνξηθά κε ην «bigness» δπζρεξαίλεη ηελ εκπεηξηθή ηνπ ηεθκεξίσζε. Οη 

αξρηηέθηνλεο δελ γλσξίδνπλ πφηε λα ην εθαξκφζνπλ θαη πψο λα ην ζρεδηάζνπλ – 

κεζνδεχζνπλ. Χο απνηέιεζκα, ε κφλε ζρέζε ησλ αξρηηεθηφλσλ κε ην bigness είλαη ηα 

αλαθχπηνληα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ιάζε.  

Παξά ηελ απιντθή ηνπ νλνκαζία, ην bigness είλαη κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία, 

ελ κέζσ ελφο ηνπίνπ απνζπλαξκνιφγεζεο θαη αηαμίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαθαηαζθεπάζεη ην ζχλνιν, λα αλαζηήζεη ην «αιεζηλφ» θαη λα επσθειεζεί ηα κέγηζηα 

θαηαζθεπαζηηθά νθέιε. Μφλν κέζσ ηνπ «bigness» κπνξεί ε αξρηηεθηνληθή λα 

απνρσξήζεη απφ ηα θαιιηηερληθά, ηδενινγηθά θηλήκαηα ηνπ «θνξκαιηζκνχ» θαη ηνπ 

«κνληεξληζκνχ» θαη λα εθζπγρξνληζηεί. Σν «bigness» γλσξίδεη φηη ε αξρηηεθηνληθή 

φπσο ηελ γλσξίδνπκε είλαη πξνβιεκαηηθή αιιά δελ πξνζπαζεί λα αληηζηαζκίζεη ηελ ελ 

ιφγσ παζνγέλεηα κε αθφκε πεξηζζφηεξν αξρηηεθηνληθέο αλαγσγέο. Δλ θαηαθιείδη, ην 

bigness πξνηείλεη κηα λέα «νηθνλνκία» ζηελ νπνία δελ ηζρχεη πιένλ ν θνηλφο ηφπνο φηη 

«φια είλαη αξρηηεθηνληθή» θαη ζηελ νπνία ε ζηξαηεγηθή ζέζε επαλαθηάηαη κέζσ ηεο 

ππνρψξεζεο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, απνδίδνληαο ην ππφινηπν ηνπ πξνζβαιιφκελνπ 

εδάθνπο ζηηο δπλάκεηο ηνπ ερζξνχ».  

 

 

 

Νέα Αξρή 

 

«Σν «bigness» ηαπηφρξνλα θαηαζηξέθεη ηα πθηζηάκελα θαη δίλεη έλαπζκα γηα λέα 

μεθηλήκαηα. Γχλαηαη λα ζπλαξκνινγήζεη εθ λένπ φ,ηη ζπάζεη. Σν παξάδνμν ηνπ 

«bigness» έγθεηηαη ζην φηη κέζα απφ απφ ηηο δπζθακςίεο ηνπ ζπλεγνξεί ζε κηα 

αξρηηεθηνληθή ε νπνία κεραλεχεηαη ην απξόβιεπην. Αληί λα επηβάιιεη ηελ 
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αλακελόκελε ζπλχπαξμε, ζπλάδεη κε έλα θαζεζηψο ειεπζεξηψλ επηηπγράλνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ «κέγηζησλ» δηαθνξψλ. Μφλν ην «bigness» 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ εηεξόθιεησλ νληνηήησλ ζε έλα εληαίν 

δνρείν. Αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ηαπηφρξνλεο αιιειεμάξηεζεο 

θαη αλεμαξηεζίαο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ – πξνγξακκάησλ κε ην εληαίν ζχλνιν – 

δνρείν, ζε κηα ζπκβίσζε ε νπνία επηδεηλψλεη παξά ζπκβηβάζεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα. 

Μέζσ ηεο κφιπλζεο θαη φρη ηεο θαζαξφηεηαο, κέζσ ηεο πνζφηεηαο θαη φρη ηεο 

πνηφηεηαο, ην «bigness» ππνζηεξίδεη λέεο ζρέζεηο κεηαμχ εηεξφθιεησλ ιεηηνπξγηθά 

νληνηήησλ ζεβφκελν ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπο. Ζ πνιππινθφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εληαίνπ ζχλνιν εμ σλ ζπλεηέζε απειεπζεξψλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ακπληηθήο ζσξάθηζεο ηνπ επηηξέπνληαο έλα είδνο ξεπζηφηεηαο ην νπνίν ζπλεγνξεί 

ζηελ δεκηνπξγία αηζζήκαηνο κπζηεξίνπ. Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία αιιειεπηδξνχλ 

δεκηνπξγψληαο λέεο εθδειψζεηο θαη ηαπηόηεηεο. Σν δηα ηαχηα ηεο ππφ ζπδήηεζεο 

ιεηηνπξγίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ πξνγξακκαηηθήο αιρεκείαο. Σν 

«bigness» παξφιν πνπ ιεηηνπξγεί σο πξνζρέδην δηαξθνχο έληαζεο πξνζθέξεη πηπρέο 

θαη αηκόζθαηξεο γαιήλεο θαη επηφηεηαο. «Ζ απεξαληνζύλε ηνπ εμαληιεί ηελ ζρεδφλ 

ςπραλαγθαζηηθή αλάγθε ηεο αξρηηεθηνληθήο λα απνθαζίζεη θαη λα θαζνξίζεη». 

 

Πξνπχξγην 

 

 

«Ζ ζπζζψξεπζε ζηελ νπνία ζπλεγνξεί ην «bigness» δεκηνπξγεί έλα λέν είδνο πφιεο. 

Ο δξφκνο θαζίζηαηαη ππφιεηκκα, νξγαλσηηθή δηάηαμε θαη ηκήκα ελφο ζπλερνχο 

κεηξνπνιηηηθνχ επηπέδνπ φπνπ ηα απνκεηλάξηα ηνπ παξειζφληνο αληηπαξαηίζεληαη κε 

ηηο λέεο εμειίμεηο θαη ηηο λέεο ηαπηόηεηεο. Σν «bigness» αληηδηαζηέιιεηαη κε ηελ 

θιαζηθή πφιε, ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ θαηαθέξλεη λα ζπλππάξμεη. Απνηειεί 

αθ΄εαπηφ αζηηθή νληφηεηα κέζσ ηεο πνζόηεηαο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο ησλ ζπλαπνηεινχλ. Σν «bigness» δελ 

ρξεηάδεηαη πιένλ ηελ πφιε, ηελ αληαγσλίδεηαη, ηελ αληηπξνζσπεχεη, ηελ πξνεθηείλεη. 

Δλ ηέιεη, ελζαξθψλεη ηελ ίδηα ηελ πφιε. Όηαλ ε πνιενδνκία δεκηνπξγεί δπλαηφηεηεο, ε 

αξρηηεθηνληθή ζηξαηνινγεί ην «bigness». Μέζα απφ ηελ αλεμαξηεζία ηεο έληαμεο ηνπ 

ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαζίζηαηαη εθηθηή ε επηβίσζε ηνπ. Παξά ην «κέγεζνο» ηνπ 

είλαη ηαπεηλφ ηνλίδνληαο φηη δελ είλαη φια αξρηηεθηνληθή. Τπάξρνπλ πνιιέο αλάγθεο, 

αφξηζηεο, αδχλακεο, πξνθιεηηθέο, κπζηηθέο θαη αλαηξεπηηθέο, είλαη αλέθηθην λα 

ηθαλνπνηεζνχλ φιεο απφ ην «bigness». Σν «bigness» ζα απνηειέζεη ην ηειεπηαίν 

αξρηηεθηνληθφ πξνπχξγην. Σα δνρεία ηεο κεγαινπξέπεηαο ζα είλαη νξφζεκα ζε κηα 

κεηά-αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ. Έλαο θφζκνο απνθνκκέλνο απφ ηελ αξρηηεθηνληθή κε ηνλ 
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ίδην ηξφπν πνπ νη πίλαθεο ξίρηεξ έρνπλ ράζεη ην ρξψκα ηνπο: άθακπηνη, ακεηάβιεηνη, 

νξηζηηθνί, γηα πάληα εθεί». (Koolhass, “s,m,l,xl, 1995, p.495-516). 

 

 

 

 

“Generic city” ζθέςεηο γηα ηελ ηαπηόηεηα 

 

  Rem Koolhaas, Bruce Mau, 1995, “S, M, L, XL”, the Monacelli Press 

 

«……Ζ  ηαπηόηεηα κνηάδεη κε πνληηθνπαγίδα ζηελ νπνία φιν θαη πεξηζζφηεξα 

πνληίθηα πξνζηίζεληαη θαη ηα νπνία κνηξάδνληαη ην ίδην αξρηθφ «δφισκα» πνπ αλ 

θάπνηνο απνθαζίζεη λα ην παξαηεξήζεη απφ θνληά είλαη ηειηθά θελφ λνεκάησλ-άδεην.. 

Μεξηθέο θνξέο κνηάδεη κε θάξν, θαηεπζχλνληαο ζθέςεηο, ηδέεο θαη απνθάζεηο.  Αλ ε 

ηαπηόηεηα πξνέξρεηαη απφ ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, είλαη δχζθνιν λα δηαλλνεζεί θαλείο 

φηη ην ζήκεξα κπνξεί λα ηελ επεξεάζεη, λα πξνζηεζεί ζε απηήλ ή θαη λα ηελ 

ηξνπνπνηήζεη. Όκσο ε αλζξψπηλε ζθέςε θαη θχζε είλαη εμειηρηηθή…έηζη θαη ε 

ηαπηόηεηα δελ κπνξεί παξά κηα κέξα λα απαξραησζεί….» (Koolhaas, introduction 

Generic city) 

 

 

 

2ν Βηιίν πξνο εμέηαζε: Rem Koolhaas, 1994, “Delirius New York”, Monacelli Press  

 

«Ζ πφιε ηνπ αηρκάισηνπ πιαλήηε…..είλαη ε πξσηέπνπζα ηνπ «Δγψ» ζηελ νπνία ε 

επηζηήκε, ε ηέρλε, ε πνίεζε θαη θάπνηα είδε ηξέιαο ζπλαγσλίδνληαη ζην λα εθεχξνπλ, 

λα θαηαζηξέςνπλ θαη λα επαλαθέξνπλ ηελ «θαηλνκεληθή πξαγκαηηθφηεηα». Κάζε 

επηζηήκε ή καλία έρεη ηε δηθή ηεο πινθή. Πίζσ απφ θάζε πινθή εδξάδεηαη έλα 

ηδενινγηθφ θίλεκα θηηαγκέλν απφ θαινγπαιηζκέλεο πέηξεο… 

(πξνεθηάζεηο γηα ηηο πνιιαπιέο ηαπηόηεηεο). Όηαλ θαηαξεχζεη έλα πξνπχξγην ηφηε 

πξνθχπηεη έλα λέν ηδενινγηθφ «εχξεθα»» (Koolhass, 1994, 294). 

 

 

 

3ν Βηβιίν πξνο εμέηαζε: Bertelli P, OMA/AMO, Rem Koolhaas, 2001, “Projects for 

Prada”, fondatione Prada edizioni,  
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«Πνηθηιία I: πνηθηιία κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ. «Σα θαηαζηήκαηα δελ πξέπεη λα είλαη 

ίδηα-ηαπηφζεκα». (Bertelli P, 2001,κε αξηζκεκέλν βηβιίν). 

 

«Πνηθηιία II: πνηθηιία ρψξσλ κέζα ζε έλα θαηάζηεκα. «Ζ Prada κπνξεί λα είλαη 

κεγάιε ζε κηθξνχο ρψξνπο. Ζ Nike κπνξεί λα είλαη κεγάιε κφλν ζε κεγάινπο 

ρψξνπο» (Bertelli P, ν.π)». 

 

«Μεηαβιεηόηεηα: «ην 60% ηεο εηαηξηθήο ηαπηόηεηαο παξακέλεη ζηαζεξφ ελψ ην 40% 

αλαλεψλεηαη ζπλερψο»  (Bertelli P, ν.π). 

 

«Νέα θαηεύζπλζε: ε εηζξνή ηνπ «μέλνπ» πξνζδίδεη «λέα πξννπηηθή» ζηελ 

ππάξρνπζα ηαπηόηεηα ηεο Prada». (Bertelli P, ν.π). 

 

«Μεγάιν θαηάζηεκα (BIG Store): έλα θαηάζηεκα ην νπνίν εγρέεηαη απξφβιεπηα  

φπσο ηα κπζηήξηα, ζην πθηζηάκελν δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη ην νπνίν δηαθαηέρεηαη 

απφ κνλαδηθή πνηφηεηα ε νπνία αλαλεψλεη ζπλερψο ηελ εηθφλα ηεο επσλπκίαο Prada» 

(Bertelli P, ν.π). 

 

«Μέγεζνο ελαληίνλ Μπζηεξίνπ (Bigness vs. Mystery): ν κεγαιχηεξνο ρψξνο 

επηηξέπεη έλα κεγαιχηεξν εχξνο δπλαηνηήησλ. Όκσο φζν κεγαιχηεξνο γίλεζαη ηφζν 

δπζθνιφηεξα ηθαλνπνηείο ηνπο πειάηεο. Οη δηαθνξεηηθέο ηαπηόηεηεο κπνξεί λα είλαη ε 

ιχζε ζην πξφβιεκα. Σν «bigness» κπνξεί λα κεηαηξέςεη έλα κεγάιν ρψξν ζε κηα 

ζεηξά απφ κηθξφηεξεο πεξηνρέο νη νπνίεο εμειίζζνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο» 

(Bertelli P, ν.π). 

 

«Μάξθα: έλα εληαίν εκπνξηθφ ζήκα ην νπνίν εληζρχεηαη απφ πνιιαπιέο ηαπηόηεηεο» 

(Bertelli P, ν.π). 

 

«Ζ απεξηφξηζηε επέθηαζε ηεο παξνπζίαο ηεο κάξθαο Prada αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

αθφινπζε θξίζε: ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηεο κάξθαο κε κία δεκηνπξγηθή 

επηρείξεζε θαη ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηεο κε κία ακηγψο νηθνλνκηθή νληφηεηα (Rem 

Koolhaas, Projects for Prada part 1, introduction)». 

 

Ο ζπζρεηηζκφο ηεο επσλπκίαο Prada κε έλλνηεο φπσο «αχξα απνθιεηζηηθφηεηαο», 

«κνλαδηθφηεηα» θαη «ειίη ηεο κφδαο» έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ην θαηλφκελν ηεο 

κεγάιεο, ζε φξνπο θιίκαθαο θαη αξηζκψλ, επέθηαζεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. Ο 

θίλδπλνο νπνίνο ειινρεχεη αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε ησλ θαηαζηεκάησλ έγθεηηαη ζην 
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θαηλφκελν ηεο επαλάιεςεο. Κάζε έλα επηπιένλ θαηάζηεκα ζπλεγνξεί ζηε κείσζε ηεο 

αίζζεζεο θαη ηεο αύξαο ηεο απνθιεηζηηθόηεηαο ηελ νπνία απνπλέεη ε κάξθα θαη 

ζηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηεο αίζζεζεο ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο νηθεηφηεηαο ζηνπο 

ζπλεηξκνύο επσλπκίαο ηνπ θαηαλαισηή. Ο θίλδπλνο ηεο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο 

δηάζεζεο ζηελ αγνξά νλνκάδεηαη ζχλδξνκν ηεο Ναπαξρίδαο (Flagship Syndrome), κία 

«κεγαινκαλή» ζπζζψξεπζε ηνπ πξνθαλνχο, ε νπνία εμαιείθεη ηα ηειεπηαία 

ελαπνκείλαληα ζηνηρεία έθπιεμεο θαη κπζηεξίνπ ηεο κάξθαο «θπιαθίδνληαο» ηεο ζε κία 

«νξηζκέλε» θαη «νξηζηηθή» ηαπηόηεηα.  

 

H πνιπηέιεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ «απνπζία» (Luxury is waste). 

 

ε αληηδηαζηνιή κε ην πλεχκα ζεψξεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην 

νπνία ην θάζε ηεηξαγσληθφ κέηξν κεηξάεη θαη είλαη αμηνπνηήζηκν, πνιπηέιεηα ζεκαίλεη 

«ρακέλνο», αρξεζηκνπνίεηνο ρώξνο. Υψξνο ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο κε 

παξαγσγηθφο εθφζνλ δελ ζπκβάιιεη ζηελ απηή θαζ εαπηή ιεηηνπξγία ηεο πψιεζεο, 

πξνζδίδεη ζην θαηάζηεκα, φπσο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ πειάηε, ζηνραζκφ, 

ηδησηηθφηεηα, θηλεηηθφηεηα θαη ελ ηέιεη πνιπηέιεηα» (Bertelli P, 2001,κε αξηζκεκέλν 

βηβιίν). 

 

 

6.4 πκπεξάζκαηα έξεπλαο – πκβνιή αξρηηεθηνληθήο θαη κάξθεηηλγθ 

 

Μέγεζνο    Σαπηόηεηα    Μπζηήξην 

 

Ζ ιέμε κέγεζνο θαη ηα ζπλψλπκα ηεο  ζηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθή απνηχπσζε 

επαλαιακβάλνληαη εμήληα έμη θνξέο, ε ιέμε ηαπηφηεηα δεθαπέληε θαη ε ιεμε κπζηήξην 

ηέζζεξηο. Ζ κία ππνλλνεί ηελ άιιε θαη ελ ηέιεη ζπλζέηνπλ ηε ζεσξεηηθή ζχιιεςε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ Rem Koolhaas κε ηελ εηαηξία Prada. 

 

χκθσλα κε ηε θηινζνθία ηνπ “bigness”, ην φινλ ζπληίζεηαη απφ κέξε ηα νπνία 

απηνλνκνχληαη αλαλεψλνληαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ φινπ. Πξφθεηηαη γηα κία θιίκαθα ε 

νπνία εκπεξηέρεηαη ζε άιιε θιίκαθα. Ο Koolhaas αληηκεησπίδεη ηελ Prada σο 

“bigness”. Ζ επσλπκία έρεη γηγαλησζεί (απφ ηνπηθή ζε παγθφζκηα) έρεη μεθχγεη απφ ηνλ 

αξρηθφ ηεο πξνζδηνξηζκφ θαη απφ ηελ αξρηθή θαηεχζπλζε. Ζ παξαπάλσ παξαηήξεζε 

έρεη ζεηηθή ρξνηά ππφ ην πξίζκα ηεο δηαξθνχο εμέιημεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο 

πξφηαζεο ηεο επσλπκίαο ζηα πιαίζηα ελφο δηαξθνχο κεηαβαιιφκελνπ θφζκνπ. Ζ 
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επσλπκία αλαδηαξζξψλεηαη κε ηελ δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ κε επηκέξνπο ηαπηφηεηεο 

νη νπνίεο ελ ηέιεη ηζρπξνπνηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ φινπ, ηνπ «Bigness”. Όζνλ αθνξά 

ζηε δηαξξχζκηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην “bigness” κεηαηξέπεη έλα κεγάιν ρψξν ζε κηα 

ζεηξά απφ κηθξφηεξεο πεξηνρέο νη νπνίεο εμειίζζνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο. Ζ 

εμππλάδα ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηεο δηαθφζκεζεο θαη ηα θαηαζηήκαηα γίλνληαη αληηιεπηά 

σο ζπλζέζεηο ζθέςεσλ θαη φρη σο δηαθνζκεηηθέο πξνηάζεηο. Κάζε μερσξηζηφο ρψξνο 

ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη πξννξηζκέλνο λα επηηειεί δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ηνλίδνληαο 

ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηεο επσλπκίαο. Δθζεζηαθφ ρψξνο ηέρλεο, αίζνπζα 

θηλεκαηνγξάθνπ, βηβιηνζήθε θαη ελ ηέιεη ρψξνο πψιεζεο πξντφλησλ ηεο επσλπκίαο.  

Ζ κφδα έρεη γηγαλησζεί, έρεη μεθχγεη απφ ηε ζθαίξα ηνπ αξρηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ηείλνληαο ζην άπεηξν. Σν bigness επηζεκαίλεη φηη ε κφδα δελ γηγαληψλεηαη αιιά 

επηκεξίδεηαη. 

 

Ζ ηαπηφηεηα ηεο Prada αληηδηαζηέιιεηαη κε ηελ πνληηθνπαγίδα ηνπ Koolhaas ζηελ 

νπνία φιν θαη πεξηζζφηεξα πνληίθηα πξνζηίζεληαη θαη ηα νπνία κνηξάδνληαη ην ίδην 

αξρηθφ «δφισκα» πνπ αλ θάπνηνο απνθαζίζεη λα ην παξαηεξήζεη απφ θνληά είλαη 

ηειηθά θελφ λνεκάησλ-άδεην. Νέεο ηδέεο πξνζηίζεληαη νη νπνίεο επαλαιακβάλνπλ ην 

«ηδενινγηθφ επξήθα» ζην δηελεθέο.  

 

Σα επηκέξνπο «πξνγξάκκαηα» ηα νπνία ζπλαπνηεινχλ ην θαηάζηεκα κνηάδνπλ κε ην 

παηρλίδη ληφκηλν: αιιεινπρία κεηαμχ ησλ επηκέξνπο θνκκαηηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί κηα ζεηξά πνπ άξρεηαη θαη θαηαιήγεη ζε ηπραίνπο αιιά αξηζκεηηθά 

ζπληαγκέλνπο αξηζκνχο. 

 

Σν «bigness» κεηαηξέπεη ην θαηάζηεκα απφ κία ζπλάζξνηζε βεβαηνηήησλ ζε ζε κία 

ζπζζψξεπζε κπζηεξίσλ. 

 

 Ζ ζπλεηζθνξά ηεο ζπκβνιήο ηεο ζεψξεζεο ηνπ Koolhaas ζην κάξθεηηλγθ έγθεηηαη ζηελ 

επίηεπμε ηνπ παξαθάησ ζηφρνπ:  

 

Αληί λα ζηξέθεηαη ε εηαηξεία ζην ηη ζέινπλ νη θαηαλαισηέο θαη λα ην ηθαλνπνηεί θάλεη 

ηνπο θαηαλαισηέο λα ζηξέθνληαη ζην ηη ζέιεη ε επσλπκία θαη απηφ λα ην ηαπηίδνπλ κε 

ηελ έλλνηα ηεο πνιπηέιεηαο.   

Σν “bigness” δηεπξχλεη ηελ εηαηξεία ψζηε λα ρσξάεη κέζα ηεο ηνπο θαηαλαισηέο. Οη 

θαηαλαισηέο εηζέξρνληαη ζην καγαδί σο παξαηεξεηέο επηηξέπνληαο ζηελ εηαηξεία λα 

παξαηεξήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηζπκίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ελ ηέιεη, νη 

παξαηεξεηέο παξαηεξνχλ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ ππφ ην πξίζκα παξαθνινχζεζεο 
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απηνχ πνπ ηνπο πξνβάιιεηαη σο πξφηαζε ηεο επσλπκίαο ηεο Prada. Οη παξαηεξεηέο 

παξαηεξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κέζα απφ έλα παξακνξθσηηθφ θάηνπηξν.  Οη 

θαηαλαισηέο – παξαηεξεηέο πνπ εηζέξρνληαη ζην θαηάζηεκα έρνπλ ηελ εληχπσζε φηη 

παξαθνινπζνχλ ηα making off κηαο ηαηλίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο δεκηνπξγείηαη νη 

ςεπδαίζζεζε φηη γλσξίδνπλ ηη βξίζθεηαη-ππνιαλζάλεη ζηηο πξνζέζεηο ηεο επσλπκίαο. 

Σν πξνζσπηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ελέρεηαη ζηελ παξαπάλσ παξαηεξήζεη θαζηζηή ηελ 

επσλπκία πην «θηιηθή» ελ αληηζέζεη κε ηηο πξνεγνχκελεο εληππψζεηο ηεο σο κία μέλε 

επηζεηηθή δχλακε.  

 

Όκσο,(what you see is no longer what you get) πιένλ νη θαηαλαισηέο δελ παίξλνπλ 

απηφ πνπ βιέπνπλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ παξακνξθσηηθφ θαθφ, κία ςεπδαίζζεζε ηεο 

γλψζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ ηεο επσλπκίαο. Σν 60% ηεο εηαηξηθήο 

ηαπηφηεηαο παξακέλεη ζηαζεξφ ελψ ην 40% αλαλεψλεηαη ζπλερψο Ζ ηαπηφηεηα ηεο 

επσλπκίαο δελ παξακέλεη ζηαζεξή αιιά αλαλεψλεηαη ζπλερψο ζπκβάιινληαο ζηελ 

αίζζεζε ηνπ κπζηεξίνπ, λεπξαιγηθήο έλλνηαο γηα ηελ επηβίσζε ηεο επσλπκίαο. Ζ 

πνιππινθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εληαίνπ ζχλνιν, ηεο εληαίαο ηαπηφηεηαο εμ σλ 

ζπλεηέζε απειεπζεξψλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ακπληηθήο ζσξάθηζεο ηνπ επηηξέπνληαο 

έλα είδνο ξεπζηφηεηαο ην νπνίν ζπλεγνξεί ζηελ δεκηνπξγία αηζζήκαηνο κπζηεξίνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

 

«Ξετάζηε ηα παπούηζια, ηα νέα καηαζηήμαηα ηης Prada αποθηκεύοσν ιδέες» 

“Forget the shoes; Prada’s new shop stocks ideas” Herbert Muschamp New York 

Times architecture critic 

 

 

7.1 Γηαηί «Μειέηε Πεξίπησζεο 

 

 

Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Rem Koolhaas κε ηελ Prada απνηειεί έκπξαθηε ηεθκεξίσζε ηεο 

επηζηξάηεπζεο ησλ ελλνηψλ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο θαη κάξθεηηλγθ εληππψζεσλ, ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ νπνίσλ αλαιχζεθε ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, ζηα πιαίζηα επεξεαζκνχ ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο θαη 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ηεο επσλπκίαο.  

 

Ζ ππφ ζπδήηεζε κειέηε πεξίπησζεο επηιέρζεθε σο απνηχπσζε ηεο ελνξρήζηξσζεο 

ηδεψλ θαη ζπλεξγαζίαο αξρηηεθηνληθήο θαη κάξθεηηλγθ ζηα πιαίζηα απνθφκηζεο 

ακνηβαίνπ νθέινπο.  

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά παξαηεξήζεηο νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ 

εθηελέζηεξα ζηελ παξνχζα εξγαζία δεισηηθέο ηεο παξαπάλσ ζρέζεο θαη απνδεηθηηθέο 

ηνπ ιφγνπ επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο. 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο λέαο ηαπηόηεηαο ηεο PRADA ππφ ηελ αηγίδα ηνπ νιιαλδνχ 

αξρηηέθηνλα Rem Koolhaas ζπλίζηαηαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηφζν ηεο ίδηαο ηεο 

θίξκαο ζηνλ θφζκν ηεο αγνξάο κφδαο φζν θαη ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. πγθεθξηκέλα, ν Koolhaas εξκελεχεη εθ λένπ ηηο ζύγρξνλεο 

θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δηείζδπζε ηεο 

αγνξάο –σο θαηαλαισηηθή έλλνηα- ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  Ζ έξεπλα ηνπ Koolhaas 

θαηαδεηθλχεη φηη ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά πιένλ ιακβάλεη ρψξα θαη ζε κέξε φπσο 

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, ζέαηξα ή βηβιηνζήθεο ηα νπνία φκσο πξσηίζησο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο ρξνηά. Ζ πξφηαζε ηνπ ζπλεπψο 

πεξηιακβάλεη ηελ κεηαηξνπή ηνπ ίδηνπ ηνπ ραξαθηήξα ησλ αγνξαζηώλ ζε 

ζθεπηφκελνπο παξαηεξεηέο-εξεπλεηεο νη νπνίνη δηακνξθψλνληαη έηζη κε αθνξκή ηνπο 

λένπο αγνξαζηηθνχο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο PRADA. Οη παξεκβάζεηο ηνπ 
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Koolhaas γηα ινγαξηαζκφ ησλ ελ ιφγν θαηαζηεκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαηξνπή 

ηνπ πξψελ ηζνγείνπ ρξήζεο ηνπ κνπζείνπ ηνπ Guggenheim ζε πξαηήξην ξνχρσλ  κε 

ηηο πξνζζήθεο λα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξάιιειε έθζεζε βηβιίσλ θαη ξνχρσλ ζηα ίδηα 

ξάθηα, νζφλεο πξνβνιήο εηδήζεσλ θξεκαζκέλεο απφ ηελ νξνθή ηνπ θαηαζηήκαηνο κε 

ζθνπφ ηε πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζπλδπαζκφ κε εχπιαζηνπο, αλνηρηνχο ρψξνπο 

νη νπνίνη κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ακθηζέαηξα ή αίζνπζεο πξνβνιήο.  Παξάιιεια 

ε αλαδηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ εκπεξηέρεη ηελ κεηαηξνπή θαη ζε πέξαζκα γηα ηνπο 

πεδνχο έηζη ψζηε ην θαηάζηεκα λα αλαβαζκηζηεί ζε κηα πιαηθφξκα αγνξάο 

πξνζβάζηκε ζηηο κάδεο.  Οη αιιαγέο ηνπ Koolhaas φκσο δελ ζηακαηνχλ νχηε ζηελ 

παξάιιειε πψιεζε εηεξφθιεησλ αληηθεηκέλσλ νχηε ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο ξνήο κέζα 

ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. Οη αιιαγέο ηνπ Koolhaas ζηνλ αγνξαζηηθφ ρψξν γίλνληαη αθφκα πην 

ξηδνζπαζηηθέο κε ηα ξνχρα λα βξίζθνληαη ήδε θνξεκέλα ζε αλδξείθεια ηνπνζεηεκέλα 

απέλαληη απφ έλα ηνίρν επελδπκέλν κε θαζξέθηε έηζη ψζηε ν αγνξαζηήο λα 

αλαγθάδεηαη λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα γδχλεη ηελ θνχθια ελψ ηα θακαξίληα αληί ηνπ 

παξαδνζηαθνχ δνθηκαζηηθνχ θαζξέθηε έρνπλ  κφληηνξ εθνδηαζκέλα κε θάκεξεο ηα 

νπνία παγψλνπλ ηελ εηθόλα ηνπ πειάηε φζν πξνβάξεη ηα ξνχρα πξνθεηκέλνπ λα 

παξαηεξήζεη  ην πξντφληα επάλσ ηνπ.  ην ζχλνιν ηνπο φιεο απηέο νη επεκβάζεηο 

ζπλεγνξνχλ ζηελ αλαγσγή ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζχλνιν ζπλεηδεηψλ 

πξάμεσλ. Ζ έληαζε απηή ζηελ ζπλείδεζε ηεο πξάμεο ηεο αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

κεηαηφπηζε ηεο θίξκαο πξνο ηελ πνιηηηζηηθή πηπρή θαη κε δεδνκέλε ηελ ήδε 

ππάξρνπζα ππφζηαζε ηεο PRADA ζηνλ θφζκν ηεο κφδαο ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία 

πξσζύζηεξνπ.  

Ζ έλλνηα ηνπ πξσζχζηεξνπ ζα κπνξνχζε ελ δπλάκεη λα αλαιπζεί αξρηηεθηνληθά σο 

«genius loci» – ζνθία ηνπ ηφπνπ. Σν «genius loci» αθνξά ην κχζεπκα πνπ ζπλνδεχεη, 

ραξαθηεξίδεη θαη αλαδεηθλχεη ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη. Δίλαη ην ζχλνιν ησλ 

κχζσλ, ησλ ηζηνξηψλ πνπ εκπεξηέρνπλ έλα ρψξν ν νπνίνο είλαη θαη ην θεληξηθφ ζεκείν 

γηα ηελ ηξνπή ηεο εθάζηνηε ηζηνξίαο.  Σν κχζεπκα πξνθαηαβάιιεη ηνλ επηζθέπηε. 

Γεκηνπξγεί κηα εληχπσζε θαη δηακνξθψλεη ηελ αληίιεςε ηνπ ε νπνία θαη εθθνιάπηεηαη 

ζηνλ λνπ ηνπ πξηλ θαλ αθφκα επηζθεθηεί ηνλ ελ ιφγν ηφπν. Ζ θαηαβνιή ηνπ επηζθέπηε 

απφ ην κχζεπκα  ηδίσο φηαλ απηφ επαιεζεχεηαη –έζησ θαη ελ κέξεη – απφ ηνλ ηφπν 

δεκηνπξγεί έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ελψ παξάιιεια ν ηφπνο επηθπξψλεηαη σο 

ζεκείν αλαθνξάο απφ ηνλ επηζθέπηε. 
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7.2 Ζ  εηαηξεία Prada 

 

«Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1931 απφ ηνπο Mario θαη Fratelli Prada. Απφ ηελ έλαξμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπνζεηήζεθε ζηελ Ηηαιηθή αγνξά αμεζνπάξ 

αλψηεξεο πνηφηεηαο. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο ζηελ ππφ ζπδήηεζε αγνξά ζηφρν 

επηηεχρζεθε κέζσ ηεο αθφινπζεο κεζ-φδνπ. Πξψηνλ, ε εηαηξεία επηρείξεζε λα 

«νηθεηνπνηεζεί» ηνπο ζπλεηξκνχο ησλ θαηαλαισηψλ αλαθνξηθά κε ηελ επσλπκία ηεο 

ζηνάο Galleria Vittorio Emanuele κε ηελ ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο Galleria σο ρψξνπ 

ζηέγαζεο  ηνπ πξψηνπ ηεο θαηαζηήκαηνο ηεο. Σν  επηζηέγαζκα ηεο ελ ιφγσ 

ζπζρέηηζεο έγθεηηαη ζηελ επηινγή ηεο σο απνθιεηζηηθνχ πξνκεζεπηή ηεο βαζηιηθήο 

νηθνγελείαο γεγνλφο πνπ ηεο πξνζέδσζε ην δηθαίσκα λα ελζσκαηψζεη ζηε ζπιινγή 

ηεο παιηφ ηνπ ζηξαηνχ θαη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη σο δηαθξηηφ ζήκα (Logo) 

ηνπο δεκέλνπο θφκπνπο ηεο αβνΐαο.  

 

 ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ : PRADA VS GUCCI 

 

ηα πιαίζηα αλάιπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο δηείζδπζεο, ηνπνζέηεζεο θαη επέθηαζεο ζηελ 

αγνξά, ε εηαηξεία Prada έρεη ζηξακκέλε ηελ πξνζνρή ηεο ζηηο ηαθηηθέο, ηηο πνιηηηθέο 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ θπξηφηεξνπ απφ ηνπο αληαγσληζηέο, ηεο εηαηξείαο Gucci. Οη ππφ 

ζπδήηεζε εηαηξείεο ζηνρεχνπλ ζε αγνξά ζηφρν κε νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά θαη 

αλαδεηνχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζσ ηεο «εηθφλαο» ηνπο, ηεο «αηκφζθαηξαο» 

θαη ηεο αίζζεζεο απνθιεηζηηθφηεηαο θαη πνιπηέιεηαο πνπ απνπλένπλ. Παξαθάησ 

παξαηίζεληαη νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ηνπο. 

 

Οκνηφηεηεο 

1. Ηδξχζεθαλ ζηελ Ηηαιία κε δεθαεηή απφθιηζε (H Gucci ην 1921). 

2. εκείν εθθίλεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο απνηέιεζαλ δχν 

εκπνξηθνί θαη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί (H Gucci ζηελ Φισξεληία). 

3. Απεπζχλζεθαλ ζε νκνεηδή, εχξσζηε απφ ην εκπφξην, αγνξά ζηφρν ε νπνία 

ζεσξνχζε ζεκαληηθά γηα ηα ηαμίδηα ηεο ηα «εληππσζηαθά» αμεζνπάξ. 

 

Οη παξαθάησ δηαθνξέο δηαρψξηζαλ ηελ επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ ελ ιφγσ 

εηαηξεηψλ γηα ηα επφκελα πελήληα ρξφληα απφ ην έηνο ίδξπζεο ηνπο. 
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Γηαθνξέο 

1. Ζ εηαηξεία Gucci δηέγλσζε ηελ δχλακε ησλ επσλχκσλ ζηα κάηηα ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηα κάηηα ηεο ζηνρεπφκελεο αγνξάο ζηφρνπ θαη σο 

απφξξνηα ρξεζηκνπνίεζε σο κέζν δηαθήκηζεο ηνπο κεγαιχηεξνπο Ακεξηθαλνχο 

θαη Ηηαινχο αζηέξεο ηνπ ζηλεκά ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940. 

2. Ζ Gucci,  επσθεινχκελε ηεο ψζεζεο πνπ απέθηεζε απφ ηελ παξαπάλσ 

ζπλεξγαζία, αθνινχζεζε επηζεηηθή πνιηηηθή δηεζλνχο επέθηαζεο (from local to 

global, απφ ην εγρψξην ζην δηεζλέο) εζηηαδφκελε ζε πφιεηο φπσο Φηιαδέιθεηα, 

αλ Φξαλζίζθν, Νέα Τφξθε, Μπέβεξιη Υηιο, ηθάγν θαη Λνλδίλν. ε 

αληηδηαζηνιή, ε Prada ζπλέρηζε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζε 

εγρψξην επίπεδν. 

3. ηα πιαίζηα ηεο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο θαη ζε ζπλέρεηα ηεο αληηδηαζηνιήο ηεο κε 

ηελ επσλπκία Prada, ε Gucci αθνινχζεζε ηε ζηξαηεγηθή ρνξήγεζεο 

δηπισκάησλ (license agreements) γεγνλφο πνπ έπιεμε απφ ηεο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 ηελ εηθφλα ηεο επσλπκίαο ηεο. 

 

 

Μέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, ε επσλπκία Prada παξέκελε γλσζηή εληφο ησλ 

Ηηαιηθψλ γεσγξαθηθψλ ζπλφξσλ. εκείν έλαξμεο ηεο κεηαζηξνθήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο επσλπκίαο απνηέιεζε ε Miuccia Prada, εγγνλή ηνπ ηδξπηή, ε νπνία 

αλέιαβε ηελ εγεζία ηνπ νκίινπ ην 1978. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη ηέζζεξηο θάζεηο 

εμέιημεο ηεο επσλπκίαο θαζ΄ππφδεημε ηεο Miuccia Prada» (Moore, Doyle, 2010, p.918-

919).. 

 

7.2.1 Οη ηέζζεξηο θάζεηο εμέιημεο ηεο επσλπκίαο 

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο Prada, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Miuccia Prada, είλαη 

δπλαηφ λα ζπλνςηζηεί ζε ηέζζεξεηο δηαθξηηέο εμειίρηεθεο θάζεηο (πίλαθαο 7.2.1) νη 

νπνίεο αλαιχνληαη εθηελέζηεξα παξαθάησ. 

 

 

1ε θάζε ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

 

«Όηαλ ε Miuccia Prada αλέιαβε ηελ δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο, ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο 

ηε ζεσξνχζε σο δηζηαθηηθή θιεξνλφκν «κειινζάλαηεο» επηρείξεζεο. Με ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ζπλεξγάηε ηεο θαη κεηέπεηηα ζπδχγνπ ηεο, Patrizio Bertelli, 
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ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο εηδνπνηνχο δηαθνξάο θαη δηαθνξνπνίεζεο 

ηεο επσλπκίαο απφ ηνπο αληαγσληζηέο θαζψο θαη ηελ αλάγθε ζπγθεθξηκέλεο 

ηνπνζέηεζεο ζηελ αγνξά. Παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλεγφξεζαλ ζηελ θαηεχζπλζε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ αγνξά αμεζνπάξ θαη εηδψλ 

πνιπηειείαο ήηαλ ην ηνπηθφ ζχζηεκα δηαλνκήο, ε εμάξηεζε απφ ηξίηα, εμσγελή ηεο 

επηρείξεζεο, κέξε γηα πξψηεο χιεο θαη πξντφληα θαη ε κε αλαγλσξίζηκε ζρεδηαζηηθή 

ππνγξαθή. πκπιεξσκαηηθά, σο ζεκέιηα δεκηνπξγίαο ελφο δηεζλνχο νκίινπ 

ιεηηνχξγεζαλ ε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ηνπ Bertelli ζηνλ ρψξν ησλ δεξκάηηλσλ 

αμεζνπάξ κέζσ ηεο νινθιήξσζεο ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ε δεκηνπξγηθή 

ηερλνγλσζίαο ηεο Miuccia. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε Miuccia επηκειήζεθε ηελ πξνψζεζε ζπιινγήο 

«άθαπησλ» αιιά ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ απνζθεπψλ. Υεξνχιηα θαη ηαμηδησηηθνί 

ζάθνη απφ βηνκεραληθφ καχξν λχινλ χθαζκα ηνπνζέηεζαλ ζηελ αγνξά δηαθξηηά θαη 

μερσξηζηά απφ ηελ ππφινηπε ζπιινγή. Σν καχξν ηξηγσληθφ ζρήκα ηνπ ινγφηππνπ ηεο 

εηαηξείαο ζε ζπλάξηεζε κε ην καχξν ηνπ πξναλαθεξζέληνο λχινλ απνηέιεζε κηα 

αλαγλσξίζηκε θαη ηζρπξή κεραλή εκπνξηθνχ ζήκαηνο (branding machine). Tα ππφ 

ζπδήηεζε λέα πξντφληα, δηαθξηηά απφ άπνςε επσλπκίαο θαη ζρεδηαζκνχ, απνηέιεζαλ 

αληίβαξν ηνπ θνξεζκνχ ηεο ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, θπξίαξρεο 

θαηεχζπλζεο θαη λννηξνπίαο ζηελ αγνξά εηδψλ πνιπηειείαο. Δπηπιένλ, ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ πξντφληηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, ζπλέβαιαλ νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηεο 

Miuccia Prada (θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ). Σν ελ ιφγσ κνξθσηηθφ 

ππφβαζξν πξνζέδσζε ζηηο πξνσζεηηθέο πξνζπάζεηεο θηινζνθηθφ ηφλν, 

ζπκβάιινληαο ζηε δηαθξηηφηεηα ηεο απφ ηνλ ήδε ππάξρνλ αιιά θαη απφ ηνλ ελ δπλάκεη 

αληαγσληζκφ. ε αθνινπζία κε ηελ σο άλσ δηάζηαζε ηεο θηινζνθίαο, ε επσλπκία θαη ε 

ζπιινγή ε νπνία ηελ απνηχπσλε επηιέρηεθε κε γλψκνλα λα πξνζειθχζεη ηνπο 

επαΐνληεο – γλψζηεο αληί εθείλσλ πνπ επηζπκνχλ απιά κία δεκνθηιή πξφηαζε. Σν 

1984/1985 ε ζπιινγή ηζαληψλ απφ πιηθφ λχινλ είρε πξνζειθχζεη «ζεκαληηθή» δήηεζε 

θαη είρε απνζπάζεη ζεηηθέο θξηηηθέο απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο κφδαο. 

Δλ θαηαθιείδη θαη ζε απνηχπσζε ηεο θαηεχζπλζεο ηεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο, 

επηζεκαίλεηαη φηη ε ηάζε ηεο Muccia Prada λα πξνζδίδεη ζηηο ζπιινγέο ην ζηνηρείνπ 

ηνπ εχρξεζηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζνθηζηηθέ έζνο, ηελ ηερλνινγηθή αξηηφηεηα θαη ε 

ειεγρφκελε ππεξβνιή πξνζέδσζαλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο επσλπκίαο Prada ζηνλ 

πνιππιεζή ρψξν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο. (Moore, Doyle, 2010, p.919-920)». 

 

«χκθσλα κε ηνλ Bertelli, Σν λα είζαη ε Prada, ζεκαίλεη λα είζαη ηέιεηα κε θάζε ηξφπν. 

Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζχγρξνλσλ πξντφλησλ απαηηεί έλα λέν επίπεδν δέζκεπζεο 

ζε ρεηξνηερλία θαη  ηερλνινγία» (Prada, 2009, p. 90). 
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2ε Φάζε: ίδξπζε αλαπηπμηαθήο πιαηθφξκαο. 

 

 

«H Miuccia, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχδπγν ηεο Bertelli, έρνληαο δεκηνπξγήζεη κία 

κνληέξλα θαη δηαθνξνπνηήζηκε ζπιινγή, αλαδήηεζε ηα θξίζηκα εθείλα ζηνηρεία κηαο 

ηπρνχζαο κειινληηθήο δηεζλνχο επέθηαζεο. Σν ελαξθηήξην ζεκείν κεζ-φδεπζεο πξνο 

ηελ ελ ιφγσ θαηεχζπλζε ήηαλ ε δηαζθάιηζε πσιήζεσλ ρνλδξηθήο ζηα κεγαιχηεξα 

θαηαζηήκαηα ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο γεγνλφο ην νπνίν πξνζέιθπζε ην 

ελδηαθέξνλ θαη  δεκηνχξγεζε ζπλείδεζε ηεο επσλπκίαο (brand awareness) κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ξίζθν. 

Σν επφκελν βήκα, ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο επέθηαζεο, ήηαλ ν ζρεδηαζκφο ελφο λένπ 

θαηαζηήκαηνο, επδηάθξηηα δηαθνξεηηθνχ ζε φξνπο ηαπηόηεηαο θαη ζπλαηζζεκάησλ απφ 

ην θαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο ζηελ Galleria Vittorio Emanuele. Σν λέν θαηάζηεκα ην 

νπνίν έγηλε γλσζηφ σο «ην πξάζηλν θαηάζηεκα» εμαηηίαο ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπ ρξψκαηνο, 

ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ γλσζηφ αξρηηέθηνλα Roberto Baciocchi θαη άλνημε ην 1986 ζηε 

Via della Spiga ζην Μηιάλν. Σν πξάζηλν «θνκςφ», «ιηηφ» θαη «εθιεπηπζκέλν» 

θαηάζηεκα απνηέιεζε ην πξνζρέδην ηνπ δηεζλνχο δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο 

εηαηξείαο ζηελ Νέα Τφξθε, ην Παξίζη, ηελ Μαδξίηε θαη ην Λνλδίλν. πκπιεξσκαηηθά, 

αθνινχζεζε ε δεκηνπξγία εγρψξηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ κε ην άλνηγκα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζηελ Φισξεληία. 

Παξφιν πνπ ε δηεζλήο επέθηαζε ηεο εηαηξείαο ζηεξίρηεθε ζην κνηίβν ηνπ «πξάζηλνπ 

θαηαζηήκαηνο», παξέκεηλε δηάρπηε ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο δηαηήξεζεο ηεο 

κνλαδηθφηεηαο θαη ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ ραξαθηήξα. ηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ 

θαηεχζπλζεο, ε εηαηξεία ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ελζηεξλίζηεθε ζπγθεθξηκέλε 

πνιηηηθή θαη αληίιεςε αλαθνξηθά κε ηνλ ρψξν ηεο ιηαληθήο πψιεζεο, ε νπνία 

απνθαίλεηαη ζπλνπηηθά σο θάησζη: 

 

Πνηθηιία κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ. Σα θαηαζηήκαηα δελ πξέπεη λα είλαη ηαπηφζεκα. 

 

Πνηθηινκνξθία ρψξνπ. «Ζ Prada κπνξεί λα παξακέλεη κεγάιε ζε κηθξνχο ρψξνπο. H 

Nike κπνξεί λα είλαη κεγάιε κφλν ζε κεγάινπο ρψξνπο». 

 

Σν 60% ηεο ηαπηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο παξακέλεη ζηαζεξφ ελψ ην 40% αλαλεψλεηαη 

δηαξθψο. 
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Οη ηζχλνληεο έρνληαο εμαζθαιίζεη δήηεζε απφ ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ρνλδξηθήο θαη 

ιηαληθήο, απνθάζηζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηπρνχζεο επθαηξίεο επέθηαζεο ηνπ εχξνπο 

ησλ παξερνκέλσλ πξντφλησλ. πκπιεξσκαηηθά, ν ρψξνο ησλ θαηαζηεκάησλ επέβαιε, 

ζηα πιαίζηα ηεο θάιπςεο ηνπ, ηελ παξαπάλσ απφθαζε. Ζ Miuccia Prada ην 1988 

ζρεδίαζε θαη ιάλζαξε κία θαηλνχξηα ζπιινγή γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ζε επζεία 

ζπζρέηηζε κε ηελ ήδε ππάξρνπζα ζπιινγή αμεζνπάξ θαη απνζθεπψλ. Με 

πεξηνξηζκέλε ρξσκαηηθή παιέηα θαη έκθαζε ζηελ απιφηεηα ησλ γξακκψλ, ε λέα 

ζπιινγή έγηλε γλσζηή θαη ελέηεηλε ηελ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο κέζσ 

ησλ πθαζκάησλ θαη ησλ πθψλ. Ζ απξφζκελε ζχδεπμε ησλ πθαζκάησλ ηφληζε ηελ 

ηερληθή αξηηφηεηα ηεο Prada θαη δηθαηνιφγεζε ην πςειφ θφζηνο.    

Δλ ζπλερεία, ζηα επφκελα πέληε έηε απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο ζπιινγήο γπλαηθείσλ 

ελδπκάησλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ηδηφθηεησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θαη ηνπ 

εθηεηακέλνπ δηθηχνπ πξνκεζεπηψλ ζηελ Ηηαιία, ε εηαηξεία επέθηεηλε ην πξντνληηθφ 

ραξηνθπιάθην ηεο κε ππνδήκαηα, αμεζνπάξ κφδαο θαη αλδξηθά ελδχκαηα.  

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο Prada 

επηιέρζεζαλ νη δχν θάησζη επηινγέο σο ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο κε 

γλψκνλα ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ππφ-θαηεγνξηψλ νκάδσλ ζηφρνπ.  

 

1Ολ To 1992 ε εηαηξεία απέθηεζε ηελ ζηξαηεγηθή επηρεηξεκαηηθή κνλάδα κε ηελ δηαθξηηή 

επσλπκία Miu Miu απφ ην ππνθνξηζηηθφ ηεο Miuccia Prada. Σν ελ ιφγσ εγρείξεκα 

απεπζπλφηαλ ζε λεφηεξεο ειηθίαο απφ ηελ αγνξά ζηφρν ηεο επσλπκίαο Prada 

γπλαίθεο. Ζ ζπιινγή πεξηείρε δεξκάηηλα αμεζνπάξ θαη ελδχκαηα, ήηαλ πην νηθνλνκηθή 

απφ ηεο αληίζηνηρεο επηινγέο ηεο Prada θαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηεο ηαπηόηεηα πξνήιζε 

απφ ηα έληνλα ρξψκαηα. Ζ ζηξαηεγηθή επηρεηξεκαηηθή κνλάδαο Miu Miu αθνινχζεζε 

ηαπηφζεκε ζηξαηεγηθή δηείζδπζεο ζηελ αγνξά, επέθηαζεο θαη αλάπηπμεο κε ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο επσλπκίαο Prada. 

 

2νλ Σν 1997 ε εηαηξεία δεκηνχξγεζε ηελ ζπιινγή Linea Rossa (Red Line) ε νπνία 

απνηέιεζε ηελ πξφηαζε ηεο ζηελ θαηεγνξία ελδπκάησλ άζιεζεο. Ζ ππφ ζπδήηεζε 

ζπιινγή ηνπνζεηήζεθε ζηα θεληξηθά θαηαζηήκαηα ηεο επσλπκίαο θαη απνηέιεζε ην 

έξεηζκα απφδεημεο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο. Δπηπιένλ, απνηέιεζε ηελ δίνδν 

δεκηνπξγίαο ρνξεγηψλ ζηνλ αζιεηηθφ ρψξν θαη εηδηθφηεξα ζηνλ άζιεκα ηεο 

ηζηηνπινΐαο.  
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Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1990, ε εηαηξεία είρε κεηαζρεκαηηζηεί απφ εγρψξηα, κηθξήο θιίκαθαο 

επηρείξεζεο ζε πνιχ-εζληθή κε εγεηηθή θήκε ζην βαζκφ επεξέαζεο θαη ζρεκαηηζκνχ 

ησλ ηάζεσλ ηεο κφδαο. Ο πξναλαθεξζείο κεηαζρεκαηηζκφο απνηέιεζε ηελ βάζε ζηελ 

νπνία εδξάδεηαη ε σο θάησζη εθηηζέκελε 3ε θάζε εμέιημεο ηεο επσλπκίαο» (Moore, 

Doyle,2010, p.920-921)  

 

 

3ε Φάζε εμέιημεο: θηινδνμίεο θαη επεθηάζεηο 

 

« Ο πξστκφηεξνο δείθηεο ελδεηθηηθφο ησλ θηινδνμηψλ ηεο Prada αλαθνξηθά κε 

απνθηήζεηο ήηαλ ε αγνξά ηνπ 9% ηνπ κεξηδίνπ ηεο Gucci ην 1998. Οη πξνζέζεηο ηεο 

εηαηξείαο  δελ ήηαλ ν έιεγρνο ηνπ πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ηεο Gucci αιιά ε ζπκκεηνρή 

ζε κία «πξνθιεηηθή» ζπκκαρία κε ηνλ φκηιν Louis Vuitton Moet Hennessey (LVMH) 

ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ δηάζσζεο ηεο Gucci. Δλ ζπλερεία, ε Prada πψιεζε ηηο 

κεηνρέο ηεο ζηνλ φκηιν LVMH ηνλ επφκελν Ηαλνπάξην κε θέξδνο πνπ μεπέξαζε ην 

εθαηφ εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Παξφιν, πνπ νη πξνζπάζεηεο ηεο LVMH γηα ηελ δηάζσζε 

ηεο Gucci δελ απέδσζαλ, απνηέιεζαλ ην έξεηζκα γηα κεηέπεηηα ζπλεξγαζία. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1999, ε Prada έλσζε ηηο δπλάκεηο ηεο κε ηελ LVMH  κε ηελ αγνξά ηνπ 

51% ηνπ κεξηδίνπ ηεο Fendi κε ην ππφινηπν 49% λα ην παξακέλεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο 

Fendi. Δλ ζπλερεία, ε Prada επαλέιαβε ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή πνπιψληαο ην 25,5% ηνπ 

κεξηδίνπ ηεο ησλ κεηνρψλ ηεο Fendi ζηελ LVMH ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απέθηεζε ηνλ 

πιήξε έιεγρν ηνπ κεηνρηθνχ παθέηνπ….. 

Ζ πξψηε ακηγψο, αλεμάξηεηε ζπλεξγαζηψλ, απφθηεζε ηεο εηαηξείαο ήηαλ ην 51% ησλ 

κεηνρψλ ηεο Νέν Τνξθέδηθεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Helmut Lang» ηνλ Μάξηην ηνπ 

1999.  Ζ ινγηθή πίζσ απφ ηελ ελ ιφγσ επηινγή θαη εηδηθφηεξα ε κεηέπεηηα εμαγνξά ηνπ 

100% ησλ κεηνρψλ ην 2004 δελ ήηαλ μεθάζαξε. Ζ Helmut Lang ήηαλ κηα κηθξή θαη 

άγλσζηε εηαηξεία θαη δελ θαηέθεξε λα πξνζδψζεη ηελ αλακελφκελε πξνζηηζέκελε αμία 

ζηελ Prada, παξφιν πνπ ηελ δηέθξηλαλ πςειήο ηερλνινγίαο ζρέδηα θαη πθάζκαηα. Σελ 

απφθηεζε ηεο «Helmut Lang» αθνινχζεζε ε απφθηεζε ηνπ 75% ηνπ κεηνρηθνχ 

παθέηνπ ηεο «Jil Sander» ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1999. Ζ New York Times επηζήκαλαλ 

αλαθνξηθά κε ηελ απφθηεζε φηη ζα απνηειέζεη έλα «δπλαηφ» έξεηζκα δηείζδπζεο ζηελ 

γεξκαληθή αγνξά. Παξφιν πνπ νη ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο κνηξάδνληαλ θνηλέο 

θηινζνθίεο θαη θηινδνμίεο ζρεηηθά κε ηε κφδα, ε ελ ιφγσ απφθηεζε δελ πξνζέδσζε ην 

αλακελφκελν ακνηβαίν φθεινο. 

Παξφιν πνπ απνθηήζεηο εηαηξεηψλ ζρεδηαζηψλ κφδαο απεδείρζεζαλ απνηπρεκέλεο, ε 

απφθηεζε  θεκηζκέλσλ εηαηξεηψλ παπνπηζηψλ φπσο ε «Car» θαη ε «Church» είρε 

δηαθνξεηηθή απφιεμε. ηξαηεγηθά ηφληζαλ ηε ζεκαζία πνπ ζα πξνζέδηδε κεηέπεηηα ε 
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εηαηξεία ζηα ππνδήκαηα θαη ηεο παξείραλ ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ζε φξνπο 

παξαγσγήο θαη ζρεδηαζκνχ. πκπιεξσκαηηθά, ζπλεηέιεζαλ ζηε δηαζπνξά ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ κε ηελ πξνζζήθε ησλ δχν ππφ ζπδήηεζε εηαηξεηψλ. 

Χο δηεζλήο επηρείξεζε ιεηηνπξγνχζα ζε έλα ζπλερψο επεθηεηλφκελν δίθηπν 

θαηαζηεκάησλ ε εηαηξεία αληηκεηψπηζε ηελ αθφινπζε πξφθιεζε. Αλαγλψξηζε φηη ε 

ζπλερήο επέθηαζε θαηαζηεκάησλ ζα νδεγήζεη αλαπφθεπθηα ζε πξνβιέςηκεο 

επαλαιήςεηο θαη ζηελ ππνλφκεπζε ησλ ηάζεσλ δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο αχξαο ηεο 

επσλπκίαο θαη ζα δεκηνπξγήζεη ηελ αίζζεζε ηεο νηθεηφηεηαο. Χο ζεηηθφηεξν πξίζκα 

ζεψξεζεο ηεο ζπλερνχο επέθηαζεο θαηαζηεκάησλ ήηαλ ε πξννπηηθή 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο επσλπκίαο κε ηελ εηζαγσγή δχν δηαθνξεηηθψλ ηππνινγηψλ 

θαηαζηεκάησλ ηνπ ηππηθνχ θαη ηνπ κνλαδηθνχ εθείλνπ πνπ ζα αλαλεψλεη ζπλερψο ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηεο κάξθαο. 

Ζ πξψηε «εληνιή» δεκηνπξγίαο «επίθεληξνπ-κνλαδηθνχ» θαηαζηήκαηνο δφζεθε ζηνλ 

αξρηηέθηνλα Rem Koolhaas θαη ζην αξρηηεθηνληθφ ηνπ γξαθέην OMA. Ο Koolhaas 

ελήξγεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αθνχ πξψηα εξεχλεζε ηηο δηεζλήο ηάζεηο ζηελ 

θαηαλαισηηθή εκπεηξία, παξείρε λέα κνληέια θαη εξγαιεία ιηαλεκπνξίνπ θαη ηα  νπνία 

εθήξκνζε ζην επίθεληξν θαηάζηεκα. ην ζχλνιν δεκηνπξγήζεθαλ ηξία επίθεληξα 

θαηαζηήκαηα ηα νπνία ήξζαλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ ππάξρνπζα ηππνινγία ησλ 

«πξάζηλσλ θαηαζηεκάησλ». Σα επίθεληξα θαηαζηήκαηα ιεηηνχξγεζαλ σο εξγαζηήξην 

παξαθνινχζεζεο ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην ηεο εκπεηξίαο ηεο αγνξάο κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ρψξνπ ηεο ιηαληθήο 

πψιεζεο σο αζηηθνχ ηφπνπ δεκφζηαο ζπλάζξνηζεο ν νπνίνο ελίνηε έρεη θαη 

ηνπνζεκηαθή ρξνηά ζπκβάιινληαο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ αζηηθνχ ηνπίνπ 

κέζσ ηεο θηινμέληζεο ζπλαπιηψλ, εθζεκάησλ θαη άιισλ δεκφζησλ δξψκελσλ. (Prada, 

2009, p.420). Σν πξψην απφ ηα επίθεληξα θαηαζηήκαηα άλνημε ζην φρν ην Γεθέκβξην 

ηνπ  2001. Οη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζηηθφ θαη θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ηνπ 

πξψηνπ εγρεηξήκαηνο πνίθηιαλ κεηαμχ ηνπο κε ηελ πην ζπληεξεηηθή λα αλέξρεηαη ζηα 

ζαξάληα εθαηνκκχξηα δνιάξηα, φπσο δεκνζηεχζεθε ζηελ London Evening Standard 

απφ ηνλ Marcus Field. Σν δεχηεξν επίθεληξν θαηάζηεκα ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο 

Διβεηνχο αξρηηέθηνλεο Herzog θαη de Meuron. Σν ππφ ζπδήηεζε θαηάζηεκα άλνημε ζην 

Σφθπν, ίζσο ηελ ζεκαληηθφηεξε αγνξά ζε φξνπο θέξδνπο γηα ηελ Prada, ην 2003. 

Πξφθεηηαη γηα έλα εμαψξνθν θηίξην κε πξάζηλε πξφζνςε, ρψξνπο ιηαληθήο πψιεζεο, 

ζαιφληα θαη ρψξνπο γηα δεκφζηα θαιιηηερληθά θαη κε δξψκελα. Σν 2004, έηνο 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ηξίηνπ επίθεληξνπ θαηαζηήκαηνο ζην Μπέβεξιη Υηιο, ε Prada 

ζπλεξγάδεηαη εθ λένπ κε ηνλ Οιιαλδφ αξρηηέθηνλα Rem Koolhaas. H εηδνπνηφο 

δηαθνξά ηνπ ηξίηνπ θαηά ζεηξά «επίθεληξνπ» θαηαζηήκαηνο έγθεηηαη ζηελ απφιπηα 

αλνηρηή βηηξίλα ηνπ ηελ νπνία ηελ ρσξίδεη απφ ηνλ δξφκν κία ξπζκηδφκελε θνπξηίλα….. 
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Παξφιν πνπ νη παξαπάλσ θαηλνηνκίεο ζπλέβαιαλ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ 

ζέαζεο ηεο θαηαλαισηηθήο εκπεηξίαο, νξηζκέλεο ηερλνινγηθέο εηζξνέο φπσο νη 

πξνβνιέο ηαηληψλ ηεο Prada ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ησλ ρξεψλ ηεο επσλπκίαο 

απνηέιεζκα εθδηακέηξνπ αληίζεην ησλ αξρηθψλ θηλήηξσλ.. 

πλέπεηα ηεο σο άλσ παξαηήξεζεο ήηαλ ε εηζαγσγή ην έηνο 2005 ζηελ παξαθάησ 

πεξηγξαθφκελε 4ε θάζε πεξηζηνιήο θαη εδξαίσζεο (Moore.Doyle, 2010, p. 921-923).  

 

4ε Φάζε: πεξηζηνιή θαη εδξαίσζε 

 

«ηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο  επηρείξεζεο γηα κείσζε ηνπ ρξένπο, ην 2006 

πσιήζεθαλ ε απνθηεζείζεο Jil Sander θαη Helmut Lang. πκπιεξσκαηηθά, πσιήζεθε 

ην 5% ησλ κεηνρψλ ηεο Prada ζηε Banca Intesa γηα ην αληίηηκν ησλ εθαηφ 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Ζ εηαηξεία πιένλ εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηεο ζηα βαζηθά 

πξντφληα ηεο (core products) ζηηο επσλπκίεο Prada, Miu Miu θαη Church. Δπηπιένλ 

εηζήιζε ζηελ αγνξά αξσκάησλ αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ, θαη ζηελ αγνξά θαιιπληηθψλ. 

πκπιεξσκαηηθά, ζηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο ηεο πξψηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζπκκαρίαο, 

ζπλεξγάζηεθε κε ηελ LG γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ θηλεηνχ κε ηελ επσλπκία 

Prada.  

H εηαηξεία γηα λα ζπλερίζεη ηελ παξνπζία ηεο ζε 78 ρψξεο θαη λα απαζρνιεί 7000 

ππαιιήινπο ζα πξέπεη λα εθδεκνθξαηηζηεί (democratisation) κε ηελ παξνρή 

πξντφλησλ ζε νηθνλνκηθφηεξεο θαηεγνξίεο φπσο απηή ησλ αξσκάησλ. Έηζη φπσο, κηα 

εηαηξεία εκπνξίαο πνιπηειψλ πξντφλησλ  πξνσζεί κηα λπινλ ηζάληα κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί θαηά ηεο κφδαο (anti-fashion) κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζαξκφδεη ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο θαηεχζπλζε» (Moore θαη Doyle, 2010, p.923-924).  

 

 

Πίλαθαο 7.2.1: Σεζζάξσλ θάζεσλ εμέιημεο ηεο επσλπκίαο Prada,  

 

 1ε Φάζε: αλαδήηεζε κέζνπ δηαθνξνπνίεζεο (ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο) 

 2ε Φάζε: ίδξπζε αλαπηπμηαθήο πιαηθφξκαο 

 3ε Φάζε: θηινδνμίεο θαη επεθηάζεηο 

 4ε Φάζε: πεξηζηνιή θαη εδξαίσζε 

 

Moore, Doyle, 2010, “The evolution of a luxury brand: the case of Prada”, International Journal 

of Retail and Distribution Management, vol.  38, issue 11, p.919. 
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7.3 Ζ επσλπκία Rem Koolhaas 

 

 

   «Ο Rem Koolhaas θαηαηάζζεηαη ζηελ ιίζηα κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο απφ πιεπξάο 

επεξεαζκνχ αξρηηέθηνλεο ηνπ ζήκεξα. Δίλαη ζπληδξπηήο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ γξαθείνπ 

AMO θαη θαζεγεηήο αξρηηεθηνληθήο θαη αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Harvard. Tν αξρηηεθηνληθφ ηνπ γξαθείν, ΑMO, θαζηέξσζε ηελ δηεζλή ηνπ θήκε κέζσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ζε αξρηηεθηνληθνχο δηαγσληζκνχο θαη κέζσ ηεο αληίζηνηρεο αλάιεςεο 

έξγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Kunsthal ζην Rotterdam.  Σν 1994 νινθιήξσζε έλα 

απφ ηα πην θηιφδνμα έξγα, ην Euralille ζηε Γαιιία. Σν ππφ ζπδήηεζε έξγν, φπσο ην 

εκπλεχζηεθε ν Koolhaas, απνηέιεζε ην ζεκέιην ιίζν ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθήο 

Μεγαιφπνιεο ε νπνία ζα επεθηείλεηαη κε αθαλφληζην ηξφπν θαη ζα ελψλεη εβδνκήληα 

εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. Απφ ηελ λέα ρηιηεηία θαη έπεηηα, ε αξρηηεθηνληθή πξαθηηθή ηνπ 

AMO, επεθηάζεθε ππφ ην πξίζκα ηνπ απμαλφκελνπ αξηζκνχ αλάιεςεο έξγσλ θαη ηνπ 

εχξνπο ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο. Αλάκεζα ζηα πην γλσζηά ηνπ έξγα-πξνγξάκκαηα 

ζπγθαηαιέγνληαη ηα αθφινπζα: ην casa da musica ζην Πφξην (2005), ε δεκφζηα 

βηβιηνζήθε ηνπ Seatle (2004), ην IIT campus centre ζην Sicago (2003) θαη ηα ππφ 

ζπδήηεζε ζηε κειέηε πεξίπησζεο θαηαζηήκαηα ηεο επσλπκίαο Prada» (Cunningham 

D, Goodbun J, 2009, p.35). Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη  ιίζηα κε ηα γλσζηφηεξα θηήξηα ηνπ 

εηδεηηθά ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζεψξεζεο. 

 

 

Πεγή: Νηνθηκαληέξ ησλ Heidingsfelder M, Tesch M, 2008,  “Rem Koolhaas: a kind of architect” Release 

dates: 2008, USA, 2010, Singapore, 20.1.2010 (a design, film festival) 
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Πεγή: Νηνθηκαληέξ ησλ Heidingsfelder M, Tesch M, 2008,  “Rem Koolhaas: a kind of architect” Release 

dates: 2008, USA, 2010, Singapore, 20.1.2010 (a design, film festival) 

 

 

Πίλαθαο 7.3: Aξρηηεθηνληθή απνηχπσζε 

 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΠΟ ΔΣΟ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 
SOUTHWEST INTERNATIONAL 
ETHNIC CULTURAL CENTRE KUNMING, CHINA 2013 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

SAMSUNG EXPERIENCE  
STORE AT VIVOCITY SINGAPORE 2013 ΔΣΟΗΜΟ 

HIA AIRPORT CITY   QATAR, DOHA  2013 ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ 

PRADA CATWALK MAN  
+ WOMAN FW 2013 ITALY, MILAN 2013 ΔΣΟΗΜΟ 

 
MOSCOW AGGLOMERATION  
DEVELOPMENT CONCEPT RUSSIA, MOSCOW 2012 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

MIU MIU CATWALK WOMAN 
 SS 2013 FRANCE, PARIS 2012 ΔΣΟΗΜΟ 

G-STAR RAW HQ 
NETHERLANDS, 
 AMSTERDAM 2012 

YΠΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

7 SCREEN PAVILION FRANCE, PARIS 2012 ΔΣΟΗΜΟ 

VIKTOR & ROLF MEN'S STORE UK, LONDON 2011 ΔΣΟΗΜΟ 

VENICE BIENNALE 2010:  
CRONOCAOS ΗTALY, VENICE 2010 ΔΣΟΗΜΟ 

ROADMAP 2050 EUROPE 2010 ΔΣΟΗΜΟ 

PRADA TRANSFORMER 
SOUTH KOREA, 
 SEOUL 2008 ΔΣΟΗΜΟ 
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ALMERE MASTERPLAN 
NETHERLANDS,  
ALMERE 2007 ΔΣΟΗΜΟ 

CITY IN THE DESERT 

UAE 
DUBAI 

2006 MΔΛΔΣΖ 

MILSTEIN HALL  
CORNELL UNIVERSITY USA, N.Y 2006 ΔΣΟΗΜΟ 

 

Πεγή : http://www.oma.eu/projects 

 

Ο Rem Koolhaas εθηφο απφ θαηαμησκέλνο αξρηηέθηνλαο είλαη θαη ζπγγξαθέαο. 

Έρνληαο μεθηλήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα σο ζελαξηνγξάθνο θαη 

δεκνζηνγξάθνο έθαλε αλαζηξνθή θαη ζπγθαηαιέγεη σο έλα απφ ηνπο πην επξέσο 

αλαγλσζκέλνπο ζπγγξαθείο κεηά απφ ηνλ Le Corbusier.  

Ζ πξψηε ηνπ ζπγγξαθηθή απφπεηξα πήξε ηνλ ηίηιν “Delirious New York” (1975) θαη ηνλ 

ππφηηηιν “A retroactive manifesto for Manhattan”. Πξνηείλεη έλα λέν ηξφπν ζέαζεο θαη 

αλαδηαηχπσζεο ηεο κνληέξλαο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ 

κε ηελ παξαηήξεζε ηεο «θνπιηνχξαο ηεο ζπκθφξεζεο» φπσο απηή πθίζηαηαη ζην 

Manhattan ε νπνία αληηδηαζηέιιεηαη κε ηε θιαζζηθή ζεψξεζε ηνπ Le Corbusier 

αλαθνξηθά κε ηνλ Δπξσπατθφ κνληεξληζκφ.  

Σν επφκελν ζπγγξαθηθφ ηνπ εγρείξεκα νλνκάζηεθε “s, m, l, xl” (1995) θαη απνηχπσλε 

ηα αξρηηεθηνληθά απνηειέζκαηα ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ηνπ γξαθείνπ εκπεξηέρνληαο 

θείκελα δεισηηθά ηεο κεζνδνινγία ζεψξεζεο θαη εκπεηξηθήο απνηχπσζεο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζθέςεο. Κείκελα φπσο ην “Typical Plan” (1993), Bigness (1994) θαη 

ην “Generic city” (1994).  

Αθνινχζεζαλ ε ζπιινγή “Content” (2004) κε ελδεηθηηθφ ην θείκελν κε ηίηιν 

“Junkspace” (Cunningham D, Goodbun J, 2009, p.35-36). 

 

7.4 Ζ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο επσλπκίαο Koolhaas κε ηελ επσλπκία Prada 

 

 

Οη παξαθάησ εηθφλεο πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά ηηο απαξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Θεκειηψδεο εξψηεκα: «Πνηα είλαη ε επσλπκία Prada θαη ηη ζεκαίλεη ζην κπαιφ ηνπ 

θαηαλαισηή» 
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Πεγή: Νηνθηκαληέξ ησλ Heidingsfelder M, Tesch M, 2008,  “Rem Koolhaas: a kind of architect” Release 

dates: 2008, USA, 2010, Singapore, 20.1.2010 (a design, film festival) 
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7.5 Δλλνηνινγηθφ πιαίζην αλαζεψξεζεο  ηεο επσλπκίαο «Prada» 

 

 

ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ Rem Koolhaas νη παξαθάησ έλλνηεο απνηεινχλ ηνπο ζεκέιηνπο 

ιίζνπο απνδφκεζεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηόηεηαο επσλπκίαο Prada.  

 

«Πνηθηιία I: πνηθηιία κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ. «Σα θαηαζηήκαηα δελ πξέπεη λα είλαη 

ίδηα-ηαπηφζεκα». (Bertelli P, 2001, κε αξηζκεκέλν βηβιίν). 

 

«Πνηθηιία II: πνηθηιία ρψξσλ κέζα ζε έλα θαηάζηεκα. «Ζ Prada κπνξεί λα είλαη κεγάιε 

ζε κηθξνχο ρψξνπο. Ζ Nike κπνξεί λα είλαη κεγάιε κφλν ζε κεγάινπο ρψξνπο. (Bertelli 

P, ν.π.). 

 

«Απνθιεηζηηθόηεηα: «ν ρψξνο απνηειεί εξγαιείν κάξθεηηλγθ». Ζ επσλπκία κπνξεί λα 

κεηαθέξεη ην αίζζεκα ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο κέζσ ηνπ επεξεαζκνχ ηεο αληίιεςεο ησλ 

θαηαλαισηψλ αλαθνξηθά κε ην θαηάζηεκα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία 

εδξάδεηαη. Οη αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

ζπζρεηίδνληαη θαη πξνεθηείλνληαη ζε αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ην εθάζηνηε θαηάζηεκα» 

(Bertelli P, ν.π.). 

 

«Μεηαβιεηόηεηα: «ην 60% ηεο εηαηξηθήο ηαπηόηεηαο παξακέλεη ζηαζεξφ ελψ ην 40% 

αλαλεψλεηαη ζπλερψο» (Bertelli P, ν.π.). 

 

«Δμππεξέηεζε: δηαηήξεζε ηεο νηθεηφηεηαο κηαο κηθξήο επηρείξεζεο» (Bertelli P, ν.π.). 

 

«Με- εκπνξηθό ζηνηρείν: εηζαγσγή κε εκπνξηθψλ ηππνινγηψλ φπσο ε δηεμαγσγή 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζηα θαηαζηήκαηα θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πψιεζε ζε ψξεο εθηφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο» (Bertelli P, ν.π.). 

 

«Καιιηηερληθό ελαληίνλ εκπνξηθνύ: ζπλδπαζκφο θαιιηηερληθήο πξσηνπνξίαο κε ηελ 

εκπνξηθή αλάπηπμε» (Bertelli P, ν.π.). 

 

«Atlas: ν θφζκνο ζχκθσλα κε ηελ Prada» (Bertelli P, ν.π.). 
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«Μεγάιν θαηάζηεκα (BIG Store): έλα θαηάζηεκα ην νπνίν εγρέεηαη απξφβιεπηα ζην 

πθηζηάκελν δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη ην νπνίν δηαθαηέρεηαη απφ κνλαδηθή πνηφηεηα ε 

νπνία αλαλεψλεη ζπλερψο ηελ εηθφλα ηεο επσλπκίαο Prada» (Bertelli P, ν.π.). 

 

«Μέγεζνο ελαληίνλ Μπζηεξίνπ (Bigness vs. Mystery): ν κεγαιχηεξνο ρψξνο 

επηηξέπεη έλα κεγαιχηεξν εχξνο δπλαηνηήησλ. Όκσο φζν κεγαιχηεξνο γίλεζαη ηφζν 

δπζθνιφηεξα ηθαλνπνηείο ηνπο πειάηεο. Οη δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο κπνξεί λα είλαη ε 

ιχζε ζην πξφβιεκα. Σν «bigness» κπνξεί λα κεηαηξέςεη έλα κεγάιν ρψξν ζε κηα 

ζεηξά απφ κηθξφηεξεο πεξηνρέο νη νπνίεο εμειίζζνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο» 

(Bertelli P, ν.π.). 

 

«Μάξθα: έλα εληαίν εκπνξηθφ ζήκα ην νπνίν εληζρχεηαη απφ πνιιαπιέο ηαπηόηεηεο» 

(Bertelli P, ν.π.). 

 

«Πειαηεία: ηθαλνπνίεζε επξένπ θάζκαηνο πειαηψλ κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ αηηηψλ 

πνπ νδεγνχλ ζηε πηζηφηεηα θαη ησλ γεληθφηεξσλ πξνηηκήζεσλ ηνπο» (Bertelli P, ν.π.). 

 

«Δπέθηαζε: ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο βειηησκέλσλ ππεξεζηψλ, δηαθνξνπνηεκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εθηεηακέλσλ δεζκψλ. Σν πξαγκαηηθφ (real) θαη ην εηθνληθφ (virtual) 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο έλα επξχ θάζκα 

αλέζεσλ, πξντφλησλ θαη πιεξνθνξηψλ» (Bertelli P, ν.π.). 

 

«Δπίπεδν (flat): επίπεδε επηθάλεηα πξνγξακκαηηζκέλε κε εηεξνγελή ζηνηρεία» 

(Bertelli P, ν.π.). 

 

«Ιζηνξία: ε αχξα ηεο επσλπκίαο δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην αίζζεκα ηεο ππνρξέσζεο 

γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ έιιεηςε άθακπηεο εηθφλαο» (Bertelli P, ν.π.). 

 

«Ληηό ελαληίνλ Μπαξόθ (Minimal vs. Baroque): ε εμππλάδα ελαληίνλ ηεο 

δηαθφζκεζεο. Σα θαηαζηήκαηα γίλνληαη αληηιεπηά σο ζπλζέζεηο «ζθέςεσλ» θαη φρη 

δηαθφζκεζεο» (Bertelli P, ν.π.). 

 

«Μνλάδα (Module): κνλάδα επίπινπ απφ επίθεληξν θαηάζηεκα ε νπνία απμάλεη ηε 

καθξνβηφηεηα θαη ηε δσηηθφηεηα ησλ ηππηθψλ θαηαζηεκάησλ» (Bertelli P, ν.π.). 

«Νέα θαηεύζπλζε: ε εηζξνή ηνπ «μέλνπ» πξνζδίδεη «λέα πξννπηηθή» ζηελ 

ππάξρνπζα ηαπηόηεηα ηεο Prada» (Bertelli P, ν.π.). 
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«Πξνζσπηθό κεγαιύηεξεο ειηθίαο: ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε κεγαιχηεξε 

εκπεηξία ζπλεγνξεί ζε πςειφηεξν επίπεδν εμππεξέηεζεο» (Bertelli P, ν.π.). 

 

«Σκήκαηα ηνπ ελόο: εμαηνκηθεπκέλε παξνρή ππεξεζηψλ ψζηε θάζε πειάηεο έρεη ην 

δηθφ ηνπ ηκήκα αγνξάο» (Bertelli P, ν.π.). 

 

«ηνίβα: έλαο θάζεηνο φγθνο κε ζηνηβαγκέλα ηα κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο» (Bertelli P, 

ν.π.). 

 

«Σαπεηζαξία (wallpaper): ν ζπλερήο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη εθηθηφο κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο «ηαπεηζαξίαο»: κία ζεηξά απφ ζηνηρεία θαηαζηεκάησλ ηα νπνία 

κπνξνχλ λα κεηαιιαρζνχλ ηαρχηεξα θαη απφ ηελ ίδηα ηελ αξρηηεθηνληθή» (Bertelli P, 

ν.π.). 

 

 

7.6 Σα επίθεληξα θαηαζηήκαηα 

 

 

   Ζ Miuccia Prada, ζπληδηνθηήηξηα ηεο επσλπκίαο, επαλαπξνζδηφξηζε ηελ ζηξαηεγηθή 

επέθηαζεο ησλ θαηαζηεκάησλ δηεζλψο κε ηελ ακθηζβήηεζε ηεο πθηζηάκελεο 

θηινζνθίαο ησλ θαηαζηεκάησλ λαπαξρίδαο (flagship stores) θαη ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπο κε ηα επίθεληξα θαηαζηήκαηα (epicenter stores). ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

ελελήληα αλαζεψξεζε ηηο πθηζηάκελεο ζηξαηεγηθέο ζηα πιαίζηα πξνζηαζίαο ηεο 

εηθφλαο θαη ηεο ζπλνδεπφκελεο αηκφζθαηξαο ησλ θαηαζηεκάησλ. Αλαδήηεζε ηελ 

εηδνπνηφ εθείλε δηαθνξά ε νπνία ζα απνηειέζεη ην ζεκέιην ακθηζβήηεζεο ησλ ηππηθψλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ζα ζπληειέζεη ζηελ δεκηνπξγία θαηλνχξηαο θαηαλαισηηθήο εκπεηξίαο. 

Όηαλ ν ζπληδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο, Patrizio Bertelli, ξσηήζεθε αλ ε κνλαδηθφηεηα ησλ 

εθάζηνηε επίθεληξσλ θαηαζηεκάησλ ζα επεξεάζεη ηελ ζπλεθηηθφηεηα ηεο αχξαο πνπ 

απνπλέεη ε επσλπκία ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή απάληεζε σο αθφινπζα: 

 

- Σελ Prada ηε ζπλνδεχεη ε ηζηνξία ηεο θαη ε παιαηά ηαπηφηεηα ηεο, δελ 

ρξεηάδεηαη λα παξακέλεη ζηαζεξή ζηνλ ρψξν. Ζ αγνξά έρεη γίλεη πην επηιεθηηθή 

θαη ν θαηαλαισηήο πην θαιιηεξγεκέλνο. Πεξηκέλεη ηελ αιιαγή. Όια είλαη ζέκα 

επηθνηλσλίαο. 
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ε ζπλέδξην ην 2004, όπνπ αλαθνηλώζεθαλ ηα εγθαίληα ηνπ ηειεπηαίνπ 

επίθεληξνπ θαηαζηήκαηνο ζην Λνο Άηδειεο, o αξρηηέθηνλαο Rem Koolhaas 

αλέθεξε όηη πξόθεηηαη γηα έλα θαηάζηεκα ην νπνίν παξέρεη ηελ ειεπζεξία ηνπ λα 

κελ ςσλίζεηο δίλνληαο ζηνλ επηζθέπηε ελαιιαθηηθέο πέξα από ηελ θαηαλάισζε 

εκπεηξίεο.  

Αλεμαξηήησο ηεο αξρηθήο πξφζεζεο ησλ ηζπλφλησλ γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ηππηθψλ θαηαζηεκάησλ απφ ηα επίθεληξα, ηα ηειεπηαία δηαηήξεζαλ ηα αθφινπζα 

θνηλφηππα ραξαθηεξηζηηθά. 1νλ ρεδηάζηεθαλ απφ δηάζεκνπο αξρηηέθηνλεο, 2νλ 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε λεπξαιγηθά απφ αγνξαζηηθή άπνςε ζεκεία 3νλ απαίηεζαλ πςειφ 

θφζηνο θαηαζθεπήο θαη γεληθφηεξεο πινπνίεζεο θαη 4νλ ζε φξνπο ηεηξαγσληθψλ θαη ζε 

αξκνλία κε ζπγθεθξηκέλν πξίζκα ζεψξεζεο ηεο πνιπηέιεηαο, απαίηεζαλ κεγάιεο 

εθηάζεηο. ε αληηδηαζηνιή κε ηα θνηλά δηαηεξνχκελα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ 

επηθέληξσλ θαηαζηεκάησλ έξρνληαη νη απνθιίζεηο ηνπο θπξίσο ζε φξνπο εθηέιεζεο θαη 

ζρεδηαζκνχ. 

 

 Σν θαηάζηεκα ηεο Νέαο Τφξθεο  

Σν εηδεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη ε μχιηλε ζθάια κε ηε κνξθή 

«θχκαηνο» ε νπνία ζπλδέεη ην ηζφγεην κε ηνλ πξψην φξνθν. ηα ζθαιηά ηνπ μχιηλνπ 

θχκαηνο εθηίζεληαη εκπνξεχκαηα θαη επηπιένλ απνηεινχλ ρψξν ζηνλ νπνίν νη 

θαηαλαισηέο δνθηκάδνπλ ππνδήκαηα. Δπίζεο, ην θαηάζηεκα θεκίδεηαη γηα ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ρεηξίδεηαη ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο κε γλψκνλα ηελ πξνζθνξά κηαο 

«λέαο θαηαλαισηηθήο εκπεηξίαο» ε νπνία ελ ηέιεη ζα επεξεάζεη ηελ θαηαλαισηηθή 

πξφζεζε. 

 

 Σν θαηάζηεκα ζην Λνο Άηδειεο 

Ο Rem Koolhaas πξηλ πξνβεί ζηελ αξρηηεθηνληθή πξνζθνξά ηεο εθάζηνηε αλάιεςεο 

έξγνπ αλαιχεη ηνλ ηφπν. Αλαιχεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ, ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαη ηελ 

θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ηα πηζηεχσ ηνπο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπο, ηελ 

αλάγθε ηνπο γηα αιιαγή ή ηνλ ζπληεξεηηζκφ ηνπο. Δλ πξνθεηκέλσ, γηα ην θαηάζηεκα 

ζην Λνο Αηειέο απνθάζηζε λα κελ έρεη πόξηα, λα είλαη αλνηρηό ζαλ δεκόζην 

ρώξνο, λα απνηειεί κέξνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, λα είλαη αλνηρηφ ζε φπνηνλ ζέιεη λα 

πεξάζεη, λα κνηάδεη κε πέξαζκα, λα είλαη ζαλ ηελ αξραία αγνξά.  

 

 

 

 



133 

 

 Σν θαηάζηεκα ζην Σφθπν 

Σν θαηάζηεκα ζην Σφθπν πξνζθέξεη κηα δηαθνξεηηθή εκπεηξία θαηαλαισζεο. Αληί λα 

έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν ν νπνίνο ζα επηηειεί ηε ιεηηνπξγία βηηξίλαο, ε εμσηεξηθή 

ηνπ ζέαζε ηαπηίδεηαη κε βηηξίλα. H βηηξίλα ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν κάξθεηηλγθ 

ξπζκηδφκελε κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ψζηε λα ζπλδηαιέγεηαη κε ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν 

εδξάδεηαη ην θαηάζηεκα, κε ην Σφθπν. Σν θαηάζηεκα απνηειεί βήκα εηζφδνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δηεζλή αγνξά θαη απνηειεί ην κέζν δηαηχπσζεο ηνπ εγθιηκαηηζκνχ ηεο 

Prada κε ηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ηνπ Σφθπν. Σα εκπνξεχκαηα ηεο Prada, κε βάζε 

ηνλ ηξφπν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηε βηηξίλα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο ζαλ θπζηθή απφιεμε ηνπ. (Hines Tony, Bruce Margaret, 2007, 

ζει 293-294) 

 

 

 

7.6.1 Σν επίθεληξν ηνπ ζεηζκνχ («Δpicenter stores earthquake Epicenter») 

 

 

«Ζ απεξηφξηζηε επέθηαζε ηεο παξνπζίαο ηεο κάξθαο Prada αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

αθφινπζε θξίζε: ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηεο κάξθαο κε κία δεκηνπξγηθή 

επηρείξεζε θαη ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηεο κε κία ακηγψο νηθνλνκηθή νληφηεηα (Rem 

Koolhaas, Projects for Prada part 1, introduction)». 

 

“Ο ζπζρεηηζκφο ηεο επσλπκίαο Prada κε έλλνηεο φπσο «αχξα απνθιεηζηηθφηεηαο», 

«κνλαδηθφηεηα» θαη «ειίη ηεο κφδαο» έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ην θαηλφκελν ηεο 

κεγάιεο, ζε φξνπο θιίκαθαο θαη αξηζκψλ, επέθηαζεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. Ο 

θίλδπλνο νπνίνο ειινρεχεη αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε ησλ θαηαζηεκάησλ έγθεηηαη ζην 

θαηλφκελν ηεο επαλάιεςεο. Κάζε έλα επηπιένλ θαηάζηεκα ζπλεγνξεί ζηε κείσζε ηεο 

αίζζεζεο θαη ηεο αύξαο ηεο απνθιεηζηηθόηεηαο ηελ νπνία απνπλέεη ε κάξθα θαη 

ζηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηεο αίζζεζεο ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο νηθεηφηεηαο ζηνπο 

ζπλεηξκνύο επσλπκίαο ηνπ θαηαλαισηή. Ο θίλδπλνο ηεο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο 

δηάζεζεο ζηελ αγνξά νλνκάδεηαη ζχλδξνκν ηεο Ναπαξρίδαο (Flagship Syndrome), κία 

«κεγαινκαλή» ζπζζψξεπζε ηνπ πξνθαλνχο, ε νπνία εμαιείθεη ηα ηειεπηαία 

ελαπνκείλαληα ζηνηρεία έθπιεμεο θαη κπζηεξίνπ ηεο κάξθαο «θπιαθίδνληαο» ηεο ζε κία 

«νξηζκέλε» θαη «νξηζηηθή» ηαπηόηεηα.  
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Γηα ηελ απνθπγή ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ, ε εηαηξεία Prada αλέζεζε ζηνλ Rem 

Koolhaas ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζηε Nέα Τφξθε, ην αλ Φξαλζίζθν θαη 

ην Λνο Άληδειεο. Ο ίδηνο θαηεχζπλε ηελ αηκφζθαηξα ησλ ελ ιφγσ θαηαζηεκάησλ 

θαζψο θαη ηελ γεληθφηεξε εληχπσζε πνπ ζα πξνθαινχλ ζηνπο θαηαλαισηέο 

επεξεάδνληαο ηνπο θαζηεξσκέλνπο ζπλεηξκνχο επσλπκίαο.  

 

χκθσλα κε ηνλ Rem Koolhaas, ε επέθηαζε ηεο επσλπκίαο, απφ δηαθνξεηηθφ απφ ην 

παξαπάλσ πξίζκα ζεσξνχκελε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηξαηεγηθή 

επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηεο κάξθαο. Βάζε ηεο ππφ ζπδήηεζε νπηηθήο ζεψξεζεο 

απνηειεί ε δηηηή δηάθξηζε ησλ θαηαζηεκάησλ ζε ηππηθά θαη ζε κνλαδηθά ή αιιηψο 

επίθεληξα (epicenter stores). Σα επίθεληξα θαηαζηήκαηα επηηεινχλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία 

κε ην επίθεληξν ελφο ζεηζκνχ. Αλαλεψλνπλ ηελ επσλπκία κέζσ ηεο αληίδξαζεο θαη ηεο 

απνζηαζεξνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ αληηιήςεσλ ησλ θαηαλαισηψλ αλαθνξηθά κε 

ην ηη είλαη ε Prada, ηη θάλεη, ή θαη ηη ζα θάλεη ζην κέιινλ. πκπεξαζκαηηθά, ηα επίθεληξα 

θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ σο ελλνηνινγηθφ παξάζπξν, σο έλα κέζν κεηάδνζεο 

κειινληηθψλ θαηεπζχλζεσλ ην νπνίν πξντδεάδεη ηνπο θαηαλαισηέο ζεηηθά αλαθνξηθά 

κε ηα ηππηθά θαηαζηήκαηα» (Rem Koolhaas, 2001,  Projects for Prada, part 1, 

introduction).   

 

 

Δηθφλα Σα επίθεληξα θαηαζηήκαηα 

 

 

 

 

Πεγή: Νηνθηκαληέξ ησλ Heidingsfelder M, Tesch M, 2008,  “Rem Koolhaas: a kind of architect” 

Release dates: 2008, USA, 2010, Singapore, 20.1.2010 (a design, film festival) 
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7.7  Ζ αηκφζθαηξα ηεο πνιπηέιεηαο. Δλλνηνινγηθή αλαζεψξεζε 

  

 

«Ο Rem Koolhaas ζηε ζπιινγηζηηθή ηνπ φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην “projects for 

Prada”, αλαδηαηππψλεη ηελ έλλνηα ηεο πνιπηέιεηαο θαη ηελ απνζπλδέεη απφ ηελ ακηγή 

ηεο ηαχηηζε κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο αγνξάο σο αθφινπζα: «ζε έλα θφζκν φπνπ ηα 

πάληα είλαη ςψληα θαη ηα ςψληα είλαη ην παλ…… ηη είλαη ε πνιπηέιεηα? Πνιπηέιεηα δελ 

είλαη ηα ςψληα. Ζ πνιπηέιεηα ηαπηίδεηαη κε ιέμεηο φπσο πξνζνρή, «αθαηέξγαζην», 

λνεκνζχλε, «απφβιεηα» θαη  ζηαζεξφηεηα. 

 

Πνιπηέιεηα είλαη ε πξνζνρή (Luxury is attention). 

«Όζν απμάλεηαη ε έληαζε ηνπ ζνξχβνπ, ε πίεζε πνπ αζθείηαη ζην λεπξηθφ καο ζχζηεκα 

– λα δηαθνξνπνηεζνχκε, λα απνθαζίζνπκε, λα ςσλίζνπκε- απμάλεηαη. Ζ «απφιπηε» 

πνιπηέιεηα ηαπηίδεηαη κε ηελ εζηίαζε θαη ηε δηαχγεηα-θαζαξφηεηα. Σα κνπζεία είλαη 

δεκνθηιή φρη γηα ην απηφ θαζ εαπηφ πεξηερφκελν ηνπο αιιά γηα ηελ έιιεηςε 

πεξηερνκέλνπ: ηα επηζθέπηεζαη, ηα παξαηεξείο θαη θεχγεηο ρσξίο λα ζνπ δεκηνπξγείηαη 

ε αλάγθε ιήςεο απφθαζεο θαη ρσξίο ηελ πίεζε πνπ ζπλνδεχεη απηή ηελ αλάγθε. 

Φηινδνμία καο είλαη λα «ηξαβήμνπκε» ηελ πξνζνρή, θαη φηαλ ην επηηχρνπκε λα ηελ 

πξνζθέξνπκε πίζσ ζηνλ θαηαλαισηή» (Bertelli P, 2001). 

 

Ζ πνιπηέιεηα είλαη «αθαηέξγαζηε» (Luxury is “rough”) 

«Σν απαιφ θαη ην ηξαρχ. 

Αλ παληνχ επηθξαηεί νκαιφηεηα, ε ηέρλε επηηειεί ηε ιεηηνπξγία δηαηήξεζεο ηνπ 

αθαηέξγαζηνπ ζηνηρείνπ. 

Σν ζπλεζηζκέλν είλαη νκαιφ, ην κνλαδηθφ είλαη ηξαρχ 

Σν εκπνξηθφ είλαη νκαιφ, ε ηέρλε είλαη αθαηέξγαζηε 

Σν ερνγξαθεκέλν είλαη νκαιφ, ην δσληαλφ είλαη αθαηέξγαζην 

Σν ηππηθφ είλαη νκαιφ, ην θαηλνηφκν είλαη ηξαρχ. 

ην κέιινλ, ε πνιπηέιεηα πξέπεη λα είλαη αθαηέξγαζηε» (Bertelli P, 2001). 

 

Ζ πνιπηέιεηα ελέρεη λνεκoζχλε (Luxury is intelligence) 

«ηα πιαίζηα αχμεζεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο επσλπκίαο θαη ηεο επέθηαζεο ζε 

λέεο  αγνξέο ζηφρνπο, ειινρεχεη ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο λέσλ πξντφλησλ ππφ ηελ 

«εηηθέηα» ηεο Prada ρσξίο ην ελ ιφγσ εγρείξεκα λα εδξάδεηαη απφ δεκηνπξγηθή ζθέςε. 

Ζ εθαξκνγή «λνεκνζχλεο» ζε έλα αληηθείκελν απνηειεί «αιηξνπηζηηθή ρεηξνλνκία 
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επαχμεζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ πειάηε» θαη ηαπηφρξνλν εξέζηζκα αληηγξαθήο 

απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Ζ πξνζζεθή «λνεκνζχλεο» ζε έλα πξντφλ ζπρλά εθιακβάλεη 

ηε κνξθή θαηλνηνκίαο. Μηα αθφκε κνξθή αληηθξίζκαηνο ηεο «λνεκνζχλεο» απνηειεί ε 

απφθαζε αλαθνξηθά κε ηε δηαηήξεζε ή θαηάξγεζε ελφο πξντφληνο ή θαη επί κέξνπο 

ζηνηρείσλ ηνπ. Δλ θαηαθιείδη, δελ ππάξρεη γελλαηνδσξία ρσξίο «λνεκνζχλε» θαη πιένλ 

ε πνιπηέιεηα ζεκαίλεη γελλαηνδσξία» (Bertelli P, 2001). 

 

H πνιπηέιεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ «απνπζία» (Luxury is waste). 

«ε αληηδηαζηνιή κε ην πλεχκα ζεψξεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ην θάζε ηεηξαγσληθφ κέηξν κεηξάεη θαη είλαη αμηνπνηήζηκν, πνιπηέιεηα ζεκαίλεη 

«ρακέλνο», αρξεζηκνπνίεηνο ρψξνο. Υψξνο ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο κε 

παξαγσγηθφο εθφζνλ δελ ζπκβάιιεη ζηελ απηή θαζ εαπηή ιεηηνπξγία ηεο πψιεζεο, 

πξνζδίδεη ζην θαηάζηεκα, φπσο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ πειάηε, ζηνραζκφ, 

ηδησηηθφηεηα, θηλεηηθφηεηα θαη ελ ηέιεη πνιπηέιεηα» (Bertelli P, 2001). 

 

Πνιπηέιεηα είλαη ε ζηαζεξφηεηα (Luxury is Stability). 

«Ζ καδηθή αιιαγή θάλεη ηε ζηαζεξφηεηα λα θαληάδεη ζπλαξπαζηηθή». 

ηα πιαίζηα ελζσκάησζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ζε έλα ζχζηεκα ζπλερνχο θαηλνηνκίαο, 

ζπκβάιιεη ε πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ δπλακηθήο ηζνξξνπίαο ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ηα 

νθέιε ησλ δχν ππφ ζπδήηεζε δηαζηάζεσλ. 

Όζν πην ζηαζεξή θαληάδεη ε επσλπκία ηφζν πεξηζζφηεξν αιιάδεη». (Bertelli P, 2001) 

 

 

 

7.8 Παξαηήξεζε αηκφζθαηξαο θαη  καξθεηηλγθ εληππψζεσλ ζηα θαηαζηήκαηα 

ηεο Νέαο Τφξθεο, ζην Λφο Άληδειεο, ζην αλ Φξαλζίζθν θαη ζην Σφθπν  

 

 

ηα πιαίζηα ηνπ β΄εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ ηεο παξνχζαο κεζνδνινγίαο, ζα παξαηεξεζνχλ 

εηθφλεο φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζην ληνθηκαληέξ ησλ Heidingsfelder M, Tesch M, 

2008,  “Rem Koolhaas: a kind of architect” θαη ζην βηβιίν ηνπ Bertelli P “Projects for 

Prada” θαη ζα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηα αηκνζθαηξηθά ζηνηρεία ησλ 

θαηαζηεκάησλ. 
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ηα πιαίζηα αλαδήηεζεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο 

επσλπκίαο κέζσ ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηεο εληχπσζεο πνπ πξνθαινχλ ζηνλ 

επηζθέπηε, ν Rem Koolhaas δηαηχπσζε ηελ αθφινπζε παξαηήξεζε. ε ζπλάξηεζε κε 

ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ηα κνπζεία, νη βηβιηνζήθεο, ηα αεξνδξφκηα, ηα λνζνθνκεία θαη 

ηα ζρνιεία δελ απνηεινχλ πιένλ δηαθξηηέο νληφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα. Απνηέιεζκα ηεο ππφ ζπδήηεζε παξαηήξεζεο είλαη κεηαζηξνθή ηνπ 

επηζθέπηε ηνπ κνπζείνπ, ηνπ εξεπλεηή, ηνπ ηαμηδηψηε, ηνπ αζζελή θαη ηνπ καζεηή ζε 

«πειάηε-θαηαλαισηή». Οη παιηφηεξα δηαθξηηέο δξαζηεξηφηεηεο έραζαλ ηελ 

κνλαδηθφηεηα ε νπνία απνηεινχζε θαη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά «εκπινπηηζκνχ» ηνπο. Ο 

παξαπάλσ ζεσξεηηθφο ζηνραζκφο απνηέιεζε ηε βάζε ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

ηεο Prada: «Ση ζα γηλφηαλ αλ ε ζηξαηεγηθή ηεθκεξησλφηαλ ζηελ αληηζηξακκέλε εμίζσζε 

ψζηε νη πειάηεο λα κελ αλαγλσξίδνληαλ σο θαηαλαισηέο αιιά σο δηεξεπλεηέο, 

καζεηέο, αζζελείο θαη επηζθέπηεο κνπζείσλ? Ση ζα γηλφηαλ αλ ε εκπεηξία ησλ αγνξψλ 

δελ απνηεινχζε ηελ πξνζζήθε βειηίσζεο ησλ παξαπάλσ δηαθξηηψλ ιεηηνπξγηψλ αιιά 

αθ εαπηφ ζηνηρείν ην νπνίν βξίζεη εκπινπηηζκνχ? (Bertelli P, 2001) 

 

«Αλ νη ηππνινγίεο αληηζηξαθνχλ ηφηε ην θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγεί σο……. 

 

…..Γθαιεξί 

Γηα λα αλαθαιχπηνπλ νη επηζθέπηεο ηε ρακέλε ζηαζεξφηεηα θαη παξάδνζε…. 

 

Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή έγθεηηαη ζηελ εηζαγσγή, ζηα πιαίζηα δηαθφζκεζεο ησλ 

«επίθεληξσλ» θαηαζηεκάησλ, επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Galleria Vittorio 

Emanuele II ψζηε λα ηνληζζνχλ ηα θιαζζηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επσλπκίαο. 

Σα ζηνηρεία ηεο εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο ηα νπνία ζπλεγνξνχλ ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζεο είλαη: 

 Σν αζπξφκαπξν πάησκα 

 Ζ παιαηά ηακεηαθή κεραλή 

 Οη ζηξνγγπιεκέλεο βηηξίλεο 

 Οη μχιηλεο βηηξίλεο 
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Galleria Vittorio Emanuele II 

 

….ζηαπξνδξόκη 

 

Σν ζηαπξνδξφκη ιεηηνπξγεί σο δίνδνο επίζθεςεο ελφο θαηαζηήκαηνο ρσξίο λα 

δεκηνπξγεί ζηνλ πειάηε ηελ ππνρξέσζε αγνξάο θαη σο θπζηθή πξνέθηαζε ηνπ δξφκνπ 

ηεο πφιεο. Δίλαη έλαο ρψξνο ν νπνίνο ελέρεη ειεχζεξε πξφζβαζε φηαλ φινη νη άιινη 

είλαη θαηεηιεκκέλνη απφ ηελ αγνξαζηηθή δηαδηθαζία θαη ηε ζπλνδεπφκελε αγνξαζηηθή 

πξφζεζε. ηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ ελ ιφγσ θαηεχζπλζε : 

 Ζ «αζηηθή» επίπισζε 

 Οη πηλαθίδεο, φπσο απηέο πνπ ζπλαληψληαη ζηνπο δξφκνπο. Ζιεθηξνληθέο θαη 

παξαδνζηαθέο 

 Ξερσξηζηνί είζνδνη γηα ηα εκπνξηθά ηκήκαηα ηεο Prada 

 

…..ζθελή 

 

……γηα λα καγλεηίζεη ηελ ζπγθίλεζε κηαο επίδεημεο κφδαο. 

Ζ ζθελή ιεηηνπξγεί σο έλα δηαδξαζηηθφ πιαίζην έληαμεο ηνπ πειάηε ζε έλα 

εληαηηθνπνηεκέλν έθζεκα. Σα αθφινπζα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ζπλαπνηεινχλ ηα 

“atmospherics” ηεο ζθελήο. 

 Ο ρψξνο ηεο ζθελήο 

 Ζ παζαξέια 

 θεληθά 

 Μνληέια 

 Τδξαπιηθφο αλειθπζηήξαο 

 Παξαζθήληα 

 Κνπξηίλεο 

 Πξνζθήλην 

 Ο θσηηζκφο ηεο ζθελήο 
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…..αίζνπζα εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ 

Γηα ηε ζπζζψξεπζε ηεο ηαρέσο εμειηζζφκελεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

αληαιιαγήο ηδεψλ θαη πξντφλησλ. Ζ αίζνπζα εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ απνηειεί 

«αγνξά» γεληθψλ πιεξνθνξηψλ κε πξφζβαζε ζηηο εθαξκνγέο λέαο ηερλνινγίαο θαη ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Σα ζηνηρεία πνπ ηε ζπλαπνηεινχλ είλαη ηα θάησζη: 

 Υψξνη πξνβνιψλ παξνπζηάζεσλ 

 Υψξνη πξνβνιψλ ηαηληψλ 

 Πξσηφηππα 

 Ζιεθηξνληθά εθζέκαηα 

 

…….…Prada 

Γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ γεληθεπκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαζηήκαηα κε ζηνηρεία φπσο: 

 Βηηξίλεο παξνπζίαζεο πξντφλησλ απφ γπαιί  θαη 

 Πξάζηλνη ηνίρνη 

 

……ηαπεηζαξία 

Χο έλαο επέιηθηνο ηξφπνο ζπλερνχο αλαλέσζεο ηεο ηαπηόηεηαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

Ζ πξψηε απφπεηξα  ρξήζεο ηεο ηερλνηξνπίαο ηεο ηαπεηζαξίαο γηα ηελ ελαιιαγή ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη ησλ εληππψζεσλ πνπ απνπλέεη ην εθάζηνηε θαηάζηεκα 

ρξνλνινγείηαη ην 2001 (ην concept Prada Vomit) θαη απεηθνλίδεη ινπινπδάηα κνηίβα ζηα 

νπνία παξεκβάιινληαη εηθφλεο ακθηιεγφκελνπ πεξηερνκέλνπ. (εηθφλα ) 

 

 

www.prada.com (official web site) 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ζπλεξγαζία ηεο Prada κε ηε Marcela Gutierrez ην 2011 γηα ην 

επίθεληξν θαηάζηεκα ηεο Νέαο Τφξθεο. Έξγα ηεο ηα νπνία δηαθφζκεζαλ ηα 

http://www.prada.com/
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θαηαζηήκαηα πξνήιζαλ απφ ηε ζπιινγή  κε ηίηιν “stain”. H ζπιινγή “stain” απεηθνλίδεη 

ππεξκεγέζε πνξηξέηα κνληέισλ ηεο επσλπκίαο κε ζπζηαηηθφ ηελ αθνπαξέια 

    

 

 

 

 

www.marcelagutierrez.com 

 

…..βηβιηνζήθε 

Γηα ηελ απνξξφθεζε θαη ηε ζπγθέληξσζε ηδεψλ θαη γηα ηελ γεληά ηεο γλψζεο….. Ζ 

βηβιηνζήθε ηεο εηαηξείαο είλαη αθηεξσκέλε ζηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο κφδαο θαη 

πεξηιακβάλεη επηκέξνπο ζηνηρεία φπσο 

 Σξαπέδηα αλάγλσζεο 

 Ράθηα κε βηβιία θαη πεξηνδηθά 

 Σεξκαηηθά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

http://www.marcelagutierrez.com/
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 Καηάινγνο γηα θάξηεο 

 Δθζέκαηα εηθαζηηθψλ πιηθψλ 

 

….γθαιεξί πξσηνηύπσλ 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία ζε φια ηα παξαγσγηθά 

ζηάδηα. Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή πξνβνιήο αθηεξσκέλε ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο 

εηαηξεία ε νπνία απνηππψλεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 

παξνχζαο αιιά θαη παξειζφλησλ ζπιινγψλ ηεο. Σα ζηνηρεία ηα νπνία επηζηξαηεχνληαη 

ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ηα αθφινπζα 

 Ζιεθηξνληθά εθζέκαηα 

 Δθζέκαηα αληηθεηκέλσλ 

 Δθζέκαηα πιηθψλ 

 

……εθζεζηαθόο ρώξνο (showroom) 

Γηα ηελ εκπεηξία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο κφδαο. Ο εθζεζηαθφο ρψξνο 

αληηδηαζηέιιεηαη απφ ηηο ζπλήζεο πξαθηηθέο αηκφζθαηξαο ησλ ηππηθψλ θαηαζηεκάησλ 

ππφ ην πξίζκα ηδησηηθήο ζπλδηαιιαγήο πξνζσπηθνχ θαη πειαηψλ ελ ηε γέλλεζε ηνπ 

παξαγσγηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δπηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ 

ζπλαπνηεινχλ νη  

 πλεδξηαθά ηξαπέδηα 

 πλεδξηαθά ρσξίζκαηα 

 Δθζέκαηα ξνχρσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζχιιεςεο ηδεψλ 

 Γείγκαηα πιηθψλ 

 

……..αξρείν 

Γηα ην μεθχιιηζκα παιαηφηεξσλ ζπιινγψλ κε γλψκνλα ηελ εχξεζε ηνπ «ζπάληνπ» 

αληηθεηκέλνπ. Ζ πξφζβαζε ζηα αξρεία ηεο εηαηξείαο ελδείθλπηαη γηα ηελ «εληχπσζε» 

ζηνλ πειάηε ηεο «κνλαδηθφηεηαο» ηεο επσλπκίαο κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο ηζηνξίαο ηεο.  

Ζ ηζηνξηθφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη εκθαλήο ζην ζεκείν αγνξάο σο επηζηέγαζκα ηεο 

αγνξαζηηθήο απφθαζεο.  

 Δθζέκαηα παιαηφηεξσλ ζπιινγψλ 

 Ζιεθηξνληθά εθζέκαηα 

 Σεξκαηηθά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

 Αξρεία αγνξαζηηθήο ηζηνξίαο 

 Σαηλίεο παιαηφηεξσλ επηδείμεσλ κφδαο 
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……..εξγαζηήξην 

Γηα ηελ δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο «πεηξακαηηζκνχ», «θαηλνηνκίαο» θαη «πεξηπέηεηαο». 

Σν εξγαζηήξην εθιακβάλεη ηελ κνξθή εξεπλεηηθνχ ζηνχληην πξννξηδφκελν γηα 

παξνπζίαζε εθζεκάησλ εηδηθψλ πσιήζεσλ. 

 Δξεπλεηηθφο ρψξνο 

 Πεξηνρέο πξνβνιήο παξνπζηάζεσλ ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ 

 

……θιηληθή 

Γηα ηελ πξνζσπνπνίεζε θαη εμαηνκίθεπζε ησλ αγνξαζηηθψλ επηινγψλ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή πσιήζεσλ «απειεπζεξσκέλε» απφ ηελ εκπνξηθή πίεζε ηεο 

αγνξάο ε νπνία  ελδείθλπηαη γηα ηελ ηδησηηθή επηθνηλσλία ηνπ πειάηε κε ηνπο εηδηθνχο 

κε φξνπο θιηληθήο αθξίβεηαο κεηαηξέπνληαο ην δσκάηην πςειψλ πξνζψπσλ (vip room) 

ζε ρψξν πγηεηλήο αλαδσνγφλεζεο. 

Με επηκέξνπο ζηνηρεία 

 πκβνπιεπηηθά δσκάηηα 

 Γσκάηηα ξαπηηθήο 

 άξσζε θαη απεηθφληζε ζψκαηνο 

 Φεθηαθή θαηαγξαθή 

 Βάζε δεδνκέλσλ αγνξαζηηθήο ηζηνξίαο 

 Ζιεθηξνληθά εθζέκαηα 

 

…….θαξκαθείν 

Σν νπνίν πξνζδίδεη αηκφζθαηξα επεκεξίαο θαη δηαηήξεζεο κέζσ ζεξαπεπηηθψλ 

θαιιπληηθψλ ιχζεσλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν παξνρήο 

πξνζσπηθψλ ζπκβνπιψλ θαη νπηηθήο πξφζβαζεο αλαθνξηθά κε επηινγέο 

θαιιπληηθψλ, ηζαληψλ θαη εζσξνχρσλ. 

 Ράθηα γηα ηα ππφ ζπδήηεζε πξντφληα 

 Τπεξεζία πξνζσπηθήο εμππεξέηεζεο 

 Σεξκαηηθά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ» (Bertelli P, 2001). 
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7.9 Aηκφζθαηξα – εληχπσζε θαη πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία (Multimedia 

Shopping Concept). 

 

 

«Ζ ςεθηαθή ηερλνινγία ζπκπνξεχεηαη κε ηελ θαηαλαισηηθή εκπεηξία ζηα θαηαζηήκαηα 

ηεο Prada ζηε Νέα Τφξθε, ζην Σφθπν, ζην αλ Φξαλζίζθν θαη ζην Λνο Άληδειεο. Σν 

επίθεληξν θαηάζηεκα ηεο Νέαο Τφξθεο είλαη πιήξσο θαισδησκέλν. Σα λέα 

θαηαζηήκαηα ηεο επσλπκίαο είλαη εμνπιηζκέλα κε ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο 

αλαθχπηνπζεο απφ ηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο. ηα πιαίζηα ηεο 

έξεπλαο ηνπο, ην αξρηηεθηνληθφ γξαθείν AMO ηνπ Rem Koolhaas, ζρεδίαζε έλα 

πξσηφηππν ςεθηαθφ θαηάζηεκα ην νπνίν πεξηειάκβαλε θαηλνηνκηθά ηερλνινγηθά 

εθζέκαηα, έμππλνπο θαζξέθηεο, θαη δηαδξαζηηθά δνθηκαζηήξηα. To ηκήκα ππνδεκάησλ 

κεηαηξέπεηαη ζε ζέαηξν γηα ηελ δηνξγάλσζε παξαζηάζεσλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ νη 

νπνίεο δελ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλαισηηθή εκπεηξία, ε ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε 

αλαγλσξίδεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ ην νπνίν εκπεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε πειάηε θαη ηα δνθηκαζηήξηα 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο θαηαλαισηηθήο εκπεηξίαο ηνπ κέιινληνο. Σα 

δνθηκαζηήξηα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πνιππξηζκαηηθήο απεηθφληζεο ηνπ εηδψινπ ηνπ 

πειάηε, επηθνηλσλίαο κε ην πξνζσπηθφ πσιήζεσλ θαη ηχρνπλ εχθνια 

κεηαβαιιφκελνπο ψζηε λα ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε ηδησηηθφηεηαο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο απφ ηνλ επηζθέπηε. ην εγγχο κέιινλ, ζα δεκηνπξγεζνχλ 

ειεθηξνληθέο αηνκηθέο ζειίδεο- ηαπηφηεηεο ηνπ πειάηε ηηο νπνίεο ζα ηξνθνδνηεί ν ίδηνο, 

παξέρνληαο δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζπκβάιινληαο ζηελ 

εμαηνκίθεπζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ» (Lang S et al, 2003, 19-21). 

 

 

 

 

Πεγή: Lang S et al, 2003, “In shop – using telepresense and immersive VR for a new shopping 

experience”, VMV, November 19-21. 
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ηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ηεο αίζζεζεο ηεο 

κνλαδηθφηεηαο ζηνλ πειάηε, ν Κoolhaas επηζηξαηεχεηαη ηηο εμειίμεηο ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηηο κεηαηξέπεη ζε πξφηαζε κφδαο, εηθφλαο, εληχπσζεο 

θαη αηκφζθαηξαο φπσο απνηππψλεηαη ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηνπ.  

 

7.9.1 Γηαρείξηζε Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ  

 

 

«Γεδνκέλεο ηεο ππάξρνπζαο εθαξκνζκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπ πξσηφηππνπ 

ραξαθηήξα ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην ηζφγεην ηνπ κνπζείνπ Guggenheim, ε ζηξαηεγηθή 

θαηεχζπλζε ηελ νπνία πξνηείλεη ν Koolhaas έγθεηηαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ, 

απηφ-ζπληεξνχκελνπ ζπζηήκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ. Ζ επηηπρεκέλε έθβαζε ηνπ σο 

άλσ εγρεηξήκαηνο ζα θξίλεη ηελ  επέθηαζε ηνπ, αθνχ ππνζηεί δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, 

ζηα ππφινηπα επίθεληξα θαηαζηήκαηα παγθνζκίσο. Ζ βάζε δεδνκέλσλ δηαθξίλεηαη ζην 

ηξίπηπρν βάζε δεδνκέλσλ απνζεκάησλ, πειαηεηαθή βάζε δεδνκέλσλ θαη βάζε 

δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ θαη αλαιχεηαη παξαθάησ. 

 

 

 Βάζε δεδνκέλσλ απνζεκάησλ 

 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνζφηεηα, ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ ζπλεγνξεί ζηελ άκεζε αληαπφθξηζε ηεο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ 

ζηα θαηαζηήκαηα θαη δε ζηα ζεκεία πψιεζεο. Ζ βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί ζε νπνηαδήπνηε επηηειηθή ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ θαη θαζίζηαηαη 

εθηθηή κέζσ ηνπ RetailPro. 

 

 

 Πειαηεηαθή βάζε δεδνκέλσλ 

 

Ζ πειαηεηαθή βάζε δεδνκέλσλ ζπκβάιιεη ζηελ ζχλδεζε ηνπ απηνχ θαηαζηήκαηνο κε 

ην άπιν – ην δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα. Δπηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία 

πξνψζεζεο λέσλ πξντφλησλ θαη βειηησηηθψλ ππεξεζηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ πθηζηάκελσλ πειαηψλ. Ζ πειαηεηαθή βάζε δεδνκέλσλ ζα έρεη 

πηινηηθφ ραξαθηήξα θαη ζα εθαξκνζηεί πξσηίζησο ζην επίθεληξν θαηάζηεκα ηεο Νέαο 

Τφξθεο. Δλ ζπλερεία, ην ζχζηεκα ζα επεθηαζεί πξνζαξκνζκέλν ζηηο εθάζηνηεο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ππνινίπσλ θαηαζηεκάησλ θαζψο θαη ηεο αγνξάο ζηφρνπ ζηελ 
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νπνία απεπζχλνληαη ψζηε λα απνηειέζεη ην ζεκέιην δεκηνπξγίαο θαη εηζαγσγήο 

ιχζεσλ πειαηεηαθήο δηαρείξηζεο.  

 

 Βάζε δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ 

 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ, φπσο έρεη εθαξκνζηεί ζην επίθεληξν θαηάληεκα ηεο 

Νέαο Τφξθεο πεξηιακβάλεη δηηηέο πιεξνθνξίεο: επηκεξίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηεο 

αχξαο, ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηεο εληχπσζεο πνπ πξνθαινχλ νη βηηξίλεο ζηνλ 

επηζθέπηε θαη ζην πεξηερφκελν πνπ απεηθνλίδεη ηελ απνγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ Οζσλψλ αθήο ησλ δνθηκαζηεξίσλ θαη ησλ παληαρνχ παξψλ νζνλψλ, εηδηθφηεξα 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, φπσο απηφ εθηίζεηαη ζηα θαηαζηήκαηα. Δκπεξηέρεη πιεζψξα 

κνξθψλ δεδνκέλσλ φπσο εηθφλσλ, βίληεν θαη πεξηγξαθηθψλ θεηκέλσλ.  

 

Έλλνηεο νη νπνίεο εληάζζνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηελ ππφ ζπδήηεζε βάζε 

δεδνκέλσλ είλαη νη αθφινπζεο. 

 

Πίλαθαο 7.9.1: Έλλνηεο βάζεο δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ 

 

ρέδηα εθζηξαηείεο πξνψζεζεο 

Τθάζκαηα πσιεζέληα πξντφληα 

Υξψκαηα Luna Rossa (sbu) 

κνηίβα εθηχπσζεο Πάξηπ 

κνηίβα θνςίκαηνο Ebay 

Παξαγσγή Σαηλίεο 

Πξσηφηππα πεξηνδηθά κφδαο 

Δπίδεημεο κφδαο Απνκηκήζεηο 

θαηάινγνο κφδαο Γξφκνη 

φςε θαηαζηήκαηνο – αηκφζθαηξα πλεηαηξηζκνί 

 

Πεγή πίλαθα: Bertelli P,2001, «Projects for Prada» 

  

 

 

 Κάξηεο Πειαηψλ (Customer Card) 

 

Οη θάξηεο πηζηφηεηαο απνηεινχλ εξγαιείν κάξθεηηλγθ γηα ηελ παξνρή εληζρπκέλσλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο ζπρλνχο πειάηεο. Ζ ρξήζε ηνπο ιακβάλεη ρψξα 
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ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζην δηαδίθηπν (i-stores). Δπηπιένλ, ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο εληζρχνληαο ηελ πξφηαζε ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά, 

ηνπ αηζζήκαηνο κνλαδηθφηεηαο θαη ηεο αηκφζθαηξαο πνιπηέιεηαο. 

Οη θάξηεο πηζηφηεηαο απνηεινχλ ηελ δίνδν δεκηνπξγίαο ηεο «ςεθηαθήο ληνπιάπαο» 

εζσθιείνληαο πιεξνθνξίαο γηα πξνεγνχκελεο αγνξέο, ησξηλέο θαη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθέο αγνξέο. Απνηεινχλ ην ελαξθηήξην απνζηνιήο κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ.  Δηθφλσλ , βίληεν θαη ήρσλ ζπζρεηηζκέλσλ κε πξνηάζεηο αγνξάο θαη κε 

πξνηάζεηο ηαμηδηψλ ηα νπνία ζα ζπλάδνπλ κε ηηο εθάζηνηε αγνξέο. Ζ εμαηνκίθεπζε 

θαζίζηαηαη εθηθηή κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ν πειάηεο κεηαηξέπεηαη ζε πξνζσπηθφο 

ζχκβνπινο αγνξψλ» (Bertelli P, 2001).  

 

 

 

 

http://digitalwellbeinglabs.com/dwb/concepts/prada-flagship-store-ny-2001/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digitalwellbeinglabs.com/dwb/concepts/prada-flagship-store-ny-2001/
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7.9.2. Τπεξεζίεο ηεο Prada 

 

 

 Τποδοτή 

 

«χκθσλα κε ηνλ Koolhaas, ν ρψξνο ππνδνρήο ηνπ θαηαζηήκαηνο επηηειεί ηελ ίδηα 

ιεηηνπξγία κε ηελ ξεζεςηφλ ελφο μελνδνρείνπ. ην ελ ιφγσ ζεκείν επαθήο, ν πειάηεο 

θαηαρσξείηαη, ζέηεη εξσηήκαηα θαη ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Ακέζσο κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ν πειάηεο κεηαηξέπεηαη ζε «γλσζηφο» 

ν νπνίεο ιακβάλεη ζπλερείο θαη ζπλεπήο ππεξεζίεο απφ θαηάζηεκα ζε θαηάζηεκα θαη 

κέζσ δηαδηθηχνπ.  

 

 σζκεσές προζωπικού 

 

ην πξνζσπηθφ παξέρνληαη ζπζθεπέο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ησλ δηάρπησλ 

ζπζθεπψλ – νζνλψλ πξνβνιήο κεζ-νδεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ απνηεινχλ 

ηνλ κεζάδνληα ζπληνληζκνχ ηεο ζρέζεο ηεο ηερλνινγίαο κε ηνπο πειάηεο θαη είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο.  

 

Τπφ έλα γεληθφηεξν πξίζκα, νη πξνηεηλφκελεο ιεηηνπξγίεο  ησλ ζπζθεπψλ είλαη νη 

αθφινπζεο:  

 Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ πειαηψλ κέζσ ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ θαξηψλ πηζηφηεηαο 

 Ζ ηαπηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ απφ ην ζχλνιν ησλ απνζεκάησλ. 

 Ζ παξνρή επηινγήο αλεχξεζεο ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε πειάηε θαη κε βάζε ην πξνγελέζηεξν ηζηνξηθφ ηνπ 

φπσο απηφ έρεη θαηαγξαθέη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ.  

 Ζ πινήγεζε ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ε εχξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβαιιφκελνπ ζηηο νζφλεο είδνο εκπνξεχκαηνο. 

 Ζ ζπκβνιή ζηελ αίζζεζε ηεο πνιπηέιεηαο θαη ηεο επηζπκίαο ηεο κνλαδηθφηεηαο. 

 

Πηζαλέο εθαξκνγέο νη νπνίεο ζα θαηαζηήζνπλ εθηθηέο ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο είλαη 

κία ζπζθεπή κε νζφλε αθήο ή κηα ιηηή ζπζθεπή κε αληρλεπηή θσδηθψλ. 
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 Πανηατού παρόνηα εκθέμαηα 

 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθζεκάησλ απνηεινχλ ηα αθφινπζα 

 

 Οη νζφλεο πξνβνιήο απνηεινχλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ εθζεκάησλ κε ην 

ηδηάδνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πιεξνθνξηψλ 

ζε ελαιιαζζφκελεο θαηεπζχλζεηο αλάινγα κε ηελ ζθνπνχκελε πνιηηηθή 

πξνψζεζεο θαη ηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε. 

 Οη νζφλεο γίλνληαη αληηιεπηέο σο θπζηθή πξνέθηαζε ησλ εθζεκάησλ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. Παξέρνπλ πιεζψξα πιεξνθνξηψλ ζπλδεδεκέλεο ζην ίδην 

θεληξηθφ δίθηπν. 

 Οη νζφλεο κεηαρεηξίδνληαη θαη εθηίζεληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν έθζεζεο ελφο ξνχρνπ, 

θξεκάκελεο ή ηνπνζεηνχκελεο ζε ξάθηα αθνκνησκέλεο ηελ γεληθφηεξε 

πξντφληηθή θαηεγνξία. 

 Οη νζφλεο ιεηηνπξγνχλ θαη σο screen savers κε ηελ δηάρπζε ζηνρεπφκελνπ 

έληνλνπ θσηηζκνχ ζηνλ ρψξν θαη ην πάγσκα εηθφλσλ απφ επίδεημεο κφδαο. 

Δπηπιένλ ειέγρνληαη θεληξηθά απφ ην Μηιάλν. 

 Οη πσιεηέο είλαη νη κεζάδνληεο κεηαμχ πειάηε θαη νζφλεο θαη ηνπ παξέρνπλ 

ζηνρεπφκελεο εηθφλεο αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ νινθιεξψλνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εμαηνκηθεπκέλε εμππεξέηεζε. 

 ηηο πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο ζπρλψλ πειαηψλ κε ην πξνζσπηθφ εηνηκάδνληαη 

εθηφο απφ ηα πξνηεηλφκελα ξνχρα θαη ην πξνηεηλφκελν πιηθφ παξνπζίαζεο 

κέζσ ησλ νζνλψλ. 

 Σν πξνζσπηθφ κέζσ ησλ Οζσλψλ αιιάδεη ηελ αηκφζθαηξα ηνπ θαηαζηήκαηνο 

αιιάδνληαο ηνλ θσηηζκφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη κε βάζε φζσλ αλαθέξζεθαλ 

ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο επεξεάδεη ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

κέζσ ηεο αηκφζθαηξαο ηνπ ρξψκαηνο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ 

πξνθαιεί ζηνλ θαηαλαισηή βάζε ησλ ηειεπηαίσλ εξεπλψλ. 

 Οη νζφλεο κπνξεί λα είλαη lcd ή plasma. 

 

 

 Δοκιμαζηήρια 

 

Σα δνθηκαζηήξηα επηηξέπνπ ηελ πνιππξηζκαηηθή ππφ δηαθνξεηηθέο γσλίεο ζεψξεζε 

ηεο εηθφλαο ησλ επηζθεπηψλ. Δπηπιένλ, απνηππψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ θαηαλαισηή ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα θαη 
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δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα παξαγγειίεο πεξηζζνηέξσλ επηινγψλ. πκπιεξσκαηηθά, δίλνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ηνπ θσηηζκνχ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηειεθψλνπ κε ηνλ 

πξνζσπηθφ πσιεηή. Ζ ληνπιάπα ηνπ δνθηκαζηεξίνπ βξίζθεηαη ζε επζεία ζπζρέηηζε κε 

ηελ ληνπιάπα ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ππφ ζπδήηεζε δπλαηφηεηα θαζίζηαηαη εθηθηή κέζσ ηεο 

δηηηήο ηαπηνπνίεζεο ηνπ πειάηε κέζσ ειεθηξνληθνχ θαη απηνχ θαηαζηήκαηνο. 

πλνπηηθά, ηα δνθηκαζηήξηα απαξηίδνληαη απφ ηα αθφινπζα επηκέξνπο ζηνηρεία: 

 

 νζφλε αθήο καγηθφο θαζξέθηεο, ειεγρφκελνο θσηηζκφο, ελαιιαζζφκελν γπαιί θαη 

ηειέθσλα. 

 

 

Μέζσ ηεο νζφλεο αθήο ζπλδένληαη ηα εκπνξεχκαηα ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηα 

εκπνξεχκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ. Παξέρνληαη πξνζηηζέκελεο ζηα ακηγή πξντφληα 

πιεξνθνξίεο θαη πξνηεηλφκελνη ζπλδπαζκνί ξνχρσλ. Ο καγηθφο θαζξέθηεο απεηθνλίδεη 

ηνλ πειάηε αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα κεηαθίλεζε ηνπ εηδψινπ ηνπ κπξνζηά ηνπ. Μηθξέο 

θηλήζεηο ζπλεγνξνχλ ζε απεηθνλίζεηο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ είλαη πην έληνλεο θηλήζεηο 

φπσο ελφο «ηπθψλα» πξνθαινχλ απεηθνλίζεηο επαλαιακβαλνκέλσλ ιήςεσλ κε ηελ 

ζπλεηζθνξά θαζπζηεξήζεσλ. Ο ειεγρφκελνο θσηηζκφο ελέρεη ηηο αθφινπζεο επηινγέο, 

θσο ηεο εκέξαο, θσο γξαθείνπ θαη απνγεπκαηηλφο θσηηζκφο. Σν ελαιιαζζφκελν γπαιί 

θαζηζηά πξνζηηή ηελ εηθφλα ηνπ αηφκνπ πνπ δνθηκάδεη ηα ξνχρα ζε φζνπο ην έρνπλ 

ζπλνδέςεη θαη ζηνλ πξνζσπηθφ πσιεηή. Σα ηειέθσλα ιεηηνπξγνχλ φπσο ηα ηειέθσλα 

ηεο θπιαθήο. Απνηεινχλ κέζα επηθνηλσλίαο κε ηελ αληίπεξα πιεπξά»  (Bertelli P, 

2001). 

 

 

 

http://spatialinteractions.wordpress.com/2011/10/01/interactive-dressing-rooms/ 

 

http://spatialinteractions.wordpress.com/2011/10/01/interactive-dressing-rooms/
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7.9.3. Αηκφζθαηξα θαη αχξα απνθιεηζηηθφηεηαο 

 

 

 κηνή μέζων ενημέρωζης (media stage) 

 

«Ο δεχηεξνο φξνθνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην Λνο Αληδειέο πξννξίδεηαη γηα ην 

πξαγκαηηθφ θαη ςεθηαθφ «μεθχιιηζκα» ηεο επσλπκίαο. Πξνβνιείο πεξηβάινπλ ηνλ 

ρψξν εηζφδνπ ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία «παλνξάκαηνο» έθζεζεο ηεο ζπιινγήο 

αιιά θαη ησλ δξσκέλσλ έμσ απφ ην θαηάζηεκα. Δπηπιένλ, νη ηαπεηζαξίεο επέλδπζεο 

ησλ ηνίρσλ ιεηηνπξγνχλ ζαλ έλα αξρηηεθηνληθφ εξγαιείν «ζεηζκνχ» θαη 

επαλαηνπνζέηεζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηεο εηαηξείαο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ε 

πξνβνιή εηδηθά επηιεγκέλσλ ηαηληψλ ε ζθελή κέζσλ ελεκέξσζεο κεηαηξέπεηαη ζε 

κεγάιε νζφλε. 

 

 Περίπηερα 

 

Σα πεξίπηεξα ιεηηνπξγνχλ σο ειεθηξνληθά ζεκεία πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

νπνηαδήπνηε πξνζιακβάλνπζα απνθνκίδεη ν θαηαλαισηήο κέζα ζην θαηάζηεκα. Δίλαη 

εξγαιεία αλαδήηεζεο ηεο επσλπκίαο, ηεο θηινζνθίαο, ηεο ηαπηόηεηαο ηεο, ηνπ πιηθνχ 

θαη άπινπ πεξηερνκέλνπ ηεο.  

 

 

 Σρίπηστο 

 

 

Πξφθεηηαη γηα ηξηπιέο απεηθνλίζεηο ηεο θηινζνθίαο ηεο εηαηξείαο κέζσ ηνλ νπνίσλ 

επηθνηλσλείηε θαη επηθνηλσλεί ηελ αχξα ηεο κε ηνπο πην πηζηνχο ηεο πειάηεο. Σν 

πεξηερφκελν πνπ απεηθνλίδεηαη ζηα ηξίπηπρα εδξάδεηαη ζηελ θεληξηθή ηδέα ηεο 

πξνσζεηηθήο ηεο πνιηηηθήο, ζηα κελχκαηα πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ην ηκήκα κάξθεηηλγθ 

θαη ζπκπιεξψλνπλ ηελ αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο 
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http://www.piminski.com/2002_China-Triptych.html 

 

 

 Peep Show (κρσθοκοιηάζω) 

 

Δίλαη ην κέξνο κε ηηο εηθφλεο ηνπ νπνίνπ ηαμηδεχεη ν θαηαλαισηήο. Έλα κηθξφ ηαμίδη 

κέζα ζην θαηάζηεκα, κηα δηαθνξεηηθή θαηαλαισηηθή εκπεηξία ε νπνία επεξεάδεη 

έκκεζα ηελ θαηαλαισηηθή πξφζεζε ρσξίο λα θάλεη νξαηή ηελ ζχλδεζε ηεο κε ην ζηφρν 

ηεο ακηγνχο πψιεζεο. Πξαθηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ αιπζηδσηή παξάζεζε ηειενξάζεσλ 

πξνβνιήο θαλαιηψλ κε αληηηηζέκελν θαη δηαθξηηφ πεξηερφκελν απφ ηα παξαζθήληα 

επηδείμεσλ κφδαο κέρξη ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, εξαζηηερληθά βίληεν θαη παιαηφ πιηθφ. Σν πεξηερφκελν ησλ θαλαιηψλ 

εθνδηάδεηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο πεγέο ηεο επσλπκίαο, ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

εθζηξαηεηψλ θαη ησλ επηδείμεσλ κφδαο. Φζελφ έηνηκν πιηθφ ζπλδηαιέγεηαη κε 

εμεδεηεκέλεο ζηνρεπφκελεο πιεξνθνξίεο.  

 

 

 

http://www.piminski.com/2002_China-Triptych.html
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 Καθρέθηες ζηοσς ηοίτοσς 

 

Σνίρνη απφ θαζξέθηεο δηαθνζκνχλ ην θαηάζηεκα ηνπ αλ Φξαλζίζθν. Οη θαζξέθηεο 

αληαλαθινχλ εκηδηάθαλεο πξνβνιέο επηδείμεσλ κφδαο, ηαηληψλ θαη ζηνρεπφκελσλ 

πξνβνιψλ κεζ-νδεπκέλσλ ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ηελ αηκφζθαηξα ηεο επσλπκίαο. Οη 

θαζξέθηεο ζηνπο ηνίρνπο κνηξάδνληαη ην ίδην πεξηερφκελν απφ φια ηα θαηαζηήκαηα ηεο 

επσλπκίαο παγθνζκίσο.  

 

 

 Φηθιακό ανζαζέρ (Virtual liftboy) 

 

Σν αζαvζέξ ησλ θαηαζηεκάησλ επηηειεί ηελ θπζηθή ιεηηνπξγία κεηαθίλεζεο ζηνπο 

νξφθνπο αιιά απνηειεί θαη ςεθηαθή απεηθφληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εθάζηνηε 

νξφθνπ. Ο θαηαλαισηέο δελ επηιέγεη κφλν πξννξηζκφ νξφθνπ αιιά θαη πξννξηζκφ 

αηκφζθαηξαο ε νπνία ηνλ δηαπλέεη» (Bertelli P, 2001). 

 

 

7.10. Ζ νηθνλνκία ηεο εκπεηξίαο.- ε εκπεηξία ηεο Prada 

 

 

«ηελ νηθνλνκία ηεο εκπεηξίαο, νη εηδήκνλεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, Joseph 

Pine θαη James Gilmore, ππνζηήξημαλ φηη νη «εκπεηξίεο» ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα 

ηε κεηέπεηηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Τπνζηήξημαλ φηη νη εκπεηξίεο ζα απνηειέζνπλ ηνλ 

θεληξηθφ ππιψλα κηα λέαο αλαδπφκελεο νηθνλνκίαο θαη έλα ππάξρνλ αιιά ειιηπψο 

κειεηεκέλν είδνο νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο. Σν βηβιίν ηνπο, ην νπνίν απνηειεί 

εγρεηξίδην γηα ηηο επηρεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ εκπεηξηψλ, ζα 

βξεη αληίθξηζκα ζε εηεξφθιεηνπο ηνκείο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ πξνψζεζε, ε 

πψιεζε, ην παθέην  θαη ε θαηαλάισζε ησλ εκπεηξηψλ μεπεξλάεη ηα νηθνλνκηθά 

ζηεγαλά θαη έρεη επξχηεξεο θνηλνληθνπνιηηηζκηθέο εθαξκνγέο. Ζ αλαδήηεζε εκπεηξηψλ 

θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπο ιακβάλεη ρψξα ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα φπσο 

θαηαζηήκαηα, κνπζεία, εκπνξηθά θέληξα, πάξθα γεηηνληάο θαη ζε γλσζηά ηνπξηζηηθά 

εθζέκαηα. Σν κφην απφ ην servicescape ζην experiencescape βξίζθεη αληίθξηζκα ζηα 

θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο Prada φπνπ νη εκπεηξίεο δειψλνληαη θαη θαηαλαιίζθνληαη.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θαηάζηεκα ηεο Prada ζην Soho ζηε Νέα Τφξθε δηαδξακαηίδεηαη 

ζε δχν νξφθνπο νη νπνίνη ζπλδένληαη κέζσ μχιηλεο ζθάιαο κε ηε κνξθή θχκαηνο. Σν 
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θαηάζηεκα εκπεξηέρεηαη απφ ρψξνπο έθζεζεο εκπνξεπκάησλ θαη ρψξνπο 

δηνξγάλσζεο θαιιηηερληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Koolhaas 

ε πνιπηέιεηα ηαπηίδεηαη κε έλλνηεο φπσο αθαηέξγαζηε, έμππλε, ζπαηάιε ρψξνπ θαη 

ζηαζεξφηεηα. ην θαηάζηεκα ηεο Prada ζην Soho ε πνιπηέιεηα δελ επηζεκαίλεηαη 

κέζσ αθξηβήο επίπισζεο αιιά δηάκεζν επηπξφζζεηνπ ρψξνπ ζε φξνπο ηεηξαγσληθψλ 

κέηξσλ. Με δεδνκέλν ην πςειφ θφζηνο αγνξάο θαη ελνηθίαζεο αθηλήησλ ζην Soho, ε 

πνιπηέιεηα κεηνπζηψλεηαη ζε αρξεζηκνπνίεην ρψξν. πκπιεξσκαηηθά αλαθέξεηαη φηη 

ε αξρηθή επηινγή γηα ηελ δηείζδπζε θαη επέθηαζε ζηελ αγνξά ηνπ Soho ήηαλ ε ζηέγαζε 

ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην ηζφγεην ηνπ  Μνπζείνπ Guggenheim κε γλψκνλα ηε δεκηνπξγία 

ζπζρέηηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ πξνο πψιεζε κε ησλ εθζεκάησλ ηεο ηέρλεο. Ζ ππφ 

ζπδήηεζε ζηξαηεγηθή επηινγή δελ επνδψζεθε εμαηηίαο ηεο απνρψξεζεο ηνπ κνπζείνπ, 

φκσο ην θαηάζηεκα άλνημε ελ ηέιεη ζην ρψξν φπνπ θηινμελείηε ην κνπζείν. Σν 

παξαπάλσ γεγνλφο θαλέξσζε ηελ ζηξαηεγηθή πξφζεζε ηνπ Koolhaas γηα ηνλ 

επαλνξηζκφ ηεο θαηαλαισηηθήο εκπεηξίαο ζε πνιηηηζηηθή δηαζθέδαζε.  

Ο ρψξνο ηνπ θαηαζηήκαηνο πβξηδνπνηείηαη δηρνηνκνχκελνο ζε ρψξν έθζεζεο 

εκπνξεπκάησλ κε ζηφρν ηελ πψιεζε θαη ζε ρψξν πξνψζεζεο ηεο ηέρλεο. Ζ 

παξαπάλσ παξαηήξεζε ζπλεγνξεί ζηελ εθ λένπ έγρπζε δεκφζηνπ ρψξνπ ζηελ 

εκπνξεπκαηνπνηεκέλε έξεκν ηνπ Soho φπνπ γθαιεξί έξγσλ ηέρλεο έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί απφ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. Παξαζηάζεηο, θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο 

κνπζηθήο, ηέρλεο, κφδαο, ηαηληψλ, ηνηρνγξαθίεο, εθζέκαηα ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 

ζρεδηάδνληαη θαη δηεηζδχνπλ αθαηέξγαζηα ζηνλ νκνηνγελνπνηεκέλν ρψξν εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ παξαπάλσ αθαηέξγαζηε πνιπηέιεηα απνηειεί κέξνο ηεο 

ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Ο Koolhaas γηα ηελ ππφ ζπδήηεζε 

ζηξαηεγηθή ηνπ θαηεγνξήζεθε γηα θίλεηξα θπληζκνχ απφ θξηηηθνχο ηεο ηέρλεο φπσο ν 

Michael Sorkin» (Ryan N,2009, 2-3). 

πκπιεξσκαηηθφ παξάδεηγκα δεισηηθφ ηεο κεηαζηξνθήο ζηελ νηθνλνκία ηεο εκπεηξίαο 

είλαη ην θαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ Apple. Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία 

αληηθαηέζηεζε ηνπ απινχο πσιεηέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε άηνκα ηα νπνία 

απνθάιεζε ηδηνθπίεο. Σν πξνσζεηηθφ ηεο κφην ήηαλ φηη δελ ππήξρε εξψηεζε γηα ηελ 

νπνία δελ είραλ απάληεζε θαη δε ζε θηιηθά πιαίζηα θνληά ζηηο αμίεο θαη θηινζνθίεο ηεο 

επσλπκίαο. ηα θαηαζηήκαηα ν πειάηεο κπνξεί λα ιάβεη γλψζεη γηα ηηο ηειεπηαίεο 

εμέιημεο θαη δπλαηφηεηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ φπσο ε αλάξηεζε 

ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ ζε πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο, ε δεκηνπξγία ςεθηαθήο 

ηξηζδηάζηαηεο ηαηλίαο θαη ε παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλσλ πξνζσπηθψλ δίζθσλ κνπζηθήο 

(Tsai S, 2005,p. 432). 
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πκπεξάζκαηα  

 

Σα θαηαζηήκαηα ηεο Prada αληί γηα εκπνξεχκαηα απνζεθεχνπλ ηδέεο πάλσ ζηηο νπνίεο 

εδξάδεηαη ε «θηινζνθία»  ηεο εηαηξείαο. Ζ «κεγαινκαλήο ζπζζψξεπζε ηνπ 

πξνθαλνχο» απνθεχγεηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ηα νπνία επηηεινχλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ «επίθεληξνπ ηνπ ζεηζκνχ» . Αλαλεψλνπλ θαη επαλαδηαηππψλνπλ ηελ 

πξφηαζε ηεο επσλπκίαο. Σα «επίθεληξα» θαηαζηήκαηα ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ηδέαο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 60% ηεο εηαηξηθήο ηαπηόηεηαο 

παξακέλεη ζηαζεξφ ελψ ην 40% αλαλεψλεηαη ζπλερψο. Ζ εκπεηξία ηεο ηεο 

θαηαλάισζεο απνζπλδέεηαη απφ ηνλ ακηγή ηεο πξνζαλαηνιηζκφ θαη εκπινπηίδεηαη κε 

θαιιηηερληθά δξψκελα θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία. Ζ θαιιηηερληθή πξσηνπνξία 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ εκπνξηθή αλάπηπμε. Όζνλ αθνξά ζηε δηαξξχζκηζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ην “bigness” κεηαηξέπεη έλα κεγάιν ρψξν ζε κηα ζεηξά απφ κηθξφηεξεο 

πεξηνρέο νη νπνίεο εμειίζζνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο. Ζ εμππλάδα ζηξέθεηαη 

ελαληίνλ ηεο δηαθφζκεζεο θαη ηα θαηαζηήκαηα γίλνληαη αληηιεπηά σο ζπλζέζεηο 

ζθέςεσλ θαη φρη σο δηαθνζκεηηθέο πξνηάζεηο. Ο ζπλερήο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαζίζηαηαη εθηθηφο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο «ηαπεηζαξίαο». Τπφ 

επξχηεξν πξίζκα ζεσξνχκελε κπνξεί λα απνηππσζεί σο κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία ηα 

νπνία εληάζζνληαη ζην θαηάζηεκα θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαιιαρζνχλ ηαρχηεξα 

απφ ηελ ίδηα ηελ αξρηηεθηνληθή επέκβαζε. 

 Οη πειάηεο δελ αλαγλσξίδνληαη πιένλ σο θαηαλαισηέο αιιά σο δηεξεπλεηέο, καζεηέο, 

αζζελείο θαη επηζθέπηεο κνπζείσλ. Ζ εκπεηξία ησλ αγνξψλ εκπινπηίδεηαη κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο γθαιεξί, ζηαπξνδξφκη, ζθελή, 

αίζνπζα εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, βηβιηνζήθε, γθαιεξί πξσηνηχπσλ, εθζεζηαθφο 

ρψξνο, αξρείν, εξγαζηήξην, θιηληθή θαη θαξκαθείν.  Ζ αηκφζθαηξα ησλ θαηαζηεκάησλ 

πεξηιακβάλεη ςεθηαθά αζαλζεξ, πνιππξηζκαηηθνχο θαζξέθηεο, πφξηεο ρσξίο 

εηζφδνπο, ρψξνπο ηέρλεο, εηθαζηηθά δξψκελα, ιηηή δηαθφζκηζε, ζπζρεηηζκνχο κε ην 

πξψην θαηάζηεκα ζην Μηιάλν, κε ηε ζηνά Emanuelle Vittoro, πεξίπηεξα ελεκέξσζεο, 

ζθάια απφ θχκα, ηαπεηζαξίεο θαιιηηερλψλ, έξγα ηέρλεο, πξνβνιέο ζηλεκά, θαζξέθηεο 

ζηνπο ηνίρνπο….. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8:  ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

8.1: Γεληθά πκπεξάζκαηα 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ζπλεξγάδεηαη κε ην κάξθεηηλγθ θαη ηνπ πξνηείλεη δηφδνπο ζηξαηεγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο. Σν κέγεζνο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν παξέρεηαη ην παξερφκελν πξντφλ, 

ε ηαπηφηεηα ηεο επσλπκίαο θαη ην κπζηήξην πνπ ζπλνδεχεη ηελ επσλπκία ζηα κάηηα 

ησλ θαηαλαισηψλ, αλαιχνληαη ππφ αξρηηεθηνληθφ πξίζκα. Σα αηκνζθαηξηθά ζηνηρεία 

ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο επσλπκίαο Prada επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ρσξίο 

λα δηαθαίλνληαη νη πξνζέζεηο ηνπο. Ζ εκπεηξία θαηαλάισζεο θαη ην κάξθεηηλγθ 

εληππψζεσλ μερσξίδνπλ ηηο επσλπκίεο θαη δηθαηνινγνχλ ηελ ηειηθή ηηκή ησλ 

πξντφλησλ ησλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζε εχξσζηε αγνξά ζηφρν. Ζ κάξθα είλαη 

έλα εληαίν εκπνξηθφ ζήκα ην νπνίν εληζρχεηαη απφ πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο, ηαπηφηεηεο 

ηηο νπνίεο δαλείδεηαη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ζθέςε ε νπνία κεηαηξέπεη ηνλ ρψξν ζε 

εξγαιείν κάξθεηηλγθ.  

 

  

8.2: Πεξηνξηζκνί θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη ζα αθνινπζήζνπλ 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα νη νπνίεο ζα εδξάδνληαη ζηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

  

Οη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα θαηαδεηρζεί ε ζρέζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ θαη λα πεξηγξαθνχλ νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ αηκφζθαηξα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Prada ζηε Νέα Τφξθε, ζην Σφθπν 

θαη ζην Μηιάλν, φπσο ηα ζρεδίαζε ν Οιιαλδφο αξρηηέθηνλαο Rem Koolhaas. 

 

Χο κεζνδνινγία έξεπλαο γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηξηψλ αξρηηεθηνληθψλ βηβιίσλ, ελδεηθηηθά ηεο αξρηηεθηνληθήο 

ζθέςεο ηνπ Koolhaas, ηα νπνία δελ δηαηίζελην ζε ειεθηξνληθή κνξθή γεγνλφο ην νπνίν 

δπζρέξαλε ηελ αξηζκεηηθή θαηαγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ ησλ νπνίσλ αλαιχζεθαλ. 

Απνηέιεζκα ήηαλ ε πεξηζζφηεξν πνηνηηθή παξά πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Χο 

πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζα ήηαλ ε ακηγήο ρξήζε ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 
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γηα ηελ ζπζρέηηζε αξρηηεθηνληθήο θαη κάξθεηηλγθ κέζσ θαηαγξαθήο άξζξσλ ηα νπνία 

εξεπλνχλ ην ελ ιφγσ ζέκα.  

 

Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη 

ζπλζέηνπλ ηελ αηκφζθαηξα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Prada ζην εμσηεξηθφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξαηήξεζε ειεθηξνληθνχ πιηθνχ – βίληεν δηαζέζηκσλ ζην 

δηαδίθηπν θαη εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ ην νπνίν έρεη εθδψζεη ε επσλπκία Prada ελδεηθηηθφ 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηνλ Rem Koolhaas. Χο εθ ηνχηνπ, ε παξαηήξεζε δελ έγηλε εθ 

ηνπ ζχλεγγπο. Δπηπιένλ ήηαλ δχζθνιε ε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηεο επσλπκίαο ζην εμσηεξηθφ ην νπνίν ζα απνηχπσλε ην αληίθξηζκα ησλ 

αηκνζθαηξηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε. Χο πξφηαζε 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζα ήηαλ ε αλεχξεζε δηφδνπ δηελέξγεηαο εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο 

πειάηεο ηεο επσλπκίαο ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ εθεί εδξάδνληαη ηα θαηαζηήκαηα ηα 

νπνία ζρεδίαζε ν Koolhaas,  
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