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I. Εισαγωγή

Η ανάπτυξη του Internet υπήρξε γεωμετρική. Μέχρι το τέλος του 1996 υπήρχαν 

τουλάχιστον 10 εκατομμύρια hosts στο Internet που συνέδεαν 105.000 δίκτυα1, ενώ ο 

συνολικός αριθμός χρηστών εκτιμούταν μεταξύ 32 και 50 εκατομμύρια παγκοσμίως 2 

και ο αριθμός αυτών διπλασιάζεται ετησίως.

Μια από τις παλιότερες και mo δημοφιλείς δραστηριότητες στο Internet είναι η 

προώθηση και προβολή. To Internet επιτρέπει προηγμένες δραστηριότητες 

μάρκετινγκ και ιδιαίτερα διαδραστικό (interactive) μάρκετινγκ, καθώς ο χρήστης 

πλέον μπορεί συμμετέχει ενεργά και να ανταποκρίνεται στις διάφορες προωθητικές 

ενέργειες και καμπάνιες.

Διάφορες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς δείχνουν μια ετήσια αύξηση που 

κινείται στο 100% μέχρι σήμερα ενώ στο μέλλον προ βλέπεται ετήσια αύξηση της 

τάξης του 50%. Πρόσφατη έρευνα του eMarketer3 θεωρεί ότι η διαφημιστική δαπάνη 

θα κινηθεί από τα 707 εκατ. δολάρια το 1997 στα 43 δισ. δολάρια το 2005, με την 

μεγαλύτερη μερίδα να κατέχεται από τις ΗΠΑ.

1. Η Μμη toy Internet ςτην Ελλαδα

Σύμφωνα με την έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ROTA με 

θέμα τους καταναλωτές μέσω Internet στην Ελλάδα, στο τέλος του 2000 οι χρήστες 

Internet στην Ελλάδα αντιπροσώπευαν το 17% του συνολικού πληθυσμού, ενώ οι

1 Cyber Atlas, 1996, Url: http://www.cyberatlas.com/news.html
2 Forrester Research 1996, 1997 Url: www.forrester.com
3 www.emarketer.com____________________________________________________________________
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καταναλωτές μέσω Internet αποτελούσαν ένα κοινό της τάξης των 200-300.000 

ατόμων4.

Οι υπάρχοντες καταναλωτές μέσω Internet αντιστοιχούν στο 12% των συνολικών 

χρηστών Internet στην Ελλάδα. Για το 2001 αναμένεται ότι ο αριθμός αυτός θα 

διπλασιαστεί, οπότε και θα υπάρχουν περισσότεροι από 500.000 Έλληνες που θα 

χρησιμοποιούν το Internet για αγορές. Το προφίλ των καταναλωτών που ήδη 

χρησιμοποιούν το Internet για τις αγορές τους είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο. 

Πρόκειται για άτομα από 25 έως 45 ετών, με υψηλή μόρφωση (διαθέτουν 

τουλάχιστον ένα πανεπιστημιακό πτυχίο) και κατοικούν στην Αθήνα. Οι υπάρχοντες 

καταναλωτές μέσω Internet έχουν πρόσβαση στο Internet τόσο στην εργασία όσο και 

στο σπίτι και έχουν τις αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα ως πρωταρχικό λόγο 

χρήσης του Internet. Πρόκειται για άτομα με μεσαία έως και υψηλά εισοδήματα, με 

τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στα άτομα με μηνιαία εισοδήματα μεγαλύτερα των 

500.000 δρχ. Τέλος, η οικογενειακή κατάσταση δεν παρουσιάζεται να επηρεάζει 

ιδιαίτερα την επιλογή του Internet ως καναλιού αγορών, παρά το γεγονός ότι οι 

έγγαμοι καταναλωτές δείχνουν μία ελαφρώς μεγαλύτερη τάση.

II. Το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο καλείται να επιλύσει παραδοσιακά επιχειρηματικά 

προβλήματα, όπως η δυσχέρεια των έγγραφων συναλλαγών, η αδυναμία 

αποτελεσματικής διαχείρισης αποθεμάτων κ.α. αλλά και να προσφέρει νέες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως η εύρεση νέων εταίρων, συμπεριλαμβανομένης και 

της προσφοράς νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.

4 πηγή: http://netbiz.gr___________________________________________________________________
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Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αναφέρεται σε τέσσερις κυρίως επιχειρηματικούς άξονες 

προσφέροντας:

• Εξελιγμένη πρόσβαση σε παγκόσμια επιχειρηματική πληροφορία

• Νέα κανάλια προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών

• Αυτοματοποίηση και διευκόλυνση των συναλλαγών

• Ηλεκτρονική διανομή προϊόντων (π.χ. πληροφοριών, μουσικής κ.λπ.)

Ο αυξημένος ανταγωνισμός που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στο χώρο 

του εμπορίου, ωθεί τις επιχειρήσεις στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών (και 

συνήθως γραφειοκρατικών) μεθόδων επιχειρηματικής λειτουργίας και στην 

υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών (και ιδιαίτερα με χρήση του Internet) με 

διάφορους τρόπους: από την απλή παρουσία σε ένα ιστότοπο (Web site) μέχρι την 

προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την αγορά προϊόντων από το σπίτι (home 

shopping). Μάλιστα, ο αριθμός των πωλήσεων σε πολλά καταστήματα λιανικού 

εμπορίου, σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο μειώνεται, ενώ εικονικά καταστήματα στο 

Internet φαίνεται να κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Στην Ελλάδα οι συναλλαγές μέσω του Internet αναμένεται ότι θα φτάσουν τα 6 τρις, 

δραχμές το 20045.

Αυτό προκύπτει με βάση πανευρωπαϊκή έρευνα της Gartner που έγινε για 

λογαριασμό της Cisco Systems, σύμφωνα με την οποία η μέση αξία των κατά 

κεφαλήν συναλλαγών μέσω του Internet θα ανέλθει στην Ελλάδα από τα 60 δολάρια 

το 2000 στα 1.500 το 2004.

5 http://active.naftemporiki.gr/news/static/00/l 1/10/98188.htm________________________________
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Σύμφωνα με τον Patrick King της PricewaterhouseCoopers6 η μετάβαση των 

επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται σε τέσσερα στάδια :

1. Ξεκινούν με μια ιστοσελίδα, επειδή αυτό τους είναι γνωστό - το Internet είναι 

πλέον ένα καθημερινό επιχειρηματικό εργαλείο.

2. Ενσωματώνουν τις διαδικασίες αγοράς και πώλησης της ιστοσελίδας με τα 

επιχειρησιακά συστήματα ERP7. Πολλές επιχειρήσεις ήδη το έχουν κάνει ή 

βρίσκονται στην διαδικασία υλοποίησης. Στην συνέχεια επεκτείνουν τις δυνατότητες 

του ιστοχώρου συνδέοντας το με τις προμηθευτικές αλυσίδες, μηδενίζοντας τον 

απαιτούμενο όγκο εγγράφων και το κόστος.

3. Το τρίτο στάδιο είναι μια ριζική αλλαγή της βιομηχανίας, καθώς outsourced 8 

εφαρμογές υποστηρίζουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι χρήστες αυτών των 

εφαρμογών θα σχηματίσουν είτε κάθετες (vertical) είτε διαστρωματοποιημένες 

(horizontal) κοινότητες.

Οι κάθετες κοινότητες αποτελούνται από επιχειρήσεις του ίδιας βιομηχανίας. Οι 

επιχειρήσεις αυτές θα είναι συνδεδεμένες με μια outsourced εφαρμογή η οποία θα 

υποστηρίζει μια κοινή αλυσίδα αξίας (value chain). Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η διασύνδεση μεταξύ αεροπορικών εταιρειών και τουριστικών πρακτορείων για 

τις κρατήσεις θέσεων.

6 Time to Distinguish between E-business and E-commerce, Patrick King, Partner at 
PricewaterhouseCoopers Management Consultancy Services and Joe Clift, UK Marketing Director, 
UUNET
url:
http://www.pwcglobal.com/extweb/manissue.nsCDocID/5132263E573A51C9852567BA008003CE
7 ERP (Enterprise Resource Planning): Πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται τις ενδοεπιχειρησιακές 
διεργασίες, δηλαδή εμπορεύματα, αποθέματα, τήρηση βιβλίων, οργάνωση παραγωγής και 
προσωπικού.
8 Outsourced είναι οι δραστηριότητες της επιχείρησης οι οποίες δεν εκτελσύνται εσωτερικά από την
ίδια αλλά ανατίθσνται σε ειδικευμένες τρίτες επιχειρήσεις (για παράδειγμα η ανάθεση της τήρησης 
λογιστικών βιβλίων σε λογιστικό γραφείο αντί της διατήρησης λογιστηρίου μέσα στην επιχείρηση).
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Οι διαστρωματοποιημένες κοινότητες είναι ανεξάρτητες βιομηχανίας. Οι επιχειρήσεις 

είναι συνδεδεμένες με μια κοινή ανάγκη για υποστήριξη σε συγκεκριμένο τομέα όπως 

είναι η προμήθεια πρώτων ή βοηθητικών υλών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στις 

περιπτώσεις αυτές είναι η ανάθεση σε τρίτους της τήρησης λογιστικών βιβλίων.

4. Στο τέταρτο στάδιο, το e-επιχειρείν δημιουργεί νέο ανταγωνισμό μέσω της 

μείωσης των εμποδίων εισόδων στις διάφορες αγορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η είσοδος των βρετανικών αλυσίδων supermarket Tesco και Sainsbury στην 

παροχή τραπεζικών υπηρεσιών.

Αριστοτέλης Ν. Στογκίκας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 6
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II. To Internet ως μέσο προβολής
ΚΛI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

I. Η Αλλαγή στο Επικοινωνιακο Μοντέλο

'Οπως είχε ήδη επισημανθεί από το 1964 «το μέσο είναι το μήνυμα» (“the medium is 

the message”9). Αν η ρήση αυτή του McLuhan, που ήθελε να τονίσει την μεγάλη 

βαρύτητα της τηλεόρασης από την δεκαετία του 1960, ισχύει και δίνει τον τόνο τον 

εξελίξεων από τότε έως σήμερα, τότε η έλευση του νέου μέσου, του Internet, 

δημιουργεί νέες προοπτικές τόσο στην προβολή και προώθηση όσο και στην 

επικοινωνία.

Στο παραδοσιακό μοντέλο μαζικής επικοινωνίας, ένας πομπός (π.χ. μία επιχείρηση) 

εκπέμπει το μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα μέσο, με πολλούς αποδέκτες - 

καταναλωτές, όπως φαίνεται σχηματικά στο παρακάτω γράφημα.

Γράφημα ΙΙ-1: Παραδοσιακό Μοντέλο Επικοινωνίας Μάρκετινγκ 1-προς-πολλούς για Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας
Πηγή: Hoffman and Novak(1995), Marketing in a Hypermedia CME Conceptual Foundations.

Στο επόμενο γράφημα (γράφημα ΙΙ-2) παρουσιάζεται η απλή περίπτωση 

διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ δύο ατόμων. Το ίδιο μοντέλο ισχύει και για 

περισσότερα από δύο άτομα. Οι γραμμές αντιπροσωπεύουν την ροή της επικοινωνίας 

διαμέσου ενός μέσου και οι διακεκομμένες γραμμές την ανατροφοδότηση (feedback).

9 Μ. McLuhan, Understanding Media, New York: McGraw Hill Co., 1964, σελ.8 και 22_________
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Αυτό που διαχωρίζει την περίπτωση αυτή από την προηγούμενη είναι το στοιχείο της 

διάδρασης μέσω του μέσου.

Κ Μήνυμα

Μέσο

‘ΤΙ Μήνυμα Κ

Γράφημα ΙΙ-2: Επικοινωνιακό Μοντέλο Μάρκετινγκ για Διαπροσωπική και υποβοηθούμενη από 
υπολογιστές Επικοινωνία
Πηγή: Hoffman and Novak(1995), Marketing in a Hypermedia CME Conceptual Foundations.

Oi Hoffman and Novak (1995) προτείνουν ένα νέο επικοινωνιακό μοντέλο για το 

περιβάλλον μέσω υπολογιστών (computer mediated environment - CME). Σύμφωνα 

με τον ορισμό που δίνουν, ένα υπερμεσικό (hypermedia)10 CME είναι «ένα δυναμικά 

διανεμημένο δίκτυο.... που επιτρέπει σε καταναλωτές και επιχειρήσεις 1) να 

παρέχουν και να έχουν διαδραστική πρόσβαση σε υπερμεσικό περιεχόμενο και 2) να 

επικοινωνούν μέσου αυτού».

Το νέο μοντέλο (γράφημα ΙΙ-3) είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός των δύο 

παραπάνω μοντέλων. Το περιεχόμενο είναι υπερμεσικό και το μέσο είναι το δίκτυο 

(το Internet). Η διαφορά μεταξύ του δεύτερου μοντέλου και αυτού είναι ότι η 

αλληλεπίδραση πια μπορεί να είναι και με το μέσο και όχι μονάχα μέσω αυτού.

10 hypermedia = Μέσα που χρησιμοποιούν, εκτός από κείμενα, και εικόνες, ήχο, video. Παραδείγματα
hypermedia αποτελούν το Web και βέβαια τα Multimedia CD-ROMs__________________________
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Γράφημα ΙΙ-3: Νέο Μοντέλο Επικοινωνίας Μάρκετινγκ στο Internet
Πηγή: Hoffman and Novak(1995), Marketing in a Hypermedia CME Conceptual Foundations.

II. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ INTERNET

Ένας καλός σχεδιασμός του διαφημιστικού προγράμματος μιας εταιρείας 

περιλαμβάνει και την κατάλληλη επιλογή των μέσων μαζικής επικοινωνίας στο οποίο 

το διαφημιστικό μήνυμα θα προβληθεί.

Για την κατάλληλη επιλογή λαμβάνονται υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, του κάθε μέσου. Αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά 

στον παρακάτω πίνακα.

Είδος μέσου Δυνάμεις Αδυναμίες

Εφημερίδες

• Μεγάλη κυκλοφορία -

αναγνωσιμότητα.

• Αν είναι καθημερινής

κυκλοφορίας τότε μπορεί να

• Μικρή επιλεκτικότητα

αναγνωστικού κοινού.
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υπάρξει εντατική διαφήμιση.

• Επιλεκτικότητα ως προς την 

γεωγραφική περιοχή.

• Ευελιξία ως προς τον χρόνο 

εμφάνισης και αγοραζόμενου 

χώρου.

• Σχετικά φθηνό μέσο.

• Επιλεκτικότητα κοινού,

ανάλογα με την κατηγορία και 

την εμβέλεια
• Υψηλό κόστος.

• Δεν υπάρχει ευελιξία ως προς την
Περιοδικά • Καλύτερες δυνατότητες στην 

χρησιμοποίηση χρώματος.

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

σε σχέση με τις εφημερίδες.

επιλογή του χρόνου προβολής της 

διαφήμισης.

• Χρησιμοποίηση και • Υψηλό κόστος παραγωγής της

αξιοποίηση ήχου, κίνησης. διαφήμισης.

χρώματος και εικόνας. • Υψηλό κόστος αγοράς χρόνου.

• Μεγάλη κάλυψη. • Μικρή διάρκεια ζωής του

Τηλεόραση
• Χαμηλό σχετικό κόστος διαφημιστικού μηνύματος.

(συνολικό κόστος / αριθμό • Χαμηλή επιλεκτικότητα κοινού.

τηλεθεατών). • Περιορισμένη ευελιξία στον

• Κατάλληλο για προβολή χρονικό προσδιορισμό και κατανομή

προϊόντων μαζικής του διαφημιστικού μηνύματος στις

κατανάλωσης. ζώνες ακροαματικότητας.
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Ράδιο

• Χαμηλό κόστος.

• Μεγάλη ευελιξία ως προς τις 

προθεσμίες και την επιλογή 

χρόνου.

• Χρονική ακρίβεια της

παρουσίασης του μηνύματος.

• Υψηλή επιλεκτικότητα

κοινού - στόχου.

• Χρήσιμο για την επίτευξη

επαναληπτικότητας του

μηνύματος.

• Κατάλληλο για προσέγγιση 

ακροατών εκτός σπιτιού.

• Μικρή ακροαματικότητα.

• Πολύ μικρή διάρκεια ζωής του 

μηνύματος.

• Πιθανότητα εύκολης απώλειας

ακροατηρίου λόγω αλλαγής

σταθμού.

Αμεση

Διαφήμιση

• Εύκολος έλεγχος

αποτελεσματικό τητας.

• Χαμηλό σχετικό κόστος.

• Υψηλή επιλεκτικότητα

κοινού - στόχου.

• Υψηλό κόστος παραγωγής.

Πίνακας ΙΙ-1: Δυνάμεις & Αδυναμίες Παραδοσιακών Μέσων.
Πηγή: Γ.Χ. Ζώτος (2000), Διαφήμιση, Θεσσαλονίκη University Studio Press.

Για την καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Internet ως 

διαφημιστικό μέσο θα πρέπει να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά του σχέση με τα 

παραδοσιακά μέσα. Τα παραπάνω μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι αυτά που 

ανταγωνίζονται πιο πολύ με το Internet.
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To Internet συνδυάζει στοιχεία και χαρακτηριστικά από την τηλεόραση, την 

εφημερίδα, τα περιοδικά και την άμεση διαφήμιση. To Internet, λοιπόν, έρχεται 

πιο κοντά στα τέσσερα αυτά μέσα μαζικής επικοινωνίας για τους ακόλουθους 

λόγους".

• To Internet προσφέρει δυναμική εικόνα και ήχο με αποτελέσματα παρόμοια με 

αυτά τις τηλεόρασης.

• Προσφέρει ενημέρωση σε καθημερινή βάση (ενίοτε και πιο συχνά) όπως η 

εφημερίδα.

• Χρησιμοποιείται για την τμηματοποίηση και στόχευση της αγοράς και του 

κοινού.

• Η εικόνα και τα χρώματα είναι ανώτερα αυτών των περιοδικών.

• Είναι τόσο άμεσο όσο και η άμεση διαφήμιση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο.

• Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας είναι ευκολότερος με την χρήση των νέων 

προγραμμάτων και λογισμικών.

• Η δυνατότητα διασποράς της πληροφορίας είναι τεράστια.

• Είναι πιθανή η παγκόσμια κάλυψη.

• Εκτός από διαφημιστικό μέσο, μπορεί να προσφέρει και 24ώρη υποστήριξη 

πωλήσεων

• Χρησιμοποιείται επίσης ως κανάλι διάθεσης και διανομής από τις εταιρείας 

πληροφορικής και λογισμικού ενώ σύντομα θα χρησιμοποιείται με αυτό τον τρόπο 

και από τον κλάδο των εκδόσεων, της μουσικής αλλά και της κινηματογραφικής 

βιομηχανίας. 11

11 Deb Biswajeet, The World Wide Web as an Advertising Medium,
url: http://www.msu.edu/user/biswajee/htmiyadv890.htni_____________________________________
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Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς και ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός χρηστών, 

έκαναν τις διαφημιστικές εταιρείες να θεωρήσουν το Internet ως ένα κατάλληλο 

διαφημιστικό εργαλείο.

Δυναμικό

Καλωδιακή
τηλεόραση

Ο

Ο Πρόσωπο με 
πρόσωπο

Απρόσωπο

Ο
Ράδιο

Ο
Internet

Ο Τηλέφωνο

Προσωπικό

Ο
Εφημερίδα
Περιοδικά
Αμεση
Διαφήμιση

q Chat

Ο Fax/ταχυδρομείο

Ο
E-mail

Στατικό
Γράφημα ΙΙ-4: Τυπολογία Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας βάσει Αντικειμενικών Κριτηρίων.
Πηγή: Hoffinan and Novak (1995), Marketing in a Hypermedia CME Conceptual Foundations

Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζεται η σχετική θέση του Internet σε σχέση με 

άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας με βάση δύο άξονες: την στατικότητα και την 

προσωπική επαφή.

Η θέση του Internet κοντά στην αρχή των αξόνων υποδεικνύει, σύμφωνα με τους 

Hoffinan et al, ότι είναι το πιο «τυπικό» μέσο και μοιράζεται χαρακτηριστικά με 

πολλά άλλα είδη μέσα μαζικής επικοινωνίας. Το τρίτο μοντέλο που παρουσιάστηκε

στο κεφάλαιο II-1, τοποθετεί το Internet πιο κοντά στο οριζόντιο άξονα σε σχέση με
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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -
Ειδίκευση Marketing



Διπλωματική Εργασία
Η Διαφήμιση στο Internet II. To Internet ως μέσο προβολής και διαφήμισης

τα παραδοσιακά μέσα. Αν δούμε το Internet ως σύνολο μαζί με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και το chat, τότε βλέπουμε ότι καλύπτει ένα πιο ευρύ φάσμα 

χαρακτηριστικών και διαύλων επικοινωνίας.

Έρευνα που έγινε σε διαφημιστικές εταιρείες στην Αυστραλία12 παρείχε και την 

εμπειρική υποστήριξη στην παραπάνω ανάλυση των Hoffman et al.

Μακροπρόθεσμοι
στόχοι

Ο
Περιοδικά

Τηλεόραση

Ο

Συναίσθημα

Άμεση Διαφήμιση
Ο

Ο
Ο

Internet

Λογική

Ράδιο

Βραχυπρόθεσμοι
στόχοι

Γρόφημα ΙΙ-5: Αντιληπτικός Χάρτης Μέσων
Πηγή: Leong, Huang, Stanners, Comparing the Effectiveness of the Web Site with Traditional Media, 
Journal of Advertising Research, September-October 1998

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι διαφημιστές θεωρούν το Internet ως ένα ξεχωριστό

και διακριτό μέσο. Ωστόσο, έχει πολλά κοινά σημεία με την άμεση διαφήμιση.

Όπως φαίνεται στον παραπάνω αντιληπτικό χάρτη (γράφημα ΙΙ-5), το Internet 

απευθύνεται στην λογική και είναι καταλληλότερο για περισσότερο 

βραχυπρόθεσμους στόχους.

12 Leong, Huang, Stanners, Comparing the Effectiveness of the Web Site with Traditional Media,
Journal of Advertising Research, September-October 1998___________________________________
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Τα συμπεράσματα της παραπάνω έρευνας όσον αφορά τις αντιλήψεις των 

διαφημιστικών εταιρειών για τον τρόπο αλλά και το γιατί χρησιμοποιούν το Internet 

ήταν:

■ Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για την μεταφορά πληροφοριών και λεπτομερειών.

■ Έχει μικρό σχετικό κόστος, δηλαδή συνολικό κόστος προς τον αριθμό των 

χρηστών.

■ Είναι μέσο το οποίο απευθύνεται περισσότερο στη λογική.

■ Είναι αποτελεσματικότερο από την τηλεόραση, εφημερίδες και περιοδικά στην 

παρακίνηση δράσης.

■ Είναι αποτελεσματικό για βραχυπρόθεσμους αλλά και για μακροπρόθεσμους 

διαφημιστικούς στόχους.

■ Δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην έκκληση του θυμικού.

■ Δεν είναι αποτελεσματικό στην αλλαγή και στην διατήρηση στάσεων.

Η πιο σημαντική επίπτωση των παραπάνω συμπερασμάτων, κατά τους Leong et al, 

είναι ότι οι διαφημιστές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους κλασικούς τρόπους 

διαφήμισης στο Internet. Αντίθετα, η διαφήμιση θα πρέπει να σχεδιάζεται ειδικά 

για το μέσο βάσει των χαρακτηριστικών του.
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III. Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

I. ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Ο τύπος της διαφήμισης αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αυτή εμφανίζεται. Στα 

παραδοσιακά μέσα, οι διαφημίσεις γενικά εμφανίζονται με τον ίδιο βασικό τρόπο. 

Στην τηλεόραση, για παράδειγμα, οι διαφημίσεις είναι 30- ή 60- δευτερόλεπτα 

σποτάκια ενώ στα περιοδικά είναι μισές ή ολόκληρες σελίδες.

To Internet έχει την δυνατότητα να υποστηρίζει διαφορετικές μορφές διαφημίσεων. 

Σύμφωνα με το Internet Advertising Bureau (1999), το 55% των online διαφημίσεων 

είναι banners, 37% είναι χορηγίες (sponsorships) και 8% είναι σύνδεσμοι (links), 

interstitials και pop-ups. Με εξαίρεση τις χορηγίες, όλοι αυτοί οι τύποι εμφανίζονται 

μονάχα στο Internet. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση των χορηγιών, αυτές 

λειτουργούν και εμφανίζονται διαφορετικά στο Internet.

Παρακάτω αναφέρονται οι βα λκοί τύποι διαφήμισης του Internet13.

/. Banners

Τα banners είναι τα ορθογώνια γραφικά που βρίσκονται συνήθως στην αρχή μιας 

ιστοσελίδας.

Διάφορες έρευνες καταδεικνύουν την σημασία των banners. Σύμφωνα με έρευνα του 

Internet Advertising Bureau( 1997), τα banners αυξάνουν την ενημέρωση για το 

προϊόν (awareness) ακόμα και χωρίς click through, (για παράδειγμα ΙΑΒ, 1997). 

Όταν όμως «κλικάρονται» τα banners τότε οι στάσεις φαίνεται να γίνονται πιο θετικές 

και να υπάρχει ισχυρότερη πρόθεση αγοράς (Brill, 1999). Το μέγεθος των banners

13 S. Rodgers & Ε. Thorson, The Interactive Advertising Model: How Users Perceive and Process
Online Ads, Journal of Interactive Advertising, Vol, 1, No. 1, Fall 2000________________________
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επίσης επηρεάζει την επεξεργασία της πληροφορίας. Τα μεγαλύτερα banners τείνουν 

να δείχνουν υψηλότερους δείκτες click-through από ότι τα μικρότερα banners, όπως 

επίσης και τα κινούμενα (animated) σε σχέση με τα στατικά (static) banners.

//. Interstitials αν ο Pop-ups

Αν και οι όροι "interstitial" και "pop-up" συνήθως χρησιμοποιούνται εναλλακτικά σε 

διάφορα άρθρα και βιβλία, ωστόσο πρόκειται για δύο διαφορετικούς τύπους 

διαφήμισης.

Τα interstitials είναι τύπος διαφήμισης που παρεμβάλλεται της επαφής του χρήστη με 

μία σελίδα. Όταν ο χρήστης καλέσει μια συγκεκριμένη σελίδα, αντί της σελίδας 

αυτής παρουσιάζεται αρχικά μπροστά του μια διαφήμιση που καταλαμβάνει 

ολόκληρη την οθόνη, η οποία εξαφανίζεται μετά από λίγο και εμφανίζεται τότε η 

σελίδα που είχε καλέσει ο χρήστης.

Απ’ την άλλη μεριά τα pop-ups είναι τύπος διαφήμισης η οποία αναδύεται και 

φορτώνει σε ένα νέο μικρότερο παράθυρο μπροστά ή πίσω από τον Web Browser την 

ώρα που ο χρήστης μπαίνει σε μία σελίδα. Μέσα στο Pop-Up παράθυρο μπορεί να 

υπάρχει μία απλή εικόνα ή μία ολόκληρη σελίδα με κάθε μορφής πληροφορία και 

τεχνολογία.

Η διαφοροποίηση αυτή είναι απαραίτητη για διαφόρους λόγους. Πρώτον, τα 

interstitials δεν διακόπτουν την εμπειρία του χρήστη γιατί συνήθως εμφανίζονται ενώ 

ο χρήστης περιμένει να κατεβάσει μια σελίδα. Ωστόσο, οι χρήστες έχουν λιγότερο 

έλεγχο πάνω σε αυτόν τον τύπο διαφήμισης επειδή δεν υπάρχει επιλογή κλεισίματος, 

εξόδου ή ακύρωσης του interstitial, εν αντιθέσει με τα pop-ups. Με τα interstitials ο 

χρήστης θα πρέπει να περιμένει ωσότου τρέξει ολόκληρη η διαφήμιση.
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Ον δύο αυτοί τύποι διαφήμισης αναμένεται ότι θα έχουν διαφορετική επίδραση στον 

χρήστη του Internet. Οι διαφημίσεις που διακόπτουν την ροή των εργασιών του 

χρήστη, όπως στην περίπτωση των pop-ups, πιθανόν να είναι λιγότερο προτιμητέες 

και πιο εκνευριστικές στον χρήστη από ότι οι διαφημίσεις που «τρέχουν» μεταξύ των 

δραστηριοτήτων του χρήστη. Επιπροσθέτως, αναμένεται τα interstitial να έχουν 

μεγαλύτερη επίδραση στην μνήμη καθώς καταλαμβάνουν συνήθως ολόκληρη την 

οθόνη ενώ τα pop-ups μπορεί να καταλαμβάνουν μόνο το 1/10.

Τέλος αναμένεται οι δύο αυτές μορφές να αλληλεπιδρούν με το σκοπό χρήσης του 

Internet. Χρήστες που χρησιμοποιούν το Internet ως μέσο έρευνας πιθανότατα να 

εκνευρίζονται με τα pop-ups και τα interstitials. Αντίθετα τα άτομα που 

χρησιμοποιούν το Internet ως μέσο διασκέδασης και ψυχαγωγίας ίσως να θεωρούν τα 

pop-ups και τα interstitials ενδιαφέροντα ή άξια εξερεύνησης.

///. ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Η χορηγία αναφέρεται στην ανάληψη από μία επιχείρηση ή από έναν οργανισμό 

μέρους ή και όλου του κόστους εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων όπως εκθέσεις, 

συναυλίες, εκπομπές στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση κ.ά. με αντάλλαγμα την 

προβολή της επιχείρησης, του οργανισμού ή συγκεκριμένου προϊόντος / υπηρεσίας 

στην διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων.14

Στα παραδοσιακά μέσα η χορηγία περιορίζεται στην απλή αναφορά του επώνυμου 

προϊόντος (brand name) με ή χωρίς ένα σύντομο σλόγκαν.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην χορηγία στο Internet. Ωστόσο, μπορούν να 

παρουσιαστούν και ως μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή μιας λίστας

14 Γ.Χ. Ζώτος, 2000, Διαφήμιση, Θεσσαλονίκη University Studio Press.________________________
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χορηγών. Επιπλέον, το όνομα του χορηγού μπορεί να έχει σύνδεσμο (link) με την 

επίσημη ιστοσελίδα του χορηγού.

/>.Σύνδεσμοι (Links)

Ο σύνδεσμος είναι απλά μια (συνήθως υπογραμμισμένη ή/και με μπλε 

γραμματοσειρά) λέξη ή φράση ή εικόνα, που ένα κλικ του χρήστη του επιτρέπει να 

μεταβεί σε άλλη ιστοσελίδα. Οι σύνδεσμοι είναι παρόμοιοι με τις χορηγίες επειδή 

χρησιμοποιούν πολύ λίγο χώρο από ότι οι άλλοι τύποι διαφήμισης και είναι 

ενσωματωμένοι στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Μπορούν να υπάρχουν αναρίθμητοι 

σύνδεσμοι σε κάθε ιστοσελίδα.

ν.ΐΣτοτοποι (Websites)

Ίσως η πιο σημαντική μορφή διαφήμισης στο Internet, και η πιο παλιά, είναι οι 

ιστότοποι.

Οι Hoffman, Novak και Chatterjee είχαν κατατάξει τους ιστότοπους σε έξι 

κατηγορίες:

1. Online βιτρίνες ή καταστήματα (online storefront), στα οποία μπορούν να 

γίνουν εμπορικές συναλλαγές.

2. Ιστότοποι ιντερνετικής παρουσίας (Internet Presence Sites). Στους ιστότοπους 

αυτούς, η επιχείρηση απλά πιστοποιεί την παρουσία της στο Internet. Αυτοί οι 

ιστότοποι μοιάζουν με απλά διαφημιστικά φυλλάδια.

3. Ιστότοποι περιεχομένου (Content Sites)

4. Εμπορικά κέντρα. Αποτελούνται από ένα σύνολο online καταστημάτων.

5. Ιστότοποι παρακίνησης (Incentive sites). Στόχος είναι η έλξη χρηστών σε 

συγκεκριμένες εμπορικές ιστοσελίδες.
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6. Μηχανές Αναζήτησης (Search Agents). Είναι οι ιστότοποι αυτοί που 

λειτουργούν σαν τον χρυσό οδηγό. Ο χρήστης εισάγει μια λέξη - κλειδί και η 

μηχανή αναζήτησης την αναζητά σε ολόκληρο το Internet.

Οι τρεις πρώτοι ιστότοποι ανήκουν στην κατηγορία των «ιστότοπων προορισμού» 

(destination sites) ενώ οι τρεις επόμενοι ανήκουν στην κατηγορία των «ιστότοπων 

ελέγχου κίνησης» (web traffic control sites).

Οι ιστότοποι διαφέρουν σημαντικά από τους άλλους τύπους διαφήμισης στο Internet 

καθώς θα πρέπει να αναζητούνται ενεργητικά από τους ίδιους τους χρήστες, εν 

αντιθέσει με τους άλλους τύπους που εμφανίζονται τυχαία μπροστά τους.

Εικάζεται ότι η επεξεργασία της πληροφορίας στους ιστότοπους θα είναι πιο 

πολύπλοκη από ότι σε άλλους τύπους διαφήμισης (χορηγίες, banners κτλ.) καθότι οι 

χρήστες θα εισέρχονται στον ιστότοπο με διαφορετικά κίνητρα και σκοπούς (για 

παράδειγμα κάποιος για διασκέδαση ενώ κάποιος άλλος για πληροφόρηση) ενώ και ο 

χρόνος παραμονής τους θα είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο τον οποίο αφιερώνουν σε 

κάποιο άλλο τύπο διαφήμισης.

II. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ 
/. Streaming

Η τεχνολογία streaming αναφέρεται ταυτόχρονη μετάδοση ροής δεδομένων χωρίς να 

απαιτείται το «κατέβασμα» (downloading) ολόκληρου του αρχείου. Αφού φορτωθεί η 

αρχή του αρχείου ήχου ή βίντεο αρχίζει η αναπαραγωγή του ήχου ή του βίντεο ενώ 

ταυτόχρονα «κατεβαίνευ> και το υπόλοιπο κομμάτι του αρχείου.
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//. A ΰ VER6AMIN6

Η τελευταία τάση στο χώρο του online marketing αποκαλείται “Advergaming”, μια 

σύνθεση των λέξεων advertising και games. Τα advergames είναι η εκμετάλλευση της 

διαδραστικότητας (interactivity) των παιχνιδιών και η μετατροπή τους σε 

διαδραστικές διαφημίσεις. Η συγκεκριμένη αγορά αναπτύσσεται ραγδαία και, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Jupiter Media Metrix, ο τζίρος της για το 2000 έχει 

αγγίξει τα 6,5 δισ. δολάρια.

Αν και το πρώτο advergame δημιουργήθηκε πριν από 3 χρόνια από τα Pringles, 

μονάχα τον τελευταίο χρόνο έχει υιοθετηθεί αυτή η τάση από τις μεγάλες εταιρείες 

(για παράδειγμα την Nike, την Ford Motor Company, την Jack Daniels). Σύμφωνα με 

την adlink.gr15 η ανταπόκριση του κοινού στα e-mail της Ford για το παιχνίδι “Ford 

Escape” έχει αυξηθεί κατά 40%.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για την φιλοξενία των διαφημιστικών παιχνιδιών.

Πρώτον, ο διαφημιζόμενος μπορεί να εντάξει το παιχνίδι στη δική του ιστοσελίδα. 

Έτσι, αυξάνεται η ελκυστικότητα της ιστοσελίδας και η διάρκεια παραμονής του 

χρήστη ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της YaYa, εταιρείας ειδικευμένης στην 

ανάπτυξη εμπορικών on-line παιχνιδιών, είναι η λιγότερο αποτελεσματική.

Δεύτερον, οι διαφημιζόμενοι μπορούν να τοποθετήσουν το παιχνίδι σε ιστοσελίδες 

τρίτων, εξειδικευμένων στα παιχνίδια. Το παιχνίδι μπορεί να ξεκινά από ένα banner.

Ο τρίτος τρόπος είναι η διανομή των παιχνιδιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 

συγκεκριμένες ομάδες - στόχους, τα οποία στην συνέχεια προωθούνται σε άλλους 

χρήστες.

15 http://www.adlink.gr/article.asp71CN2509________________________________________________
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Hi. Rich media

Ο όρος rich media χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σειρά νέων τεχνολογιών με 

εξελιγμένες πολυμεσικές (multimedia) δυνατότητες.

Τα rich media αποτελούν το επόμενο βήμα στη διαφήμιση στο Internet μετά τα 

banners. Τα banners μέχρι τώρα ήταν λίγο-πολύ στατικά: χρησιμοποιούν κείμενο, 

γραφικά και απλές τεχνικές animation. Οι rich media διαφημίσεις χρησιμοποιούν πιο 

εξελιγμένες τεχνολογίες για να προσδώσουν μεγαλύτερες δυνατότητες animation και 

διάδρασης έτσι ώστε να προσελκύσουν αποτελεσματικότερα την προσοχή των 

χρηστών.

Με την χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών οι διαφημιστές ελπίζουν ότι θα 

μπορέσουν να δημιουργήσουν διαφημίσεις οι οποίες θα προσελκύουν το κοινό χάρη 

στον συνδυασμό κινούμενης εικόνας και ήχου ενώ συγχρόνως θα δίνει την 

δυνατότητα στο κοινό να αλληλεπιδράσει μαζί τους. Μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση 

με τα παραδοσιακά banners θεωρείται το γεγονός ότι δεν απαιτείται από το χρήστη να 

μεταφερθεί σε άλλη ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες. Αντιθέτως, μέσα στην 

ίδια την διαφήμιση θα του προσφέρεται ό,τι αναζητά.

Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε από την Ipsos-ASI οι διαφημίσεις που βασίζονται 

σε τεχνολογίες rich media έχουν 22% μεγαλύτερη πιθανότητα να ανακληθούν στην 

μνήμη του αποδέκτη και, επιπλέον, έχουν 35% μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει κλικ 

επάνω τους ο αποδέκτης.
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Μια άλλη έρευνα από την Wired Digital16, έδειξε 340% αύξηση των κλικ επάνω στις 

διαφημίσεις και περίπου 30% αύξηση των θετικών εντυπώσεων.

Η χρήση των rich media μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένη.

III. ΤΡΟΠΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τρεις είναι οι πιο διαδεδομένοι τρόποι κοστολόγησης της διαφήμισης στο Internet:

/.Flat Fee

Η μέθοδος αυτή χρεώνει τον διαφημιζόμενο ανάλογα με τον χρόνο παραμονής της 

διαφήμισης στον ιστότοπο.

//. Per Impression

Impression είναι η δυνατότητα που έχει ένας χρήστης να δει κάποιο banner. Όταν, 

δηλαδή, κάποιος δει μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα banner τότε μετράει ένα 

impression.

Η μέθοδος αυτή σχετίζεται με τον αριθμό των επισκεπτών που δέχεται ο ιστότοπος 

καθημερινά. Όσοι περισσότεροι επισκέπτες, τόσο μεγαλύτερο το κόστος για το 

διαφημιζόμενο.

Η χρέωση με βάση αυτή την μέθοδο προϋποθέτει και μια διαδικασία πιστοποίησης, 

δηλαδή πιστοποιημένα από τρίτους φορείς στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, σε έρευνα 

του περιοδικού eMarket17 μόνο 15 από τα 38 sites διέθεταν τέτοια στοιχεία στους 

διαφημιζόμενους. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την διαμάχη στα τέλη του 2000 

μεταξύ των δύο μεγαλύτερων ελληνικών portal, του flash.gr και του in.gr σχετικά με

16 http://www.mbinteractive.com/wired_rqjort.html
17 Ιούνιος 2001, τεύχος 8_________________________________________________________________
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τον αριθμό των επισκεπτών που δέχεται το καθένα, που έφερε στην επιφάνεια το 

πρόβλημα της έλλειψης αξιόπιστων μετρήσεων.

Hi. Per Click

Με την μέθοδο αυτή ο διαφημιζόμενος χρεώνεται ανάλογα με τα πόσα «κλικ» 

γίνονται πάνω στην διαφήμιση του. Όπως επισημαίνεται18, η μέθοδος αυτή αποτελεί 

και την πιο δίκαιη και συμφέρουσα για τον διαφημιζόμενο.

Ωστόσο, στην έρευνα του eMarket19 σε 38 ελληνικούς ιστότοπους, οι 20 χρεώνουν 

αποκλειστικά με βάση τα impressions, 5 ανάλογα με τον χρόνο παραμονής του 

banner στο site τους ενώ 13 και με τους δύο τρόπους. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 

in.gr, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ελληνικό site, προτιμά την χρονοχρέωση.

Όσον αφορά τις τιμές στο ελληνικό Internet, αυτές κυμαίνονται από 5 

δρχ./impression (www.hol.gr) έως 30 δρχ./impression (www.findlink.gr) ενώ για την 

χρονοχρέωση αυτή κυμαίνεται από 35.400 δρχ./μήνα (www.freebyte.gr) και φτάνει 

ως τα 8 εκατομμύρια τον μήνα στο in.gr.

18 Γ.Χ. Ζώτος (2000), Διαφήμιση
19 Ιούνιος 2001, τεύχος 8_________________________________________________________________
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IV. Επισκόπηση Ειδικής
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί σχετικά με την διαφήμιση και το Internet. Ωστόσο, 

οι περισσότερες ήταν πειραματικές έρευνες και αφορούσαν το αντίκτυπο που είχαν 

διάφορα banners στην στάση προς την διαφήμιση, στην ανάκληση μνήμης ή στην 

αναγνώριση του επώνυμου προϊόντος.

Εξαίρεση αποτελούν δύο έρευνες. Η πρώτη διεξήχθη από τον Robert Η. Ducoffe20 το 

1995. Στην έρευνα εκείνη ερωτήθηκαν 317 Νεοϋορκέζοι σχετικά με την στάση τους 

απέναντι στην διαφήμιση στο Internet. Οι στάσεις των ερωτώμενων ήταν ελαφρώς 

θετικές ενώ παρέχονταν εμπειρικές αποδείξεις για την υποστήριξη της θεωρίας ότι η 

στάση προς την διαφήμιση μπορεί να εξηγηθεί και να προβλεφθεί από τις στάσεις 

των χρηστών προς την πληροφοριακότητα, την διασκεδαστικότητα και τον βαθμό 

ενόχλησης της διαφήμισης.

Η δεύτερη έρευνα διεξήχθη από τους Ann Ε. Schlosser, Sharon Shawit, Alaina 

Kanfer21. Στην έρευνα αυτή επιπλέον έγινε σύγκριση μεταξύ της στάσης προς την on

line και την παραδοσιακή διαφήμιση. Η συνολική στάση των ερωτώμενων προς την 

on-line διαφήμιση ήταν επίσης ελαφρώς θετική. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν επίσης, μετά από μια ανάλυση παλινδρόμησης, ότι η στάση προς την on-line 

διαφήμιση μπορούσε να εξηγηθεί από τα τρία στοιχεία που υποστήριζε και ο 

Ducoffe: την πληροφοριακότητα, την διασκεδαστικότητα και τον βαθμό ενόχλησης 

της διαφήμισης. Βρέθηκαν αρκετές διαφοροποιήσεις μεταξύ της στάσης προς την οη-

20 Ducoffe, Advertising value and advertising on the Web, Journal of Advertising Research 
September/October 1996
21 A.E. Schlosser, S. Shawit, & A. Kanfer, Survey of Internet users' Attitudes toward Internet
Advertising, Journal of Interactive Marketing, vol.13, n.3, summer 1999.______________________
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line και την παραδοσιακή διαφήμιση, τόσο στην συνολική στάση όσο και σε 

επιμέρους διαστάσεις (όπως για παράδειγμα την επίπτωση της διαφήμισης στις τιμές 

των προϊόντων, στην ανάγκη ύπαρξης κανονισμών - περιορισμών ή στην 

εμπιστοσύνη που έχουν προς την διαφήμιση). Σημαντικός περιορισμός της έρευνας 

αυτής είναι ότι οι απαντήσεις για την on-line διαφήμιση προέρχονται από 

διαφορετικό δείγμα από αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την παραδοσιακή διαφήμιση.
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V. Έρευνα

I. Σκοπος Έρευνας

Στόχος της έρευνας είναι εξέταση της στάσης των Ελλήνων χρηστών του Internet 

προς την διαφήμιση, όπως αυτή παρουσιάζεται στο Internet συνολικά χωρίς να 

γίνεται διαχωρισμός των μορφών με την οποία αυτή εμφανίζεται. Παράλληλα, 

εξετάζονται επιμέρους διαστάσεις αυτής, όπως η πληροφοριακότητα, η 

διασκεδαστικότητα, ο βαθμός ενόχλησης, η αξία της διαφήμισης και η εμπιστοσύνη 

προς αυτή.

II. Υποθέσεις Έρευνας

Οι υποθέσεις οι οποίες διερευνώνται είναι οι παρακάτω:

1. Η πείρα & το είδος συνηθέστερης χρήσης θα επηρεάζει :

• Συνολική στάση

• Στάση προς πληροφοριακότητα

• Στάση προς διασκεδαστικότητα

• Στάση προς ενοχλητικότητα

• Στάση προς αξία

2. Αυτοί που χρησιμοποιούν το Internet συνήθως για διασκέδαση θα έχουν 

θετικότερη :

• συνολική, γενική στάση προς την διαφήμιση

• στάση προς την διασκεδαστικότητα της διαφήμισης

3. Η στάση προς την διαφήμιση θα συσχετίζεται με:

• πληροφοριακότητα

• διασκεδαστικότητα

• βαθμός ενόχλησης
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• αξία διαφήμισης

Ο βαθμός συσχέτισης αναμένεται ωστόσο να διαφέρει ανάλογα με την πείρα και το 

είδος συνηθέστερης χρήσης.

4. ο βαθμός εμπιστοσύνης προς την διαφήμιση θα συσχετίζεται με :

• την στάση προς την διαφήμιση,

• την πληροφοριακότητα της διαφήμισης, και

• την αξία της

III. Μεθοδολογία 
/. Σχέδιο Έρευνας

Η έρευνα που διεξήχθη ήταν περιγραφική (descriptive), διότι στόχος της ήταν η 

περιγραφή των χαρακτηριστικών συγκεκριμένης ομάδας καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε χαρακτηρίζεται ως διατμηματική 

(cross-sectional), επειδή παρέχει μια φωτογραφία της κατάστασης σε μια δεδομένη 

χρονική στιγμή.

ϋ.Μέθοδος και Μόρτη Συλλογής Στοιχείων

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα δομημένο ερωτηματολόγιο 

με κλίμακα Likert, όπου το 1 ήταν η απόλυτη διαφωνία και το 5 η απόλυτη 

συμφωνία, προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα από αντίστοιχη έρευνα 

που διεξήχθη στις ΗΠΑ το 199522 23. Στο ερωτηματολόγιο έγινε ανάλυση Cronbach για 

τον έλεγχο της εσωτερικής εγκυρότητας, η οποία είχε τιμή α=0,7326η. Το 

ερωτηματολόγιο (παράρτημα 1) δεν διανεμήθηκε στους ερωτώμενους, αλλά 

συμπληρώθηκε από τους ερευνητές βάσει των απαντήσεων που πήραν από τα 

υποκείμενα με προσωπική επαφή.

22 Ducoffe, όπως παραπάνω.
23 Παράρτημα 2, πίνακας 1._______________________________________________________________
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Hi.Σχέδιο Δειγματοληψίας - Περιορισμοί

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ευκολίας (convenience) καθώς ρωτήθηκαν τα 

άτομα εκείνα που έτυχαν να βρίσκονται στο σημείο της δειγματοληψίας (π.χ. Internet 

Cafe) την στιγμή της δειγματοληψίας. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 100 άτομα και 

η χρονική περίοδος διεξαγωγής της έρευνας ήταν οι δύο τελευταίες εβδομάδες του 

Ιουνίου του 2001.

Ο τύπος του δείγματος, η σύνθεση του καθώς και η χρονική του διάρκεια 

δημιουργούν ασφαλώς κινδύνους για την εξωτερική εγκυρότητα της έρευνας. 

Ωστόσο, καθώς οι ηλιακές ομάδες μέχρι 35 ετών θεωρούνται ότι έχουν μεγαλύτερη 

εμπειρία και εξοικείωση με το Internet και αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των 

Ελλήνων χρηστών μπορούμε να υποθέσουμε (με μεγάλη επιφύλαξη) ότι τα 

πορίσματα της έρευνας είναι αντιπροσωπευτικά (ως ένα βαθμό) της στάσης των 

Ελλήνων χρηστών του Internet προς την διαφήμιση στο Internet. Καλό θα ήταν 

ωστόσο τα πορίσματα της παρούσης έρευνας να μην γενικευθούν στο σύνολο των 

Ελλήνων χρηστών.

IV. Ανάλυση Δεδομένων - Ευρήματα24 
/.Σύνθεση Δείγματος25

Από τους 100 ερωτώμενους, το 76% ασχολούνται με το Internet περισσότερο από 1 

χρόνο.

Το 30% χρησιμοποιεί το Internet πρωτίστως για επικοινωνία με άλλα άτομα (chat και 

e-mail), το 34% για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το επάγγελμα, τις σπουδές ή 

τα χόμπι τους, το 23% για ενημέρωση και το 13% χρησιμοποιεί το Internet κυρίως 

σαν μέσο διασκέδασης.

24 Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 10.1
25 για τα σχετικά γραφήματα, βλέπε παράρτημα 3.___________________________________________
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Το 52% του δείγματος ήταν άνδρες, ενώ όσον αφορά την ηλικία 28% των 

ερωτώμενων ήταν κάτω των 18 ετών, το 41% ήταν 18-24 ετών και το 31% 25-34 

ετών.

Το 27% των ερωτώμενων ήταν τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι λυκείου, το 41% ήταν 

φοιτητές ή πτυχιούχοι πανεπιστημίου και το 32% ήταν μεταπτυχιακοί φοιτητές ή 

κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος.

//. Εύρημα τα

Πίνακας V-1: Στάσεις Χρηστών Internet προς την Διαφήμιση

Στον διπλανό πίνακα φαίνονται 

οι μέσοι όροι και η τυπική 

απόκλιση των απαντήσεων των 

100 ερωτώμενων στις 

ερωτήσεις της έρευνας.

Όπως φαίνεται από τον διπλανό 

πίνακα, οι ερωτώμενοι έχουν 

συνολικά ελαφρώς αρνητική ή 

ουδέτερη στάση προς την

n= 100, 1 =διαφωνώ απολύτως, 
_______ 5=συμφωνώ απολύτως

Μέση τιμι* Τυπ. Απόκλιση
Γεν. στάση προς διαφήμιση 2,4600 ,71661
Πληροφοριακότητα 3,1475 ,63574
Χρήσιμες πληροφορίες 2,6600 ,83145
Επίκαιρες πληροφορίες 3,7500 ,85723
Εύκολα προσιτές πληροφορίες 3,1100 ,63397
Πλήρεις πληροφορίες 3,0700 ,98734
Διασκεδαστικότητα 2,1060 ,65533
Διασκέδαση κές 2,4800 ,92638
Απολαυστικές 1,9200 ,80000
Ευχάριστες 2,0500 ,75712
Συναρπαστικές 1,7400 ,57945
Τραβούν την προσοχή μου 2,3400 ,90140
Βαθμός ενόχλησης 2,8467 ,74222
Προσβλητικές 2,1700 ,69711
Παραπλανητικές 2,9400 ,90810
Ενοχλητικές 3,4300 1,28908
Αξία διαφήμισης 2,7567 ,71044
Χρήσιμη 3,2100 ,91337
Σημαντική 2,8100 ,98160
Βοηθούν σε αγορ. Αποφάσεις 2,2500 ,88048
Εμπιστοσύνη 2,2800 ,86550

διαφήμιση στο Internet και τα επιμέρους ερωτήματα.

Οι ερωτώμενοι εμφανίζουν την πλέον αρνητική στάση προς την διασκεδαστικότητα

των διαφημίσεων στο Internet, ιδιαίτερα στα ερώτημα «είναι οι διαφημίσεις στο

Internet συναρπαστικές;». Φαίνεται ότι η χρησιμοποίηση των advergames26, η οποία

26 Βλ. κεφάλαιο II.II.ii
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συνδυάζει τα παιχνίδια με την διαφήμιση, και η γενικότερη προσπάθεια των 

διαφημιστών να κάνουν τις διαφημίσεις πιο διασκεδαστικές δεν έχουν «αγγίξει» τους 

Έλληνες χρήστες του Internet.

Αντίθετα, η στάση των χρηστών προς τον βαθμό ενόχλησης είναι σχεδόν ουδέτερη 

(μέση τιμή 2,85). Ωστόσο, συμφωνούν ελαφρώς ότι οι διαφημίσεις είναι ενοχλητικές 

και διαφωνούν ότι είναι προσβλητικές, ενώ δεν τις θεωρούν παραπλανητικές.

Αν και έχουν ουδέτερη στάση προς την πληροφοριακότητα των διαφημίσεων (3,15) 

αξιολογούν την αξία τους ελαφρώς αρνητικά (2,75). Η στάση των χρηστών είναι 

θετική όσον αφορά την επικαιρότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται, αλλά είναι 

ελαφρώς αρνητική όσον αφορά την χρησιμότητα των πληροφοριών αυτών. Αντίθετα 

παρουσιάζονται ουδέτεροι ως προς την πληρότητα και την προσιτότητα των 

πληροφοριών.

Οι ερωτώμενοι διαφωνούν ότι οι διαφημίσεις στο Internet μπορεί να τους βοηθήσει 

στις αγοραστικές τους αποφάσεις. Εμφανίζονται σχεδόν ουδέτεροι όσον αφορά την 

χρησιμότητα και την σημαντικότητα των διαφημίσεων.

Οι ερωτώμενοι που ασχολούνται με το Internet περισσότερο από 2 χρόνια έχουν 

λιγότερη αρνητική στάση προς την διαφήμιση και αξιολογούν πιο θετικά την 

πληροφοριακότητά της (πίνακας V-2). Είναι αρνητικοί απέναντι στην 

διασκεδαστικότητα αλλά δεν φαίνονται να ενοχλούνται ιδιαίτερα από τις διαφημίσεις.

Οι νεότεροι χρήστες έχουν την πιο αρνητική στάση προς την διαφήμιση και προς τον 

βαθμό ενόχλησης τους από αυτές. Διαφωνούν ότι η διαφήμιση στο Internet μπορεί να 

τους βοηθήσει στις αγοραστικές τους αποφάσεις (πίνακας V-2) και εμπιστεύονται 

λιγότερο από τους υπόλοιπους τις διαφημίσεις.
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Κάνοντας μια αξιολογική κρίση (value judgment), θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

εξοικείωση με το Internet και ο χρόνος χρήσης είναι παράγοντες που δρουν ευνοϊκά

στη διαμόρφωση στάσης απέναντι στη διαφήμιση.

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων ομάδων δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στην απόρριψη της υπόθεσης ότι οι στάσεις των χρηστών

θα διαφέρουν ανάλογα με την εμπειρία τους

Πίνακας V-2: Στάση χρηστών Internet με βάση το χρόνο ενασχόλησής τους με το Internet 
(πείρα).

Πείρα

Λιγότερο 
από 6 
μήνες

6 μήνες 
- 1

χρόνος

1-2
χρόνια

περισσότερο 
από 2 χρόνια

Επίπεδο
Ση μαντικότητας27

Γεν. στάση προς διαφήμιση 2,0909 2,2308 2,4390 2,6857 ,049
Πληροφοριακότητα 3,1818 3,0000 3,1463 3,1929 ,828
Χρήσιμες πληροφορίες 2,5455 2,4615 2,7317 2,6857 ,738
Επίκαιρες πληροφορίες 3,9091 3,6154 3,6341 3,8857 ,514
Εύκολα προσιτές πληροφορίες 3,0909 3,0000 3,0244 3,2571 ,391
Πλήρεις πληροφορίες 3,1818 2,9231 3,1951 2,9429 ,650
Διασκεδαστικότητα 2,2364 2,0615 2,1024 2,0857 ,915
Διασκεδαστικές 2,7273 2,3077 2,5366 2,4000 ,655
Απολαυστικές 2,0000 1,8462 1,9268 1,9143 ,974
Ευχάριστες 1,9091 2,0000 2,0732 2,0857 ,910
Συναρπαστικές 1,8182 1,6923 1,7805 1,6857 ,855
Τραβούν την προσοχή μου 2,7273 2,4615 2,1951 2,3429 ,348
Βαθμός ενόχλησης 2,6667 3,0256 2,8455 2,8381 ,710
Προσβλητικές 2,0000 2,0000 2,1463 2,3143 ,400
Παραπλανητικές 2,4545 3,3846 2,8780 3,0000 ,084
Ενοχλητικές 3,5455 3,6923 3,5122 3,2000 ,598
Αξία διαφήμισης 2,7045 2,3077 2,7317 2,6286 ,265
Χρήσιμη 3,8182 2,9231 3,2683 3,0571 ,060
Σημαντική 3,1818 2,3846 2,9512 2,6857 ,142
Βοηθούν σε αγορ. Αποφάσεις 1,8182 1,9231 2,3415 2,4000 ,115
Εμπιστοσύνη 2,0000 2,0000 2,3659 2,3714 ,351

I =Διαφωνώ Απολύτως, 5=Συμφωνώ Απολύτως.

Στον πίνακα V-3 φαίνονται οι στάσεις των χρηστών με κριτήριο το είδος 

συνηθέστερης χρήσης. Η στάση προς τον βαθμό πληροφόρησης των διαφημίσεων 

είναι ουδέτερη ανεξαρτήτως χρήσης (πίνακας V-3) ενώ η στάση προς την

27 Για επίπεδο σημαντικότητας<0,5 απορρίπτεται η υπόθεση της ύπαρξης διαφορών ανάμεσα στους
μέσους των ομάδων._____________________________________________________________________
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διασκεδαστικότητα είναι πιο αρνητική σε αυτούς που χρησιμοποιούν το Internet 

συνήθως για διασκέδαση. Ανεξαρτήτως χρήσης, η στάση προς τον βαθμό ενόχλησης 

των διαφημίσεων είναι σχεδόν ουδέτερη.

Πίνακας V-3: Στάση χρηστών Internet μ£ βάση το είδος της συνηθέστερης χρήσης (χρήση).

Χρήση

Διασκέδαση Ερευνα/ Αναζήτηστ 
πληροφοριών

Chat/E
-mai Ενημέρωστ

Επίπεδο
Σημαντικότητας

28
Γεν. στάση προς 
διαφήμιση

2,3846 2,5294 2,1333 2,8261 ,004

Πληροφοριακότητα 2,9038 3,1691 3,1667 3,2283 ,510
Χρήσιμες
πληροφορίες 2,5385 2,6471 2,6333 2,7826 ,850

Επίκαιρες
πληροφορίες 3,4615 3,7941 3,6667 3,9565 ,369

Εύκολα προσιτές 
πληροφορίες 2,8462 3,1176 3,1000 3,2609 ,316

Πλήρεις πληροφορίες 2,7692 3,1176 3,2667 2,9130 ,388
Διασκεδαστικότητα 1,8923 2,0235 2,1533 2,2870 ,283
Διασκεδαστικές 2,1538 2,4118 2,5000 2,7391 ,310
Απολαυστικές 1,7692 1,8235 1,9333 2,1304 ,471
Ευχάριστες 1,8462 2,0294 2,0333 2,2174 ,557
Συναρπαστικές 1,6154 1,5882 1,8000 1,9565 ,089
Τραβούν την προσοχή 
μου 2,0769 2,2647 2,5000 2,3913 ,506

Βαθμός ενόχλησης 2,8462 2,9608 2,8667 2,6522 ,499
Προσβλητικές 2,2308 2,3235 2,0333 2,0870 ,362
Παραπλανητικές 2,9231 3,0000 3,0333 2,7391 ,667
Ενοχλητικές 3,3846 3,5588 3,5333 3,1304 ,623
Αξία διαφήμισης 2,6731 2,5882 2,5917 2,7500 ,809
Χρήσιμη 3,1538 3,1471 3,2667 3,2609 ,943
Σημαντική 2,9231 2,7353 2,8333 2,8261 ,944
Βοηθούν σε αγορ. 
Αποφάσεις 2,2308 2,2353 2,1000 2,4783 ,494

Εμπιστοσύνη 2,3846 2,2353 2,1667 2,4348 ,681
1=Διαφωνώ Απολύτως, 5=Συμφωνώ Απολύτως.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν το Internet κυρίως ως μέσο διασκέδασης είναι οι πιο 

αρνητικοί ως προς την διασκεδαστικότητα των διαφημίσεων. Δεν τις θεωρούν ούτε 

συναρπαστικές ούτε απολαυστικές και διαφωνούν ότι οι διαφημίσεις τραβούν την 

προσοχή τους. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η εξοικείωση τους με άλλες 28

28 Για επίπεδο σημαντικότητας<0,5 απορρίπτεται η υπόθεση της ύπαρξης διαφορών ανάμεσα στους
μέσους των ομάδων._____________________________________________________________________
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μορφές διασκέδασης που υπάρχουν στο Internet δρα αρνητικά στη διαμόρφωση των 

στάσεων τους ως προς την διασκεδαστικότητα.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν το Internet πρωτίστως για Chat ή για το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο έχουν την πιο αρνητική στάση προς την διαφήμιση γενικά και δείχνουν 

την μικρότερη εμπιστοσύνη προς τις διαφημίσεις

Αντίθετα, αυτοί που χρησιμοποιούν το Internet ως μέσο ενημέρωσης έχουν την 

λιγότερο αρνητική στάση, η οποία τείνει προς το ουδέτερο. Αξιολογούν θετικότερα 

από τους υπόλοιπους την πληροφοριακότητα των διαφημίσεων και συμφωνούν ότι οι 

πληροφορίες είναι εύκολα προσιτές. Θεωρούν τις διαφημίσεις πιο διασκεδαστικές απ’ 

ότι τις θεωρούν οι άλλοι χρήστες. Εμφανίζονται να ενοχλούνται λιγότερο από τις 

διαφημίσεις και να έχουν την λιγότερο αρνητική στάση προς την αξία των 

διαφημίσεων.

Οι χρήστες που ενοχλούνται περισσότερο από τις διαφημίσεις είναι αυτοί που 

χρησιμοποιούν το Internet για αναζήτηση πληροφοριών και για έρευνα. Για αυτούς οι 

διαφημίσεις έχουν την μικρότερη αξία.

Ωστόσο, οι διαφορές αυτές και πάλι δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Η μόνη 

στατιστικά σημαντική διαφορά είναι η διαφορά ανάμεσα στην γενική στάση προς την 

διαφήμιση ανάλογα με το είδος της συνηθέστερης χρήσης.

Στους πίνακες 2 έως 10 του παραρτήματος 2 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ 

της συνολικής στάσης προς την διαφήμιση, προς την πληροφοριακότητα, την 

διασκεδαστικότητα, τον βαθμό ενόχλησης, την αξία διαφήμισης και την εμπιστοσύνη 

προς την διαφήμιση.

Αριστοτέλης Ν. ΣταγκΙκας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 34
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -

Ειδίκευση Marketing



Διπλωματική Εργασία
Η Διαφήμιση στο Internet V. Έρευνα

Στον πίνακα 10 παρουσιάζονταν οι συσχετίσεις για το σύνολο των περιπτώσεων. Η 

συσχέτιση της στάσης προς την διαφήμιση είναι σχετικά ισχυρή μονάχα με την 

πληροφοριακότητα της διαφήμισης (0,47). Αντίθετα, οι συσχετίσεις που παρουσιάζει 

με τις υπόλοιπες μεταβλητές είναι ασθενείς (από -0,227 με τον βαθμό ενόχλησης έως 

0,338 με την διασκεδαστικότητα). Οι πιο ισχυρές συσχετίσεις παρουσιάζονται μεταξύ 

της διασκεδαστικότητας και του βαθμού ενόχλησης (-0,701) και μεταξύ της 

εμπιστοσύνης και της αξίας της διαφήμισης (0,756). Ωστόσο, λόγω των ασθενών 

συσχετίσεων των μεταβλητών με την στάση προς την διαφήμιση, δεν μπορούμε να 

εξάγουμε ένα μοντέλο πρόβλεψης αυτής, η οποία να βασίζεται στις υπόλοιπες 

μεταβλητές.

Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα, αν εξετάσουμε τις συσχετίσεις των μεταβλητών 

ανάμεσα στους χρήστες με ίδιο επίπεδο εμπειρίας και ίδιο λόγο χρήσης του Internet 

(πίνακες 2 έως 10, παράρτημα 2). Υπάρχει παντού μια σχετικά ισχυρή συσχέτιση 

μεταξύ της στάσης προς της διαφήμιση και την πληροφοριακότητα (η οποία παίρνει 

την μεγαλύτερη τιμή στους χρήστες chat και e-mail29 - 0,699 - και την μικρότερη σε 

αυτούς που χρησιμοποιούν το Internet για έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών30 - 

0,171). Ομοίως, υπάρχει έντονα αρνητική συσχέτιση μεταξύ της διασκεδαστικότητας 

και του βαθμού ενόχλησης, η οποία παίρνει την μέγιστη τιμή ανάμεσα στους χρήστες 

που ασχολούνται με το Internet για 1 - 2 χρόνια31 (-0,8), και ισχυρή θετική συσχέτιση 

μεταξύ της αξίας της διαφήμισης και της εμπιστοσύνης32 (0,897 για χρήστες με 

εμπειρία μικρότερη των 6 μηνών).

29 Πίνακας 8, παράρτημα 2.
30 Πίνακας 7, παράρτημα 2.
31 Πίνακας 4, παράρτημα 2.
32 Πίνακας 2, παράρτημα 2._______________________________________________________________
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Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι οι υψηλότερες συσχετίσεις 

συνολικά παρουσιάζονται ανάμεσα στους χρήστες που χρησιμοποιούν το Internet 

κυρίως για chat / e-mail ή για ενημέρωση (πίνακες 8 και 9, παράρτημα 2). Ωστόσο, 

δεν μπορούμε να πούμε ότι υποστηρίζεται η τρίτη και η τέταρτη υπόθεση33. Οι 

συσχετίσεις γενικά τείνουν να είναι ασθενείς ενώ δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση 

ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας ή τον λόγο χρήσης.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας του 

Ducoffe. Στην έρευνα αυτή, η στάση προς την διαφήμιση συσχετιζόταν ισχυρά με την 

αξία της διαφήμισης (0,70), την πληροφοριακότητα (0,51), την διασκεδαστικότητα 

(0,64) και τον βαθμό ενόχλησης (-0,57). Έτσι, παρέχονταν οι αποδείξεις για την 

υποστήριξη του θεωρητικού του μοντέλου ότι η στάση προς την διαφήμιση μπορεί να 

προβλεφθεί από τους παράγοντες αυτούς.

V. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Όπως φάνηκε από τα ευρήματα, η στάση προς την διαφήμιση, την 

πληροφοριακότητα, την διασκεδαστικότητα, τον βαθμό ενόχλησης και την αξία της 

διαφήμισης δεν διαφοροποιείται ούτε με το επίπεδο εμπειρίας με το Internet ούτε με 

το λόγο χρήσης του. Οι διαφορές ανάμεσα στις στάσεις των ομάδων δεν 

αποδείχτηκαν τελικά στατιστικά σημαντικές.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει λόγος για την διαφοροποίηση των διαφημιστικών 

μηνυμάτων ανάλογα με τον χρόνο ενασχόλησης ή το είδος κυριότερης χρήσης του 

Internet. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην στρατηγική δεν θα έχει αποτελέσματα.

33 Βλ. σελ. 27-28._________
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Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι στάσεις των χρηστών ήταν ελαφρώς αρνητικές. 

Φαίνεται ότι το παρόν μοντέλο διαφήμισης στο Internet δεν επηρεάζει θετικά τους 

χρήστες ενώ στην καλύτερη περίπτωση τους αφήνει ουδέτερους. Ειδικοί της αγοράς 

της διαφήμισης στο Internet ελπίζουν ότι οι νέες τάσεις (advergaming και rich media) 

σε συνδυασμό με την αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης στο Internet θα αποτελόσουν 

ισχυρά όπλα στην προσπάθεια για αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Ένα δεύτερο πόρισμα είναι το γεγονός ότι η πληροφοριακότητα, η 

διασκεδαστικότητα και ο βαθμός ενόχλησης της διαφήμισης δεν μπορούν να 

εξηγήσουν και να προβλέψουν επαρκώς της στάση προς την διαφήμιση. Οι 

συσχετίσεις τείνουν να είναι σχετικά ασθενείς (μεταξύ -0,4 και 0,4). Η μεγαλύτερη, 

όμως, συσχέτιση εμφανίζεται μεταξύ της στάσης προς την διαφήμιση και της 

πληροφοριακότητας. Η πληροφοριακότητα είναι αυτή που φαίνεται να εξηγεί 

καλύτερα από τις άλλες μεταβλητές την στάση προς την διαφήμιση. Ίσως οι 

διαφημιστές θα πρέπει να φροντίσουν ώστε οι διαφημίσεις στο Internet να περιέχουν 

περισσότερες πληροφορίες και να κάνουν έκκληση περισσότερο στο λογικό των 

χρηστών παρά στο συναίσθημα.

Στην ερώτηση «οι διαφημίσεις στο Internet τραβούν την προσοχή σας;» οι 

ερωτώμενοι υπήρξαν αρνητικοί. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει τους διαφημιστές 

και να στρέψουν τις προσπάθειες τους προς την κατεύθυνση αυτή. To Internet 

χαρακτηρίζεται από την διαδραστικότητα του αλλά και τον ενεργό ρόλο των 

χρηστών, σε αντίθεση με την παθητικότητα των τηλεθεατών ή των ακροατών του 

ραδιοφώνου. Μπορούμε να θεωρήσουμε το Internet ως ένα μέσο όπου ο βαθμός 

ανάμιξης (involvement) του χρήστη είναι υψηλός. Αν οι διαφημίσεις δεν τραβούν την
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προσοχή του χρήστη, τότε δεν θα πρέπει να αναμένουμε μεγάλη ανάκληση στην 

μνήμη των διαφημίσεων, των διαφημιζόμενων προϊόντων αλλά και θετική στάση.

VI. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΈΡΕΥΝΑ

Λόγω των ασθενών συσχετίσεων που βρέθηκαν, ενδεχομένως υπάρχουν άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν την στάση προς την διαφήμιση ή που να την προβλέπουν 

καλύτερα. Σε μια μελλοντική έρευνα ίσως θα έπρεπε να εξερευνηθούν οι παράγοντες 

αυτοί (όπως για παράδειγμα ο βαθμός ανάμιξης του χρήστη, η διαδραστικότητα της 

διαφήμισης ή η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών - rich media, animation κτλ).

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί, ότι η έρευνα αυτή ασχολήθηκε με τις στάσεις των 

χρηστών προς την διαφήμιση γενικά και δεν υπήρξε διαφοροποίηση για τις διάφορες 

μορφές ή τύπους με την οποία αυτή παρουσιάζεται στο Internet (banners, pop-ups 

κτλ) ούτε για τις άλλες μορφές προβολής, όπως τα διαφημιστικά e-mail. Μια 

μελλοντική έρευνα, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις διάφορες αυτές μορφές, θα έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς θα μελετά τις στάσεις προς κάθε μορφή προβολής και 

διαφήμισης και ίσως να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη αποτελεσματικότερη 

μορφή. Ενδιαφέρον, θα παρουσιάζει επίσης και η σχέση μεταξύ της στάσης προς την 

διαφήμιση στο Internet και των στάσεων προς την τηλεοπτική και προς την έντυπη 

διαφήμιση, καθώς τα δυο τελευταία θεωρούνται ισχυροί ανταγωνιστές του Internet.
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VI. ΤΤ ΑΡ ΑΡΤΗΜ A 1 - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Έρευνας

1. Πόσο καιρό ασχολείστε με το Internet;

Λιγότερο από 6 μήνες j | 6 μήνες - 1 χρόνο | |

περισσότερα από 2 χρόνια1 - 2 χρόνια | |

2. Πόσες ώρες την εβδομάδα συνήθως είστε στο Internet;

Μέχρι 5 ώρες 5 ως 10 ώρες

15 ως 20 ώρες Πάνω από 20 ώρες

10 ως 15 ώρες

3. Συνήθως χρησιμοποιείτε το Internet για :
(Σημειώστε στα αντίστοιχα κουτιά από I έως 5, όπου I η πιο συνήθης χρήση. Χρησιμοποιήστε όσα 

νούμερα χρειάζεστε.)__________________________________________

Ψώνια / Ενημέρωση για προϊόντα

Διασκέδαση / “Downloading” 
προγραμμάτων, μουσικής κτλ

Έρευνα σχετικά με την δουλειά 
ή για εκπαιδευτικούς λόγους

Chat ή E-Mail

Ενημέρωση

4. Γενικά, σας αρέσουν οι διαφημίσεις στο Internet;

Δεν Μου 
Αρέσουν 
Καθόλου

Μου αρέσουν 
Πολύ

1 2 3 4 5

5. Οι διαφημίσεις στο Internet παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5
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6. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα στις διαφημίσεις στο Internet είναι επίκαιρες.

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5

7. Οι διαφημίσεις στο Internet κάνουν εύκολα προσιτές τις πληροφορίες για τα προϊόντα (δεν 
χρειάζεται να ψάξω πολύ ώρα για να βρω αυτό που θέλω).

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5

8. Οι διαφημίσεις στο Internet παρέχουν πλήρεις πληροφορίες για προϊόντα.

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5

9. Οι διαφημίσεις στο Internet είναι διασκεδαστικές.

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5

10. Απολαμβάνω τις διαφημίσεις στο Internet.

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5

11. Οι διαφημίσεις στο Internet είναι ευχάριστες.

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5

12. Οι διαφημίσεις στο Internet είναι συναρπαστικές

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5
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13. Οι διαφημίσεις στο Internet τραβούν την προσοχή μου

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5

14. Οι διαφημίσεις στο Internet προσβάλλουν την ηθική.

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5

15. Οι διαφημίσεις στο Internet είναι παραπλανητικές

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5

16. Οι διαφημίσεις στο Internet είναι ενοχλητικές.

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5

17. Η διαφήμιση στο Internet είναι χρήσιμη

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5

18. Η διαφήμιση στο Internet είναι σημαντική

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5

19. Οι διαφημίσεις στο Internet βοηθούν τους ανθρώπους να πάρουν σωστές αγοραστικές 
αποφάσεις

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5
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20. Γενικά, πιστεύω ότι μπορώ να εμπιστευθώ τις διαφημίσεις στο Internet;

Διαφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ
Απολύτως

1 2 3 4 5

21. Ηλικία

Ως 18 18- 24

35-44 45 και άνω
25-34 □

22. Φύλο

Ανδρας Γυναίκα

23. Μορφωτικό Επίπεδο

Λύκειο Διδακτορικό
Πανεπιστήμιο Αλλο
Μεταπτυχιακό

Αριστοτέλης Ν. Σταγκίκας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 42
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -

Ειδίκευση Marketing



Διπλωματική Εργασία
Η Διαφήμιση στο Internet VII. Παράρτημα 2 - Πίνακες έρευνας

VII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2- ΠΙΝΑΚΕΣ
Έρευνας

Πίνακας VII-1: Έλεγχος Εσωτερικής Εγκυρότητας - Ανάλυση Cronbach.

Analysis of Variance

Source of Variation Sum of DF Mean Square F Prob.
Sq.

Between People 228,8219 99 2,3113
Within People 1785,7640 2000 ,8929

Between Measures 561,8680 20 28,0934 45,4491 ,0000Residual 1223,8960 1980 ,6181
Total 2014,5859 2099 ,9598

Grand Mean 2,6385

Reliability Coefficients 21 items
Alpha = ,7326 Standardized item alpha = ,7796

Η εσωτερική εγκυρότητα αναφέρεται στην βαθμό με τον οποίο μια κλίμακα παράγει 
συνεπή αποτελέσματα αν γίνονται συνεχώς μετρήσεις.
Ο συντελεστής άλφα του Cronbach δίνει ένα καλό μέτρο της εσωτερικής 
εγκυρότητας. Τιμές μικρότερες του 0,6 υποδηλώνουν μη ικανοποιητική εσωτερική 
εγκυρότητα . 34

Πίνακας VH-2: συσχετίσεις μεταβλητών για πείρα<6 μήνες

γεν.
στάση
προς
διαφήμιση

ΠληροφοριακότηταΔιασκεδαστι κότητα Ενοχλητικότητα
αξία
διαφή
μισης

Εμπιστο
σύνη

γεν. στάση προς 
διαφήμιση 1,000 ,560 ,519 -,518 ,255 ,508

Πληροφοριακό-
τητα ,560 1,000 ,767 -,638 ,255 ,208
Διασκεδαστι κότητα ,519 ,767 1,000 -,195 ,191 ,053
Ενοχλητικότητα -,518 -,638 -,195 1,000 -,312 -,459
Αξία διαφήμισης ,255 ,255 ,191 -,312 1,000 ,897
Εμπιστοσύνη ,508 ,208 ,053 -,459 ,897 1,000

34Naresh Κ. Malhotra, Marketing Research: An Applied Orientation, 3rd edition, Prentice - Hall, 1999. 
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Πίνακας VII-3: συσχετίσεις μεταβλητών για πείρα 6 μήνες - 1 χρόνος

γεν.
στάση
προς
διαφήμιση

Πληροφοριακότητα Διασκεδαστικότητα Ενοχλητικότητα
αξία
διαφή
μισης

Εμπιστο
σύνη

γεν. στάση προς 
διαφήμιση 1,000 ,534 ,592 -,075 ,293 ,163

Πληροφοριακό-
τητα ,534 1,000 ,525 -,299 ,247 ,463

Διασκεδαστικότητα ,592 ,525 1,000 -,598 ,222 ,000
Ενοχλητικότητα -,075 -,299 -,598 1,000 -,345 -,187
Αξία διαφήμισης ,293 ,247 ,222 -,345 1,000 ,627
Εμπιστοσύνη ,163 ,463 ,000 -,187 ,627 1,000

Πίνακας VII-4: συσχετίσεις μεταβλητών για πείρα 1 - 2 χρόνια

γεν.
στάση
προς
διαφήμιση

Πληροφοριακότητα Διασκεδαστικότητα Ενοχλητικότητα
αξία
διαφή
μισης

Εμπιστο
σύνη

Γεν. στάση
προς
διαφήμιση

1,000 ,543 ,179 -,109 ,166 ,222

Πληροφοριακό-
τητα ,543 1,000 ,668 -,488 ,448 ,543

Διασκέδαση κό- 
τητα ,179 ,668 1,000 -,668 ,402 ,387

Ενοχλητικότητα -,109 -,488 -,668 1,000 -,508 -,489
Αξία
διαφήμισης ,166 ,448 ,402 -,508 1,000 ,751

Εμπιστοσύνη ,222 ,543 ,387 -,489 ,751 1,000

Πίνακας VII-5: συσχετίσεις μεταβλητών για πείρα > 2 χρόνια

γεν.
στάση
προς
διαφήμισε

Πληροφοριακότητα Διασκεδαστικότητα Ενοχλητικότητα
αξία
διαφή
μισης

Εμπιστο
σύνη

Γεν. στάση προς 
διαφήμιση 1,000 ,353 ,466 -,372 ,314 ,101

Πληροφοριακό-
τητα ,353 1,000 ,410 -,229 ,469 ,488

Διασκεδαστικότητα ,466 ,410 1,000 -,800 ,482 ,084
Ενοχλητικότητα -,372 -.229 -,800 1,000 -,651 -,226
Αξία διαφήμισης ,314 ,469 ,482 -,651 1,000 ,737
Εμπιστοσύνη ,101 ,488 ,084 -,226 ,737 1,000
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Πίνακας VII-6: συσχετίσεις μεταβλητών για χρήση Διασκέδαση

γεν.
στάση
προς
διαφήμιστ

Πληροφοριακότητα Διασκέδαση κότητα Ενοχλητικότητα
αξία
διαφή
μισης

Εμπιστο
σύνη

Γεν. στάση προς 
διαφήμιση 1,000 ,312 ,029 ,081 ,069 -,283

Πληροφοριακό-
τητα

,312 1,000 ,501 -,254 ,596 ,469

Διασκέδαση κότητα ,029 ,501 1,000 -,732 ,444 ,176
Ενοχλητικότητα ,081 -,254 -,732 1,000 -,452 -,403
Αξία διαφήμισης ,069 ,596 ,444 -,452 1,000 ,760
Εμπιστοσύνη -,283 ,469 ,176 -,403 ,760 1,000

Πίνακας VII-7: συσχετίσεις μεταβλητών για χρήση Έρευνα / Αναζήτηση πληροφοριών

γεν.
στάση
προς
διαφήμισΓ

Πληροφοριακότητα Διασκεδαστικότητα Ενοχλητικότητα
αξία
διαφή-
μισης

Εμπιστο
σύνη

Γεν. στάση προς 
διαφήμιση 1,000 ,171 ,158 -,138 ,031 ,042

Πληροφοριακό-
τητα

,171 1,000 ,421 -,313 ,351 ,402

Διασκεδαστικότητα ,158 ,421 1,000 -,752 ,411 ,171
Ενοχλητικότητα -,138 -,313 -,752 1,000 -,540 -,292
Αξία διαφήμισης ,031 ,351 ,411 -,540 1,000 ,764
Εμπιστοσύνη ,042 ,402 ,171 -,292 ,764 1,000

Πίνακας V1I-8: συσχετίσεις μεταβλητών για χρήση Chat / E-mail

γεν.
στάση
προς
διαφήμιστ

Πληροφοριακότητα Διασκεδαστικότητα Ενοχλητικότητα
αξία
διαφή-
μισης

Εμπιστο
σύνη

Γεν. στάση προς 
διαφήμιση 1,000 ,699 ,325 -,194 ,248 ,506

Πληροφοριακό-
τητα

,699 1,000 ,587 -,502 ,299 ,432

Διασκεδαστικότητα ,325 ,587 1,000 -,622 ,277 ,230
Ενοχλητικότητα -,194 -,502 -,622 1,000 -,422 -,376
Αξία διαφήμισης ,248 ,299 ,277 -,422 1,000 ,746
Εμπιστοσύνη ,506 ,432 ,230 -,376 ,746 1,000
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Πίνακας VII-9: συσχετίσεις μεταβλητών για χρήση Ενημέρωση

γεν.
στάση
προς
διαφήμιστ

Πληροφοριακότητα Διασκεδαστικότητα Ενοχλητικότητα
αξία
διαφή
μισης

Εμπιστο
σύνη

Γεν. στάση προς 
διαφήμιση 1,000 ,660 ,647 -,434 ,451 ,349

Πληροφοριακό-
τητα

,660 1,000 ,604 -,433 ,518 ,625

Διασκεδαστικότητα ,647 ,604 1,000 -,686 ,405 ,140
Ενοχλητικότητα -,434 -,433 -,686 1,000 -,602 -,323
Αξία διαφήμισης ,451 ,510 ,405 -,602 1,000 ,750
Εμπιστοσύνη ,349 ,625 ,140 -,323 ,750 1,000

Πίνακας VII-10: συσχετίσεις μεταβλητών

Γεν.
στάση
προς
διαφήμισΓ

Πληροφοριακότητα Διασκεδαστικότητα Ενοχλητικότητα
αξία
διαφή- τ 1μισης

Εμπιστο
σύνη

Γεν. στάση προς 
διαφήμιση 1,000 ,470 ,338 -,227 ,227 ,230

Πληροφοριακό-
τητα ,470 1,000 ,532 -,383 ,401 ,461

Διασκεδαστικότητα ,338 ,532 1,000 -,701 ,375 ,179
Ενοχλητικότητα -,227 -,383 -,701 1,000 -,514 -,341
Αξία διαφήμισης ,227 ,401 ,375 -,514 1,000 ,756
Εμπιστοσύνη ,230 ,461 ,179 -,341 ,756 1,000

Αριστοτέλης Ν. Σταγκι'κας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 46
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -

Ειδίκευση Marketing



Διπλωματική Εργασία
Η Διαφήμιση στο Internet VIII. Παράρτημα 3 -Γραφήματα

VIII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Γράφημα VIII-1: σύνθεση δείγματος - χρόνια ενασχόλησης με το Internet (πείρα)

πείρα

περισσότερο από 2 χρ

35,0%

6 μήνες - 1 χρόνος 

13,0%

1 - 2 χρόνια

41.0%

Γ ράφημα VIII-2: σύνθεση δείγματος - είδος συνηθέστερης χρήσης

χρηση

Διασκέδαση
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Γράφημα VII1-3: σύνθεση δείγματος - μορφωτικό επίπεδο

μόρφωση

Μεταπτυχιακό

32,0%

Λύκειο

27,0%

Πανεπιστήμιο

41.0%

Γράφημα VII1-4: σύνθεση δείγματος - ηλικία

ηλικία

25-34 ετών

31,0%
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Γρόφημα VIII-5: σύνθεση δείγματος - φύλο

φυλό

Γυναίκα

48,0%

Ανδρος

52,0%
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IX. Γλωςςλρι ορλν

Ad Click
To πάτημα (click) με το mouse (ποντίκι) σε μία διαφήμιση στο 
Web (π.χ. ένα διαφημιστικό banner) η οποία οδηγεί σε τρίτο Web 
Site, συνήθως του διαφημιζόμενου. Τα Ad Clicks μπορούν να 
διαπιστωθούν και να μετρηθούν από τους Ad Servers.

Ad Server

Πρόγραμμα διαχείρισης διαφημιστικών εκστρατειών
εγκατεστημένο σε κάποιον Server που αναλαμβάνει τον 
προγραμματισμό και την εμφάνιση online διαφημιστικών 
εκστρατειών. Παρέχει επιπρόσθετα στατιστικά στοιχεία για την 
απόδοση της εκστρατείας. 0 Ad Server επιτρέπει την 
τοποθέτηση διαφημίσεων σε συγκεκριμένες θέσεις σε Web Sites 
και επιτρέπει την στοχευόμενη εμφάνιση διαφημίσεων βάσει 
προκαθορισμένων κριτηρίων. Ad Servers χρησιμοποιούν 
εταιρίες που ειδικεύονται στην διαχείριση online διαφημίσεων και 
ενίοτε τα ίδια τα Web Sites για να εξυπηρετούν τους 
διαφημιζόμενους που τα προσεγγίζουν απευθείας. Το κόστος 
του Ad Server κυμαίνεται από 50 μέχρι 100.000 δολάρια 
ανάλογα τις δυνατότητές του.

Banner

Διαφημιστική επιφάνεια/ εικόνα που χρησιμοποιείται σε μια 
online διαφήμιση. Υπάρχουν στατικά banners (ακίνητα 
δισδιάστατα γραφικά) και animated banners (κινούμενα 
γραφικά). Τα interactive banners συνήθως συνοδεύονται από 
ένα Link (σύνδεσμο) προς το Web Site του διαφημιζόμενου. Το 
γνωστότερο διαφημιστικό Banner έχει διάσταση 468x60 pixels.

Click Through 
Rate

Αναλογία μεταξύ των εμφανίσεων (Ad Impressions) μίας online 
διαφήμισης και των πατημάτων (Ad Clicks) που έγιναν σε αυτήν 
από τους χρήστες. To Click Through Rate δηλώνει ποσοστό των 
χρηστών που πάτησαν την online διαφήμιση σε σχέση με αυτούς 
που την είδαν. Υπολογίζεται αν διαιρεθεί ο αριθμός των 
συνολικών Ad Clicks με εκατό (100) εμφανίσεις (Ad 
Impressions). Παράδειγμα : 4% Click Through Rate σημαίνει ότι 
στους 100 χρήστες που θεωρητικά είδαν ένα banner το πάτησαν 
οι 4. To Click Through Rate υπολογίζεται αυτόματα από τους Ad 
Servers. (Σημείωση : Το αυξημένο Click Through Rate δεν είναι ο 
μοναδικός παράγοντας επιτυχίας μίας εκστρατείας. Το αν 
κάποιος πατήσει τελικά μία διαφήμιση εξαρτάται από το creative 
που χρησιμοποιήθηκε και βέβαια το διαφημιζόμενο προϊόν). 
Συνήθως το Click Through Rate κυμαίνεται μεταξύ 0.5%-2%. 
Αναφέρεται και ως Click Through.

Clickthrough Βλέπε Click Through Rate και Ad Click
ERP (Enterprise
Resource
Planning)

Πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται τις ενδοεπιχειρησιακές 
διεργασίες, δηλαδή εμπορεύματα, αποθέματα, τήρηση βιβλίων, 
οργάνωση παραγωγής και προσωπικού.

Hyperlink
Ενα αντικείμενο το οποίο κατόπιν επιλογής και ενεργοποίησης 
είτε οδηγεί σε άλλη πληροφορία είτε εκτελεί κάποια εφαρμογή. 
Στην Ελλάδα λέγεται και σύνδεσμος ή παραπομπή.

Hypermedia Μέσα που χρησιμοποιούν, εκτός από κείμενα, και εικόνες, ήχο,
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video. Παραδείγματα hypermedia αποτελούν το Web και βέβαια 
τα Multimedia CD-ROMs

Interstitial

Μορφή διαφήμισης που παρεμβάλλεται της επαφής του χρήστη 
με μία σελίδα. Όταν ο χρήστης καλέσει μια συγκεκριμένη σελίδα 
ή Web Site, αντί της σελίδας αυτής παρουσιάζεται αρχικά 
μπροστά του μια διαφήμιση που καταλαμβάνει ολόκληρη την 
οθόνη, η οποία εξαφανίζεται μετά από λίγο και εμφανίζεται τότε η 
σελίδα που είχε καλέσει ο χρήστης.

Link

Οποιαδήποτε παραπομπή ή εφαρμογή μέσα σε μία σελίδα Web 
η οποία κατόπιν επιλογής (click) με το mouse, μεταφέρει τον 
χρήστη σε κάποιο άλλο σημείο εσωτερικά ή εξωτερικά. Links 
μπορεί να είναι μία λέξη ή μία εικόνα. Παράδειγμα : ένα διαφημι
στικό banner είναι link στην σελίδα του διαφημιζόμενου. Μία 
γραφική επιλογή στο menu ενός Portal είναι link σε μία 
εσωτερική σελίδα του ίδιου Site κτλ. Ονομάζονται και hyperlinks.

Pop Window (Ad)

Μορφή διαφήμισης η οποία αναδύεται και φορτώνει σε ένα νέο 
μικρότερο παράθυρο μπροστά ή πίσω από τον Web Browser την 
ώρα που ο χρήστης μπαίνει σε ένα Web Site ή μία σελίδα. Μέσα 
στο Pop Window μπορεί να υπάρχει μία απλή εικόνα ή μία 
ολόκληρη σελίδα με κάθε μορφής πληροφορία και τεχνολογία. 
Τα Pop Windows ή Ads εμφανίζονται μπροστά (Pop-Up) ή πίσω 
(Pop-Under) από τον Web Browser του χρήστη.

Rich Media
Δημιουργικό διαφήμισης εμπλουτισμένο με ειδικές τεχνικές ή 
τεχνολογίες (ήχος, animation, video, html, java). Τα Rich Media 
μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε μορφή online 
διαφήμισης (banners, buttons, pop windows).

Web Page

Μεμονωμένη "σελίδα" προγραμματισμένη στην γλώσσα HTML η 
οποία είναι μέρος ενός συνολικού Web Site. Μία Web Page 
πρέπει να περιέχει κείμενα με links και μπορεί να περιέχει επίσης 
εικόνες, animation αλλά και ήχο, video κτλ. Στα Ελληνικά λέγεται 
και Ιστοσελίδα.

Web Promotion

Κάθε προσφορά online που εκμεταλλεύεται το Internet. Εκτός 
από τις online διαφημίσεις, κατάλληλες τεχνικές promotion 
θεωρούνται οι καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης ή οι 
αντίστοιχες ανακοινώσεις σε ομάδες ειδήσεων ή καταλόγους ηλε
κτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα πάντα με τα όσα ορίζουν οι 
άγραφοι κανόνες του δικτύου.

Web Publishing Η διάθεση πληροφοριών στο Web. π.χ. εκδόσεις εντύπων ή 
σελίδες επιχειρήσεων.

Web Site

Χαρακτηρισμός της παρουσίας στο World Wide Web. Μία 
δικτυακή τοποθεσία ή Ιστότοπος όπως πολλοί το αναφέρουν στα 
Ελληνικά. Ένα Web Site περιλαμβάνει εκτός από την αρχική 
σελίδα, πρόσθετες σελίδες Web, καθώς και άλλα στοιχεία όπως 
εικόνες, video, ήχο και πρέπει να χαρακτηρίζεται μία διεύθυνση 
(URL ή Domain Name) πχ vYww.site.gr.
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