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ΣΥΝΟΨΗ:
Στην εν λόγω διπλωματική εργασία γίνεται μια απόπειρα προσέγγισης του θέματος
«Μάρκετινγκ Ραδιοφωνικών Υπηρεσιών». Παρατίθενται μια σειρά από στοιχεία που
αποτελούν προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και αφορούν τόσο σε γενικά θέματα και
εργαλεία επικοινωνίας και μάρκετινγκ όσο και σε ειδικά που έχουν να κάνουν
αποκλειστικά με το ραδιόφωνο.
Θίγονται θέματα όπως η διαδικασία της επικοινωνίας, η ολοκληρωμένη
επικοινωνία μάρκετινγκ, η έννοια του promotion, το word of mouth, το μάρκετινγκ αλλά
και η χορηγία εκδηλώσεων. Όσον αφορά ειδικότερα στα media και το ραδιόφωνο μέσα
από τη βιβλιογραφία παρατίθενται πληροφορίες για την έρευνα και το promotion των
media σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί η σημασία του, οι βασικοί τύποι και
λειτουργίες του, το πώς η θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη καθώς επίσης γίνεται
σύντομη αναφορά στο promotion του κοινού. Επιπλέον,τίθενται μερικοί από τους στόχους
του ραδιοφωνικού promotion, τονίζεται η σημασία του marketing buzz, γίνεται λόγος για
το positioning των ραδιοφωνικών σταθμών, ενώ καταγράφονται πιθανοί τρόποι με τους
οποίους ένας ραδιοφωνικός σταθμός μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο του κοινού και κατά
συνέπεια να αυξήσει τις μετρήσεις ακροαματικότητάς του. Ακόμη, γίνεται ειδική αναφορά
στο διαδίκτυο ως εργαλείο προώθησης των ραδιοφωνικών σταθμών.
Το πρακτικό τμήμα της παρούσας εργασίας αποτελεί ανάλυση του πώς
χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία επικοινωνίας στην πράξη για τη προώθηση ενός
ραδιοφωνικού σταθμού. Μελετάται η περίπτωση του STAR FM 97,1 Θεσσαλονίκης και
συγκεκριμένα αναλύονται τρεις προωθητικές ενέργειες με τη μορφή case studies
Πρόκειται για τις ακόλουθες: «Ο Γάμος των Ονείρων Σας, Αλά STAR FM», «STAR FM
Beach Parties» και «Ο Φυγάς».
Μέσω των συγκεκριμένων αυτών παραδειγμάτων γίνεται μια πρακτική προσέγγιση του
πώς μπορούν να εφαρμοστούν κάποια εργαλεία επικοινωνίας σε έναν ραδιοφωνικό
σταθμό, ακολουθώντας μια Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ σε μια προσπάθεια
από τη συγκεκριμένη εταιρία να συνδυάσει above και below the line promotion, event και
street marketing, buzz, word of mouth, δημόσιες σχέσεις, online promotion,
αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου και των social media.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται μια απόπειρα προσέγγισης του θέματος
«Μάρκετινγκ Ραδιοφωνικών Υπηρεσιών». Παρατίθενται μια σειρά από στοιχεία που
αποτελούν προϊόν βιβλιογραφικής επισκόπησης και αφορούν τόσο σε γενικά θέματα και
εργαλεία επικοινωνίας και μάρκετινγκ όσο και σε ειδικά που έχουν να κάνουν
αποκλειστικά με το ραδιόφωνο.
Μάλιστα, η βιβλιογραφική έρευνα συμπληρώνεται από ένα πρακτικό παράδειγμα
που αφορά σε εφαρμογή εργαλείων επικοινωνίας σε ραδιοφωνικό σταθμό και
συγκεκριμένα στον STAR FM 97.1 Θεσσαλονικής.
Μέσα από το πρακτικό αυτό παράδειγμα, το οποίο αναλύεται μέσω τριών case
studies, δίνεται μια αίσθηση του τι promotion mix μπορεί να ακολουθήσει ένας
ραδιοφωνικός σταθμός ώστε να πετύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του.

1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
Ένας από τους βασικούς στόχους της εργασίας είναι να δείξει μέσα από
παραδείγματα πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη ενέργειες μάρκετινγκ σε έναν
ραδιοφωνικό σταθμό. Μέσα από τρεις μελέτες περιπτώσεων όπου οι δύο αφορούν σε
ραδιοφωνικούς διαγωνισμούς και η μία σε event marketing γίνεται μια προσπάθεια να
αποτυπωθούν οι επικοινωνιακές ενέργειες που ακολουθούνται από έναν ραδιοφωνικό
σταθμό από την αρχή έως το τέλος- ξεκινώντας από τους στόχους που εξυπηρετεί η κάθε
ενέργεια, συνεχίζοντας με το μηχανισμό υλοποίησης και καταλήγοντας με τα εικαστικά
και τα δημιουργικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την καμπάνια επικοινωνίας της κάθε
ενέργειας.
Ακόμη, υπογραμμίζονται οι ιδιαίτεροι χειρισμοί που πρέπει να γίνουν στο
marketing ενός ραδιοφωνικού σταθμού ούτως ώστε να επιτευχθούν οι βασικοί του στόχοι
που συνήθως είναι: γενίκευση δημοσιότητας, αύξηση μετρήσεων ακροαματικότητας,
αύξηση εσόδων.
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Τονίζεται η σημασία της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ για έναν
ραδιοφωνικό

σταθμό,

το

πώς

εκτός

από

τα παραδοσιακά μέσα προώθησης

ενσωματώνονται και συντονίζονται μεταξύ τους και νέα μέσα και τρόποι επικοινωνίας.
Επεξηγείται η σημασία του διαδικτύου, του marketing εκδηλώσεων, του word of mouth
και άλλων εργαλείων για τη διενέργεια μιας επιτυχημένης προωθητικής ενέργειας, καθώς
επίσης αναλύονται και οι προσδοκίες που έχει το κοινό από ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
Σκοπός της εργασίας επίσης είναι να καταδείξει το ρόλο που έχει η
δημιουργικότητα,η ευρηματικότητα και η επικαιρότητα στο ραδιοφωνικό μάρκετινγκ.
Επιπλέον προσπαθεί να συνδυάσει τη θεωρία με την πράξη, καταγράφοντας πρώτα
γενικά θέματα που αφορούν σε επικοινωνία και μάρκετινγκ και στη συνέχεια εστιάζοντας
στο θέμα του ραδιοφώνου.

1.3 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η σημασία και η γενικότερη συμβολή της εν λόγω εργασίας έγκειται στο ότι
προσπαθεί να καταγράψει βήμα προς βήμα τις ενέργειες που ακολουθούνται για την
προώθηση ενός ραδιοφωνικού σταθμού.
Η βιβλιογραφία είναι ελλιπής στο συγκεκριμένο θέμα και δεν υπάρχουν πολλά
στοιχεία που αφορούν στο ραδιοφωνικό μάρκετινγκ. Ειδικά στην Ελλάδα δε γίνεται
σχεδόν καθόλου μελέτη επάνω στο μάρκετινγκ ραδιοφωνικών υπηρεσιών. Μέσα από
αυτήν την εργασία γίνεται μια προσέγγιση σε ένα αρκετά εξειδικευμένο κομμάτι του
μάρκετινγκ το οποίο σε μεγάλο μέρος του (όσον αφορά τα πρακτικά παραδείγματα)
αποτελεί καταγραφή στοιχείων από προσωπική μου ενασχόληση και εμπειρία με το θέμα,
καθώς εργάζομαι στο συγκεκριμένο κλάδο τα τελευταία 8 χρόνια στο τμήμα μάρκετινγκ
του STAR FM.
Επομένως εκτός από τα στοιχεία που μας παρέχει η βιβλιογραφία, η έρευνα
επεκτείνεται με εκ των έσω πληροφορίες, αρχειακό υλικό και αναλυτικές περιγραφές
προωθητικών ενεργειών ούτως ώστε να δωθεί μια αίσθηση του τι κινήσεις μπορεί να
ακολουθήσει ένας ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα για την προώθησή του.
Δεδομένου, όπως αναφέραμε και παραπάνω, δεν υπάρχει μεγάλος όγκος
εξειδικευμένης βιβλιογραφίας επί του θέματος, η συγκεκριμένη εργασία μπορεί να
εμπνεύσει και μελλοντικούς φοιτητές να ασχοληθούν περεταίρω με τη μελέτη και την
έρευνα του ραδιοφωνικού μάρκετινγκ.
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1.4 Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει κάποια εισαγωγικά στοιχεία που
αφορούν στο τι πραγματεύεται, ενώ καταγράφονται επίσης οι στόχοι και αντικειμενικοί
σκοποί της καθώς και η σημασία και συμβολή της σε μελλοντικές μελέτες.
Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την
ολοκλήρωση της εργασίας. Γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση με βιβλιογραφικές
αναφορές τόσο σε γενικά θέματα μάρκετινγκ και επικοινωνίας όσο και σε ειδικά για τα
media και το ραδιόφωνο. Δεν έχει διεξαχθεί κάποια έρευνα με ερωτηματολόγιο ή κάποια
άλλη μέθοδο, ωστόσο το πρακτικό παράδειγμα της εργασίας που αφορά στην εφαρμογή
εργαλείων επικοινωνίας και μάρκετινγκ στον STAR FM Θεσσαλονίκης στηρίζεται σε
προσωπική παρατήρηση και εμπειρία μέσα από το χώρο εργασίας μου και πλαισιώνεται
από πηγές όπως συνεντεύξεις με ιδρυτικά στελέχη του σταθμού, και αρχειακό υλικό. Η
μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση του πρακτικού παραδείγματος είναι τρία
case studies που μελετούν τις περιπτώσεις τριών διαφορετικών προωθητικών ενεργειών
του σταθμού.
Στη συνέχεια ακολουθεί η βιβλιογραφική επισκόπηση της εργασίας η οποία
χωρίζεται σε δύο μέρη. Πρώτον γίνεται αναφορά γενικά στις επικοινωνίες μάρκετινγκ και
σε κάποια από τα εργαλεία τους και δεύτερον ακολουθούν πληροφορίες που αφορούν στο
promotion των media και στο μάρκετινγκ του ραδιοφώνου.
Η βιβλιογραφική επισκόπηση ξεκινά με λίγα λόγια για τη διαδικασία της
επικοινωνίας: ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, ποια τα κανάλια της επικοινωνίας, ποια τα
εμπόδια στην αποτελεσματικότητά της και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε. Ακολουθούν
στοιχεία για την Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ. Εδώ γίνεται απόπειρα να
προσδιοριστούν η έννοια της ΟΕΜ, τα χαρακτηριστικά της, τα αξιώματα που τη διέπουν,
ποιες αλλαγές στο περιβάλλον μάρκετινγκ συνέβαλαν στην ανάπτυξή της, καθώς επίσης
και ποια είναι τα εργαλεία επικοινωνίας της. Στη συνέχεια προσδιορίζεται η έννοια του
promotion και γίνεται λόγος για τις ομάδες-στόχους των προωθητικών ενεργειών, τους
αντικειμενικούς σκοπούς του και πώς μπορεί κανείς να τους επιτύχει. Ακολουθεί αναφορά
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στο Word Of Mouth με ορισμούς της έννοιάς του, προσδιορίζοντας τη δύναμη και τα
χαρακτηριστικά του. Έπειτα αναλύεται το μάρκετινγκ των εκδηλώσεων με αναφορές στο
περιβάλλον του event management, το κοινό του, το μίγμα μάρκετινγκ, τις προωθητικές
εκδηλώσεις , τα οφέλη και τα μειονεκτήματά τους αλλά και τις χορηγίες εκδηλώσεων.
Το δεύτερο μέρος της βιβλιογραφικής επισκόπησης επικεντρώνεται ειδικά στα
media και στο ραδιόφωνο. Ξεκινά με μια επισκόπηση όσον αφορά στην έρευνα για το
promotion των media σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί η σημασία του, οι βασικοί
τύποι και λειτουργίες του, το πώς η θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη καθώς
επίσης γίνεται σύντομη αναφορά στο promotion του κοινού.
Το τρίτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με το μάρκετινγκ ειδικά για το ραδιόφωνο.
Τίθενται μερικοί από τους στόχους του ραδιοφωνικού promotion, τονίζεται η σημασία του
marketing buzz, γίνεται λόγος για το positioning των ραδιοφωνικών σταθμών, ενώ
καταγράφονται πιθανοί τρόποι με τους οποίους ένας ραδιοφωνικός σταθμός μπορεί να
διεκδικήσει την ψήφο του κοινού και κατά συνέπεια να αυξήσει τις μετρήσεις
ακροαματικότητάς του. Τέλος γίνεται ειδική αναφορά στο διαδίκτυο ως εργαλείο
προώθησης των ραδιοφωνικών σταθμών. Να σημειωθεί ότι η βιβλιογραφική επισκόπηση
βασίζεται σε πηγές από την ξένη βιβλιογραφία και παραδείγματα από ραδιοφωνικούς
σταθμούς στο εξωτερικό. Γι αυτό και το πρακτικό παράδειγμα της εργασίας
επικεντρώνεται σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ελλάδας όπου γίνεται προσπάθεια ανάλυσης
κάποιων ενεργειών επικοινωνίας και μάρκετινγκ, έτσι όπως έχουν διενεργηθεί μέσα από
τον STAR FM 97.1.
Το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αποτελεί πρακτικό παράδειγμα όπως
αναφέραμε και παραπάνω του πώς εφαρμόζονται τα εργαλεία επικοινωνίας σε
ραδιοφωνικό σταθμό. Το κεφάλαιο ξεκινά με μια σύντομη εισαγωγή του τι πρόκειται να
ακολουθήσει και συνεχίζει με την ιστορική αναδρομή της εταιρίας. Μέσα από τη μελέτη
περίπτωσης του STAR FM αναλύονται τρεις προωθητικές ενέργειες που έλαβαν χώρα
μέσα στη χρονιά 2008- 2009. Πρόκειται για δύο promotions που έχουν τη μορφή
διαγωνισμών, «Ο Γάμος των Ονείρων Σας, Αλά STAR FM» και «Ο Φυγάς», ενώ
αναλύεται και μια περίπτωση που άπτεται του μάρκετινγκ εκδηλώσεων και είναι τα
«Beach Parties». Η τελευταία πραγματοποιείται τα τελευταία επτά χρόνια. Οι προωθητικές
αυτές ενέργειες αναλύονται υπό τη μορφή case studies ακολουθώντας παρόμοια δομή. Σε
κάθε case study υπάρχει μια σύντομη περίληψη που περιγράφει τι πραγματεύεται το
καθένα, ενώ στη συνέχεια αναλύονται, οι στόχοι, τα πλεονεκτήματα, οι λόγοι συμμετοχής,
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η μηχανική που ακολουθήθηκε για την υλοποίησή τους αλλά και το promotion mix για την
επικοινωνία τους. Μάλιστα υπάρχει και φωτογραφικό υλικό από τα εικαστικά της κάθε
ενέργειας.
Στο τελευταίο μέρος της εργασίας αναφέρονται ενδεικτικά κάποια συμπεράσματα
που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη μελέτη, συνδυάζοντας τη βιβλιογραφία με το
πρακτικό παράδειγμα.
Ακολουθούν ως πηγές οι βιβλιογραφικές αναφορές που έγιναν στο θεωρητικό
μέρος της εργασίας.
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στην παρούσα ενότητα καταγράφεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη
συγγραφή της εργασίας. Αναφέρεται από πού λήφθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες
και τα στοιχεία που χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση της έρευνάς μας καθώς και τα
βήματα που ακολουθήθηκαν για τη σύνθεσή τους.
2.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης βασίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα.
Ερευνήθηκε τι έχει γραφεί στο παρελθόν για τα θέματα που θίγονται στην εργασία και
χρησιμοποιούνται πολλές αναφορές από ακαδημαϊκά άρθρα, κυρίως από επιστημονικά
περιοδικά τα οποία ενσωματώνονται στο κείμενό μας. Χρησιμοποιούνται επίσης και
αναφορές από βιβλία ειδικών επαγγελματιών από το χώρο του ραδιοφώνου ως πηγές για
την τεκμηρίωση της έρευνας όσον αφορά στο ειδικό μέρος της βιβλιογραφικής
επισκόπησης το οποίο αναφέρεται στο μάρκετινγκ του ραδιοφώνου.
Εδώ κάπου να αναφέρω ότι στη βιβλιογραφική μου έρευνα συνάντησα κάποιες
δυσκολίες καθώς δεν υπάρχουν πολλές πηγές που να αναφέρονται στο μάρκετινγκ των
ραδιοφωνικών υπηρεσιών.
Η έρευνα της βιβλιογραφίας έγινε κυρίως μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
Κάποια στοιχεία αποκτήθηκαν ακόμη και δια αλληλογραφίας από επαγγελματίες
του ραδιοφωνικού χώρου από το εξωτερικό οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν
συστήνοντας κάποια συγγράμματα που συμπλήρωσαν την έρευνα.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η βιβλιογραφική έρευνα και επισκόπηση
πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Αρχικά αναζητήθηκαν γενικές πληροφορίες στην
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βιβλιογραφία σχετικά με τη διαδικασία της επικοινωνίας, την ολοκληρωμένη επικοινωνία
μάρκετινγκ, το promotion, το word of mouth, το μάρκετινγκ εκδηλώσεων και τις χορηγίες
εκδηλώσεων.
Στη συνέχεια η έρευνα επικεντρώθηκε στην αναζήτηση εξειδικευμένων
πληροφοριών για το μάρκετινγκ των μέσων και ειδικότερα του ραδιοφώνου. Μάλιστα
χρησιμοποιήθηκαν και συγκεκριμένα παραδείγματα που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία όσον
αφορά στις μεθόδους προώθησης του ραδιοφώνου στο εξωτερικό.

2.2 ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
Πέρα από τη βιβλιογραφική έρευνα χρησιμοποιήθηκαν και άλλες πηγές για τη
συγγραφή της εργασίας.
Το πρακτικό κομμάτι που αναφέρεται στη μελέτη περίπτωσης του STAR FM 97.1
Θεσσαλονίκης βασίζεται στη σύνθεση πληροφοριών που είχα από το εσωτερικό της
εταιρίας στην οποία και εργάζομαι. Αφενός μεν είναι προϊόν προσωπικής εμπειρίας και
παρατήρησης, αφετέρου συνεργασίας με τον ιδιοκτήτη της εταιρίας, την εμπορική
διευθύντρια και τον διευθυντή προγράμματος. Κατόπιν συζητήσεων και συνεντεύξεων με
τους προαναφερθέντες καταγράφηκαν οι στόχοι της κάθε μιας από τις τρεις προωθητικές
ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω και συμπληρώθηκαν όσες επιπλέον πληροφορίες
χρειάζονταν για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, όπως για παράδειγμα η
στρατηγική που ακολουθήθηκε στο κάθε project, ιστορικά στοιχεία της εταιρίας και άλλα.
Ως πηγή χρησιμοποιήθηκε και αρχειακό υλικό που περιελάμβανε τις περιγραφές
του κάθε project, αλλά και προωθητικό υλικό όπως ραδιοφωνικά μηνύματα, φωτογραφίες
κλπ.
Επίσης συμπληρωματικές πληροφορίες δόθηκαν μέσω της ιστοσελίδας του Star
FM www.starfm.gr αλλά και μέσω του διαφημιστικού γραφείου Πηλείδης Α.Ε το οποίο με
προμήθευσε με όσα εικαστικά χρειαζόμουν να συμπεριλάβω στη μελέτη της κάθε
περίπτωσης.
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2.3 Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μετά τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών ξεκίνησε η σύνθεσή τους
με τη συγγραφή της εργασίας.
Η δομή της εργασίας περιγράφεται αναλυτικά στην προηγούμενη ενότητα. Η
μέθοδος που ακολούθησα ήταν η παράθεση πληροφοριών μέσα από τη βιβλιογραφία, από
το γενικό στο ειδικό ξεκινώντας από την περιγραφή γενικών μεθόδων επικοινωνίας και
μάρκετινγκ, συνεχίζοντας με στοιχεία που αφορούν στο promotion των media και του
ραδιοφώνου ειδικότερα και καταλήγοντας στο ακόμα πιο ειδικό παράδειγμα του Star FM
με την περιγραφή συγκεκριμένων εργαλείων επικοινωνίας και μάρκετινγκ τα οποία
αποτυπώνονται μέσα από τρία case studies.
Για τη συγγραφή και των τριών case studies ακολουθήθηκαν τα ίδια βήματα.
Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή της εταιρίας ώστε να περιγραφεί η πορεία της αλλά
και τωρινό προφίλ της και η στόχευσή της. Ως εισαγωγή υπάρχει μια περίληψη που
περιγράφει εν συντομία τι πραγματεύεται η κάθε μελέτη περίπτωσης. Στη συνέχεια
αναλύονται οι στόχοι και τα πιθανά πλεονεκτήματα της κάθε επικοινωνιακής ενέργειας και
ακολουθεί η περιγραφή της μηχανικής της κάθε ενέργειας και του σχεδίου δράσης που
ακολουθήθηκε για την προώθησή τους. Τα case studies ολοκληρώνονται με φωτογραφίες
από τα εικαστικά του κάθε project, screenshots από τα websites αλλά και φωτογραφίες
από εκδηλώσεις.
Μετά και την καταγραφή των τριών case studies ακολουθούν κάποια
συμπεράσματα σχετικά με το μάρκετινγκ ραδιοφωνικών υπηρεσιών όπως προκύπτουν από
το συνδυασμό της βιβλιογραφικής έρευνας και των πρακτικών εφαρμογών που
περιλαμβάνει η εργασία.
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3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
3.1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η πράξη της επικοινωνίας έχει αναλυθεί εκτενώς από πολλούς επιστήμονες επί
πολλά έτη. Μια από τις κλασικές αναλύσεις της επικοινωνίας πραγματοποιήθηκε στη
δεκαετία του '40 και τη δεκαετία του '50 όταν ερευνητές, όπως οι Claude Shannon, Warren
Weaver, Wilbur Schramm και άλλοι περιέγραψαν με διάφορα μοντέλα το πώς
πραγματοποιείται η διαδικασία της επικοινωνίας.
Γενικά, όταν μιλάμε για επικοινωνία εννοούμε τη διαδικασία κατά την οποία οι
άνθρωποι ανταλλάσσουν σημαντικές πληροφορίες. Τα μοντέλα που απεικονίζουν πώς
επιτυγχάνεται εποκοινωνία περιλαμβάνουν στοιχεία σαν αυτά που φαίνονται παρακάτω:

3.1.1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα για να υπάρξει επικοινωνία πρέπει να
υπάρχουν τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες:
•

Η πηγή μηνυμάτων (source): Η πηγή επικοινωνίας είναι το συμβαλλόμενο
μέρος που μεταβιβάζει τις πληροφορίες σε ένα άλλο συμβαλλόμενο μέρος.
Η πηγή μηνυμάτων μπορεί να είναι ένα άτομο ή μια οργάνωση.
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Προκειμένου να διαβιβαστεί ένα μήνυμα, η πηγή πρέπει να συμμετέχει
στην κωδικοποίηση (encoding), η οποία περιλαμβάνει τις διανοητικές και
φυσικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να κατασκευάσουν ένα
μήνυμα προκειμένου να επιτευχθεί ένας επιθυμητός στόχος (πχ μεταβίβαση
σημαντικών πληροφοριών). Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση
αισθητήριων ερεθισμάτων, όπως είναι τα οπτικά ( λέξεις, σύμβολα,
εικόνες), οι ήχοι ( προφορικές λέξεις), οι μυρωδιές (άρωμα).
•

Δέκτης μηνυμάτων: Ο δέκτης της επικοινωνίας είναι ο προοριζόμενος
στόχος των προσπαθειών μιας πηγής μηνυμάτων. Για να γίνει ένα μήνυμα
για κατανοητό στο δέκτη πρέπει να αποκωδικοποιηθεί μέσω των
απαραίτητων διανοητικών και φυσικών διαδικασιών που θα δώσουν το
νόημα στο μήνυμα. Σαφώς, ένα μήνυμα μπορεί να αποκωδικοποιηθεί μόνο
εάν ο δέκτης εκτίθεται στο μήνυμα.

3.1.2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Όπως αναφέραμε και παραπάνω η επικοινωνία πραγματοποιείται υπό μορφή
μηνύματος που ανταλλάσσεται μεταξύ μιας πηγής και ενός δέκτη. Ένα μήνυμα μπορεί να
διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας ένα ή έναν συνδυασμό αισθητήριων ερεθισμάτων που
λειτουργούν μαζί προκειμένου να συνθέσουν το νόημα που εξυπηρετεί τους στόχους του
αποστολέα. Ο αποστολέας χρησιμοποιεί ένα μέσο μετάδοσης για να στείλει το μήνυμα,
ένα κανάλι επικοινωνίας. Στο μάρκετινγκ το μέσο μπορεί να είναι κάποιο μέσο μαζικής
επικοινωνίας (π.χ., Διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος), ταχυδρομείο, κάποιο
Outdoor μέσο προώθησης (αφίσα, πινακίδα, ταμπέλα) ή ακόμη και απευθείας ανθρώπινη
επαφή από στόμα σε στόμα.
Επιπλέον, η επικοινωνία μπορεί να βελτιωθεί εάν υπάρχει μια διπλής κατεύθυνσης
ροή πληροφοριών υπό μορφή ανατροφοδότησης του καναλιού (feedback). Αυτό συμβαίνει
εάν ο δέκτης των μηνυμάτων είναι σε θέση να αποκριθεί, γρήγορα και άμεσα στην πηγή
μηνυμάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο αρχικός δέκτης μηνυμάτων μετατρέπεται σε πηγή
μηνυμάτων επανεκκινώντας τη διαδικασία επικοινωνίας.
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3.1.3 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ενώ μια πηγή μηνυμάτων μπορεί να είναι σε θέση να παραδώσει ένα μήνυμα μέσω
ενός μέσου μετάδοσης, υπάρχουν πολλά πιθανά εμπόδια στο μήνυμα που φθάνει επιτυχώς
στο δέκτη ο τρόπος που ο αποστολέας σκοπεύει. Τα πιθανά εμπόδια που μπορούν να
έχουν επιπτώσεις στην καλή επικοινωνία περιλαμβάνουν:
•

Ελλιπής Κωδικοποίηση: Αυτό προκύπτει όταν η πηγή μηνυμάτων
αποτυγχάνει να δημιουργήσει τα σωστά αισθητήρια ερεθίσματα για να
ικανοποιήσει τους στόχους του μηνύματος. Για παράδειγμα, στη
διαπροσωπική

επικοινωνία,

οι

προφορικές

λέξεις

μπορεί

να

μη

διατυπωθούν σωστά και το μήνυμα να κωδικοποιηθεί λάθος κι έτσι να
παρερμηνευτεί το νόημά του. Η ελλιπής κωδικοποίηση συναντάται επίσης
στις διαφημίσεις όπου συχνά το κοινό- στόχος δυσκολεύεται να καταλαβεί
το μήνυμα γιατί μπορεί να χρησιμοποιούνται λέξεις ή σύμβολα των οποίων
το νόημα δεν μπορεί να αποκωδικοποιηθεί ή ακόμα να έχουν διαφορετική
έννοια σε ορισμένες πολιτιστικές ομάδες. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν
χρησιμοποιούν οι marketers το ίδιο μήνυμα διαφήμισης σε πολλές
διαφορετικές χώρες. Οι διαφορές λόγω της μετάφρασης ή της πολιτιστικής
κουλτούρας μπορούν να οδηγήσουν το δέκτη μηνυμάτων που έχει
διαφορετικά σημεία αναφοράς για το πώς ερμηνεύει τις λέξεις, τα σύμβολα,
τους ήχους, κ.λπ. σε έναν διαφορετικό, στρεβλό τρόπο κατανόησης του
μηνύματος που μπορεί να μην έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που
αρχικά ήθελε να επικοινωνήσει ο πομπός
•

Ελλιπής αποκωδικοποίηση: Αυτό προκύπτει από τη λάθος επεξεργασία
του μηνύματος από πλευράς του δέκτη κι έτσι η έννοια που δίνεται στο
λαμβανόμενο μήνυμα δεν είναι αυτή που η πηγή σκόπευε. Αυτό βέβαια
διαφέρει από την ελλιπή κωδικοποίηση όταν είναι σαφές, μέσω της
συγκριτικής ανάλυσης με άλλους δέκτες, ότι ένας μεμονωμένος δέκτης
αντιλήφθηκε ένα μήνυμα διαφορετικά από τους υπόλοιπους. Σαφώς, όπως
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σημειώσαμε ανωτέρω, εάν το πλαίσιο αναφοράς του δέκτη είναι
διαφορετικό (π.χ., η σημασία λέξεων είναι διαφορετική) προβλήματα
αποκωδικοποίησης είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν. Πιθανότερα, όταν
αναφερόμαστε σε ενέργειες προώθησης μάρκετινγκ, λάθη στη διαδικασία
αποκωδικοποίησης

των

μηνυμάτων

μπορεί

να

προκύψουν

λόγω

προσωπικών ή ψυχολογικών παραγόντων. Έτσι ο αποδέκτης μπορεί να μην
αντιληφθεί κάποιο μήνυμα γιατί π.χ μπορεί να μην έδωσε προσοχή σε μια
τηλεοπτική διαφήμιση, να προσπέρασε ένα Pisa γιατί οδηγούσε πολύ
γρήγορα, να είχε την προσοχή του στραμμένη αλλού την ώρα που του
μιλούσε ένας πωλητής
•

Αποτυχία του μέσου/ καναλιού επικοινωνίας: μερικές φορές τα κανάλια
επικοινωνίας καταρρέουν και καταλήγουν να μεταβιβάζουν λάθος
μηνύματα.

Άλλες

φορές

χρησιμοποιούνται

λάθος

μέσα

για

να

επικοινωνήσουν το μήνυμα. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να εξηγήσουμε
αναλυτικά στους ακροατές ενός ραδιοφωνικού σταθμού τις οδηγίες ενος
διαγωνισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα ραδιοφωνικό ακουστικό
μήνυμα αλλά γραπτές οδηγίες μέσω μιας τυπωμένης καταχώρησης ή μέσω
του διαδικτύου ούτως ώστε να εμπεδωθούν καλύτερα.
•

Θόρυβος/ Noise: Ο θόρυβος στην επικοινωνία προκύπτει όταν ένας
εξωτερικός παράγοντας επηρεάζει την παράδοση

του μηνύματος. Το

προφανέστερο παράδειγμα είναι όταν δυνατοί ήχοι εμποδίζουν τη
δυνατότητα του δέκτη να ακουσεί ένα μήνυμα. Σχεδόν οποιαδήποτε
απόσπαση της προσοχής του αποστολέα ή του δέκτη μπορεί να οδηγήσει σε
θόρυβο κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας. Στη διαφήμιση πολλοί
παραλήπτες αποσπώνται από το μεγάλο clutter δηλαδή από το μεγάλο όγκο
διαφημίσεων που δέχτηκαν μέσα στην ημέρα. Στην περίπτωση αυτή το
clutter αποτελεί θόρυβο πράγμα που καθιστά δύσκολη τη μετάβαση και τη
σωστή αντίληψη του μηνύματος από τους διαφημιστές στο κοινό- στόχο.
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3.1.4 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σε σχέση με όσα αναλύθηκαν παραπάνω, οι marketers καλό είναι προκειμένου να
βελτιώσουν την επικοινωνία με το στοχευμένο κοινό τους να εστιάσουν στα παρακάτω:
•

Προσεκτική κωδικοποίηση των μηνυμάτων: Οι marketers πρέπει να
σιγουρεύονται ότι το μήνυμα που στέλνουν επεξεργάζεται με τέτοιο τρόπο
ώστε να ερμηνευθεί από τους δέκτες όπως πρέπει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει
να γνωρίζουν το κοινό στο οποίο απευθύνονται και να μιλούν στη γλώσσα
τους με λέξεις και σύμβολα που μπορούν να γίνουν αντιληπτά με τη σωστή
έννοια χωρίς να χάνουν το νόημά τους

•

Ανατροφοδότηση:

Το

να

ενθαρρύνεται

ο

δέκτης

στην

παροχή

ανατροφοδότησης βελτιώνει πολύ τη διαδικασία επικοινωνίας και καθορίζει
εάν το μήνυμα αποκωδικοποιήθηκε και ερμηνεύθηκε κατάλληλα. Η
ανατροφοδότηση μπορεί να βοηθηθεί με την παροχή τρόπων επικοινωνίας
μετά από οποιοδήποτε μήνυμα π,χ την προσθήκη
δικτυακού τόπου,

αριθμών τηλεφώνου,

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ούτως ώστε ο δέκτης να

μπορεί εύκολα να επικοινωνήσει με την πηγή εάν το επιθυμεί.
•

Μείωση του θορύβου: Σε πολλές προωθητικές ενέργειες ο marketer έχει
μικρό περιθώριο ελέγχου του θορύβου του μηνύματός του. Εντούτοις,
υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου μπορεί να χαμηλώσει το επίπεδο
θορύβου. Για παράδειγμα να επιλέγει ώρες μετάδοσης μηνύματος όπου δεν
υπάρχει πολύ μεγάλο clutter ή να βρει έναν δημιουργικό τρόπο για να
τραβήξει την προσοχή και να ξεχωρίσει πετυχαίνοντας το στόχο του

•

Επιλογή του κατάλληλου κοινού- στόχου: Το να στοχεύει κανείς στον
κατάλληλο αποδέκτη βοηθά στη διαδικασία επικοινωνίας και κατ’ επέκταση
στη σωστή και αποτελεσματική προώθηση.

Έτσι τα μηνύματα είναι

πιθανότερο να παραληφθούν και να αποκωδικοποιηθούν κατάλληλα γιατί εάν
το κοινό είναι σωστά επιλεγμένο τα μήνυματα άπτονται των ενδιαφερόντων
του και είναι πιο εύκολο και πιθανόν να τα προσέξει
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3.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
(INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION)
3.2.1 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Πιθανόν καμία περιοχή του μάρκετινγκ δεν έχει επιδείξει μεγαλύτερες αλλαγές τα
τελευταία χρόνια από αυτήν της επικοινωνίας μάρκετινγκ. Είναι γεγονός ότι τόσο σε
παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στη χώρα μας τα εργαλεία επικοινωνιών μάρκετινγκ που
έχουν στη διάθεσή τους οι marketers αυξάνονται καθημερινά χάρη στην παγκοσμιοποίηση
αλλά και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (Keller, 2001).
Παρατηρείται, επίσης, κατακερματισμός στα παραδοσιακά μέσα μαζικής
επικοινωνίας καθώς και η εμφάνιση νέων μέσων. Παραδείγματα αυτής της
διαφοροποίησης είναι το Ίντερνετ, η συνδρομητική τηλεόραση, η κινητή τηλεφωνία και
άλλα. Οι marketers δεν έχουν μόνο να επιλέξουν από αυτή την πλειάδα των νέων
εργαλείων επικοινωνίας, αλλά πρέπει και να τα χρησιμοποιήσουν με τρόπο ώστε να
πετύχουν την μέγιστη επικοινωνιακή συνέργια (Duncan,1993).
Οι Wells et al (2000) ορίζουν την επικοινωνία μάρκετινγκ ως τον μηχανισμό
κοινοποίησης πληροφοριών προς τον καταναλωτή. Ο Keller (2004) ορίζει την επικοινωνία
μάρκετινγκ ως τα μέσα με τα οποία οι επιχειρήσεις προσπαθούν να πληροφορήσουν, να
πείσουν ή να υπενθυμίσουν στους καταναλωτές –άμεσα ή έμμεσα- τα χαρακτηριστικά των
brands που προβάλουν. Ένας άλλος ορισμός της επικοινωνίας μάρκετινγκ είναι οι
δραστηριότητες που επικοινωνούν την αξία του προϊόντος και πείθουν το κοινό-στόχο να
το επιλέξουν (Kottler, 2001). Όπως γίνεται φανερό από τους παραπάνω ορισμούς, η
μετάδοση ενός μηνύματος είναι η βασική δραστηριότητα της επικοινωνίας μάρκετινγκ.
Η δημιουργία και η μετάδοση ενός μηνύματος προς κάποιον δέκτη καλείται
διαδικασία επικοινωνίας μάρκετινγκ. Τα μηνύματα μπορεί να διακοπούν ή να αλλοιωθούν
από τον λεγόμενο «θόρυβο» (noise) όπως είναι οποιοδήποτε ψυχολογικό, φυσικό,
περιστασιακό ή άλλο εμπόδιο, πράγμα που έχει ως απο τέλεσμα ο δέκτης να λάβει
διαφορετικό μήνυμα από αυτό που ήθελε ο πομπός του μηνύματος να στείλει (Belch,
2001). Η διαφήμιση λειτουργεί ως μεσάζοντας της επιχείρησης, του πομπού δηλαδή, στη
διαδικασία αυτή.
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Η αποστολή της διαφημιστικής προβολής είναι να κωδικοποιήσει το μήνυμα που
θα μεταδοθεί στους καταναλωτές μέσω διαφόρων μέσων (media). Ο στόχος της
κωδικοποίησης δεν είναι απλώς να περιγράψει τα οφέλη ενός προϊόντος με τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι κατανοητός και πειστικός, αλλά να το κάνει αυτό έτσι ώστε να προκαλέσει
την προσοχή του καταναλωτή και να καταστήσει την αποκωδικοποίηση του μηνύματος
όσο γίνεται ευκολότερη για το κοινό-στόχο (Batra, Myers, Aaker, 1996). Το μήνυμα είναι
η πληροφορία που μεταδίδεται μέσω της διαφήμισης προς το κοινό-στόχο μέσω ενός
καναλιού επικοινωνίας. Το μήνυμα επηρεάζεται αρνητικά από τον θόρυβο. Αν δεν υπήρχε
ο θόρυβος, ο δέκτης θα ερμήνευε το μήνυμα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα ήθελε ο
πομπός. Σε αυτήν την περίπτωση, το μήνυμα προκαλεί επανατροφοδότηση η οποία μπορεί
να είναι η επιλογή του διαφημιζόμενου προϊόντος, η ζήτηση πληροφοριών περί αυτού, η
επίσκεψη στο κατάστημα πώλησης ή ο συντονισμός σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
Εξαιτίας του βομβαρδισμού διαφημιστικών μηνυμάτων (clutter) που δέχονται οι
καταναλωτές σήμερα, καθίσταται απαραίτητο για τους marketers να εστιάσουν τις
προωθητικές τους ενέργειες, έτσι ώστε να ξεπεράσουν τον θόρυβο και να προσεγγίσουν το
κοινό-στόχο που τους ενδιαφέρει. Το διαφημιστικό clutter γίνεται φυσικά εμφανές αν
απλά και μόνο σκεφτούμε την πληθώρα των διαφημιστικών μέσων που υπάρχουν σήμερα
συγκριτικά με το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν.
3.2.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΟΕΜ
Μολονότι έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί της Ο.Ε.Μ. από ειδικούς του μάρκετινγκ
δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός (Kitchen, Schultz,1997). Είναι έτσι
καλύτερα να διακρίνουμε τέσσερις διαφορετικές προοπτικές – ορισμούς της Ο.Ε.Μ.:
1. Η Ο.Ε.Μ. είναι ο αυστηρός συντονισμός των στοιχείων του promotion mix
(Schultz, 1993)
2. Η Ο.Ε.Μ. είναι ο αυστηρός συντονισμός των στοιχείων του promotion mix
αυτού καθαυτού αλλά και του marketing mix γενικά (Hunton, 1996)
3. Η Ο.Ε.Μ. είναι ο αυστηρός συντονισμός του promotion mix, του marketing mix,
αλλά και όλων των «επαφών» (contacts) που μπορεί να έχει ο καταναλωτής με την
εταιρεία και το brand. Αυτή η προοπτική περιλαμβάνει, επιπλέον των δυο πρώτων,
πράγματα όπως είναι η αποστολή της εταιρείας, η κουλτούρα της, οι πρακτικές
πρόσληψης των εργαζομένων κ.λπ. (Spotts, Lambert, Joyce, 1998)
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4. Η Ο.Ε.Μ. είναι ένα concept σχεδιασμού της επικοινωνίας μάρκετινγκ το οποίο
αναγνωρίζει την επιπρόσθετη αξία που παρέχει το ολοκληρωμένο εκείνο πλάνο
επικοινωνίας το οποίο αξιολογεί τον στρατηγικό ρόλο πλειάδας εργαλείων επικοινωνίας
(π.χ. γενική διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, ενέργειες άμεσης ανταπόκρισης, δημόσιες
σχέσεις) και συνθέτει τα εργαλεία αυτά ώστε να υπάρξει συνέπεια, σαφήνεια και μέγιστη
επίδραση του μηνύματος επί του κοινού-στόχου (Smith, 2000)
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Shimp (2000) η Ο.Ε.Μ. έχει τέσσερα κύρια
χαρακτηριστικά:
Πρώτον, επίδραση στην συμπεριφορά. Ο στόχος της Ο.Ε.Μ. είναι να επιδράσει
στην συμπεριφορά του καταναλωτή, να τον προτρέψει σε δράση. Μολονότι η τελική
επιτυχία ενός προγράμματος IMC (Integrated Marketing Communications) κρίνεται από το
αν επηρεάζει την συμπεριφορά του καταναλωτή, θα ήταν μη ρεαλιστικό να αναμένουμε
συμπεριφορική απόκριση από κάθε πρόγραμμα Ο.Ε.Μ.
Δεύτερον, ουδετερότητα απέναντι στην επιλογή των μέσων και των μεθόδων
επικοινωνίας. Η Ο.Ε.Μ. δεν θεωρεί κάποια media ή μεθόδους επικοινωνίας καλύτερες από
κάποιες άλλες, αλλά χρησιμοποιεί κατά περίπτωση όλα εκείνα τα μέσα στα οποία ο
καταναλωτής είναι δεκτικός και τα οποία επιλέγονται βάσει της σχέσης κόστους –
ωφέλειας. Επιπλέον, η Ο.Ε.Μ. εκλαμβάνει ως δυνητικά κανάλια επικοινωνίας όλες τις
«επαφές» που έχει ο καταναλωτής με το brand ή την εταιρεία.
Τρίτον, επίτευξη συνέργιας. Όλα τα στοιχεία ενός προγράμματος Ο.Ε.Μ. πρέπει να
«μιλάνε με μια και μο ναδική φωνή». Κάθε επαφή το υ καταναλωτή με το b ran d ή την
εταιρεία ενδυναμώνει έτσι κάθε άλλη παρόμοια επαφή με αποτέλεσμα το όλον (το σύνολο
των επαφών) να είναι μεγαλύτερο από τα συστατικά του μέρη (την κάθε επαφή
ξεχωριστά).
Τέταρτον, δημιουργία σχέσεων. Η δημιουργία σχέσεων είναι το κλειδί του
σύγχρονου μάρκετινγκ και η Ο.Ε.Μ. είναι το κλειδί για τη δημιουργία σχέσεων. Η
δημιουργία σχέσεων προϋποθέτει τον διάλογο μεταξύ της μάρκας και του καταναλωτή. Το
αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου είναι η αφοσίωση στη μάρκα (brand loyalty).
Σύμφωνα με τον Seitel (1998), η Ο.Ε.Μ. χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω
αξιώματα (maxims):
Πρώτον, Η Ο.Ε.Μ. δεν έχει να κάνει απλά με τη διαφήμιση, το άμεσο μάρκετινγκ,
τις δημόσιες σχέσεις κ.λπ. Η Ο.Ε.Μ. βάζει στο επίκεντρό της τον καταναλωτή και
προσπαθεί να αποσαφηνίσει σε ποιες προωθητικές ενέργειες αποκρίνεται. Με άλλα λόγια,
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η πρόκληση συμπεριφορικής αντίδρασης από τον καταναλωτή είναι ο στόχος του
marketer. Εάν ο καταναλωτής δεν αντιδράσει συμπεριφορικά, τότε ο marketer έχει
αποτύχει. (Παρατηρούμε ότι, σε αντίθεση με τον Shimp (2000), που αναφέρθηκε
παραπάνω, ο Seitel (1998) παρουσιάζεται πιο απόλυτος σχετικά με την συμπεριφορική
αντίδραση που αναμένεται από την Ο.Ε.Μ.).
Δεύτερον, οι επιχειρήσεις (και οι οργανισμοί) δεν μπορούν να επιτύχουν τους
στόχους τους εάν δεν έχουν καλές σχέσεις με το κοινό (publics). Οι επιχειρήσεις πρέπει να
αναπτύσσουν σχέσεις με το κοινό τους που δεν περιορίζονται στην απλή πώληση ενός
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Αυτό είναι κάτι που ισχύει περισσότερο σήμερα λόγω του
αυξανόμενου ανταγωνισμού στον επιχειρηματικό στίβο.
Τρίτον, η Ο.Ε.Μ. απαιτεί συνεργασία στην στρατηγική και όχι μόνο στην εκτέλεση
του διαφημιστικού προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική πρέπει να
προαποφασίζεται συλλογικά από όλους τους επιφορτισμένους με το επικοινωνιακό
πρόγραμμα και όχι κάποιοι από αυτούς να χαράσσουν την στρατηγική και οι υπόλοιποι
απλά να την εκτελούν.
Τέταρτον, κατά τον σχεδιασμό στρατηγικών πλάνων επικοινωνίας πρέπει να
αποσαφηνίζεται πλήρως ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν τα διάφορα στοιχεία
του μείγματος προώθησης (promotion mix) όπως είναι η διαφήμιση, η προώθηση
πωλήσεων, οι δημόσιες σχέσεις κ.λπ. διότι το καθένα από αυτά τα στοιχεία έχει δυνατά
και αδύναμα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, η
διαφήμιση, παρά τα πλεονεκτήματά της, προσλαμβάνεται από τους καταναλωτές ως μη
αξιόπιστη, ενώ οι δημόσιες σχέσεις προσλαμβάνονται ως (πιο) αξιόπιστες.
Αυτό που έχει σημασία είναι ο στόχος της Ο.Ε.Μ. που είναι σε κάθε περίπτωση
ένας: η μετάδοση του μηνύματος που θέλει να περάσει ο marketer με μια και μοναδική
φωνή ώστε να υπάρξει η μέγιστη από δο ση της επικοινωνιακής επένδυσης (Gronroos,
Lindberg, Repo, 1998), (Wells. Burnett, Moriarty, 2000), (Witkoski, 2002).
3.2.3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΕΜ
Στην ανάπτυξη της Ο.Ε.Μ. έχουν συμβάλει διάφορες αλλαγές στο περιβάλλον του
μάρκετινγκ και δη των επικοινωνιών μάρκετινγκ. Οι κυριότερες από αυτές τις αλλαγές
αναφέρονται παρακάτω.
Πρώτον, τα περισσότερα brands έχουν λίγο – πολύ τα ίδια χαρακτηριστικά και
προσφέρουν τα ίδια οφέλη στους καταναλωτές. Υπάρχουν ελάσσονες ποιοτικές διαφορές
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μεταξύ των brands. Από την σκοπιά του καταναλωτή αυτό σημαίνει ότι αγοράζουν από
μια ομάδα αποδεκτών γι’ αυτούς brands παρά μια συγκεκριμένη μάρκα. Το αποτέλεσμα
της ύπαρξης αυτού του brand parity («ισότητα των μαρκών») είναι ότι στοιχεία όπως η
τιμή του προϊόντος, η διαθεσιμότητά του, η προώθηση πωλήσεων, το after-sales service
κ.λπ. αποκτούν μεγαλύτερη σημασία τόσο ως κριτήρια αγοράς όσο και ως στοιχεία
δημιουργίας brand loyalty (Burnett, Moriarty, 1998)
Δεύτερον, παλαιότερα κάποιες επιχειρήσεις πωλούσαν προϊόντα και κάποιες άλλες
υπηρεσίες. Τώρα πλέον ο γιγαντισμός του τριτογενή τομέα της οικονομίας είναι γεγονός.
Στην ουσία όλες οι επιχειρήσεις προωθούν υπηρεσίες. Είτε είναι αμιγείς υπηρεσίες είτε
είναι υπηρεσίες που συνοδεύονται από προϊόντα είναι το ίδιο. Στην εποχή του brand parity
η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας είναι το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των
εταιρειών. Είτε πωλούν υπηρεσίες είτε πωλούν προϊόντα (Belch, 2001)
Τρίτον, καθημερινά εμφανίζονται νέα media και νέες τεχνολογίες μάρκετινγκ που
το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι και μπορούν να αξιολογηθούν καλύτερα εν
συγκρίσει με τη διαφήμιση στα mass media, αλλά και μπορούν να χτίσουν σχέσεις με τους
καταναλωτές δεδομένου ότι πρόκειται για αμφίδρομες τεχνολογίες (Wells, Burnett,
Moriarty, 2000)
Τέταρτον, το κόστος της διαφήμισης αυξάνεται συνεχώς και οι εταιρείες έχουν
αρχίσει ολοένα και περισσότερο να ζητούν μετρήσιμες, αποτελεσματικές, και αποδοτικές
αποδόσεις από τις επικοινωνιακές τους επενδύσεις (Schimp, 2000)
Πέμπτον, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διαφημιστική πολυφωνία και ενίοτε
κακοφωνία είναι δεδομένη. Έτσι γίνεται ακόμη δυσκολότερο για τον marketer να
μεταδώσει το μήνυμά του μέσα στον διαφημιστικό ορυμαγδό (ad clutter) που επικρατεί.
Επιπλέον, το διαφημιστικό clutter επιτείνεται από τον υψηλό κατακερματισμό που
παρουσιάζουν τα media (Kottler, 2003 b.)
Εξαιτίας όλων αυτών των λόγων καθίσταται επιτακτική η ανάγκη καλύτερης
«ολοκλήρωσης» (integration) των επικοινωνιών μάρκετινγκ με αποτέλεσμα οι Schultz et al
(1993) να παρουσιάσουν στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας στις Η.Π.Α. ένα νέο
concept επικοινωνίας, το οποίο ονόμασαν «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ»
(Integrated Marketing Communication). Ο ορισμός που έδωσαν για την Ο.Ε.Μ. είναι:
«Ο.Ε.Μ. είναι ένα concept σχεδιασμού της επικοινωνίας μάρκετινγκ το οποίο αναγνωρίζει
την επιπρόσθετη αξία που παρέχει το ολοκληρωμένο εκείνο πλάνο επικοινωνίας το οποίο
αξιολογεί τον στρατηγικό ρόλο πλειάδας εργαλείων επικοινωνίας (π.χ. γενική διαφήμιση,
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προώθηση πωλήσεων, ενέργειες άμεσης ανταπόκρισης, δημόσιες σχέσεις) και συνθέτει τα
εργαλεία αυτά ώστε να υπάρξει συνέπεια, σαφήνεια και μέγιστη επίδραση του μηνύματος
επί του κοινού-στόχου». Σήμερα, στις Η.Π.Α., η σημασία της Ο.Ε.Μ. έχει αναγνωριστεί
από την πλειοψηφία των marketers και θεωρείται ως το κλειδί για την επίτευξη υψηλής
ποιότητας στην επικοινωνία μάρκετινγκ (Smith, 1998)
3.2.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΜ
Η Ο.Ε.Μ. παρέχει πολλά εργαλεία επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον Smith (1998),
και τους Smith et al (1998) τα εργαλεία αυτά είναι: η προσωπική πώληση, η διαφήμιση, η
προώθηση πωλήσεων, το άμεσο μάρκετινγκ, οι δημόσιες σχέσεις, η χορηγία, η
συσκευασία, οι ενέργειες στα σημεία πώλησης (point-of-purchase), το Ίντερνετ, η
επικοινωνία από στόμα σε στόμα (word of mouth marketing), και η εταιρική ταυτότητα.
Από την άλλη πλευρά, ο Percy (1997) διαιρεί την Ο.Ε.Μ. σε δυο κατηγορίες: τη
διαφήμιση και την προώθηση. Με τον όρο διαφήμιση ο Percy εννοεί όλα τα κανάλια
επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας (awareness)
και της αξίας της μάρκας (brand equity). Η προώθηση, σύμφωνα πάντα με τον Percy,
«περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία επικοινωνιακών τεχνικών οι οποίες επιταχύνουν την
αγοραστική συμπεριφορά». Με άλλα λόγια, «η διαφήμιση φέρνει το άλογο στην πηγή, η
προώθηση το κάνει να πιει» (Jobber, 1998). Λόγω της έλλειψης ολοκλήρωσης /
ενοποίησης αυτών των εργαλείων, η επικοινωνία μάρκετινγκ θεωρήθηκε «ως παγιδευμένη
μέσα σε ένα κουτί με τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό να μην προσπαθούν να
λύσουν προβλήματα επικοινωνίας, αλλά να «κάνουν διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις ή άμεσο
μάρκετινγκ» (Cook, 1997).
Για να επιτευχθούν οι επικοινωνιακοί στόχοι και να λυθούν τα προβλήματα
επικοινωνίας η εφαρμογή της Ο.Ε.Μ. είναι πρώτη προτεραιότητα. «Οι διαφημιστές δεν
δημιουργούν μηνύματα απλά και μόνο στηριζόμενοι στην έμπνευσή τους» (Ogdan, 1998).
Η Ο.Ε.Μ. απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι πολλές
ενέργειες επικοινωνίας που κάνει μια επιχείρηση δεν σχετίζονται μεταξύ τους και πολλές
φορές η διαφημιστική εταιρεία έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτό (Cook, 1997).
Για να είναι μια καμπάνια Ο.Ε.Μ. επιτυχής στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό
χρειάζεται μια λογική βήμα προς βήμα διαδικασία. Η διαδικασία της Ο.Ε.Μ. συνίσταται
σε τρία βασικά μέρη: το background και τον ορισμό της ενέργειας, τους στόχους και την
στρατηγική, και την εκτέλεση και την αξιολόγηση (Percy, 1997), (Wells, 2000)
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Το πλεονέκτημα της Ο.Ε.Μ. καμπάνιας είναι ότι δημιουργεί ένα «συμπαγές»
πλάνο επικοινωνίας το οποίο καθιστά δυνατή την δημιουργία διαφορετικών αλλά
παράλληλα συσχετισμένων, τουτέστιν ολοκληρωμένων, μηνυμάτων (Percy, 1997), (Wells,
2000). Αυτός ακριβώς ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι που οδηγεί στην καινοτομία και
την δημιουργικότητα κατά την έρευνα του κοινού-στόχου, την επιλογή των μέσων, και την
εφαρμογή των διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών (Baker, Mitchell, 2000)
Στη χώρα μας κάποιες διαφημιστικές εταιρείες άρχισαν να πειραματίζονται με την
Ο.Ε.Μ. από το 1998 και έπειτα. Οι εταιρείες αυτές, που έχουν ως έδρα την Αθήνα,
ισχυριζόντουσαν ότι

παρείχαν Ο.Ε.Μ.

ή

αλλιώς

«one-stop-shopping».

Πολλές

συγχωνεύσεις και εξαγορές διαφημιστικών εταιρειών, δημιουργικών γραφείων, και
εταιρειών εξειδικευμένου μάρκετινγκ έγιναν εκείνη την εποχή ώστε να δημιουργηθούν
διαφημιστικές εταιρείες ικανές να προσφέρουν Ο.Ε.Μ. Ωστόσο, η δυνατότητα μιας
διαφημιστικής εταιρείας να είναι full-service δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να
εφαρμόσει την Ο.Ε.Μ. (McDonald, 2002)
Η εφαρμογή της Ο.Ε.Μ. στην πράξη φαίνεται να παρουσιάζει δυσκολίες. Εξ
αντικειμένου, ο καλύτερος τρόπος οργάνωσης μιας εκστρατείας Ο.Ε.Μ. είναι να υπάρχει
ένας εξωτερικός συνεργάτης, π.χ. μια full service διαφημιστική εταιρεία, η οποία θα
επιβλέπεται από τον διαφημιζόμενο (Nowak, 1994), (Steward, 1996).
Η προσέγγιση αυτή, το one stop shopping δηλαδή, έχει διάφορα υπέρ (Novell,
2001) Πρώτον, οι μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες ισχυρίζονται ότι μπορούν να
ενορχηστρώνουν πραγματικά τις διάφορες επικοινωνιακές ενέργειες του πελάτη πράγμα
που οδηγεί, προφανώς, στην συνέπεια του μηνύματος και του τόνου της επικοινωνίας
ώστε να επιτευχθεί το brand building. Δεύτερον, θεωρούν ότι απλοποιείται η διαδικασία
σχεδιασμού και εφαρμογής της εκστρατείας Ο.Ε.Μ. και ότι ο πελάτης έχει καλύτερο
έλεγχο αφού θα συνδιαλέγεται με έναν και μόνο account supervisor παρά με πολλούς
(όπως θα γινόταν αν ο πελάτης ανέθετε «κομμάτια» της επικοινωνίας του σε διάφορες
εταιρείες). Τρίτον, η διαφημιστική εταιρεία ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του
πελάτη δεδομένου ότι ο συνολικός λογαριασμός του πελάτη με τη διαφημιστική είναι ως
ποσοστό του τζίρου της μεγαλύτερος.
Από την άλλη, όμως, το one stop shopping έχει και κατά (Witkoski, 2002). Πολλοί
marketers θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολο για μια διαφημιστική εταιρεία να έχει τους
καλύτερους της αγοράς και έτσι προτιμούν να αναθέτουν τις διάφορες επικοινωνιακές
ενέργειες (π.χ. direct marketing, pr, e-marketing κ.λπ.) σε εξειδικευμένες εταιρείες.
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Κάποιος μάλιστα θα μπορούσε κυνικά να ισχυριστεί ότι οι διαφημιστικές εταιρείες δεν θα
μπορούσαν ποτέ να προσελκύσουν τους καλύτερους direct marketers, pr specialists κ.λπ.
διότι, στην πράξη, αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται συνήθως πολίτες δεύτερης κατηγορίας
εντός των διαφημιστικών εταιρειών, ιδίως εκείνων που έχουν μπερδέψει τη
δημιουργικότητα με την αχαλίνωτη φαντασία (Dancan, 1996).
Επιπρόσθετα, πολλές διαφημιστικές εταιρείες δυσκολεύονται αυτές καθαυτές να
προβούν στο σωστό integration των διάφορων λειτουργιών τους (pr, direct, sales
promotion, internet advertising κ.λπ.), ιδίως όταν αυτές οι λειτουργίες είναι οργανωμένες
ως τμήματα ή ως θυγατρικές εταιρείες αντί να είναι οργανωμένες ως projects. Στην πρώτη
περίπτωση οι managers των διάφορων τμημάτων ανταγωνίζονται για το ποιο τμήμα θα
πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό του επικοινωνιακού budget ενώ, αντίθετα, στη δεύτερη
περίπτωση το επικοινωνιακό συμφέρον του πελάτη έρχεται πρώτο (McArthur, 1997).

3.3 PROMOTION- ΠΡΟΩΘΗΣΗ
3.3.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ PROMOTION;
Η προώθηση (Promotion) είναι μια μορφή εταιρικής επικοινωνίας η οποία
χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και συγκεκριμένα μηνύματα στοχεύοντας σε ένα
συγκεκριμένο κοινό προκειμένου να επιτύχει προκαθορισμένους εταιρικούς στόχους.
Σχεδόν όλες οι οργανώσεις, κερδοσκοπικές ή μη, σε όλους τους τύπους των επιχειρήσεων
πρέπει να υιοθετούν κάποια μορφή προώθησης. Τέτοιες κινήσεις μπορεί να ποικίλουν από
τις πολυεθνικές εταιρίες που ξοδεύουν μεγάλα ποσά για την εξασφάλιση υψηλού προφίλ
προσωπικοτήτων οι οποίες χρησιμοποιούνται ως εταιρικοί εκπρόσωποι

μέχρι τον

ιδιοκτήτη μιας μονοπρόσωπης εταιρίας που προβάλει την επιχείρησή του μοιράζοντας
εταιρικές κάρτες σε ένα τοπικό συνέδριο.
Όπως στις περισσότερες αποφάσεις μάρκετινγκ, μια αποτελεσματική προωθητική
στρατηγική απαιτεί ότι ο υπεύθυνος μάρκετινγκ αντιλαμβάνεται πώς η προώθηση
ταιριάζει με άλλα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ του μάρκετινγκ (π.χ., προϊόν, διανομή,
τιμολόγηση, αγορές- στόχοι). Συνεπώς, οι αποφάσεις προώθησης πρέπει να ληφθούν
συνεκτιμώντας τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν σε άλλες περιοχές της επιχείρησης.
Για παράδειγμα, το να τρέχει μια μεγάλη διαφημιστική καμπάνια για ένα νέο προϊόν χωρίς
πρώτα να είναι βέβαιο ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα που να ικανοποιούν την πιθανή
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ζήτηση που μπορεί να δημιουργήσει η διαφήμιση σίγουρα θα δημιουργούσε πρόβλημα στο
τμήμα παραγωγής της εταιρίας. Κατά συνέπεια, οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ δεν πρέπει να
εργάζονται ανοργάνωτα κατά τη δημιουργία σχεδίων προώθησής. Η γενική επιτυχία μιας
προωθητικής στρατηγικής απαιτεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με όλα
τα απαραίτητα λειτουργικά τμήματα μιας επιχείρησης.
Εκτός από το συντονισμό των υπευθύνων μάρκετινγκ με τα υπόλοιπα
συνεργαζόμενα τμήματα, οι προωθητικές ενέργειες πρέπει επίσης να λειτουργούν κατά
μία έννοια ενιαία, κάτω από την ομπρέλα μιας Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ.
Οι marketers πρέπει να αναπτύσσουν μια ενοποιημένη προωθητική στρατηγική που να
περιλαμβάνει το συνδυασμό πολλών διαφορετικών προωθητικών τεχνικών. Το κλειδί για
έναν υπεύθυνο μάρκετινγκ που εφαρμόζει τεχνικές προώθησης για να ικανοποιήσει τους
αντικειμενικούς στόχους του προς προβολή προϊόντος είναι να χρησιμοποιεί ένα συνεπές
μήνυμα σε όλες τις εκφάνσεις της επικοινωνίας. Για παράδειγμα, δεν αρκεί να γίνει απλώς
μια πετυχημένη τηλεοπτική καμπάνια. Θα πρέπει τα οφέλη που εισπράττει από τη
διαφήμιση ο απλός τηλεθεατής και δυνητικός καταναλωτής να προωθούνται με τον ίδιο
τρόπο και από το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει συνέπεια
στην επικο νι ωνία από ό λα τα τμήματα της εκάστο τε εταιρίας

ο ύτως ώστε ό λο ι ο ι

αποδέκτες του μηνύματος να λαμβάνουν κοινή πληροφόρηση.
3.3.2 ΟΜΑΔΕΣ- ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Υπάρχουν πολλές

ομάδες που μπορούν να χρησιμεύσουν ως στόχος μιας

προωθητικής ενέργειας μάρκετινγκ. Οι στόχοι ενός μηνύματος μάρκετινγκ μπορεί
εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:
•

Μέλη του κοινού- στόχου της εταιρίας: αυτή η κατηγορία
περιλαμβάνει τους υπάρχοντες πελάτες, τους παλαιότερους πελάτες και
τους εν δυνάμει πελάτες. Στην κατηγορία αυτή δίνεται συνήθως και η
μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Στην
περίπτωση του ραδιοφώνου το κοινό- στόχος είναι οι ακροατές

•

Μέλη που ασκούν επιρροή στο κοινό-στόχο (διαμορφωτές γνώμης):
Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που μπορούν

να ασκήσουν

επιρροή στο πώς το κοινό- στόχος εκτίθεται στο μήνυμα και

πώς

αντιλαμβάνεται το προς προώθηση προϊόν. Αυτοί που επηρεάζουν το
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κοινό- στόχο διαθέτουν μηχανισμούς επικοινωνίας που φτάνουν σε αυτό
και οι marketers μπορoύν να βρουν τρόπους να τους χρησιμοποιήσουν
προς όφελός τους. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα ΜΜΕ, τις ομάδες
ειδικού ενδιαφέροντος, τους opinion leaders κλπ
•

Άλλες επιχειρήσεις: Μέσω δημιουργίας B2B σχέσεων και σύναψης
συνεργιών οι προωθητικές ενέργειες ενισχύονται, συστρατεύοντας κι
άλλες εταιρίες οι οποίες μπορούν μέσω των δικών τους διαύλων
επικοινωνίας να διαδόσουν τα μήνυμα προς όφελός μας

3.3.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ TOY PROMOTION
Οι προφανέστεροι αντικειμενικοί σκοποί των προωθητικών ενεργειών είναι να
προσελκύσουν κοινό το οποίο όχι μόνο θα δοκιμάσει το προωθούμενο προϊόν αλλά θα το
προτιμήσει διαχρονικά. Με το Promotion προσπαθούμε όχι μόνο να δημιουργήσουμε
brand awareness αλλά και brand loyalty. Για εκστρατείες μη κερδοσκοπικών οργανισμών
η προώθηση μπορεί να έχει ως στόχο για παράδειγμα να αυξήσει τις δωρεές, να κάνει το
κοινό να αλλάξει συμπεριφορά (καμπάνιες για διακοπή του καπνίσματος), να
ευαισθητοποιήσει για το περιβάλλον κλπ.
Οι marketers πρέπει να καταλάβουν ότι η απόφαση αγοράς ή η επιλογή ενός
προϊόντος επιτυγχάνεται από το υποψήφιο κοινό- στόχο όταν είναι έτοιμο να προβεί σε
τέτοια κίνηση. Σύμφωνα με τη συμπεριφορά καταναλωτή και τη συμπεριφορά
επιχειρησιακής αγοράς, οι πελάτες κινούνται συχνά μέσω διάφορων σταδίων προτού να
λάβουν μια απόφαση αγοράς ή μια απόφαση επιλογής προϊόντος. Επιπλέον, πριν κάνουν
κατ’ επανάληψη αγορές ή επιλογές, αναλύουν την αρχική αγορά τους κατά πόσο π.χ είχε
αξία, και έπειτα επαναλαμβάνουν τη διαδικασία πρίν αποφασίσουν να κάνουν την ίδια
επιλογή.
Ο τύπος του κοινού που ο υπεύθυνος marketing προσπαθεί να προσελκύσει και το
στάδιο της διαδικασίας αγορών ή επιλογών στο οποίο βρίσκεται το υποψήφιο κοινό είναι
μεταξύ των αντικειμενικών στόχων που προσπαθεί να επιτύχει μια συγκεκριμένη
προσπάθεια επικοινωνίας μάρκετινγκ. Και δεδομένου ότι ένα τμήμα marketing τρέχει
συχνά πολλές ταυτόχρονες εκστρατείες προώθησης, ο αντικειμενικός στόχος της κάθε
μιας μπορεί να είναι διαφορετικός.
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3.3.4 ΕΙΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ PROMOTION
Μερικά από τα πιθανά είδη των αντικειμενικών σκοπών του promotion είναι τα
ακόλουθα:
•

Χτίσιμο/ Δημιουργία Awareness/ Αντίληψης: τα νέα προϊόντα και οι νέες
επιχειρήσεις είναι συχνά άγνωστα σε μια αγορά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι
οι αρχικές προωθητικές προσπάθειες πρέπει να εστιάζουν στην καθιέρωση
μιας ταυτότητας. Σε αυτήν την περίπτωση το marketing πρέπει να στρέψει
την προώθηση: 1) στο πώς θα προσεγγίσει αποτελεσματικά το κοινό- στόχο
και 2) να ενημερώσει την αγορά

ποιο είναι το προϊόν και τι έχει να

προσφέρει
•

Δημιουργία ενδιαφέροντος: Το να δημιουργηθεί ενδιαφέρον γύρω από
ένα προϊόν είναι η κινητήρια δύναμη που μπορεί να ωθήσει το κοινό από το
στάδιο του απλού awareness στην επιλογή ή την αγορά του προϊόντος
αυτού. Το κοινό στόχος πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει ότι έχει μια ανάγκη
προτού επιλέξει ένα προϊόν. Η εστίαση στη δημιουργία μηνυμάτων που
πείθουν ότι υπάρχει μια ανάγκη οδηγεί την επικοινωνιακή και προωθητική
διαδικασία στο να στοχεύει σε ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπως
συναισθήματα, συγκινήσεις, φόβοι, φύλο, χιούμορ κλπ.

•

Παροχή πληροφοριών: Κάποιες προωθητικές ενέργειες έχουν σκοπό να
βοηθήσουν το κοινό στο στάδιο λήψης απόφασης. Σε μερικές περιπτώσεις
όμως, όπως όταν ένα προϊόν είναι πολύ καινοτόμο δημιουργεί μια νέα
κατηγορία προϊόντος που έχει λίγους ανταγωνιστές. Τότε οι πληροφορίες
προορίζονται απλά στο να εξηγήσουν τι είναι το προϊόν, τι χαρακτηριστικά
έχει και πού εξυπηρετεί. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου το προϊόν έχει μεγάλο
ανταγωνισμό, η ενημερωτική προώθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
τονίσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του. Επίσης τα προωθητικά μέσα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και με

άμεσες συγκρίσεις με τα

προϊόντα του ανταγωνιστή, σε μια προσπάθεια το κοινό- στόχος να
μπορέσει να διακρίνει διανοητικά το προϊόν από το ανταγωνιστικό.
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•

Υποκίνηση της ζήτησης: Η σωστή προώθηση μπορεί να οδηγήσει το
κοινό στην επιλογή ενός προϊόντος. Στην περίπτωση που το κοινό δεν έχει
δοκιμάσει ποτέ το προϊόν ή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το έχει θέσει
εκτός των επιλογών του, οι προωθητικές προσπάθειες μπορούν να
κατευθυνθούν στο να πείσουν για τη δοκιμή του προϊόντος είτε για πρώτη
φορά είτε εκ νέου.

•

Ενίσχυση της Μάρκας/ Brand: Η προώθηση κάποιες φορές στοχεύει
στην ενδυνάμωση της μάρκας του προϊόντος. Στο να ενισχυθεί δηλαδή το
Brand Loyalty και να κερδηθεί μακροχρόνια η επιλογή του κοινού- στόχου.
Μέσω του promotion μπορεί να ενισχυθεί και να διατηρηθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα η σχέση κοινού- προϊόντος αρκεί να επαναλαμβάνεται σε
τακτά χρονικά διαστήματα και να γίνεται με το σωστό τρόπο που θα
οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

3.4 WORD OF MOUTH
Οι μελετητές ασχολούνται με το θέμα του Word Of Mouth (WOM) πάνω από 2400
χρόνια, παρόλο που οι σύγχρονοι ερευνητές ξεκίνησαν τις μελέτες τους μόλις μετά το
1940 (Buttle, 1998)
Το WOM είναι γνωστό ότι επηρεάζει πολύ στο τι γνωρίζουν, νιώθουν και κάνουν
οι άνθρωποι. Σε ότι αφορά τη διαπροσωπική επιρροή έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα.
Ο Αριστοτέλης είχε μιλήσει στο έργο του για τη δύναμη του λόγου (Thonsen and Beard,
1948, p.63) τον 4ο πΧ αιώνα. Στο βιβλίο του Ρητορική (Aristotle, trans. Roberts, 1924)
τόνισε τη σημασία τριών χαρακτηριστικών ενός αποτελεσματικού ομιλητή: ήθος, πάθος,
λόγος.
Εικοσιτρείς αιώνες αργότερα προέκυψε μεγάλη βιβλιογραφία σε ότι αφορά τη
διαπροσωπική επικοινωνία (Littlejohn, 1990). Η μελέτη του Britt (1966) για τη σχέση
μεταξύ της θεωρίας συμπεριφοράς καταναλωτή και των κοινωνικών επιστημών, τόνισε
την επίδραση του WOM πάνω στους καταναλωτές. Σύμφωνα με ένα από τα πρώτα
συγγράμματα του Kotler (1967) η διαφήμιση επηρεάζει μόνο κατά ένα ποσοστό την
ατομική συμπεριφορά και σίγουρα πολύ λιγότερο απ’ ότι καταφέρνει η προσωπική
παρατήρηση και η διαπροσωπική επικοινωνία.

29

3.4.1 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ WOM
Οι έρευνες ενισχύουν την άποψη ότι το WOM επηρεάζει περισσότερο τη
συμπεριφορά από οποιοδήποτε άλλο εργαλείο marketing. Πράγματι, έχει παρατηρηθεί ότι
μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό εργαλείο επιρροής και σίγουρα πολύ περισσότερο
από ουδέτερες έντυπες πηγές (εγχειρίδια, φυλλάδια, καταχωρήσεις) (Herr et al, 1991). Το
WOM φαίνεται να επηρεάζει διάφορες παραμέτρους: την επίγνωση, τις προσδοκίες, την
αντίληψη, τις στάσεις και εν γένει τη συμπεριφορά. Ο Sheth (1971) κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι το WOM ήταν πιο αποτελεσματικό από τη διαφήμιση που είχε σκοπό να
ενημερώσει για την καινοτομία ενός προϊόντος με απώτερο στόχο ο καταναλωτής να
δοκιμάσει το προϊόν. Ο Day (1971) συμπέρανε ότι η δύναμη του WOM έγκειται στην
αξιοπιστία και την προσαρμοστικότητα που έχει η πηγή πληροφόρησης σε συνδυασμό με
τη διαπροσωπική επικοινωνία. Μάλιστα τόνισε

ότι το WOM ήταν εννέα φορές

αποτελεσματικότερο σε σχέση με την παραδοσιακή διαφήμιση στο να αντιστρέψει τις
αρνητικές ή τις ουδέτερες στάσεις σε θετικές. Στη μελέτη του Mangold (1987) όσον
αφορά την επίδραση του WOM στις επαγγελμετικές υπηρεσίες γίνεται λόγος ότι μέσω του
WOM υπάρχει μεγαλύτερη επίδραση στην αγοραστική απόφαση σε σχέση με άλλες
μεθόδους. Αυτό ενδεχομένως να συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι θεωρούν τις συστάσεις των
ομοίων τους πιο άξιες εμπιστοσύνης απ’ ότι για παράδειγμα μια διαφήμιση (Murray,
1991). Το WOM επηρεάζει τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις κατά τη διάρκεια της φάσης
αναζήτησης πληροφοριών πριν την αγοραστική διαδικασία, επηρεάζοντας τις στάσεις
κατά την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων κατά το στάδιο της προ-επιλογής (Lynn,
1987, Stock and Zisner, 1987, Woodside et al, 1992).Η επίδραση του WOM στις
προσδοκίες έχει αποτυπωθεί και στις μελέτες των Webster (1991) και Zeitman et al
(1993). To WOM μπορεί να επηρεάσει είτε θετικά (Engel et al, 1969, Richins, 1983) είτε
αρνητικά (Tybout et al, 1981, Bolfing 1989). Φαίνεται ότι το αρνητικό WOM έχει
μεγαλύτερο αντίκτυπο απ’ ότι το θετικό (Arndt, 1967). Το ερευνητικό πρόγραμμα
Technical Assistance (TARP, 1986, p.4) για παράδειγμα ανέφερε ότι δυσαρεστημένοι
πελάτες είναι πιθανότερο να διαδόσουν την πληροφορία δύο φορές περισσότερο από τους
ευχαριστημένους πελάτες. O Desatnick (1987) διεξάγωντας έρευνα για το White House
Office of Consumer Affairs διαπίστωσε ότι περισσότερο από το 90% που δυσαρεστήθηκαν
με την υπηρεσία που δοκίμασαν δε θα την δοκίμαζαν ξανά και δε θα επέστρεφαν ποτέ.
Ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός βέβαια ότι ο καθένας από αυτούς τους
δυσαρεστημένους πελάτες θα πουν την ιστορία τους τουλάχιστον σε άλλους εννέα
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ανθρώπους και το 13% από αυτούς τους δυσαρεστημένους πρώην πελάτες θα πουν την
ιστορία τους σε περισσότερους από είκοσι ανθρώπους. Δεν αναφέρεται στην έρευνα το
πόσοι από τους αποδέκτες του WOM θα ξαναπούν την ιστορία σε ανθρώπους του δικού
τους περιβάλλοντος.
3.4.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ WOM:
O Arndt ήταν ένας από τους πιο πρωιμους ερευνητές του WOM ο οποίος εστίασε
στο πώς επιδρά στη συμπεριφορά καταναλωτή. Χαρακτήρισε το WOM ως προφορική,
διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ ενός παραλήπτη και ενός πομπού για τον οποίο ο
παραλήπτης πιστεύει ότι δεν εξυπηρετεί διαφημιστικούς σκοπούς όσον αφορά την
προώθηση μιας μάρκας, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (Arndt, 1967). Πιο πρόσφατα, η
Stern (1994) όρισε το WOM βασιζόμενη στα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν από τη
διαφήμιση. Έγραψε ότι «το WOM διαφέρει από τη διαφήμιση στην έλλειψη συνόρων. Το
WOM συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή προφορικών μηνυμάτων μεταξύ ενός παραλήπτη
και μιας πηγής του περιβάλλοντός του που επικοινωνούν απευθείας στην καθημερινή τους
ζωή. Οι καταναλωτές στην περίπτωση αυτή δε δημιουργούν, διαβάζουν ή ηχογραφούν
προδιαγεγραμμένους διαλόγους για προϊόντα ή υπηρεσίες. Ούτε χρησιμοποιούν στίχους,
τραγούδια ή σλόγκαν για να αναφερθούν στην κατανάλωση. Τέλος το WOM χάνεται
μόλις εκστομιστεί καθώς προκύπτει αυθόρμητα μέσα από κουβέντα και μετά
εξαφανίζεται» (Stern, 1994). Ακόμη, Word of Mouth Marketing μπορεί να είναι οι
συζητήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων, oι οποίες δεν
παρακινούνται από τις εταιρίες που παρέχουν αυτά τα προϊόντα. Το Word-of-Mouth
αφορά την επικοινωνία από στόμα-σε στόμα μεταξύ των καταναλωτών και βασίζεται στην
εμπιστευτική γνώμη και τις θετικές εντυπώσεις κάποιου ευχαριστημένου πελάτη για ένα
προϊόν καθώς και στην επικοινωνία που αυτός θα κάνει για το προϊόν μέσα από την χρήση
του .Η δύναμη του word-of-mouth βασίζεται στους καταναλωτές που συζητούν ανοιχτά
και με ειλικρίνεια, χωρίς διαστρεβλώσεις, για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία,
αφού δεν έχουν κανένα εμπορικό όφελος ή κίνητρο (WOMMA)
To WOM δε χρειάζεται απαραίτητα να έχει σχέση με μια μάρκα, ένα προϊόν ή μια
υπηρεσία. Μπορεί να έχει σχέση με μια οργάνωση ή έναν οργανισμό. Επίσης μπορεί να
μην είναι προφορικό. Να είναι ηλεκτρονικό, μέσω των social media ή του διαδικτύου,
όπως επιτάσσει η σύγχρονη ψηφιακή εποχή χωρίς να περιορίζεται στην πρόσωπο με
πρόσωπο επικοινωνία. Για παράδειγμα η Cobra Golf Inc., εταιρία εξοπλισμού γκολφ έχει
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δημιουργήσει ειδικό site όπου οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν τις απόψεις τους τόσο
για την ίδια την εταιρία όσο και για τον ανταγωνισμό (Hageal and Armstrong, 1997).
Επίσης υπάρχει ιστοσελίδα αφιερωμένη στο αρνητικό WOM για τη United Airlines
(www.united.com) όπου οι επιβάτες μπορούν να δημοσιεύσουν ηλεκτρονικά τα μελανά
σημεία των υπηρεσιών της εν λόγω εταιρίας. Με λίγα λόγια, η μεγάλη διάδοση του
Internet και γενικότερα των νέων τεχνολογιών επιτάσσει πλέον την ανάγκη των
επιχειρήσεων όχι μόνο για απλή παρουσία στο διαδίκτυο, αλλά για χρησιμοποίηση των
ηλεκτρονικών μέσων ως διαδραστικό δίαυλο επικοινωνίας με τους πελάτες τους. Το
WΟΜ έχει και την ηλεκτρονική εκδοχή του στο σημείο που αφορά την επικοινωνία μέσω
ηλεκτρονικών εργαλείων, όπως chat rooms, e-mail, social network και forums,
newsgroups, web blogs, internet newsletters, viral videos και γενικά μέσω οποιουδήποτε
μέσου ανταλλαγής πληροφοριών και περιεχομένου διαδικτυακά. Οι ηλεκτρονικές
εκστρατείες μάρκετινγκ δεν αποτελούν μόνο βασικό στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ
μιας επιχείρησης, αλλά επιπλέον, επιφέρουν άμεσο αντίκτυπο στο brand της και απαιτούν
εντατική παρακολούθηση των συζητήσεων που πυροδοτούνται στις ηλεκτρονικές
κοινότητες-στόχους.
3.4.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ WOM MARKETING
Το WOM αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Η ανταλλαγή σχολίων είναι
βαθιά ριζωμένη στην ανθρώπινη φύση και είναι η βάση πάνω στην οποία αναπτυχθήκαμε
ως κοινωνικά όντα. Ένα σχόλιο μπορεί να είναι χρήσιμο για αυτόν που το ακούει αλλά και
για αυτόν που το κάνει. Ακόμη μία άλλη φυσική τάση των ανθρώπων είναι να
δημιουργούν κοινότητες. Κοινότητες που χτίζονται γύρω από κοινά χαρακτηριστικά :
ηλικία, φύλο, επάγγελμα, κοινωνική τάξη, φυλή, καταγωγή, ενδιαφέροντα, ιδεολογίες.
Το WOM Marketing μπορεί να διακριθεί σε οργανικό και ενισχυμένο:
Α. Ως οργανικό WOM marketing χαρακτηρίζεται η καταναλωτική εμπειρία για
την οποία οι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν όπως για παράδειγμα για εξαιρετικής
ποιότητας προϊόντα, που οι καταναλωτές απλά δεν θέλουν να κρατήσουν μόνο για τον
εαυτό τους αλλά θέλουν να τα συστήσουν και σε άλλους ανθρώπους
Β .Ενισχυμένο WOM μάρκετινγκ : Αφορά τη συζήτηση για προϊόντα ή υπηρεσίες
που ενισχύεται από τις εταιρείες μέσω διαφημιστικών καμπανιών.
Όσον αφορά στις WOM εκστρατείες, αυτές μπορεί να είναι:
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Α. Μαζικές οι οποίες διεξάγονται μέσω αριθμητικά μεγάλων κοινών τα οποία
ανήκουν στο κοινό στόχο του προωθούμενου προϊόντος
Β. Μέσω opinion leaders οι οποίες στηρίζονται στο λόγο συγκεκριμένων ατόμων
που ασκούν επιρροή, εμπνέουν αξιοπιστία και έχουν μεγάλο αριθμό κοινωνικών επαφών.
Τα άτομα αυτά ονομάζονται ambassadors και επιλέγονται σύμφωνα με τις ανάγκες και
απαιτήσεις του προωθούμενου προϊόντος.
Τέλος παραθέτουμε τα 5 Τ’s του WOM marketing:
•

Talkers (Ποιοι θα μιλήσουν για το προϊόν ή την υπηρεσία)

•

Topics (Για τι θέμα θα μιλήσουν)

•

Tools (Με ποιον τρόπο θα διευκολυνθεί η μετάδοση του μηνύματος)

•

Tracking (Τι λένε οι άνθρωποι για το προϊόν, την υπηρεσία ή την εταιρία)

•

Talking part (Πότε να λάβει κανείς μέρος στη συζήτηση)

3.5 ΤΟ MARKETING ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- EVENT MARKETING
Τo μάρκετινγκ των εκδηλώσεων έχει ενσωματωθεί σε τέτοιο βαθμό στο σύγχρονο
επιχειρησιακό περιβάλλον, ώστε να αποτελεί σήμερα τόσο μία χρήσιμη επαγγελματική
πρακτική, όσο και ένα δυναμικό εργαλείο στο μίγμα προώθησης μίας εταιρείας.
Ένας αρκετά περιεκτικός ορισμός για το μάρκετινγκ των εκδηλώσεων είναι ο
παρακάτω : « Το μάρκετινγκ είναι αυτή η λειτουργία της διοίκησης των εκδηλώσεων που
μπορεί να κρατήσει την επαφή με τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες (πελάτες) της
εκδήλωσης, που αναγνωρίζει τις ανάγκες και τα κίνητρα τους, που δημιουργεί προϊόντα
που ικανοποιούν τις ανάγκες αυτές και δημιουργεί ένα πρόγραμμα επικοινωνίας που
εκφράζει το σκοπό της εκδήλωσης και τους στόχους της» (Hall,1997).
Σε αντίθεση με τις κλασσικές μορφές επικοινωνίας το μάρκετινγκ των εκδηλώσεων
προσφέρει άμεση επαφή με το κοινό-στόχο. Ο ίδιο ς ο καταναλωτής επιλέγει να γίνει
μέτοχος και κοινωνός των μηνυμάτων. Και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μία
στοχευμένη επικοινωνία, η οποία μπορεί να προσφέρει άμεσα και μετρήσιμα
αποτελέσματα, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.
Η δυνατότητα των εκδηλώσεων να συνδυάζουν το χτίσιμο μάρκας και την
προσέλκυση νέων πελατών και ταυτόχρονα πωλήσεων, τις έχει αναγάγει σε βασικό
συστατικό του μίγματος προώθησης. Ένα στοιχείο στο οποίο δεν μπορούν να συγκριθούν

33

άλλες μορφές επικοινωνίας με το μάρκετινγκ των εκδηλώσεων, είναι η ζωντανή επαφή με
το κοινό. Είναι από τις ελάχιστες λειτουργίες της επικοινωνίας στην οποία το κοινό δεν
είναι ένα στατικό στοιχείο και

ένας απλός κοινωνικό-οικονομικός παράγοντας αλλά

άνθρωποι που μπορείς να δεις, να μιλήσεις και να έχεις άμεση αντίληψη της αντίδρασης
τους.
Ιδιαίτερα σημαντικά γνωρίσματα του μάρκετινγκ των εκδηλώσεων είναι η ευελιξία
και η συνέργια. Το πλήθος των διαφορετικών γεγονότων που μπορούν να ενταχθούν στο
πλαίσιο των εταιρικών εκδηλώσεων παρέχει απεριόριστες δυνατότητες για την καλύτερη
απόδοση των επικοινωνιακών στόχων.
Οι εκδηλώσεις εξακολουθούν να αποτελούν εναλλακτικό μέσο προώθησης και
επικοινωνίας. Η κυρίαρχη τάση για εξερεύνηση αποτελεσματικών εργαλείων μάρκετινγκ
που διαφοροποιούνται από τα καθιερωμένα και εντυπώνονται στον καταναλωτή, ο οποίος
δέχεται πολλαπλά μηνύματα από διαφορετικές πηγές, οδηγεί στην αυξανόμενη χρήση των
εκδηλώσεων έναντι των above the line ενεργειών.
Το ζητούμενο σήμερα στο χώρο του μάρκετινγκ των εκδηλώσεων είναι η
υλοποίηση εκδηλώσεων με ξεκάθαρη στρατηγική και

καθορισμένους στόχους

επικοινωνίας, τα οποία να αποτελούν ταυτόχρονα ένα μοναδικό βίωμα για αυτόν που
έρχεται σε επαφή μαζί τους.
Κάποιοι επικριτές του μάρκετινγκ υποστηρίζουν ότι κάποια πολιτιστικά φεστιβάλ
και εκδηλώσεις δεν θα πρέπει να προσανατολίζονται στην ικανοποίηση των αναγκών του
κοινού-στόχου, αλλά στην καινοτομία, στη δημιουργικότητα και στη διάδοση νέων
μορφών τέχνης. Χρησιμοποιούν το εξής επιχείρημα : « οι ανάγκες των καταναλωτών
βασίζονται σε αυτά που ήδη γνωρίζουν ή έχουν βιώσει, έτσι λοιπόν η καινοτομία και η
πρωτοπορία βιώνοντας πολιτιστικές εμπειρίες δεν θα είναι αποδεκτή. Συνεπώς αν το
μάρκετινγκ χρησιμοποιεί ως βάση για την διοργάνωση της εκδήλωσης την ικανοποίηση
των αναγκών, δεν θα προκύψει ποτέ κάτι καινούργιο».
Αυτή η συμπεριφορά, παρόλο που γίνεται κατανοητή, βασίζεται στη λανθασμένη
κατανόηση των αρχών και των τεχνικών του μάρκετινγκ και μπορεί εύκολα να ανατραπεί
για τους παρακάτω λόγους :
1. Η χρήση των αρχών του μάρκετινγκ δίνει στους διοργανωτές ένα πλαίσιο για να
παίρνουν αποφάσεις που οδηγούν σε επιτυχημένες εκδηλώσεις και παρ’ όλα αυτά
επιτρέπουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.
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2. Οι χορηγοί της εκδήλωσης απαιτούν μία σιγουριά ότι η χορηγία τους θα έχει
ανταπόκριση στο κοινό-στόχο που προσπαθούν να προσελκύσουν. Οι πρακτικές του
μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσουν στον να πειστούν οι χορηγοί ότι μία εκδήλωση
αποτελεί το κατάλληλο μέσο για να επικοινωνήσουν με το κοινό-στόχο που τους
ενδιαφέρει.
3. Οι τοπικές και οι εθνικές αρχές βοηθούν οικονομικά πολλά φεστιβάλ και εκδηλώσεις.
Συχνά χρηματοδοτούν αυτές τις εκδηλώσεις που η διοίκησή τους φανερώνει πείρα στο
προγραμματισμό της διοίκησης και του μάρκετινγκ.
4. Οι καταναλωτές, πιο συγκεκριμένα αυτοί που ζουν σε μεγάλες πόλεις, συχνά έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες για να
ξοδέψουν το διαθέσιμο εισόδημά τους. Αυτό σημαίνει ότι μία εκδήλωση, θα
προσελκύσει μόνο αυτούς που περιμένουν να ικανοποιήσουν κάποιες από τις διακριτές
τους ανάγκες. Έτσι λοιπόν, κάθε εκδήλωση πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη
για να ικανοποιήσει τις αναγνωρισμένες ανάγκες της αγοράς-στόχου.
3.5.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι εκδηλώσεις επηρεάζει όλες τις
δραστηριότητες του μάρκετινγκ. Οι μεταβλητές του περιβάλλοντος που επηρεάζουν τις
αποφάσεις μάρκετινγκ είναι οι εξής :
• Κοινωνικό/πολιτιστικό περιβάλλον
• Τεχνολογικό περιβάλλον
• Φυσικό περιβάλλον
• Οικονομικό περιβάλλον
• Πολιτικό και νομικό περιβάλλον
• Ανταγωνιστικό περιβάλλον
• Δημογραφικό περιβάλλον.
3.5.2 ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ
Οι καταναλωτές αποφασίζουν να πάνε σε μία εκδήλωση βασισμένοι στις
προσδοκίες ότι θα ικανοποιηθεί μία συγκεκριμένη ανάγκη (για διασκέδαση, για κοινωνική
αλληλεπίδραση, για μία μοναδική εμπειρία, για προσωπική επιμόρφωση ή για
οποιαδήποτε άλλη ανάγκη μπορεί να ικανοποιηθεί).
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Οι προσδοκίες των καταναλωτών προέρχονται από ένα συνδυασμό επικοινωνιών
μάρκετινγκ, από τον διοργανωτή της εκδήλωσης, από στόμα με στόμα συστάσεις από
φίλους ή από την οικογένεια, από προηγούμενη εμπειρία από τη συγκεκριμένη εκδήλωση
ή από παρό μο ια και από την επίδραση από τη γενικό τερη εικό να της εκδήλωσης (brand
image).
Ο Morgan (1996) αναγνώρισε πέντε κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη
συμπεριφορά των καταναλωτών, όσον αφορά την επιλογή συγκεκριμένων εκδηλώσεων.
Αυτοί οι παράγοντες παρουσιάζονται παρακάτω :
•

Επιρροή από την οικογένεια

•

Ομάδες αναφοράς

•

Καθοδηγητές της γνώμης

•

Προσωπικότητα Κουλτούρα
3.5.3 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Στο μίγμα μάρκετινγκ των εκδηλώσεων συμπεριλαμβάνονται τα 4 γνωστά P :

Product (προϊόν), Price (τιμή), Place (τοποθεσία), Promotion (προώθηση)
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Το προϊόν συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που συγκροτούν μία εκδήλωση. Είναι
ουσιαστικά η εμπειρία που βιώνουν οι καταναλωτές, οι οποία πρέπει να είναι προσεχτικά
σχεδιασμένη, ώστε να ικανοποιεί τις αναγνωρισμένες ανάγκες της αγοράς-στόχου. Ο
κύκλος ζωής του προϊόντος επεξηγεί ότι όλες οι εκδηλώσεις ακολουθούν ένα παρόμοιο
σχέδιο συμμετοχής καθώς εξελίσσονται μέσα από τα στάδια της εισαγωγής, της
ανάπτυξης, της ωρίμανσης και της κάμψης τελικά.
Για να αποφύγουν την κάμψη πρέπει οι διοργανωτές να ελέγξουν με προσοχή τη
δημόσια αποδοχή του περιεχομένου της εκδήλωσης και να βεβαιωθούν ότι αυτό είναι
σύμφωνο με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
Επειδή οι εκδηλώσεις είναι άυλες, αδιάσπαστες και μεταβλητές είναι πολύ
δύσκολο να καθοριστεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Ένας ορισμός που εξετάζει την
ποιότητα των υπηρεσιών από τη μεριά των καταναλωτών είναι ο εξής : ποιότητα στις
υπηρεσίες υπάρχει όταν οι προσδοκίες των καταναλωτών από μία εκδήλωση ταιριάζουν με
τις αντιλήψεις για τις υπηρεσίες που δέχονται. Επειδή αυτό βασίζεται στις αντιλήψεις που
δεν είναι κάτι απτό, δεν μπορεί να είναι πάντα ικανοποιημένοι όλοι οι καταναλωτές.
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Όταν οι αντιλήψεις των καταναλωτών για μία εκδήλωση ικανοποιούν ή
υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους, σημαίνει ότι προσφέρονται ποιοτικές υπηρεσίες και το
κοινό μένει ικανοποιημένο από την έκβαση της εκδήλωσης.
Η ΤΙΜΗ
Τιμή είναι η αξία πο υ δίνο υν ο ι καταναλωτές στην εμπειρία τους από την
εκδήλωση την οποία είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. Η τιμή μπορεί να έχει σημαντική
επίδραση στην έκβαση της εκδήλωσης και είναι μία σημαντική πτυχή του μίγματος
μάρκετινγκ. Για παράδειγμα σε μία εκδήλωση που απευθύνεται σε μαζική αγορά, η
εκδήλωση πρέπει να κρατήσει την τιμή της σε ένα επίπεδο που να μπορούν να διαθέσουν
το αντίτιμο οι καταναλωτές μεσαίου εισοδήματος. Αντίθετα μία εκδήλωση με
φιλανθρωπικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε καταναλωτές υψηλού εισοδήματος μπορεί
να έχει υψηλό τερη τιμή. Παρ’ ό λα αυτά η υψηλή τιμή μπο ρεί να αντιπρο σωπεύει την
ποιότητα για τον πιθανό καταναλωτή και να επηρεάσει την απόφαση για αγορά. Οι
διοργανωτές πρέπει να καταφέρουν να προωθήσουν την τιμή με τέτοιο τρόπο ώστε να
αποτελεί μέρος της εκδήλωσης.
Τα τρία θεμέλια για τις στρατηγικές τιμολόγησης είναι :
•

το κόστος

•

ο ανταγωνισμός στην αγορά

•

η αξία για τον καταναλωτή.
Δεν είναι όλα τα κόστη για τον καταναλωτή μίας εκδήλωσης τα χρήματα. Τα άλλα

κόστη μπορεί να είναι :
•

χρόνος – το κόστος ευκαιρίας που ξοδεύει ο καταναλωτής καταναλώνοντας την
εμπειρία από μία εκδήλωση σε σύγκριση με τη χρήση του χρόνου αυτού για να
απολαύσει κάποια άλλη εμπειρία.

•

η φυσική προσπάθεια που απαιτείται για να παρευρεθεί κάποιος σε μία εκδήλωση- το
ταξίδι, η ενέργεια που χρησιμοποιεί

•

το φυσικό κόστος – πνευματική προσπάθεια, τα συναισθήματα για την κοινωνική
αλληλεπίδραση

•

το αισθητικό κόστος – δυσάρεστο κλίμα, άβολα καθίσματα, μη ελκυστικό φυσικό περιβάλλον.

Όσον αφορά το κόστος μίας εκδήλωσης υπάρχουν δύο κατηγορίες κόστους :
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•

το σταθερό : το κόστος που δεν αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των καταναλωτών, για
παράδειγμα το κόστος για το ενοίκιο της περιοχής, για το φωτισμό, τη θέρμανση κλπ.

•

το μεταβλητό : το κόστος που αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των καταναλωτών, για
παράδειγμα για το φαγητό και τα ποτά, για τα πιο αναλώσιμα είδη.

Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Η τοποθεσία έχει δύο σημασίες στο μάρκετινγκ των εκδηλώσεων. Περιγράφει την
τοποθεσία που διεξάγεται η εκδήλωση, όπως επίσης και τα σημεία αγορών για τα
εισιτήρια της εκδήλωσης. Για τις περισσότερες εκδηλώσεις αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
παρθεί μία απόφαση για το αν θα χρησιμοποιηθεί πρακτορείο για την πώληση των
εισιτηρίων. Τα πρακτορεία εισιτηρίων διευρύνουν το δίκτυο διανομής των εισιτηρίων, με
αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μπορούν να βρουν πιο εύκολα εισιτήρια για την
εκδήλωση, να επιταχύνεται η είσοδος στην περιοχή της εκδήλωσης και γίνεται αποδεκτή η
πιστωτική κάρτα και οι τηλεφωνικές κρατήσεις. Εντούτοις χρεώνουν και την εταιρεία
διοργάνωσης και τους καταναλωτές.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το διαδίκτυο, ως μέσο διανομής εισιτηρίων για τις
εκδηλώσεις, χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά αφού έγιναν κατανοητά από τους
διοργανωτές των εκδηλώσεων τα πλεονεκτήματά του, που μπορούν να συγκεντρωθούν
στα παρακάτω τέσσερα :
1. ταχύτητα
2. Ευκολία για τους καταναλωτές
3. Έσοδα
4. Νεωτεριστικό
Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Η προώθηση, όπως επεξηγεί ο Middleton (1995), είναι το πιο ορατό από τα
στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ. Συμπεριλαμβάνει όλες τις τεχνικές επικοινωνίας
μάρκετινγκ, της διαφήμισης, των προσωπικών πωλήσεων, την προώθηση πωλήσεων, το
merchandising, τη δημοσιότητα και τις δημόσιες σχέσεις και το άμεσο μάρκετινγκ, το
διαδίκτυο, την επικοινωνία από στόμα σε στόμα, τις ενέργειες στα σημεία αγοράςπώλησης και την εταιρική ταυτότητα (μίγμα προώθησης). Δίνεται κίνητρο στους πιθανούς
καταναλωτές να αγοράσουν την εμπειρία που προσφέρεται από την εκδήλωση.
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Όπως υπογραμμίζει ο Getz (1997, σελ.305) ο ρόλος του μίγματος προώθησης είναι
:
•

να δημιουργεί ή να αυξάνει την αναγνωρισιμότητα μίας εκδήλωσης

•

να δημιουργεί ή να ενισχύει μία θετική εικόνα

•

να τοποθετεί την εκδήλωση σε σχέση με τις ανταγωνιστικές

•

να πληροφορεί την αγορά-στόχος για σχετικές με την εκδήλωση λεπτομέρειες

•

να δημιουργεί ζήτηση για την εκδήλωση

•

να υπενθυμίζει στην αγορά-στόχος λεπτομέρειες για την εκδήλωση.
3.5.4 ΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η έμφυτη δυνατότητα των εκδηλώσεων να επικοινωνούν με συγκεκριμένα κοινά-

στόχους, αναγνωρίζεται πλέον από διάφορους οργανισμούς και οδηγεί στην αυξανόμενη
χρήση καινοτόμων εκδηλώσεων ως ζωτικά στοιχεία του μίγματος επικοινωνίας. Όλοι οι
τύποι οργανισμών, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, κερδοσκοπικοί ή μη, που λειτουργούν σε
διάφορες βιομηχανίες μπορούν να ωφεληθούν από τον συνυπολογισμό κάποιων
προωθητικών εκδηλώσεων στο πλάνο επικοινωνίας τους.
Ο όρος προωθητικές εκδηλώσεις χρησιμοποιείται για να περιγράψει εκδηλώσεις
που πρωταρχικός τους στόχος είναι η προώθηση, μιας μάρκας, ενός οργανισμού ή μιας
ιδέας. Ο ορισμός αυτός για τις προωθητικές εκδηλώσεις αποκλείει όλες τις ευκαιρίες
επικοινωνίας και προώθησης που σχετίζονται με μία εκδήλωση, εάν η εκδήλωση έχει
δημιουργηθεί για άλλου τύπου σκοπό.
Η εκδήλωση από μόνη της επομένως, αναπτύχθηκε για να επικοινωνήσει κάτι
σχετικό με ένα προϊόν. μία μάρκα, μία ιδέα ή έναν οργανισμό σε ένα συγκεκριμένο κοινόστόχο. Οι προωθητικές εκδηλώσεις, προωθούν ανοικτά τη μάρκα, με σκοπό να
ενθαρρύνουν τη αποδοχή του προϊόντος και τη συμμετοχή και τελικά να καταφέρουν να
αλλάξουν την καταναλωτική συμπεριφορά.
Ένας άλλος ορισμός για τις προωθητικές εκδηλώσεις, εστιάζει σε αυτές τις
εκδηλώσεις, όπου το κοινό είναι κάτι παραπάνω από απλοί θεατές. Επομένως οι
προωθητικές εκδηλώσεις, πρέπει να συμπεριλαμβάνουν κάποιο επίπεδο συμμετοχής ή
αλληλεπίδρασης (Cunningham and Taylor, 1995). Αυτό μπορεί να ισχύσει σε χαμηλό
επίπεδο, όπως σε μία εμπορική έκθεση όπου οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους εκθέτες
ή μπορεί να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή όπως η δοκιμαστική οδήγηση στους εμπόρους
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αυτοκινήτων. Παρόλα αυτά υπάρχουν παραδείγματα προωθητικών εκδηλώσεων που δεν
έχουν στοιχεία αλληλεπίδρασης ή συμμετοχής, μπορεί όμως να υποστηριχθεί ότι αυτά θα
είναι λιγότερο αποτελεσματικά, καθώς δεν χρησιμοποιούν τα πλεονεκτήματα που έχουν οι
εκδηλώσεις ανάμεσα στα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω οι προωθητικές εκδηλώσεις μπορούν να οριστούν
ως εξής : « είναι κάθε εκδήλωση που πρωταρχικός της σκοπός είναι η προώθηση μίας
μάρκας, μίας ιδέας, ενός προϊόντος ή ενός οργανισμού και το καταφέρνει αυτό με την
ενθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού».
Υπάρχουν πολλές κατηγορίες προωθητικών εκδηλώσεων. Το κοινό σημείο
αναφοράς τους είναι η ικανότητα να προωθούν μία μάρκα και να εστιάζουν σε μία ομάδα
καταναλωτών μέσω της διαλογικής εμπειρίας.
Τα είδη των προωθητικών εκδηλώσεων είναι τα εξής :
•

Εμπορικές επιδείξεις και εκθέσεις

•

Εταιρικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με ένα σκοπό

•

Εκδηλώσεις παρουσίασης νέων προϊόντων

•

Εκδηλώσεις δοκιμής και δειγματοληψίας προϊόντων

•

Εκδηλώσεις στο δρόμο/προωθητικές εκδηλώσεις που κάνουν περιοδείες

•

Εκδηλώσεις δημοσιότητας και των μέσω επικοινωνίας

•

Ανοιχτές μέρες και ξεναγήσεις
3.5.5 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Η μεγάλη ποικιλία τύπων προωθητικών εκδηλώσεων, σημαίνει ότι μπορούν

δημιουργήσουν πολλά οφέλη που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επικερδώς με κάποιο
άλλο μέσο του μίγματος επικοινωνίας.
Ένα από τα κύρια οφέλη, είναι η ικανότητα μίας εκδήλωσης, να φέρει μία μικρή
ομάδα ανθρώπων μαζί, σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτό τις καθιστά ιδανικές για τη
δημιουργία σχέσεων, λόγω του επιπέδου και της έντασης της αλληλεπίδρασης και της
πιθανής εξατομίκευσης. Οι εκδηλώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν να δημιουργήσουν
καινούργιες σχέσεις ή να αναπτύξουν επιπλέον σχέσεις, ώστε να διατηρήσουν τους
υπάρχοντες πελάτες (Mc Donnel & Gebhardt, 2002).
Επιπλέον, σημαντική λειτουργία των προωθητικών εκδηλώσεων, που τις καθιστά
πολύ αποτελεσματικό εργαλείο επικοινωνίας είναι ο τρόπος που ορίζεται το κοινό-στόχος.
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Αυτό δεν γίνεται απλά με δημογραφικά ή γεωγραφικά κριτήρια, αλλά λαμβάνονται υπόψη
χαρακτηριστικά, όπως οι αξίες τους, οι απολαύσεις τους, ο προσωπικός τύπος και οι
κοινωνικές ομάδες. Όπως υποστήριξε και ο Flynn (1998), το μάρκετινγκ των εκδηλώσεων
έγινε σημαντικό και ακαταμάχητο γιατί είναι η πόρτα στους ιδιαίτερα τετμημένους
τρόπους ζωής.
Σε ένα κόσμο γεμάτο από ανταγωνιστικά προωθητικά μηνύματα, οι εκδηλώσεις
προσφέρουν την ευκαιρία δημιουργίας ενός προστατευμένου, αποδεσμευμένου από άλλα
διαφημιστικά μηνύματα (clutter-free) περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα μεταδίδεται μόνο
ένα μήνυμα, μίας μάρκας. Αυτό κάνει το μήνυμα αξιοσημείωτο και εάν έχει μεταφερθεί
και με ένα μοναδικό, δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο, είναι πολύ πιθανό οι
συμμετέχοντες να αναπτύξουν μία ιδιαίτερη προτίμηση στη συγκεκριμένη μάρκα και
τελικά να αλλάξουν την αγοραστική τους συμπεριφορά.
Οι

εκδηλώσεις

προσφέρουν

στους

συμμετέχοντες

την

ευκαιρία

να

αλληλεπιδράσουν με τη μάρκα δημιουργώντας μία απτή εμπειρία χρησιμοποιώντας όλες
τις αισθήσεις και όχι μία απλή οπτική ή ακουστική επαφή. Η απτή εμπειρία, που
δημιουργείται με τη χρήση δειγμάτων, κάνοντας δοκιμές ή με την αλληλεπίδραση, έχει
πολύ μεγάλη επίδραση στο κοινό και επιπλέον μειώνει τον κίνδυνο που συνδέεται με μία
αγορά.
Ένα τελευταίο πλεονέκτημα είναι η ικανότητα των προωθητικών εκδηλώσεων να
επιδρούν σε ένα κοινό που είναι πολύ πιο ευρύ από αυτούς που παρευρίσκονται ή
συμμετέχουν στην εκδήλωση. Αυτό επιτυγχάνεται άμεσα μέσω της εκδήλωσης, μέσω της
παραγωγής δημοσιότητας και από τη στόμα με στόμα επικοινωνία και επιπλέον μέσω της
ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ .
Η αποτελεσματικότητα των προωθητικών εκδηλώσεων σε συνδυασμό με την
κατάχρηση των άλλων μεθόδων επικοινωνίας, αναμφισβήτητα θα οδηγήσει σε μία αύξηση
της χρήσης αυτών των τεχνικών σε διάφορες βιομηχανίες. Η πρόκληση είναι να
συνεχίσουν οι προωθητικές εκδηλώσεις να είναι μοναδικές, καινοτόμες και να παρέχουν
κάποια αξία για τους συμμετέχοντες.
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3.5.6 ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ένα θέμα το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη δημιουργία μιας προωθητικής
εκδήλωσης είναι, μήπως η πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα της εκδήλωσης επισκιάσει
τη μάρκα. Βέβαια αυτό είναι λιγότερο πιθανό να συμβεί, συγκριτικά και με τα άλλα μέσα
επικοινωνίας, όπου πολλά μηνύματα ανταγωνίζονται για την ίδια προσοχή. Σε μία
εκδήλωση, η μάρκα μπορεί να προωθηθεί διακριτικά και πάλι να είναι εγγυημένη η
έκθεση και η προσοχή της από του συμμετέχοντες λόγω της συμμετοχής τους στην
εμπειρία της εκδήλωσης.
Ένα άλλο μειονέκτημα είναι το ποσό του προϋπολογισμού που μία προωθητική
εκδήλωση μπορεί να συνεπάγεται για να επηρεάσει ένα σχετικά μικρό κοινό-στόχο.
Παρόλα αυτά, αυτό αντισταθμίζεται από την επίδραση και την αποτελεσματικότητα μίας
καλά σχεδιασμένης και στοχευμένης εκδήλωσης που εξασφαλίζει την επιστροφή από την
επένδυση (ROI).
Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για μία εκδήλωση, εάν
υπάρξει εισιτήριο για τη συμμετοχή. Αυτό θα είναι πιθανό μόνο στην περίπτωση αν η
αντιλαμβανόμενη αξία της εκδήλωσης για το κοινό, είναι μεγαλύτερη από τη χρέωση του
εισιτηρίου και αν η προωθητική φύση της εκδήλωσης τοποθετηθεί στο μυαλό τους μετά
από τη ψυχαγωγία που απολαμβάνουν. Ένας άλλος τρόπος να επιχορηγηθούν οι
εκδηλώσεις είναι μέσω των χορηγιών. Συμπληρωματικές μάρκες μπορούν να
προ σκληθο ύν και να έχο υν κάπο αι συμμετο χή μέσω των χο ρηγιών ή της άμεσης
πληρωμής. Αυτό μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα εάν οι χορηγοί επιλεχθούν
προσεκτικά και δεν υπερκαλύπτουν την κύρια μάρκα.
Οι προωθητικές εκδηλώσεις είναι ένα πολύ σημαντικό επικοινωνιακό εργαλείο, η
δημοτικότητα του οποίου θα αυξηθεί, καθώς οι οργανισμοί θα ψάχνουν καινούργιους και
περισσότερο αποτελεσματικούς τρόπους για να επικοινωνήσουν τα μηνύματά τους με το
κοινό – στόχο. Η ποικιλία των εκδηλώσεων που είναι διαθέσιμες σημαίνει ότι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους για να προσελκύσουν νέους και υπάρχοντες
πελάτες, για να αναπτύξουν τη συνειδητοποίηση και να ενθαρρύνουν τις αγορές. Η
αποτελεσματικότητά

τους

οφείλεται

στην

εμπειρία

των

συμμετεχόντων

που

χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί αξιοσημείωτη και υψηλή επίδραση από την εικόνα
της μάρκας. Οι προωθητικές εκδηλώσεις επιδεικνύουν τη μάρκα με έναν απτό και
διαλογικό τρόπο, και το πιο σημαντικό είναι ότι γίνεται απομονώνοντας τους
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συμμετέχοντες από άλλα ανταγωνιστικά μηνύματα. Παρόλα αυτά, οι προωθητικές
εκδηλώσεις θα είναι αποτελεσματικές μόνο

εάν είναι πλήρως ενσωματωμένες με το

υπόλοιπο μίγμα επικοινωνίας, καθώς χρειάζεται να προωθηθούν μέσω των μαζικών μέσων
επικοινωνίας, των ιστοσελίδων και απαιτούν τη χρήση άλλων εργαλείων επικοινωνίας,
όπως την προώθηση πωλήσεων, τις δημόσιες σχέσεις και το άμεσο μάρκετινγκ.
3.5.7 ΟΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σε αυτή την κατηγορία εκδηλώσεων συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι
εκδηλώσεις που οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί επιλέγουν να επενδύσουν κάποια χρήματα
στην διοργάνωση της εκδήλωσης με αντάλλαγμα να διαφημιστούν και να προβληθούν
κατά τη διάρκειά της. Άμεσος σκοπός μίας χορηγίας είναι να προβληθεί το όνομα του
κάθε χορηγού και να δημιουργηθούν σχέσεις με το κοινό-στόχο ή ακόμα και να συνδεθεί
το όνομα μιας εταιρείας – χορηγού με τη συγκεκριμένη εκδήλωση (συμβαίνει συνήθως,
όταν πρόκειται για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις). Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια οι
επιχειρήσεις ξοδεύουν όλο και περισσότερα χρήματα για να γίνουν χορηγοί σε κάποια
αξιόλογη εκδήλωση.
Χαρακτηριστικό πλεονέκτημα για τους χορηγούς εκδηλώσεων είναι η δυνατότητα
δημιουργίας σχέσεων με νέους, πιθανούς πελάτες και η διατήρηση και ενίσχυση των
σχέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες. Αυτό οφείλεται στη δυνατότητα των εκδηλώσεων
να αναπτύσσουν σχέσεις κατά τη διάρκεια μιας πιο μεγάλης χρονικής περιόδου.
Αρκετά σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις μπορούν όχι μόνο να
ενισχύσουν την εικόνα τους και να εξυπηρετήσουν τους χορηγούς, αλλά μπορούν και να
προσθέσουν αξία στο προϊόν τους και στην εικόνα του στο κοινό- στόχο.
Επιπλέον, οι εκδηλώσεις αποτελούν έναν εύκολο και άμεσο τρόπο για να
διαφημιστούν οι χορηγοί και να έρθουν σε άμεση επαφή και αλληλεπίδραση με το κοινό –
στόχος. Εξίσου σημαντική είναι και η κάλυψη που απολαμβάνουν οι χορηγοί από τα Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας.
Από την άλλη μεριά, είναι αρκετά σημαντικό για τους διοργανωτές της εκδήλωσης
να έχουν κάποιους χορηγούς και για το οικονομικό προϋπολογισμό και για τη διαμόρφωση
της γενικής εικόνας της εκδήλωσης. Εξαιρετική σημασία πρέπει να δοθεί στην επιλογή
των κατάλληλων χορηγών, οι οποίοι θα πρέπει να ταιριάζουν με την εικόνα που θέλει να
δημιουργήσει

η

εκάστοτε

εκδήλωση.

Βασική

λοιπόν

προϋπόθεση,

είναι

να
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ευθυγραμμίζονται οι λειτουργίες της εκδήλωσης με τους πιθανούς στόχους που θέτουν οι
βασικοί χορηγοί της εκδήλωσης.
Επιπλέον, οι κατάλληλοι χορηγοί μπορούν να προσδώσουν αυξημένη εγκυρότητα
σε μία εκδήλωση, που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη μίας
μάρκας και την αναγνώρισή της από το καταναλωτικό κοινό. Η προσθήκη ενός
συγκεκριμένου χορηγού μπορεί να αυξήσει την επιθυμία του κοινού να παρευρεθεί σε μία
εκδήλωση και συνεπώς να αυξήσει την επικοινωνιακή αποδοτικότητα απλώς και μόνο
επειδή ένας χορηγός προσθέτει στην αξία της εκδήλωσης αλλά και επειδή μπορεί να
συνεπάγεται ευρύτερη ικανότητα για προσέλκυση κοινού.
Για να είναι αποδοτική μία εκδήλωση, πρέπει να βρει τους χορηγούς που της
ταιριάζουν. Το συνταίριασμα για τις χορηγίες κατ’ αρχάς αφορά τις κοινές αγορές –
στόχους. Αφορά επίσης και τη δυνατότητα ενός χορηγού να συνυπάρχει στο ίδιο
πρόγραμμα μαζί με άλλους χορηγούς χωρίς να είναι μεταξύ τους ανταγωνιστικοί. Τέλος
αφορά τη δημιουργία σχέσεων και τη συνεχή ανάπτυξη μίας σύνδεσης, που ευνοεί τόσο
τον χορηγό, όσο και την εκδήλωση. Η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώνεται με την απλή
εύρεση ενός κατάλληλου χορηγού. Η ανάπτυξη της σχέσης αυτής είναι σημαντική, έτσι
ώστε οι αυξημένες προσδοκίες και των δύο πλευρών να επιτευχθούν. Αν ένας χορηγός
εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα του και τα ενδυναμώνει μέσω της ολοκληρωμένης
επικοινωνίας μάρκετινγκ, δεν επιτυγχάνεται απλώς κέρδος για αυτόν, αλλά παρέχει και
ένα επίπεδο επικοινωνίας που μπορεί να συμπληρώσει ή και να ξεπεράσει τις
επικοινωνιακές πρακτικές που μία εκδήλωση έχει σχεδιάσει. Το κοινό όφελος που έρχεται
ως αποτέλεσμα είναι ένας χορηγός που είναι πιο πιθανό να ικανοποιήσει τις ανάγκες του
και μία εκδήλωση που παρέχει πιο αποδοτικές επικοινωνίες.
3.5.8

Η

ΧΟΡΗΓΙΑ

ΩΣ

ΚΟΜΜΑΤΙ

ΤΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Η διαδικασία σχεδιασμού μίας χορηγίας σημειώνει το σημαντικό ρόλο που η
χορηγία θα πρέπει να έχει στο μίγμα ολοκληρωμένης επικοινωνίας με το να διασφαλίζει
ότι, οι επιλογές για χορηγίες είναι πλήρως ανεπτυγμένες και συνυπολογίζουν τις υπόλοιπες
μορφές επαφής, ώστε να καθορίζεται ο πιο αποτελεσματικός συνδυασμός καναλιών
επικοινωνίας. Ενώ η χορηγία είναι πάντα μία επιλογή που αξίζει να λαμβάνεται υπόψη δεν
αποτελεί λύση για όλα. Παρ’ όλα αυτά, αν και όταν υπάρχει, είναι σημαντικό να γίνεται
κατανοητό ότι αποτελεί μόνο ένα μέρος της προσπάθειας για ολοκληρωμένη επικοινωνία
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μάρκετινγκ. Οι μορφές επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για μία χορηγία πρέπει να
είναι συνδεδεμένες με όλες τις άλλες επικοινωνιακές δραστηριότητες για το προϊόν ή την
υπηρεσία. Αποτυχία σε αυτό σημαίνει μειωμένες πιθανότητες επιτυχίας, καθώς τα
μηνύματα επικοινωνίας γίνονται δυσλειτουργικά και χάνουν τη δυναμική τους (Pickton &
Broderick, 2001, Boone & Kurtz, 2002).

3.6 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ PROMOTION ΤΩΝ MEDIA
3.6.1 H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ PROMOTION ΤΩΝ MEDIA
Η προώθηση (promotion) είναι σημαντική επειδή αποτελεί μέρος ενός πλαισίου
που καθορίζει πως οι ομάδες ή τα άτομα αντιλαμβάνονται τα προγράμματα ( Scheufelle,
1999). Επεκτείνοντας την έννοια της πλαισίωσης και στο promotion, εννοούμε ότι
αναφέρεται στην ιδέα ότι τα on air, online αλλά και οι έντυπες επικοινωνίες υπάρχουν
μέσα σε ένα τεράστιο πλαίσιο που καθορίζεται από το κοινό. Εκτός από αυτό το πλαίσιο,
οι εκπομπές, τα διαφημιστικά μηνύματα δεν μπορούν να γίνουν εντελώς αντιληπτά
(Goffman, 1974, 1979). Οι εκπομπές και οι διαφημίσεις θέτουν ένα πλαίσιο για τα
προωθητικά μηνύματα. Ταυτόχρονα λέξεις, εικόνες, ήχοι και αφηγηματικά στοιχεία
παρέχουν πλαίσια για τη μετάφραση των μηνυμάτων που αποκαλύπτονται με την
προώθηση. Ακόμη υπάρχει η άπο ψη ό τι η προ ώθηση από μό νη της μπορεί να παράσχει
ένα σημαντικό μέρος από ένα μεγαλύτερο πλαίσιο για τις εκπομπές και τα διαφημιστικά
μηνύματα. Το πως νιώθει το κοινό για τα προωθητικά μηνύματα μπορεί να επηρεάσει το
πώς νιώθει και για την εκάστοτε εκπομπή. Συγκεκριμένα στοιχεία μέσα στα μηνύματα
μπορούν να επηρεάσουν τόσο τα άτομα όσο και κοινωνικές ομάδες και κατά συνέπεια να
καθορίσουν πως το ακροατήριο αντιλαμβάνεται τους χαρακτήρες που υπάρχουν μέσα στις
εκπομπές αλλά και τις εκπομπές γενικότερα (Entman, 1993). Από τη σκοπιά ενός
μελετητή ή επαγγελματία του προγράμματος για να καταλάβει κανείς τις προτιμήσεις του
κοινού και να αποκωδικοποιήσει τις επιθυμίες του σε σχέση με το πρόγραμμα είναι
αναγκαίο να το κάνει σε συνδυασμό με την ανάλυση των μηνυμάτων του promotion. Το
promotion αντιπροσωπεύει το τι αναμένουν οι διαφημιστές και τo κοινό από τους
παραγωγούς και τις υπηρεσίες των media και ταυτόχρονα τι αναμένουν και οι παραγωγοί
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από την ίδια το υς τη δουλειά ως αποτέλεσμα. Οι παραγωγοί των μηνυμάτων μπορεί να
είναι θύματα των εικόνων που κατασκευάζουν.
Από μελετητικά μοντέλα για το κοινό συμπεραίνεται ότι το promotion
συμμερίζεται τόσο τη διαφήμιση όσο και το πρόγραμμα στη δομή και το περιεχόμενο και
ότι για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα του promotion πρέπει να συμπεριλάβουμε
μεταβλητές για την έρευνα της διαφήμισης και του προγράμματος. Οι περισσότερες
έρευνες σχετικά με το promotion έχουν συμπεράνει ότι το κοινό αντιδρά ελάχιστα από
μόνο του και είναι πιθανό σε ένα βαθμό να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες,
όπως π.χ. On air promos. Δοκίμια των Kubey και Csikszentmihalyi (1990) αναφέρονται «
στον έντονο ανταγωνισμό για την προσοχή των μελλοντικών καταναλωτών» με κινήσεις
promotion που γίνονται για να κερδηθεί η εύνοια και η προτίμηση του κοινού. Πάντως
λίγοι κοινωνικοί επιστήμονες έχουν διερευνήσει και ασχοληθεί με την ανάλυση του
προγράμματος και της προώθησης.
Σύμφωνα με μελέτες υπάρχει μία αδιαμφισβήτητη σχέση μεταξύ του promotion και
της αύξησης ακροαματικότητας για το ραδιόφωνο αλλά και της αύξησης της τηλεθέασης
για την τηλεόραση. Τα on-air promos και οι έντυπες διαφημιστικές καταχωρήσεις για
παράδειγμα δίνουν μία ώθηση μετρήσεων προς τα πάνω. Το πόσο συμβάλλουν αυτές οι
προωθητικές κινήσεις στην αύξηση των μετρήσεων εξαρτάται βέβαια από το πόσο
δημοφιλές και καθιερωμένο είναι το κάθε πρόγραμμα προς προβολή, ή το κάθε μέσο
(Eastman & Newton 1998 a, 1998 b, 1999, Walker 1993).
3.6.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ MEDIA PROMOTION
Αρκετοί μελετητές έχουν ασχοληθεί με το πώς και το γιατί είναι χρήσιμα τα
promotions (Ferguson & Klein 1999), όσον αφορά τις θεμελιώδεις έννοιες όπως είναι το
εύρος η σχεδίαση και η εφαρμογή.
Το promotion χωρίζεται σε δύο βασικά είδη : πρόκειται για το Image Promotion
που στοχεύει στο να ενδυναμώσει το brand name του μέσου και να δημιουργήσει μία
θετική στάση σε κοινό, διαφημιστές και άλλες ομάδες. Συμβολίζεται και εκφράζεται με
σλόγκαν και μοτίβα που τοποθετούν το σταθμό ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας
(π.χ «Ο καλός σου γείτονας», «το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης»), ή χαρακτηρίζουν
ολόκληρο το πρόγραμμα ( το ραδιόφωνο που πρέπει να ακούσεις, νούμερο ένα στις
επιτυχίες).
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Το δεύτερο είδος είναι το programming promotion που συμπεριλαμβάνει
υποστηρικτικά διαφημίσεις μέσω εφημερίδων, περιοδικών, outdoor, τηλεόρασης, ιντερνετ,
αλλά και ραδιοφωνικά promos.
Τα περισσότερα promotions λοιπόν εστιάζουν στην προώθηση του brand του
μέσου ή στην προώθηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και εκπομπών. Στην τηλεόραση
και το ραδιόφωνο τα μεμονωμένα promos (on air spots) κυμαίνονται σε διάρκεια από
ελάχιστα δευτερόλεπτα έως 20-30 δευτερόλεπτα και όλα εντάσσονται μέσα στο κανονικό
πρόγραμμα των σταθμών σαν κανονικά σποτς που αγοράζονται από τις διαφημιστικές ή
τους απευθείας πελάτες. Μάλιστα πολλοί επικεφαλής των σταθμών στο τέλος της χρονιάς
κάνουν απολογισμό της αξίας των on air promos για να δείξουν στο προσωπικό το πόσο
θα κόστιζαν αν τα αγόραζαν.
3.6.3 EΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ PROMOTION ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Οι περισσότερες εργασίες σχετικά με τον προγραμματισμό και το promotion των
ηλεκτρονικών μέσων προέρχονται από κάποιες χαλαρές πεποιθήσεις σε συνδυασμό με
κάποιες δοκιμασμένες προτάσεις που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες του Programming
για να κάνουν τις προβλέψεις τους ( Eastman 1998 a, p.324). Παρόλο που ο χώρο ς των
Media και του promotion καθοδηγείται κυρίως από πρακτικές εφαρμογές και δεν υπάρχει
πολύ έρευνα και βιβλιογραφία επί του θέματος υπάρχουν κάποιες θεωρίες επικοινωνίας
που μπορούν να βοηθήσουν τόσο αυτούς που προσπαθούν να μελετήσουν το θέμα όσο και
τους επαγγελματίες του χώρου.
Υπάρχουν μελέτες σχετικά με την έννοια «ενεργητικότητα του κοινού» (audience
activity).Η έννοια αυτή περιγράφει το πόσο συνειδητά το κοινό επιλέγει διάφορες
εκπο μπές ή συγκεκριμένα μέσα ή σταθμούς. Από την οπτική της χρήσης των μέσων και
της ικανοποίησης που απολαμβάνει το κοινό από αυτήν ( Blumer 1979, Rubin & Perse,
1987b), καθώς επίσης και από στοιχεία που προέρχονται από σχεδόν 50 ετών έρευνα
(Eastman 1998a, Webster & Phallen 1997) γίνεται ξεκάθαρο ότι η ενεργητικότητα του
κοινού είναι σημαντική έννοια στο να κατανοήσει κανείς τις αντιδράσεις του promotion
καθώς η ενεργητικότητα ποικίλει ανάλογα με τα media, τους ανθρώπους, τις ώρες
παρακολούθησης ή ακρόασης ακόμα και ανάλογα με τα άτομα. Διαφορετικά θεωρητικά
μοντέλα για το promotion καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα για την
ενεργητικότητα του κοινού.
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3.6.4 ΤΟ PROMOTION ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Το promotion που απευθύνεται και στοχεύει στο κοινό είναι ένα σύνολο
μηνυμάτων που έχει ως στόχο να χτυπήσει το κοινό σε ένα σταθμό ή σε ένα δίκτυο.
Σύμφωνα με τα θεωρητικά μοντέλα υπάρχει η διαδικασία χαμηλής εμπλοκής του
κοινού (low – involvement process), η οποία κινείται από τη γνωστική επίδραση στη
συμπεριφορική επίδραση του κοινού. Όταν δημιουργούνται οι στάσεις του κοινού
εξελίσσονται σε συμπεριφορά ή εμπειρία μέσω επιλογής ενός σταθμού ή ενός
προγράμματος. Σε αυτό παίζει ρόλο η οικειότητα που έχει ο χρήστης, στην προκειμένη
περίπτωση το κοινό με το σταθμό ή με το πρόγραμμα. Η οικειότητα οδηγεί στην επιλογή
για δύο λόγους : πρώτον το κοινό μπορεί να επιλέξει κάτι μόνο όταν το γνωρίζει, όταν
είναι ενήμερο για αυτό και δεύτερον το κοινό έχει την τάση να επιλέγει περισσότερο
οικεία προγράμματα από μη οικεία (Krygman 1965).
Η διαδικασία εκμάθησης (learning process) από την άλλη βασίζεται σε ένα κοινό
που είναι ενημερωμένο και ήδη εμπλεκόμενο. Το μοντέλο εξηγεί την επιλογή του
εκάστοτε προγράμματος ή σταθμού βάσει της αυξανόμενης γνώσης και των
συναισθηματικών επιδράσεων (Mac Guire 1985). Το κοινό πρώτα μαθαίνει για τις
εναλλακτικές επιλογές που έχει, στη συνέχεια διαμορφώνει στάσεις μετά αποφασίζει αν θα
παρακολουθήσει το πρόγραμμα ή αν θα συντονιστεί στο σταθμό. Αν οι προσδοκίες που
είχε ικανοποιηθούν οι στάσεις ενισχύονται και από την επαναληψημότητα οδηγούμαστε
σε ένα πιστό κοινό.
Και τα δύο προαναφερθέντα μοντέλα έχουν ως κύριο στόχο την αύξηση των
μετρήσεων. Παρ’ όλα αυτά διαφέρουν σε δύο σημαντικά σημεία. Πρώτον η διαδικασία
χαμηλής εμπλοκής χαρακτηρίζει την επιλογή προγράμματος ως μία παθητική ενέργεια. Η
επιλογή του μέσου χαρακτηρίζεται περισσότερο από τη διαθεσιμότητα του κοινού παρά
από

τη

συνειδητή

επιλογή

συγκεκριμένων

προγραμμάτων

που

επιθυμεί

να

παρακολουθήσει (Webster & Lichty, 1991). Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι
παρακολουθούν ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή μια ραδιοφωνική εκπομπή όταν έχουν χρόνο
να παρακολουθήσουν. Η διαδικασία εκμάθησης διακηρύσσει ότι η επιλογή σταθμού ή
προγράμματος είναι συνειδητή που προκύπτει εκ των προτέρων. Επιλέγουν βάσει του αν
επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης ενημερώνονται
για τα είδη των διαθέσιμων προγραμμάτων μέσω κάποιου οδηγού ή κάποιου promotion
(διαφημιστικού μηνύματος), (Gantz & Eastman 1983, Heeter, 1985). Η επιλογή
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προγράμματος στην περίπτωση αυτή είναι μία λειτουργία πλήρους επίγνωσης, στάσης και
συγκεκριμένης πρόθεσης.
3.7 MARKETING RADIO
Σύμφωνα με τον Gregory N. Newton ( Eastman S, Newton 6, 2006, Media
Promotion & Marketing for Broadcasting, Cable & the internet, Focal Press 5th Edition), το
ραδιόφωνο είναι το μοναδικό μέσο που χρειάζεται ιδιαίτερους χειρισμούς στο μάρκετινγκ
και την επικοινωνία του. Έχει διπλό στόχο : τόσο την προσέλκυση του κοινού – στόχου
όσο και την προσέλκυση των διαφημιστών που θα προσκομίσουν έσοδα στο μέσο. Έτσι,
το ραδιοφωνικό μάρκετινγκ έχει τρεις βασικούς στόχους :
Α. Τη γενίκευση της δημοσιότητας
Β. Την αύξηση των μετρήσεων ακροαματικότητας
Γ. Την αύξηση των εσόδων.
Αντίθετα με τους managers των επιχειρήσεων που δεν έχουν σχέση με media, οι
managers των ραδιοφώνων δεν έχουν καθόλου επιρροή στα 4 από τα 5 βασικά στοιχεία
του μάρκετινγκ. Οι περισσότεροι managers επιχειρήσεων μπορούν να ελέγξουν τον τρόπο
διανομής των προϊόντων τους, την αλλαγή των τιμών τους, τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων τους αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρονται μετά την αγορά τους.
Αντιθέτως, οι επικεφαλής των ραδιοφώνων έχουν ελάχιστη ή καθόλου επιρροή στα
προαναφερθέντα ζητήματα. Για παράδειγμα το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο του οποίου η
χρήση είναι ελεύθερη, είναι δωρεάν και δε χρεώνεται. Επίσης το πρόγραμμα και τα
τραγούδια που μεταδίδονται καθορίζονται από τις δισκογραφικές εταιρείες και τις
προτιμήσεις του κοινού. Επομένως προκύπτει ότι η προώθηση του ραδιοφώνου χρειάζεται
ιδιαίτερους χειρισμούς. Οι διευθυντές μάρκετινγκ και προώθησης πρέπει να είναι
άνθρωποι ιδιαίτερα δημιουργικοί και με διαπραγματευτικές ικανότητες, με ιδιαίτερο
ταλέντο στο να σχεδιάζουν και να υλοποιούν στρατηγικές ενέργειες προκειμένου να
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο μάρκετινγκ αυτού του ιδιαίτερου
μέσου.
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3.7.1 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ PROMOTION
Οι αντιλήψεις των ακροατών για το τι αντιπροσωπεύει το ραδιόφωνο μπορεί να
είναι πολύ πιο σημαντικές από το ραδιοφωνικό πρόγραμμα στην πραγματικότητα,
τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβαδίζει με
αυτά που υπόσχεται το promotion. Αν ο ακροατής θεωρεί ότι ο σταθμός έχει βελτιωθεί
τότε για εκείνον τον ακροατή η πραγματικότητα είναι ότι όντως ο σταθμός έχει
βελτιωμένο πρόγραμμα. Για παράδειγμα αν ένας ραδιοφωνικός σταθμός προωθεί με
διαφημιστικά μηνύματα, sweeper και jingles μέσα από το πρόγραμμά του ότι μεταδίδει
λίγες διαφημίσεις και ότι παίζει πολύ μουσική, ενισχύοντας ταυτόχρονα αυτή την εικόνα
με sweepers γεμάτα μουσική εκτός των διαφημιστικών break μπορεί ο ακροατής να θεωρεί
ότι όντως ο σταθμός μεταδίδει λίγες διαφημίσεις και δεν κουράζει με τα διαφημιστικά του
διαλείμματα, ακόμα και αν μεταδίδει πολύ περισσότερες διαφημίσεις από τους
ανταγωνιστές του. Σημασία έχει λοιπόν η αντίληψη που δημιουργείται στον ακροατή μέσω
του ραδιοφωνικού μάρκετινγκ και όχι τόσο η πραγματική εικόνα του σταθμού. Βέβαια
όμως, όπως αναφέραμε και παραπάνω, μακροπρόθεσμα ο σταθμός θα πρέπει να κάνει τις
απαραίτητες διορθώσεις στο προϊόν του, ούτως ώστε να πραγματοποιήσει και επί της
ουσίας όσα υπόσχεται μέσω του promotion.
Επιτυχημένες προωθητικές κινήσεις στο ραδιόφωνο είναι αυτές που προκαλούν,
δημιουργούν buzz, καθώς επίσης και οι καμπάνιες τοποθέτησης που χρησιμοποιούν την
ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ καθώς επίσης και πολλά μέσα για να
επικοινωνήσουν τα μηνύματά τους, που θα γίνουν αντιληπτά από το κοινό ως
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
3.7.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ BUZZ
Το word of mouth μπορεί να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο ραδιοφωνικό
promotion. Υπάρχουν στρατηγικές που ελκύουν τόσο το ενδιαφέρον του κοινού που το
κάνουν να συζητάει με τους φίλους, τους γείτονες ή τους συναδέλφους. Έτσι η φήμη του
σταθμού εξαπλώνεται και το εκάστοτε promotion γνωρίζει σταδιακά όλο και μεγαλύτερη
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επιτυχία. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί κυρίως του εξωτερικού έχουν χρησιμοποιήσει κατά
καιρούς διάφορες περίεργες τακτικές προκειμένου να εγείρουν διάφορες συζητήσεις και
να προκαλέσουν την περιέργεια του κοινού. Για παράδειγμα ένας τρόπος για να
ανακοινώσεις με ιδιαίτερο τρόπο αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα είναι να μπει στο
Playlist ένα συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο επαναλαμβάνεται για κάποιες ώρες
συνεχόμενα ή ακόμα και καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς καμία παρεμβολή από
τους εκφωνητές αλά και χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Οτιδήποτε ασυνήθιστο είναι
αφορμή για να διαδοθεί το νέο από στόμα σε στόμα με μεγάλη ταχύτητα αλλά και με
μεγάλη επιτυχία στις επιδιώξεις του ραδιοφωνικού σταθμού.
Ένας ραδιοφωνικός σταθμός στην Οκλαχόμα δημιούργησε κάποτε περισσότερο
buzz από ότι πραγματικά θα ήθελε όταν η «μηχανικά» παραμορφωμένη φωνή που
μετρούσε αντίστροφα για την αλλαγή format του σταθμού, παρερμηνεύτηκε από τους
ακροατές ως τρομοκράτης που έχει κάνει κατάληψη στον σταθμό, με την αστυνομία να
δέχεται πολλαπλές κλήσεις πανικού.
Υπάρχουν διάφορες πρακτικές που μπορεί να δημιουργήσουν buzz και word of
mouth, όπως για παράδειγμα ένα αμφιλεγόμενο outdoor που μπορεί να προκαλέσει και να
συζητηθεί. Στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα για την προώθηση της πρωινής
εκπομπής τοποθετήθηκαν αφίσες που απεικόνιζαν τους δύο άντρες παρουσιαστές με
γυναικεία στήθη. Αυτό το γεγονός σχολιάστηκε ως παράξενο στα τοπικά Media, όπως σε
εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοπτικά κανάλια αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε και πολλές
αντιδράσεις από γονείς που προσβλήθηκαν λέγοντας ότι είναι ανεπίτρεπτο να βλέπουν
μικρά παιδιά κάτι τέτοιο στους δρόμους. Η συγκεκριμένη εκπομπή πάντως κέρδισε
πολλούς ψήφους εμπιστοσύνης στις μετρήσεις, γεγονός που απέδειξε ότι η καμπάνια της
ήταν επιτυχημένη.
3.7.3 POSITIONING ΣΤΑΘΜΟΥ
Για να είναι επιτυχημένος ένας σταθμός χρειάζεται να ταιριάζει στο lifestyle των
ακροατών του. Ο υπεύθυνος promotion πρέπει να συνεργαστεί στενά με τον υπεύθυνο
προγράμματος για να θέσει το positioning του σταθμού που δεν είναι άλλο από την
τοποθέτηση του στη συνείδηση των ακροατών, από τη δημιουργία ταυτότητας του που τον
ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Ο στόχος είναι η δημιουργία μίας εικόνας για το σταθμό
που στο μυαλό των ακροατών ταιριάζει με τη δική τους εικόνα. Με άλλα λόγια ο σταθμός
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πρέπει να ταιριάξει με το επιθυμητό lifestyle των ακροατών του σε όλα, από τη μουσική
που μεταδίδει μέχρι το λογότυπο που απεικονίζει το brand του, το σλόγκαν που το
συνοδεύει και τις ατάκες των παραγωγών του ανάμεσα από τα τραγούδια. Για την
καλύτερη επίτευξη των παραπάνω πολλοί σταθμοί δημιουργούν το προφίλ ενός εικονικού
ακροατή που ταιριάζει με το κοινό – στόχο τους τον οποίο έχουν υπόψη οι υπεύθυνοι του
σταθμού όταν σχεδιάζουν το πρόγραμμα για κάποιο promotion.
Για παράδειγμα για ένα σταθμό με format CHR (contemporary hit station) το
τμήμα των πωλήσεων θα περιέγραφε το κοινό – στόχο ηλικιακά 18-34. Τα τμήματα
προγράμματος και μάρκετινγκ όμως θα το περιέγραφαν ως τη νεαρή κοπέλα που ακούει
στο όνομα Ναταλία, είναι 24 χρονών και δουλεύει ως στέλεχος σε εταιρεία δημοσίων
σχέσεων, είναι άγαμη αλλά θα ήθελε να παντρευτεί και να κάνει παιδιά κάποια μέρα. Της
αρέσει ο χορός, ενδιαφέρεται για τη μόδα αλλά ντύνεται συνήθως με jeans και Τ-shirt για
να αισθάνεται άνετα. Ζει σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης και πηγαίνει
γυμναστήριο 3-4 φορές την εβδομάδα. Η προσωποποίηση του κοινού-στόχου βοηθά στο
να συντεθεί καλύτερα η εικόνα του κοινού. Έτσι όταν κάποια ιδέα τίθεται στο τραπέζι
σχετικά με το πρόγραμμα ή το promotion το εκάστοτε τμήμα αναγκάζεται να αναρωτηθεί
«τι θα σκεφτόταν η Ναταλία για αυτή την κίνηση; Θα της άρεσε; Θα ταίριαζε με το
προφίλ και το lifestyle της;
Στο μάρκετινγκ η αντίληψη του κοινού είναι ταυτόσημη της πραγματικότητας.
Πετυχημένοι επαγγελματίες του μάρκετινγκ κάθε χώρου εστιάζουν στην εικόνα ή την
αντίληψη που έχει το κοινό για το προϊόν τους ή την υπηρεσία τους. Σύμφωνα με τον
Randy Michaels, ένα πρώην διευθυντή προγράμματος της Clear Channel, η τοποθέτηση
ενός ραδιοφωνικού σταθμού δεν έχει μεγάλη διαφορά από την τοποθέτηση ενός προϊόντος
της Procter and Gamble, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η διαδικασία είναι και
ταυτόσημη. Στο ραδιόφωνο το positioning έχει να κάνει με την κατανόηση των
ανταγωνιστικών δυνατών σημείων και με τη χρησιμοποίηση τους προς όφελος της
επιχείρησης μας. Αν ένας σταθμός είναι σημαντικός, διαφορετικός και κερδίζει την
εμπιστοσύνη των ακροατών τότε διαθέτει Unique Selling Point (USP) το οποίο είναι και
το σημείο εκκίνησης για το positioning του εκάστοτε ραδιοφωνικού σταθμού.
Αν καταλάβει κανείς το USP του σταθμού του, το επόμενο βήμα είναι να
εξακριβώσει ποιες ώρες της ημέρας το ραδιόφωνο παίζει μεγάλο και σημαντικό ρόλο για
το κοινό – στόχο του και στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί προς όφελός του αυτό το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για παράδειγμα κάποιοι σταθμοί με format adult
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contemporary δίνουν έμφαση στα at work promotions, φτιάχνοντας διαγωνισμούς στους
οποίους συμμετέχουν ομάδες από τους χώρους εργασίας τους ή ενισχύουν την ακρόαση
στη δουλειά. Αυτό συμβαίνει γιατί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτών των σταθμών
είναι η ακρόαση κατά τις ώρες εργασίας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι ειδησεογραφικοί
σταθμοί οι οποίοι έχουν κοινό κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες και μάλιστα με
ακροατήριο που βρίσκεται στο αυτοκίνητο και τους ακούει ενώ οδηγεί. Για να ενισχύσουν
το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα προωθούν συχνά τα δελτία κίνησης και καιρού που
έχουν στο πρόγραμμά τους.
Ένα άλλο σημείο που αξίζει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι το promotion πρέπει
να ταιριάζει στις ανάγκες του κοινού. Οι Thomas J. Peters και Bob Waterman (1982) το
αναφέρουν ως χαρακτηριστικό των επιτυχημένων εταιρειών λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
«στέκονται κοντά στον καταναλωτή». Ο Rick Sklar (1985) αναφέρει ότι «εμείς οι
άνθρωποι του ραδιοφώνου προωθούμε ένα μέσο που δεν μπορείτε να δείτε, να αγγίζετε ή
να αισθανθείτε και πρέπει να μπούμε στη θέση και την οπτική γωνία των ακροατών
προκειμένου να τους προσελκύσουμε και να τους κερδίσουμε» Πετυχημένοι
επαγγελματίες του μάρκετινγκ και του promotion παρακολουθούν στενά τις τάσεις, τις
στάσεις και τις προτιμήσεις των ακροατών τους χρησιμοποιώντας focus groups και
έρευνες οι οποίες καταδεικνύουν τόσο τις προτιμήσεις του κοινού του δικού τους σταθμού
όσο και του ακροατηρίου των ανταγωνιστών.
3.7.4 ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Όπως αναφέραμε και παραπάνω ένας από τους πρωτεύοντες, βασικούς στόχους
των ραδιοφωνικών promotions είναι η ψήφος του κοινού που οδηγεί σε αύξηση
ακροαματικότητας και κατά συνέπεια αύξηση ισχύος, πωλήσεων και εσόδων του εκάστοτε
ραδιοφωνικού σταθμού. Εδώ θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα
ραδιοφωνικό promotion ή ένας διαγωνισμός προκειμένου να είναι αποτελεσματικός και
ελκυστικός προς το κοινό.
Σύμφωνα με τον Paige Nienaber (2008), ραδιοφωνικό σύμβουλο και συγγραφέα
υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη δημιουργία ενός promotion. Η έξαψη ενδιαφέροντος του
κοινού είναι ένας από τους βασικότερους γιατί για παράδειγμα κάποιοι μπορεί να
συντονίζονται λόγω του ότι όλοι στη δουλειά τους μιλάνε για το promotion του Χ σταθμού
που τους έκανε εντύπωση και θέλουν να έχουν και οι ίδιοι προσωπική άποψη. Αυτό
μπορεί να φέρει αύξηση στις μετρήσεις γιατί εξαπλώνεται το brand του σταθμού από
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στόμα σε στόμα και προσελκύονται νέοι ακροατές. Επίσης ένα promotion μπορεί να δίνει
ερεθίσματα στο κοινό ώστε να ακούει περισσότερη ώρα και να αυξάνεται το TSL (Time
Spend Listening) του σταθμού. Ταυτόχρονα μπορεί να είναι ένας τρόπος ανταμοιβής των
ακροατών με κάποιο έπαθλο για την επιλογή που κάνουν να ακούσουν τον εκάστοτε
σταθμό. Ακόμη το promotion εκτός από το airtime επεκτείνεται και στο χώρο των events
στα οποία ο σταθμός επενδύει κάποια χρήματα για την οργάνωσή τους αλλά μπορεί να τα
αποσβέσει αποκομίζοντας τα διπλάσια οφέλη είτε από χορηγικά πακέτα είτε από αύξηση
των θαυμαστών και ακροατών του.
Το ραδιόφωνο είναι ένα ζωντανό μέσο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται

απλώς

ως

μουσική

υπόκρουση.

Είναι

ένα

κατεξοχήν

μέσο

διαδραστικότητας με το κοινό και αυτή του η αμεσότητα θεωρείται ως ένα μεγάλο όπλο.
Το ραδιόφωνο μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στη ζωή των ακροατών και συνήθως
οι σταθμοί που το αντιλαμβάνονται και βασίζουν την επικοινωνιακή τους στρατηγική στη
διαδραστικότητα έχουν και μεγαλύτερο cume building (χτίσιμο κοινού).
Η λέξη κλειδί για πετυχημένα promotions είναι η δημιουργικότητα. Ειδικά σε
περιόδους οικονομικής κρίσης σαν αυτήν που διανύουμε δεν υπάρχει budget για
εξωτερική διαφήμιση με outdoor, τηλεοπτικές καμπάνιες, ακριβούς διαγωνισμούς.
Επομένως χρειάζονται δημιουργικές, καινοτόμες, ανατρεπτικές ιδέες, χωρίς κόστος που θα
τραβήξουν την προσοχή του κοινού.
Ένα στοιχείο που πρέπει να έχουν τα επιτυχημένα promotions είναι η
αντισυμβατικότητα. Το να δημιουργούν αίσθηση. Για παράδειγμα είθισται του Αγίου
Βαλεντίνου να γίνονται προτάσεις γάμου, γαμήλιες τελετές, ρομαντικά ταξίδια κλπ. Αν
κάποιος ραδιοφωνικός σταθμός κάνει δώρο ένα διαζύγιο, σίγουρα αυτό είναι κάτι που
προκαλεί, κάτι που φέρνει το διαγωνισμό στο επίκεντρο ενδιαφέροντος και συζητήσεων.
Επίσης τα promotions πρέπει να είναι αξιομνημόνευτα. Να μην ξεχνιούνται
εύκολα. Το να δίνει ένας ραδιοφωνικός σταθμός ως έπαθλο μετρητά δεν έχει κάποια αξία.
Χρειάζεται μια σκηνοθεσία, ένα σενάριο πάνω στο οποίο θα στηθεί ο διαγωνισμός καθώς
και μια εντατική προσπάθεια προώθησης για να χαρακτεί στη μνήμη του ακροατή. Στην
πραγματικότητα οι ακροατές σιχαίνονται τους διαγωνισμούς. Επομένως όταν κάποιος
διακόπτει τη ροή της μουσικής, που δεν παύει να είναι ο κύριος και βασικός λόγος για τον
οποίο κάποιος συντονίζεται σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, θα πρέπει να έχει κάτι
ενδιαφέρον να πει. Συνήθως μόνο το 2% του ακροατηρίου ενδιαφέρεται αποκλειστικά για
τα έπαθλα των διαγωνισμών και συντονίζεται γι αυτόν το λόγο. Το μυστικό είναι οι

54

ραδιοφωνικοί σταθμοί να σταματήσουν να απευθύνονται σε αυτό το μικρό ποσοστό και να
προσπαθήσουν να προσελκύσουν τη μερίδα του 98% βρίσκοντας έξυπνους και
διασκεδαστικούς τρόπους να σκηνοθετήσουν τους διαγωνισμούς τους (Nienaber, 2008).
Στήνοντας έναν διαγωνισμό θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ορισμένα βασικά
σημεία. Καταρχάς τι θέλουμε να πετύχουμε. Επιθυμούμε να δημιουργήσουμε κάτι
ενδιαφέρον για τους ακροατές. Κάτι που θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε το χρόνο
ακρόασης (TSL) χωρίς να διαυρώσουμε την υφιστάμενη βάση ακροατών, τους ήδη
υπάρχοντες. Ένας διαγωνισμός πρέπει να είναι επίκαιρος. Να εκμεταλλεύεται στοιχεία της
επικαιρότητας για το δημιουργικό του μέρος, δηλαδή το σενάριό του ή η επικαιρότητα να
αποτελεί πηγή έμπνευσης για τα έπαθλα του διαγωνισμού. Για παράδειγμα αν η τιμή της
βενζίνης έχει αυξηθεί πολύ μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί τον ντόρο της επικαιρότητας
προς όφελός του επιβραβεύοντας τους ακροατές με κουπόνια για δωρεάν βενζίνη. Ακόμη,
πρέπει να ταιριάζει με το lifestyle, τον τρόπο ζωής και την ηλικία του κοινού- στόχου. Αν
για παράδειγμα ένας σταθμός στοχεύει σε γυναίκες ηλικίας 18- 34, έπαθλα όπως επώνυμες
τσάντες ή παπούτσια αποτελούν πάντα αντικείμενα του πόθου και χαίρουν μεγάλης
ανταπόκρισης του κοινού. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο σταθμός Z-90 στο San Diego ο
οποίος κατά την καλοκαιρινή περίοδο διοργάνωσε διαγωνισμό που έδινε ως δώρο κάθε
ώρα για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο ένα γυναικείο επώνυμο μαγιώ. Η συμμετοχή των
ακροατών έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ θέτοντας το τηλεφωνικό κέντρο εκτός
λειτουργίας.
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που μπορεί να καταστήσει ένα διαγωνισμό
επιτυχημένο είναι τα έπαθλα να αποτελούν αποκλειστικά προνόμια για τους ακροατές. Να
μην μπορούν δηλαδή να αγοραστούν εύκολα από τους ακροατές. Για παράδειγμα μια
βραδιά στα βραβεία Grammys, στα Όσκαρ ή στις Χρυσές Σφαίρες, στην ετήσια απονομή
των MTV Awards, στην πρώτη σειρά μιας επίδειξης διεθνούς οίκου μόδας ή στη Formula
1. Τα έπαθλα αυτά κάνουν τους διαγωνισμούς σαφώς πιο ελκυστικούς αλλά και το
ραδιοφωνικό σταθμό μοναδικό μεσάζοντα για την απόκτησή τους.
Ένας ραδιοφωνικός σταθμός θα πρέπει να προσέχει να μη δίνει δώρα στους
ακροατές για την απόκτηση των οποίων πρέπει να αγοράσουν κάποιο προϊόν ή να
πληρώσουν επιπλέον χρήματα γιατί έτσι χάνεται τόσο η αξιοπιστία του όσο και η
εκτίμηση του κοινού προς το σταθμό. Για παράδειγμα το να δίνει ένας ραδιοφωνικός
σταθμός ως έπαθλο διήμερη διαμονή σε ένα ξενοδοχείο και να μην καλύπτει τα
αεροπορικά εισιτήρια αποτελεί περισσότερο επικοινωνιακό τρικ παρά δώρο. Μάλιστα
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αυτή η τακτική είναι ένας σίγουρος τρόπος για να χάσει ένας σταθμός ψήφους ακροατών
παρά να κερδίσει.
Αντίθετα, θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει ένας διαγωνισμός που εμπεριέχει το
στοιχείο της έκπληξης συνδεδεμένο με ένα έξυπνο concept. Για παράδειγμα κάτι που
γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στην Αμερική είναι το να στέλνει ένας σταθμό ς μια ο μάδα
ακροατών στο Las Vegas ή σε κάποιο άλλο μέρος που ποτέ δεν κοιμάται με ένα
οργανωμένο πρόγραμμα ψυχαγωγίας για ένα εικοσετατράωρο και να τους επιστρέψει το
επόμενο πρωί χωρίς καθόλου διαμονή και ύπνο εφαρμόζοντας κατά κυριολεξία το
«διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης».
Κοινός τόπος μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών στην Αμερική είναι και η μέθοδος
της επιβίωσης. Βασίζεται στην ιδέα του πώς μπορούν να καταφέρουν οι ακροατές να
διεκδικήσουν ένα μεγάλο δώρο μέσω της ευρυματικότητάς τους και δοκιμασίας των
αντοχών τους. Για παράδειγμα στέλνονται ακροατές σε ένα μεγάλο συναυλιακό γεγονός
με εξέχοντα μουσικά ονόματα. Είναι όλοι συνεπιβάτες σε ένα λεωφορείο ή ένα
τροχόσπιτο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής οι υπεύθυνοι του σταθμού κατεβάζουν έναν
έναν τους ακροατές στη μέση του δρόμου. Όποιοι καταφέρουν να φτάσουν στην ώρα της
εκδήλωσης κερδίζουν το έπαθλο.
Όταν το έπαθλο του διαγωνισμού είναι μετρητά μια έξυπνη ιδέα για να «δέσει»
κανείς το promotion είναι να βάλει στο νικητή χρονικό περιθώριο για να ξοδέψει τα
χρήματα. Παραδείγματος χάριν ένας σταθμός δίνει ως έπαθλο ένα μεγάλο χρηματικό
έπαθλο της τάξεως των 50.000 €. Ο μόνος τρόπος για να τα καρπωθεί ο νικητής είναι να
προλάβει να τα ξοδέψει σε διάστημα 12 ή 24 ωρών. Αμέσως το concept του διαγωνισμού
γίνεται «μαραθώνια ψώνια» κάτι που είναι και ιδιαίτερο και διασκεδαστικό.
Το στοιχείο της πρωτοτυπίας και της αυθεντικότητας είναι κάτι που ορίζει το
χαρακτήρα ενός ραδιοφωνικού σταθμού σε αντίθεση με την αντιγραφή και την επανάληψη
διαγωνισμών που διεξάγουν οι ανταγωνιστικοί σταθμοί. Ο ακροατής ξέρει να ξεχωρίζει τις
αυθεντικές ενέργειες και συνήθως ακολουθεί τους σταθμούς που είναι leaders στα
promotions και τις επικοινωνιακές ενέργειες και όχι αντιγραφείς άλλων σταθμών.
Όσον αφορά στην επικοινωνία ενός νέου διαγωνισμού πρέπει να δίνεται δέουσα
σημασία στο ξεκίνημά του. Ο ακροατής χρειάζεται προετοιμασία τουλάχιστον μια
εβδομάδα πριν την εκκίνηση μιας νέας δραστηριότητας ώστε να αντιληφθεί ότι κάτι νέο
πρόκειται να συμβεί τόσο για να συντονιστεί ο ίδιος όσο και για να το συζητήσει με το
περιβάλλον του. Επομένως οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν πρέπει να ξεκινούν μια νέα
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ενέργεια κατευθείαν Δευτέρα πρωί. Πρέπει να ετοιμάζουν δημιουργικά teaser promo
trailers τα οποία ναι μεν έχουν ένα ασαφές περιεχόμενο αλλά έχουν ως κύριο ρόλο να
εγείρουν την περιέργεια του κοινού, να δημιουργήσουν προσδοκία και να προετοιμάσουν
το έδαφος για το launching του διαγωνισμού ώστε οι ακροατές να υποδεχτούν
οποιαδήποτε προωθητική ενέργειεα με ενθουσιασμό.
Ο Paige Nienaber στο βιβλίο του «Radio Promotions from A to Y» κάνει λόγο
επίσης για τη θεωρία ντόμινο του ραδιοφωνικού μάρκετινγκ. Σύμφωνα με αυτήν ένας
σταθμός που είναι ενεργός σε promotions και διαγωνισμούς δεν πρέπει ποτέ να πάψει να
είναι γιατί το κοινό θα τον εγκαταλείψει. Αν το κοινό έχει συνηθίσει να συμβαίνουν
προωθητικές ενέργειες στον αγαπημένο του σταθμό οι διευθυντές προγράμματος και
μαρκετινγκ θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα να ετοιμάζουν κάτι νέο όταν τελειώνει
το προηγούμενο, ακόμα και σε περιόδους που δε γίνονται μετρήσεις ακροαματικότητας.
Αν ο σταθμός αφεθεί αδρανής έστω και μια βδομάδα και το κοινό απομακρυνθεί είναι
πολύ δύσκολο να ανακτήσει τις παλαιότερες υψηλές μετρήσεις του
3.7.5 TO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Οι επαγγελματίες του ραδιοφώνου ξεκίνησαν να διευρύνουν τη χρήση του
διαδικτύου έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό το να αποκτήσουν ένα επιπλέον εργαλείο
πωλήσεων προκειμένου να αποφύγουν το clutter στα διαφημιστικά τους διαλείμματα
(Keith, 1999). Οι διαφημιστές του ραδιοφώνου επίσης υπογράμμισαν πώς το διαδίκτυο
μπορεί να ξεπεράσει κάποιες από τις παραδοσιακές αντιρρήσεις που έχουν οι υποψήφιοι
διαφημιζόμενοι για το μέσο του ραδιοφώνου. Για παράδειγμα πολλοί εν δυνάμει
διαφημιζόμενοι απέφευγαν να κλείσουν ραδιοφωνικά προγράμματα με πρόσχημα ότι το
μέσο δεν παρέχει εικόνα, δεν μπορεί να παράσχει πολλές πληροφορίες για το προϊόν ή να
κάνει διαγωνισμούς με εκπτωτικά κουπόνια. Όλα τα παραπάνω μπορούν να ξεπεραστούν
συνδυάζοντας το ραδιοφωνικό πρόγραμμα με το διαδίκτυο και συγκεκριμένα μέσω των
ιστοσελίδων των ραδιοφωνικών σταθμών (Boehme, 1999, Keith, 1999).
Οι διευθυντές προγράμματος των ραδιοφωνικών σταθμών αναγνώρισαν την αξία
του διαδικτύου καθώς μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το πρόγραμμα
δίνοντας σημαντικές πληροφορίες για τους μουσικούς παραγωγούς, πληροφορίες για τα
τραγούδια, να αναπτύξει διαδραστικότητα μεταξύ ακροατών και παραγωγών, να
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αναμεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμα μέσω streaming σε παγκόσμιο επίπεδο, να
αποτελέσει πλατφόρμα για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, να δώσει τη δυνατότητα ζήτησης
αγαπημένων τραγουδιών, να δώσει πληροφορίες για επερχόμενες εκδηλώσεις του
σταθμού, τοπικά νέα, μουσικές ειδήσεις, και άλλα πολλά. Μάλιστα αρκετοί διευθυντές
προγράμματος ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και για τη διατήρηση καλών
σχέσεων με τις δισκογραφικές εταιρίες. Όταν κάποια δισκογραφική εταιρία θέλει να
προωθήσει έναν νέο καλλιτέχνη ή άλμπουμ αλλά δεν ταιριάζει με το πρόγραμμα ή την
playlist του σταθμού αντί να ενταχθεί στο on air προγραμμα μπορεί να ενταχθεί στο online
μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού και μάλιστα να συνοδευτεί από φωτογραφικό υλικό,
video αλλά και πολλές επιπλέον πληροφορίες (Sands, 1999). Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί
ο Kiis FM του Λος Άντζελες. Το 1999 είχε κυκλοφορήσει ένα web site που ονομαζόταν
Kiis-FMi και περιείχε trailer νέων ταινιών, video από νέα σίριαλ, αλλά και πολλή νέα
μουσική η οποία δεν εμπεριεχόταν στις on air playlists αλλά μπορούσε κανείς να βρει στην
ιστοσελίδα του νέα τραγούδια και νέους καλλιτέχνες μαζί με πληθώρα video clips.
Μάλιστα αυτό παρουσιαζόταν ως μια καινοτόμα επιπλέον παροχή προς τους ακροατές του
σταθμού που υλοποιούνταν μέσω διαδικτύου (Novia, 1999).
Έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς αρκετές έρευνες για το κατά πόσο ραδιοφωνικοί
σταθμοί και ακροατές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Οι Murphy and Rayo (1997) έκαναν
μια δευτερογενή ανάλυση συλλέγοντας στοιχεία μετρήσεων ακροαματικότητας και
εσόδων από σταθμούς 75 κορυφαίων αγορών ομαδοποιώντας τους ανάλογα με το αν
έχουν ιστοσελίδα ή όχι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που
διέθεταν ιστοσελίδες είχαν στατιστικά υψηλότερες μετρήσεις από τους υπόλοιπους για το
διάστημα άνοιξη- καλοκαίρι 1996. Επιπλέον ραδιοφωνικοί σταθμοί με ιστοσελίδες είχαν
κατά μέσο όρο μεγαλύτερα έσοδα σε σχέση με τους άλλους. Παρόλο που η εν λόγω
έρευνα συνδέει την επιτυχία ενός ραδιοφωνικού σταθμού με την ύπαρξη ιστοσελίδας ή όχι
οι Murphy and Rayo έθεσαν ως θέμα για περαιτέρω μελέτη στην έρευνά τους το
περιεχόμενο των ιστοσελίδων των ραδιοφωνικών σταθμών. Σε μια μεταγενέστερη μελέτη
ο Murphy (1999) διεξήγαγε μια διαδικτυακή έρευνα για να διαπιστώσει με ποιον τρόπο οι
ακροατές χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες των ραδιοφωνικών σταθμών. Η παραγοντική
ανάλυση των απαντήσεων κατέδειξε επτά κίνητρα για τη χρήση ραδιοφωνικών
ιστοσελίδων: θετική ταύτιση με το σταθμό, ελκυστικότητα της ιστοσελίδας λόγω
αισθητικής, λόγω πληροφόρησης, λόγω διαδραστικότητας, λόγω downloading, και λόγω
αίσθησης χαλάρωσης. Ο McClung (1999) χρησιμοποίησε μια παρόμοια μέθοδο για να
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διερευνήσει 568 επισκέπτες μιας ιστοσελίδας κολεγιακού ραδιοφωνικού σταθμού και
βρήκε ότι οι ερωτώμενοι ταίριαζαν από δημογραφικής απόψεως περισσότερο με το κοινό
στόχο του κολεγιακού σταθμού παρά με τα δημογραφικά των χρηστών διαδικτύου γενικά.
Μία μόνο έρευνα έχει αναλύσει συστηματικά το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που
ανήκουν σε ραδιόφωνα ή χορηγούνται από αυτά. Οι Lind and Medoff (1999) διεξήγαγαν
μια ανάλυση περιεχομένου 900 ραδιοφωνικών ιστοσελίδων το 1998 και προς μεγάλη τους
έκπληξη διαπίστωσαν ότι έχουν μικρό πληροφοριακό περιεχόμενο. Επίσης διαπίστωσαν
ότι ο λόγος που οι περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί κατασκεύασαν ιστοσελίδα ήταν
επειδή είχαν οι ανταγωνιστές τους. Αυτό το κίνητρο αντίδρασης δείχνει να επιβεβαιώνει
την υποψία ότι οι σταθμοί διεξάγουν ελάχιστα ή καθόλου έρευνες κοινού για να
καθορίσουν τον τύπο ή το περιεχόμενο που θέλουν να βρουν οι ακροατές στην ιστοσελίδα
τους πριν ακόμα τη δημιουργήσουν (Murphy, 1999). Αυτό σημαίνει ότι οι ακροατές
μπορεί να μη βρίσκουν στις ιστοσελίδες των ραδιοφώνων αυτά που περιμένουν ή
επιθυμούν. Για τους παραπάνω λόγους ο Potter (2002) διεξάγει έρευνα με βασικά
ερωτήματα: «Τι περιεχόμενο διαθέτουν οι ιστοσελίδες των ραδιοφωνικών σταθμών;» και
«Πώς είναι το περιεχόμενο των διαθέσιμων ιστοσελίδων ραδιοφωνικών σταθμών σε σχέση
με τον τύπο και το περιεχόμενο που επιθυμούν οι ακροατές τους;» .
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας μπορεί να
δώσει πληροφορίες για τους διαγωνισμούς ή για τις προωθητικές εκδηλώσεις ενός
ραδιοφωνικού σταθμού. Μπορεί επίσης να ενοποιήσει το brand image και το πρόγραμμά
του σταθμού στη συνείδηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας γεγονός που οδηγεί και στη
συγκράτηση των υπαρχόντων ακροατών με τη δημιουργία loyalty.

Ένας από τους

βασικούς τρόπους με τους οποίους ένας ραδιοφωνικός σταθμός μπορεί να γενικεύσει το
brand image του είναι μέσω της συστηματικής και επαναλαμβανόμενης χρήσης και
έκθεσης του λογοτύπου, της συχνότητας και του positioning statement του (Pringle, Starr
& McCavitt, 1999). Παρόλο που η γραμματοσειρά και η επιλογή των λέξεων για το
positioning καθώς και ο σχεδιασμός του λογοτύπου εξαρτώνται από τον τύπο του κάθε
σταθμού, η σημασία τους είναι τόσο μεγάλη που ειδικά το positioning και τη συχνότητα τα
λέει ο παραγωγός στον αέρα κάθε φορά που ανοίγει μικρόφωνο (Keith, 2000). Είναι
πιθανό να θεωρείται ότι η σημασία που δίνεται στον αέρα όσον αφορά στη συχνότητα και
στο positioning θα πρέπει να δίνεται αντίστοιχα και στο διαδίκτυο μέσω της χρήσης των
λογοτύπων και των positioning statements των σταθμών στην οπτική παρουσίαση των
homepage. Υπάρχουν δεδομένα στη μελέτη της τηλεόρασης που ενθαρρύνουν αυτήν την
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πεποίθηση. Οι Chan- Olmsted και Park (2000) διαπίστωσαν ότι περίπου το 84% των
τηλεοπτικών σταθμών είχαν το λογότυπό τους στις homepage των ιστοσελίδων τους. Μια
παρόμοια πρόβλεψη γίνεται και για τις ιστοσελίδες των ραδιοφωνικών σταθμών. Παρόλα
αυτά επειδή όπως αναφέραμε και παραπάνω δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στην on air
αναφορά του ονόματος του σταθμού, της συχνότητας και του positioning η υπόθεση
επεκτείνεται και όσον αφορά στην ύπαρξή τους στις αντίστοιχες ιστοσελίδες ανεξαρτήτως
format του κάθε σταθμού. Βέβαια δεν ισχύει το ίδιο και για τα άλλα προωθητικά εργαλεία
τα οποία έχουν άμεση σχέση με το format του κάθε σταθμού και με τον τύπο των
ακροατών που επιθυμεί να προσελκύσει ή να διατηρήσει. Στη βιομηχανία του ραδιοφώνου
το format του κάθε σταθμού επιλέγεται για να προσελκύσει το ενδιαφέρον μιας μερίδας
κοινού με συγκεκριμένα δημογραφικά και ψυχογραφικά προφίλ (Eastman& Ferguson,
1997). Κάθε πιθανή ή επικείμενη καμπάνια promotion ή marketing πρέπει να αξιολογείται
ανάλογα με το πόσο είναι συμβατή με το format του κάθε σταθμού και το κοινό στο οποίο
στοχεύει. Έτσι συναντάμε σταθμούς με διαφορετικά format να έχουν εντελώς
διαφορετικές on air προσεγγίσεις στις προωθητικές τους ενέργειες (Keith, 1987). Για
παράδειγμα format όπως το Adult Contemporary (AC) και το Contemporary Hit Radio
(CHR) είναι πιο πιθανόν να έχουν διαγωνισμούς και δημόσια παρουσία με street
marketing σε σχέση με άλλα format (Eastman, 1991).

Αυτό συμβαίνει επειδή τα

ψυχογραφικά στοιχεία του κοινού των AC και CHR σταθμών το κάνουν να συμμετέχει σε
ραδιοφωνικούς διαγωνισμούς και να παρακολουθεί εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή
χορηγούνται από το σταθμό πολύ περισσότερο σε σχέση με το κοινό άλλων δημοφιλών
format.
Από τα παραπάνω μπορεί κανείς εύλογα να σκεφτεί ότι το ίδιο που ισχύει για τις
on air προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τα format, μπορεί να ισχύει και όσον αφορά στο
διαδίκτυο. Ότι δηλαδή τα διαφορετικά format αντικατοπτρίζονται και στις ιστοσελίδες των
ραδιοφωνικών σταθμών. Θεωρητικά η ικανοποίηση ενός επισκέπτη ιστοσελίδας
ραδιοφωνικού σταθμού σχετίζεται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που μπορεί να
καλύψει ή να υπερβεί τις προσδοκίες του (Chan- Olmsted & Park, 2000). Οι προσδοκίες
του κοινού για την ιστοσελίδα ενός σταθμού μπορεί να σχετίζονται άμεσα με αυτό που
ακούν στον αέρα, επομένως οι σχεδιαστές των ιστοσελίδων το έχουν αυτό στο μυαλό τους
και συχνά ταιριάζουν το on air image με το online. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξεταστεί η
πρόβλεψη ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του format ενός ραδιοφωνικού σταθμού και
του τύπου του προωθητικού υλικού που έχει στην ιστοσελίδα του.
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Παρόλα αυτά ο Potter (2002) στην έρευνά του έκανε την παρακάτω υπόθεση
λαμβάνοντας υπόψη την ψυχογραφική διάκριση μεταξύ των δημοφιλέστερων AC και
CHR format: «Οι AC και CHR ιστοσελίδες είναι πιο πιθανόν να περιλαμβάνουν
διαγωνισμούς και πληροφορίες για εκδηλώσεις απ’ ότι οι ιστοσελίδες ραδιοφωνικών
σταθμών με άλλο format». Ο Potter μελέτησε 365 ιστοσελίδες ραδιοφωνικών σταθμών
κάνοντας ανάλυση περιεχομένου για να διαπιστώσει αν το περιεχόμενο καλύπτε τις
επιθυμίες του κοινού.

Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έδειξαν ότι οι σταθμοί

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να καλύψουν τρεις πρωτεύοντες τύπους πληροφοριακού
περιεχομένου: πληροφόρηση στο πώς να επικοινωνήσει κανείς με το σταθμό,
πληροφόρηση για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή χορηγούνται από το σταθμό και
πληροφόρηση για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Δυστυχώς η συγκεκριμένη μελέτη
κατέδιξε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του τι δίνουν οι ιστοσελίδες των σταθμών
στους επισκέπτες τους και στο τι εκείνοι επιθυμούν πραγματικά να βρουν. Έρευνα της
Arbitron και Edison Media Research (Verdino & Roisin, 1999) δείχνει ότι οι χρήστες
ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό για διαδραστικότητα με τις ιστοσελίδες των
ραδιοφωνικών σταθμών, κάτι που τότε εκτός από την επικοινωνία μέσω e-mail δεν
υπήρχε. Η έρευνα του Potter υπογραμμίζει κι άλλες ελλείψεις στις ιστοσελίδες των
ραδιοφωνικών σταθμών όπως για παράδειγμα πληροφοριακό υλικό που δεν ανανεώνεται
συχνά, εκδηλώσεις που έχουν διεξαχθεί προ μηνών κι εξακολουθούν να παραμένουν στις
ιστοσελίδες, έλλειψη τοπικών στοιχείων που δίνουν ιδιαίτερη ταυτότητα στους σταθμούς
και τους φέρνουν πιο κοντά με το κοινό τους. Όταν ένας χρήστης μπει σε μια ιστοσελίδα
μια- δυο φορές και δει το ίδιο περιεχόμενο δεν θα την επισκεφτεί ξανά. Επομένως οι
ραδιοφωνικοί σταθμοί πρέπει να δίνουν τη δέουσα σημασία και στο τι επιθυμεί το κοινό
τους να βρει στους δικτυακούς τους τόπους αλλά και στην ανανέωση αυτών.
Ο Paige Nienaber (2008) αναφέρει στο βιβλίο του ότι το promotion «ο Φυγάς»
(The Fugitive), το οποίο υπάρχει και παρακάτω ως πρακτικό παράδειγμα, είναι μια
εξαιρετική μελέτη περίπτωσης διαγωνισμού που αυξάνει την επισκεψιμότητα των
ιστοσελίδων των ραδιοφωνικών σταθμών. Το concept αυτό βασίζεται στο ότι μια
ολόκληρη πόλη αναζητεί το Φυγά. Πέρα από τα πολλά ραδιοφωνικά στοιχεία που δίνονται
υπάρχουν και οπτικά στοιχεία όπως διάφορα ίχνη, δακτυλικό αποτύπωμα, σκίτσο,
φωτογραφικό υλικό που βοηθούν στη σύλληψη του Φυγά. Για να παίξει κάποιος πρέπει
σίγουρα να ακούσει το σταθμό και να ακολουθήσει τα στοιχεία. Πρέπει όμως να
επισκεφτεί και την ιστοσελίδα του σταθμού για να αναζητήσει και τα οπτικά στοιχεία
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ώστε να συμπληρώσει το παζλ. Ο Φυγάς θεωρείται πετυχημένο promotion γιατί συνδυάζει
και τα δύο: και την ακρόαση της συχνότητας του σταθμού αλλά και την επισκεψιμότητα
της ιστοσελίδας του. Ο αμερικάνικος σταθμός WDJX σε τέσσερις εβδομάδες κατά τις
οποίες διενεργούνταν ο δέχτηκε 1 εκατομμύριο « κλικ» ενώ τον προηγούμενο χρόνο σε
διάρκεια δώδεκα μηνών είχε μόνο 600.000.
Οι ιστοσελίδες των ραδιοφωνικών σταθμών είναι ένα ισχυρό επικοινωνιακό και
προωθητικό εργαλείο το οποίο βοηθά στη συντήρηση, την επέκταση και την ενδυνάμωση
του brand image του κάθε σταθμού. Επομένως οι σταθμοί με τη σειρά τους πρέπει να
χρησιμοποιούν σωστά το σημαντικό αυτό όπλο τους.
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
STAR FM 97,1 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το συγκεκριμένο τμήμα της παρούσας εργασίας αποτελεί ανάλυση του πώς
χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία επικοινωνίας στην πράξη για τη προώθηση ενός
ραδιοφωνικού σταθμού. Μελετάται η περίπτωση του STAR FM 97,1 Θεσσαλονίκης και
συγκεκριμένα αναλύονται τρεις προωθητικές ενέργειες που υλοποιήθηκαν το διάστημα
2008- 2009 (με εξαίρεση τα beach parties που εντάσσονται στο event marketing και
λαμβάνουν χώρα τα τελευταία επτά χρόνια).
Προηγείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της εταιρίας, η οποία περιγράφει την
εικοσαετή πορεία της, τις μεταβολές που είχε κατά το πέρασμα των χρόνων, τη μορφή της,
το κοινό- στόχο, το μουσικό περιεχόμενο του σταθμού και εν γένει το προφίλ και τη
φιλοσοφία του.
Ακολουθούν με τη μορφή case studies η περιγραφή και η ανάλυση τριών μεγάλων
προωθητικών ενεργειών (promotions). Πρόκειται για τις ακόλουθες: «Ο Γάμος των
Ονείρων Σας, Αλά STAR FM», «STAR FM BEACH PARTIES» και «Ο Φυγάς».
Μέσω των συγκεκριμένων αυτών παραδειγμάτων γίνεται μια πρακτική προσέγγιση
του πώς μπορούν να εφαρμοστούν κάποια εργαλεία επικοινωνίας σε έναν ραδιοφωνικό
σταθμό, ακολουθώντας μια Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ σε μια προσπάθεια
από τη συγκεκριμένη εταιρία να συνδυάσει above και below the line promotion, event και
street marketing, buzz, word of mouth, δημόσιες σχέσεις, online promotion,
αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου και των social media.
Στο κάθε case study αντιστοιχεί μια σύντομη περιγραφή με τη μορφή περίληψης
ενώ στη συνέχεια αναλύονται οι στόχοι ,τα πλεονεκτήματα ή οι λογοι συμμετοχής στο
κάθε διαγωνισμό ή event, η μηχανική για την υλοποίησή τους, το σχέδιο δράσης για την
προώθηση και την επικοινωνία τους ενώ υπάρχει και φωτογραφικό υλικό από τα εικαστικά
του κάθε project.
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4.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΝΣΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1989 από τον Τουρώνη Βασίλειο. Γενέθλια
ημερομηνία του είναι η 17η Απριλίου 1989 οπότε έγινε και η επίσημη έναρξη. Για πολλά
χρόνια μέχρι και σήμερα ο ραδιοφωνικός σταθμός STAR FM 97.1 γνωρίζει μεγάλες
επιτυχίες και αποτελεί το μεγαλύτερο ξένο μουσικό σταθμό της πόλης. Δηλαδή μεταξύ
των σταθμών που μεταδίδουν αμιγώς ξένη μουσική έρχεται πρώτος σε ακροαματικότητα
με 13% μέση ημερήσια στο σύνολο του ηλικιακά ενεργού κοινού 13-70. Κάπου εδώ να
σημειωθεί ότι λέγοντας «ξένος μουσικός σταθμός» εννοούμε ότι μεταδίδει αποκλειστικά
ξένες επιτυχίες και δεν ανήκει στα ενημερωτικά ραδιόφωνα που εμπεριέχουν πολλά
στοιχεία λόγου και λιγότερα μουσικά. Στο ραδιοφωνικό τοπίο εξάλλου υπάρχει αυτός ο
διαχωρισμός

μεταξύ

ενημερωτικών

και

μουσικών

σταθμών

καθώς

καλύπτουν

διαφορετικές ανάγκες (ενημέρωσης ή αμιγούς ψυχαγωγίας) και απευθύνονται σε
διαφορετικά κοινά - στόχους.
Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, ο σταθμός ήταν ένα μικτό μοντέλο που έπαιζε
ελληνική και ξένη μουσική. Να σημειωθεί ότι τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής ραδιοφωνίας
δεν υπήρχε καμία εξειδίκευση στα μουσικά προγράμματα των σταθμών.
Ο STAR FM είχε έντονο αθλητικό χαρακτήρα με πλήρη κάλυψη αθλητικών γεγονότων,
ζωντανές μεταδόσεις αγώνων και πολλά αθλητικά δελτία. Διέθετε δημοσιογραφικό τμήμα
με πάνω από 10 αθλητικογράφους. Ήταν ο πρώτος αθλητικός σταθμός που υπήρχε στη
Θεσσαλονίκη. Διέθετε επίσης και κανονικές ζώνες, δίωρες, με μουσικούς παραγωγούς και
πολλή μουσική - ελληνική και ξένη. Παρόλα αυτά δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
μουσικός σταθμός. Το μοντέλο αυτό απέτυχε, διότι δεν είχε καμία εξειδίκευση. Το
υψηλότερο νούμερο ακροαματικότητας στο οποίο έφτασε

ήταν 2.2%. Απέτυχε και

οικονομικά γιατί ήταν πολυδάπανο με μικρή όμως ακροαματικότητα γι' αυτό και είχε
μεγάλες ζημίες στην πρώτη χρονιά.
Το Σεπτέμβριο του 1990 ο STAR FM αποκτά ένα πιο εξειδικευμένο format και παίρνει
τη σημερινή του μορφή μεταδίδοντας αποκλειστικά ξένη μουσική. Εκείνη την εποχή
υπήρχε μόνο ένας σταθμός στη Θεσσαλονίκη που μετέδιδε ξένη μουσική. Ήταν ο
δημοτικός σταθμός, ο FM101, ο οποίος είχε ακροαματικότητα 9%. Σε τρεις εβδομάδες
από τότε που ξεκίνησε ο STAR FM να μεταδίδει ξένη μουσική ανέβασε το 2,2 % της
ακροαματικότητας που είχε την περασμένη χρονιά στο 5,5% και ο Fm 101 έπεσε στο 5%.
Από τότε ο STAR FM έγινε ο πρώτος ξένος μουσικός σταθμός και στη συνέχεια έφτασε
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να γίνει και ο πρώτος στην πόλη. Από το σημείο αυτό ξεκινά και η μεγάλη ανάπτυξη του
σταθμού.
Το καλοκαίρι του 1991 ο STAR FM περνάει πρώτος σε ακροαματικότητα στην πόλη
της Θεσσαλονίκης με 13 ή 14%, δηλαδή σε λιγότερο από ένα χρόνο από τη μέρα που είχε
ξεπεράσει τον FM101 - και έκτοτε διατηρεί διψήφιο αριθμό ακροαματικότητας μέχρι
σήμερα. Αυτό αποτελεί φαινόμενο στα ραδιοφωνικά δεδομένα ανά το πανελλήνιο καθώς
δεν υπάρχει κανένας σταθμός ξένης μουσικής σε όλη την Ελλάδα που να διατηρεί διψήφιο
νούμερο ακροαματικότητας επί 18 και πλέον συναπτά έτη.
Η τριετία 1992 - 1995 αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες, μέχρι τότε περιόδους
του σταθμού με διψήφια νούμερα ακροαματικότητας και απόλυτη κυριαρχία στο κοινό
από 12 έως 34 ετών. Μάλιστα, έφτασε σε νούμερα 40-45% στο κοινό 12-17, 30% στα 1824, και 30% στο κοινό 25-34 ετών.Από το 1993 και μετά διοργανώνει πάρα πολλές
εκδηλώσεις για τους ακροατές. Πρώτη μεγάλη το υ εκδήλωση είναι η συναυλία με το υς
Army of Lovers. Από εκείνο το σημείο και έπειτα αρχίζει ένα κύμα εκδηλώσεων με
ζωντανές συναυλίες με αποκορύφωμα τη συναυλία του Joe Cocker το 1995 σε στάδιο με
προσέλευση 8000 ατόμων. Ακολουθούν οι

UB40 το 1993 στο Παλαί ντε Σπορ με

προσέλευση κοινού άνω των 7000 ατόμων.
Από το '95 και μετά αρχίζει να υπάρχει πτώση της ακροαματικότητας γιατί η
στόχευση σε κοινό από 12-34 ετών ήταν τόσο ευρεία που αποδείχτηκε δύσκολο να
διατηρηθεί. Ο σταθμός αλλάζει το target group του στο 18-34 μεταβάλλοντας το μουσικό
του πρόγραμμα. Σταματάει να μεταδίδει τραγούδια της Eurodance σκηνής και γίνεται πιο
"soft" με περισσότερες μπαλάντες (αφαιρούνται τα πολύ χορευτικά τραγούδια και
επικεντρώνεται στη μετάδοση πιο ήπιων τραγουδιών που απευθύνονται σε πιο ενήλικο
κοινό π.χ Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carrey). Το μουσικό αυτό format
ονομάζεται "Ηot Edal Contemporary" όπως το αποκαλούν στην Αμερική. Η φάση αυτή
διήρκεσε μέχρι το 2000 με το σταθμό να βρίσκεται περίπου στο 10%
Από το 2000 διευρύνεται το πρόγραμμα του σταθμού με πιο "up tempo" μουσική πιο χορευτικά τραγούδια και αυτή τη μορφή έχει μέχρι και σήμερα. Η σημερινή μουσική
ταυτότητα του STAR FM επικεντρώνεται στα εξής στοιχεία: μετάδοση επιτυχιών
σύγχρονης ξένης mainstream και pop μουσικής (format Contemporary Hit Radio σύμφωνα με την αμερικανική ορολογία), ενιαίο μουσικό πρόγραμμα με δίωρες και
τρίωρες μουσικές εκπομπές τις καθημερινές, τετράωωρη καθημερινή πρωινή εκπομπή στη
ζώνη 8-12, non stop επιτυχίες τα Σαββατοκύριακα χωρίς μουσικούς παραγωγούς, δύο
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διαφημιστικά breaks ανά ώρα. Όσον αφορά στο σημερινό προφίλ του ακροατή του
ηλικιακά είναι μεταξύ 18 – 34, ετών είναι γυναίκα σε μεγαλύτερο ποσοστό (55%) απ’ ότι
άνδρας (45%), ανήκει στη μεσοανώτερη τάξη, έχει ανώτατη μόρφωση και ακούει
ραδιόφωνο κυρίως στο σπίτι αλλά και στο αυτοκίνητο και στη δουλειά. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το μουσικό πρόγραμμα γίνεται σύμφωνα με υψηλά επαγγελματικά standards
κατόπιν έρευνας. Η έρευνα αυτή διεξάγεται με focus groups ανά εξάμηνο σε δείγμα
περίπου 300 ατόμων σε ηλικίες και ποσοστό ανδρών - γυναικών αντίστοιχο με το target
group του με σκοπό να διαπιστωθούν οι μουσικές προτιμήσεις. Παράλληλα διεξάγονται
τηλεφωνικές έρευνες ανά 20 περίπου ημέρες με τις οποίες γίνεται update των στοιχείων.
Με τον τρόπο αυτό αξιολογούνται refrain 1000 και πλέον τραγουδιών και έτσι
καταρτίζεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το πρόγραμμά του.
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4.3 O ΓΑΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΑΣ, ΑΛΑ STAR FM
4.3.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη

συγκεκριμένη

μελέτη

περίπτωσης

περιγράφεται

και

αναλύεται

ως

επικοινωνιακό εργαλείο για την προώθηση του ραδιοφωνικού σταθμού STAR FM 97.1 ο
διαγωνισμός «Ο Γάμος των Ονείρων σας, αλά STAR FM». Πρόκειται για ένα διαγωνισμό
που εξασφαλίζει σε ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών έναν γάμο ακριβώς όπως τον
ονειρεύονται, καλύπτοντας όλα τα έξοδα από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας.
Εξετάζονται οι στόχοι τους οποίους εκπληρώνει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, το
σκεπτικό δημιουργίας του, οι συνέργιες που δημιουργήθηκαν για την περάτωσή του, η
μηχανική του, καθώς και οι ενέργειες που ακολουθήθηκαν για την προώθησή του.
4.3.2 ΣΤΟΧΟΙ
Πρωταρχικός στόχος για ένα ραδιόφωνο που προβαίνει στη διενέργεια ενός
διαγωνισμού είναι η αύξηση της ακροαματικότητας. Συνήθως όλες οι προωθητικές
ενέργειες σχεδιάζονται και υλοποιούνται με γνώμωνα την αύξηση των νούμερων
ακροαματικότητας.
Ωστόσο για ένα ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει είκοσι ολόκληρα χρόνια και
βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους σταθμούς προτίμησης των ακροατών, ο προαναφερθείς
στόχος δεν είναι ο μοναδικός στον οποίο η Διοίκηση και το Τμήμα Μάρκετινγκ δίνουν
βαρύτητα. Μεγάλη σημασία έχει το στοιχείο της πρωτοτυπίας που θα έχει το promotion
ούτως ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των ραδιοφωνικών παραγωγών που θα
το προωθούν όσο και του κοινού του οποίου θα κεντρίσει την περιέργεια ώστε να το
παρακινήσει να «συντονιστεί». Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποτέλεσε μια ενέργεια
πρωτοποριακή για τα ραδιοφωνικά δεδομένα καθώς δεν είχε επαναληφθεί από ραδιόφωνο
στην Ελλάδα και αντιμετωπίστηκε με ενδιαφέρον και από άλλα ΜΜΕ που του έδωσαν
μεγάλη δημοσιότητα και τον έκαναν ευρέως γνωστό ακόμη και σε μη ακροατές του
σταθμού.
Βαρύτητα δίνεται επίσης στο «έπαθλο» του διαγωνισμού ως προς το κατά πόσο
είναι σημαντικό για το κοινό του σταθμού. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό ο στόχος ήταν
το έπαθλο να εκπληρώσει ένα μεγάλο όνειρο των υποψήφιων διαγωνιζόμενων: Να
τελέσουν έναν υπερπολυτελή γάμο και μια λαμπρή δεξίωση χωρίς να εκταμιεύσουν ούτε
ένα ευρώ. Με τον τρόπο αυτό γίνεται επίκκληση στο συναίσθημα του κοινού αφενός γιατί
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ο γάμος θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή μας αφετέρου γιατί λόγω
υψηλού κόστους λίγοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να τελέσουν ένα γάμο έτσι όπως
τον ονειρεύονται. Έτσι ο STAR FM αναλαμβάνει να χαρίσει το όνειρο στους ακροατές
του και να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες τους με ένα έπαθλο συνολικής αξίας 50.000€.
Το συγκεκριμένο έπαθλο αποσκοπεί επίσης στο να κινητοποιήσει μια σημαντική μερίδα
του κοινού ηλικίας 25-34 στο οποίο είχε σημειωθεί μια μικρή πτώση ακροαματικότητας,
γεγονός το οποίο έπρεπε να ανατραπεί καθώς το συγκεκριμένο κοινό είναι πολύ ενεργό
καταναλωτικά και εξυπηρετεί τους εμπορικούς στόχους του σταθμού μιας και προσελκύει
μεγάλη μερίδα διαφημιζόμενων. Το κοινό αυτό από ηλικιακής απόψεως ενδιαφέρεται για
το γάμο επομένως ένας τέτοιος διαγωνισμός μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης.
Ένας ακόμη από τους στόχους του διαγωνισμού είναι να εμπλέξει τους ακροατές
ενεργά στη διαδικασία της προωθητικής ενέργειας. Στοχεύει στο να κάνει τους απλούς
ανθρώπους πρωταγωνιστές του ραδιοφωνικού σταθμού με ένα είδος «ραδιοφωνικού
reality» όπου οι ιστορίες αγάπης του κοινού έχουν τον πρώτο λόγο.

Έτσι δίνεται

δημοσιότητα στους ακροατές και αναπτύσσεται μια διαδικασία διαδραστικότητας του
κοινού με το μέσο όχι μόνο με τη διαδικασία της προβολής και της έκθεσης στο μέσο αλλά
και με τη διαδικασία ψηφοφορίας από την οποία προκύπτει ο τελικός νικητής. Η
ψηφοφορία κινητοποιεί ένα μεγάλο μέρος από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον των
υποψηφίων προσελκύοντας έτσι και νέους ακροατές εξασφαλίζοντας παράλληλα αύξηση
ακροαματικότητας για το ραδιοφωνικό σταθμό.
4.3.3 ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αναμφισβήτητα ο κυριότερος λόγος συμμετοχής σε έναν τέτοιο διαγωνισμό είναι
το έπαθλο.
Η υψηλή αξία του δώρου αλλά και η σημαντική βοήθεια που προσφέρει ο σταθμός
στο νικητή ως προς την οργάνωση του γάμου του νικητήριου ζευγαριού συνεργαζόμενος
με τις πιο αξιόλογες εταιρίες στο συγκεκριμένο χώρο αποτελούν κίνητρο για τα νέα
ζευγάρια που επιθυμούν να παντρευτούν αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για
τέτοιου είδους πολυτέλειες.
Δευτερευόντως έρχεται η δημοσιότητα που λαμβάνουν οι διαγωνιζόμενοι από τη
διαδικασία. Βρίσκονται στο επίκεντρο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όχι μόνο
μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών αλλά και μέσω μιας σειράς προωθητικών ενεργειών
μέσω ίντερνετ, τηλεοπτικών και έντυπων συνεντεύξεων. Για ένα μέρος του κοινού η
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διαδικασία αυτή αποτελεί σημαντική εμπειρία. Βέβαια μπορεί να συμβαίνει και το
αντίθετο, καθώς η δημοσιότητα αυτή μπορεί να είναι αποτρεπτική στο να λάβει κάποιος
συμμετοχή στο διαγωνισμό.
4.3.4 ΚΟΙΝΟ -ΣΤΟΧΟΣ:
Το core target του STAR FM 97.1 είναι ηλικίες μεταξύ 18 κα 34 ετών. Ωστόσο
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η απόφαση διενέργειας του συγκεκριμένου διαγωνισμού
ελήφθη επειδή είχε παρατηρηθεί πτώση ακροαματικότητας στο κοινό 25-34. Η μερίδα
αυτή αποτελεί ένα κοινό το οποίο είναι σε «ηλικία γάμου», σκέφτεται το γάμο, τον
επιδιώκει αλλά δεν μπορεί να τον τελέσει όπως ενδεχομένως επιθυμεί λόγω υψηλού
κόστους.
Ο σταθμός απευθύνεται εν ολίγοις σε ζευγάρια που σκοπεύουν να παντρευτούν
αλλά δεν μπορούν λόγω οικονομικών δυσκολιών ή σε ζευγάρια τα οποία έχουν παντρευτεί
με πολιτικό γάμο και θα ήθελαν να τελέσουν και ένα θρησκευτικό συνοδευόμενο από μια
δεξίωση.
4.3.5 ΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ:
Αρχικά ο σταθμός δημιούργησε ένα teaser διαφημιστικό μήνυμα το οποίο μετέδιδε
για διάστημα μιας περίπου εβδομάδας με σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον και την
περιέργεια του κοινού. Το διαφημιστικό μήνυμα έδινε έμφαση στο έπαθλο υπονοώντας ότι
πολύ εύκολα ένας γάμος μπορεί να μην κοστίσει σε κάποιον τίποτα απολύτως, χωρίς όμως
να αποκαλύπτει επιπλέον στοιχεία, δημιουργώντας ένα μυστήριο και εγείροντας
ερωτήματα στον ακροατή.
Το κείμενο του teaser spot ήταν το εξής:
« ( Ήχοι από καμπάνες)
Ανδρική Φωνή: Ο Γάμος της Χρονιάς πλησιάζει...
Γι αυτόν το Γάμο το νυφικό θα κοστίσει μηδέν ευρώ,
οι βέρες μηδέν ευρώ, όλα γενικώς θα κοστίσουν μηδέν ευρώ!
Τίποτα! Zero! Nada!
Γυναικεία Φωνή: Μα καλά ποιανού γάμος μπορεί να είναι αυτός;»
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Στη συνέχεια ακολουθήκαν μια σειρά από επικοινωνιακές διαδικασίες
προκειμένου να γίνει το recruitment (στρατολόγηση) των υποψήφιων προς συμμετοχή στο
διαγωνισμό ζευγαριών.
Η φάση λήψης συμμετοχών ξεκίνησε και πάλι με τη μετάδοση ενός
διαφημιστικού trailer το οποίο αποτελούσε τη συνέχεια του teaser και αποκάλυπτε την
ιδέα του διαγωνισμού προτρέποντας το κοινό να λάβει μέρος. Το κείμενο του actual trailer
ήταν το εξής:
«Ανδρική Φωνή: Ο Γάμος της Χρονιάς πλησιάζει...
Γι αυτόν το Γάμο το νυφικό θα κοστίσει μηδέν ευρώ,
οι βέρες μηδέν ευρώ, όλα γενικώς θα κοστίσουν μηδέν ευρώ!
Τίποτα! Zero! Nada!
Γυναικεία Φωνή: Μα καλά ποιανού γάμος μπορεί να είναι αυτός;
Ανδρική Φωνή: Μπορεί να είναι..Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ! Γάμος αλά STAR FM.
O STAR FM 97.1 διοργανώνει το Γάμο των Ονείρων σου και αναλαμβάνει όλα τα
έξοδα.
Αν πρόκειται να παντρευτείς σύντομα, παντρέψου αλά STAR FM.
Εσείς δηλώστε συμμετοχή μέσω του www.starfm.gr ή ελάτε στα γραφεία μας
Αριστοτέλους 3.
Εμείς θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.
Βέρες, νυφικό, στολισμό, δεξίωση, προσκλητήρια. ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
Γάμος Αλά STAR FM. Δήλωσε συμμετοχή ΤΩΡΑ!»
Η επικοινωνία μέσω ραδιοφώνου ενισχύθηκε από μια σειρά από παράλληλες
επικοινωνιακές ενέργειες που αφορούσαν στη λήψη συμμετοχών όπως: ανάρτηση ειδικού
διαφημιστικού Banner στην ιστοσελίδα του σταθμού και ειδικό Microsite το οποίο
εξηγούσε αναλυτικά το διαγωνισμό και εμπεριείχε τους όρους διαγωνισμού αλλά και τη
φόρμα αίτησης συμμετοχής. Ακόμη, εστάλη Newsletter στα χιλιάδες e-mails ακροατών
που υπάρχουν στην database του σταθμού ενώ ταυτόχρονα έγινε μαζική αποστολή bulk
sms στην αντίστοιχη βάση κινητών τηλεφώνων που γνωστοποιούσαν στο κοινό το
διαγωνισμό και προέτρεπαν σε συμμετοχή. Παράλληλα γινόταν εντατική προώθηση μέσω
των social media όπως Facebook και Twitter.
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Όσον αφορά στην αίτηση συμμετοχής εμπεριείχε προσωπικά στοιχεία των
υποψήφιων ζευγαριών καθώς και πληροφορίες για την ιστορία του κάθε ζευγαριού: πώς
γνωρίστηκαν, πώς προέκυψε η σχέση τους, τι χαρακτηριστικά έχει ο καθένας, πώς είναι γι’
αυτούς ο ιδανικός γάμος, πώς έγινε η πρόταση γάμου κλπ. Η αίτηση συμμετοχής
συνοδευόταν και από μια φωτογραφία του ζευγαριού. Η διαδικασία λήψης συμμετοχών
είχε διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων.
Το επόμενο στάδιο ήταν η διαδικασία διενέργειας συνεντεύξεων που διεξήχθηκαν
από το τμήμα μάρκετινγκ του σταθμού με κάθε ένα από τα ζευγάρια των υποψηφίων
ξεχωριστά. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων εξηγούνταν αναλυτικά οι λεπτομέρειες
του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι τυχόν δεσμεύσεις που θα
προέκυπταν από τη συνέχεια της διαδικασίας , τα έπαθλα ενώ παράλληλα εξεταζόταν κατά
πόσο τα ζευγάρια ήταν επικοινωνιακά, ανοιχτά στο διάλογο, είχαν ενδιαφέρουσες ιστορίες
και μπορούσαν να τις διηγηθούν και στο ραδιόφωνο. Τα καταλληλότερα ζευγάρια τα
οποία δέχονταν και τους όρους αλλά και τους περιορισμούς συμμετοχής προάγονταν στην
επόμενη φάση όπου ξεκινούσε το κατεξοχήν διαγωνιστικό στάδιο.
Τέσσερα ήταν τα ζευγάρια που προκρίθηκαν μετά τη συνέντευξη και αξιολόγηση
από τα στελέχη του ραδιοφωνικού σταθμού. Η διαγωνιστική φάση υποστηρίχθηκε
επικοινωνιακά καταρχάς on air με Trailers φτιαγμένα από τα ίδια τα ζευγάρια να ζητάνε
την ψήφο του κοινού και επενδυμένα με τραγούδια της αρεσκείας τους. Αυτό έγινε με το
σκεπτικό να προβάλουν στοιχεία του χαρακτήρα τους και της προσωπικότητάς τους
δίνοντας επιπλέον και ένα στοιχείο reality στην όλη διαδικασία. Η οn αir προβολή
συμπληρώθηκε από την οnline όπου στο ειδικό micro site που δημιουργήθηκε για την
εξυπηρέτηση του διαγωνισμού κάθε ζευγάρι είχε τη δική του σελίδα στην οποία υπήρχαν
φωτογραφίες του, βίντεο που εξηγούσαν το πώς γνωρίστηκαν, κείμενο που τους σύστηνε
στο κοινό καθώς και ο τρόπος ψηφοφορίας που αντιστοιχούσε στο κάθε ζευγάρι. Ακόμη
κυκλοφόρησαν ολοσέλιδες καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο που πρόβαλαν το διαγωνισμό
και την ψηφοφορία. Η πρώτη ψηφοφορία διήρκησε μία εβδομάδα και από τα τέσσερα
ζευγάρια προκρίθηκαν τα δύο στον τελικό.
Και στη δεύτερη φάση της ψηφοφορίας υπήρχε η αντίστοιχη επικοινωνιακή
υποστήριξη από το σταθμό με νέα ραδιοφωνικά trailers, online ενημερώσεις, έντυπες
καταχωρήσεις, δελτία τύπου, αλλά και συνεντεύξεις τόσο ραδιοφωνικές, όσο και έντυπες
και τηλεοπτικές. Η ψηφοφορία διήρκεσε μια εβδομάδα και εν τέλει προέκυψε το
υπερτυχερό ζευγάρι που κέρδισε το γάμο των ονείρων του εντελώς δωρεάν. Ενδιαφέρον
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παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο κινητοποίησαν τα ζευγάρια τους ψηφοφόρους τους
στην προσπάθειά τους να κερδίσουν. Σε αυτό βοήθησαν τόσο τα social media όπως
Myspace, Facebook, Twitter, αλλά και άλλες πρωτότυπες ενέργειες όπως για παράδειγμα
το να τυπώσουν αφίσες που κόλλησαν γύρω από τα πανεπιστήμια, αγγελίες που
δημοσίευσαν στις εφημερίδες, ακόμη και πανό που ανάρτησαν έξω από το μπαλκόνι τους.
Όλη αυτή η κινητοποίηση έδωσε επιπλέον προβολή στο διαγωνισμό και στο σταθμό ενώ
προσέλκυσε και νέους ακροατές οπαδούς του κάθε ζευγαριού που συντονιζόταν για να
μάθουν τις εξελίξεις της διαδικασίας. Το νικητήριο ζευγάρι ξεπέρασε τις πέντε χιλιάδες
ψήφους μέσω sms. Η ψηφοφορία μέσω sms είχε ακόμη ένα όφελος για το σταθμό καθώς
από το κάθε μήνυμα που στέλνεται η επιχείρηση έχει έσοδα.
Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας ήταν η διοργάνωση του γάμου και το wedding
planning που έγιναν από το σταθμό από κοινού με το μελλόνυμφο ζευγάρι. Το ζευγάρι
έπρεπε να έρθει σε επαφή με κάθε έναν από τους χορηγούς του διαγωνισμού για να
επιλέξει ότι επιθυμούσε να συμπεριλάβει στο γάμο του. Παράλληλα η δημοσιοποίηση του
γεγονότος συνεχιζόταν μέσω φωτογραφήσεων και συνεντεύξεων που πρόβαλαν τόσο το
διαγωνισμό όσο και τους χορηγούς. Υπήρχαν ειδικά αφιερώματα στο διαγωνισμό για
παράδειγμα από περιοδικά της πόλης που κάλυπταν μέχρι και την πρόβα νυφικού.
Ο γάμος του τυχερού ζευγαριού τελέστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2008 στον Ιερό
Ναό της Αγίας Σοφίας ενώ μέχρι τελευταία στιγμή υπήρχε υποστήριξη του ραδιοφωνικού
σταθμού στο όλο εγχείρημα. Παράλληλα οι νικητές μιλούσαν στο ραδιόφωνο δείχνοντας
τον ενθουσιασμό τους, ενισχύοντας το reality στοιχείο του διαγωνισμού, ικανοποιώντας
την ενδεχόμενη περιέργεια του ακροατή και επιβεβαιώνοντας ότι το έπαθλο δόθηκε και η
υπόσχεση του ραδιοφώνου στους ακροατές του εκπληρώθηκε. Επίσης μετά τη λήξη του
διαγωνισμού και την τέλεση του μυστηρίου εστάλη από το γραφείο τύπου του σταθμού
αναλυτικό recap με φωτογραφικό υλικό και ειδικό press kit που αναφερόταν σε όλη τη
διαδικασία του διαγωνισμού αναλυτικά. Ο διαγωνισμός έληξε με επιτυχία και
δημιούργησε αρκετά μεγάλο ντόρο και λόγω της πρωτοτυπίας το υ αλλά και λό γω της
πετυχημένης έκβασής του. Για το λόγο αυτό επαναλήφθηκε και τη φετινή χρονιά με το
«Γάμος Αλά STAR FM νούμερο 2» (Σεπτέμβριος 2009).
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4.3.6 ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ
Όπως αναφέραμε εξαρχής τα έπαθλα ήταν πολλά και μεγάλα και ανέρχονταν γύρω
στα 50.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός προσέλκυσε επίσης πληθώρα χορηγών και μάλιστα από
εταιρίες leader στο θέμα του γάμου που ήθελαν να συνδέσουν το όνομά τους με το
εγχείρημα αυτό του STAR FM και να λάβουν προβολή μέσω του ραδιοφώνου αλλά και
του διαγωνισμού.
Το κέρδος για το σταθμό ήταν πολλαπλό καθώς κατάφερε και budget να
εξοικονομήσει αλλά και να συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόλογες εταιρίες στο
χώρο του γάμου.
Τα έπαθλα και οι χορηγοί παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω:
-

Νυφικό αξίας 3.500 Ευρώ από την σχεδιάστρια Ντενίζ Ελευθερίου, καθώς και τα
φορέματα δύο παρανύφων

-

Κοστούμι του γαμπρού, αξίας 1.000 Ευρώ, από τα καταστήματα Intervista

-

Βέρες από τα καταστήματα Μπινής

-

Γαμήλια Προσκλήτήρια από το AllPaper

-

Μακιγιάζ της νύφης από την Εύρη Καλώτα

-

Κομμωτήριο του ζεύγους από τα κομμωτήρια Ζωίδη

-

Τελετή στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας

-

Διακόσμηση δεξίωσης και μπομπονιέρες από το GALA Special Events

-

Στολισμός εκκλησίας από το ανθοπωλείο Fiorin

-

Μεταφορά ζευγαριού από την εκκλησία με το Hummer H3 του Star FM
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-

Δεξίωση 200 ατόμων, με πλήρες μενού και open bar, μια προσφορά του Bar
Restaurant Shark

-

Eπιμέλεια της μουσικής / DJs και φωτισμού, μια προσφορά της Loud

-

Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση της τελετής και της δεξίωσης από το Studio
Ευαγγελίδης

-

Γαμήλια σουίτα με special wedding treatment από Daios Hotel

-

Γαμήλιο ταξίδι με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή από την Airline Training
Center

-

Χειροποίητα στέφανα και ποτήρια για τη στέψη

-

Γαμήλια Τούρτα

-

Εσώρουχα νύφης

-

Παπούτσια γαμπρού και νύφης
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4.3.7 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ PROJECT:
ΛΟΓΟΤΥΠΟ:
Το λογότυπο που χρησιμοποιήθηκε στο διαγωνισμό αποτελεί μια παραποίηση του
λογοτύπου του σταθμού που δημιουργήθηκε με σκοπό να γίνει άμεσα αναγνωρίσιμο και
αυτός που το βλέπει να συνδέει άμεσα το εν λόγω project με το σταθμό:

Το συγκεκριμένο λογότυπο εφαρμόστηκε σε όλη την έντυπη αλλά και ηλεκτρονική
επικοινωνία του διαγωνισμού: από την σελίδα του σταθμού στο Internet μέχρι στο Press
Kit που εστάλη στους δημοσιογράφους.
Το ίδιο λογότυπο διατηρήθηκε και την επόμενη χρονιά που διενεργήθηκε ο
διαγωνισμός με την προσθήκη του αριθμού «2» που υποδείκνυε το sequel.
Τα σχό λια πο υ απέσπασε ήταν θετικά λό γω και της άμεσης σύνδεσής του με το
original λογότυπο του Star FM

Στο παράρτημα Α’, στο τέλος της εργασίας, ακολουθούν εικαστικά από την έντυπη
καμπάνια του Project καθώς και screenshots από το mini site.
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4.4 STAR FM BEACH PARTIES
4.4.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Τα STAR FM Beach Parties αποτελούν μια σειρά από ραδιοφωνικά events τα
οποία διοργανώνονται τα τελευταία επτά χρόνια έχοντας καταστήσει τις συγκεκριμένες
εκδηλώσεις κάτι σα θεσμό στη συνείδηση του κοινού. Πρόκειται για τη διοργάνωση πάρτι
σε πολυσύχναστα και δημοφιλή beach bars στη Χαλκιδική όπου παίζουν μουσική οι
ραδιοφωνικοί παραγωγοί του σταθμού και συμβαίνουν μια σειρά από εκπλήξεις και
happenings. Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης περιγράφονται τα καλοκαιρινά πάρτι
του STAR FM ως επικοινωνιακό εργαλείο, αναλύονται οι ανάγκες που εξυπηρετούν αλλά
και η διαφημιστική καμπάνια που γίνεται για την προώθησή τους.
4.4.2 ΣΤΟΧΟΙ:
Στόχος των εν λόγω events είναι να μεταφέρουν το ραδιόφωνο εκτός στούντιο και
να το φέρουν πιο κοντά στο κοινό. Εξυπηρετούν μια από τις σύγχρονες ανάγκες του
marketing. Τη διαπροσωπική επικοινωνία. Αμεσότητα και δυνατότητα απευθείας
επικοινωνίας του κοινού με το μέσο αλλά και με τη μάρκα που συμμετέχει συχνά ως
χορηγός είναι μερικοί από τους βασικούς στόχους αλλά και τα χαρακτηριστικά των
εκδηλώσεων που έχουν οδηγήσει στη σημαντική ανάπτυξη και επιτυχία των
ραδιοφωνικών events.
Τα ραδιοφωνικά events και κατ’ επέκταση τα Beach Parties είναι ένας έμμεσος
τρόπος προβολής που βοηθά τόσο το ραδιοφωνικό σταθμό όσο και τις μάρκες που
συμπράττουν μαζί του να προσεγγίσουν άμεσα και γρήγορα ένα συγκεκριμένο κοινό, με
χαμηλό κόστος. Μέσω των συγκεκριμένων events o ραδιοφωνικός σταθμός στοχεύει και
στην προβολή του καθώς έτσι δίνει το στίγμα του στην αγορά και των υπόλοιπων media
(TV, τύπος) κερδίζοντας συχνά υψηλή δημοσιότητα.
Κατά συνέπεια η δημιουργία σχέσεων μεταξύ προϊόντων και καταναλωτώνακροατών είναι το μεγαλύτερο κίνητρο τόσο για το ραδιοφωνικό σταθμό όσο και για τους
διαφημιζόμενους, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τα ανταποδοτικά οφέλη που προκύπτουν
μέσα από αυτές τις συνέργιες επενδύουν όλο και περισσότερο σε αυτού του είδους την
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επικοινωνία. Οι διαφημιζόμενοι ζητούν την ταύτιση του brand με τις ενέργειες του
ραδιοφωνικού σταθμού και η άμεση επαφή με το κοινό- στόχο είναι το πολυπόθητο αγαθό
που επιζητά να εξασφαλίσει κάθε διαφημιζόμενος προκειμένου να υποστηρίξει τη
δραστηριοποίηση του μέσου. Ο ακροατής- καταναλωτής συμμετέχει ενεργά στα events
και λαμβάνει άμεσα τα επικοινωνιακά μηνύματα της κάθε εκδήλωσης. Γρήγορα και
αποτελεσματικά επιτυγχάνεται στοχοποιημένη επικοινωνία. Η αξιοπιστία και η εμπειρία
του μέσου, η επιλογή του σωστού χώρου, η καλή επικοινωνία η προσέλευση του κόσμου,
ο επικοινωνιακός μουσικός παραγωγός- παρουσιαστής είναι μερικές από τις βασικές
προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο event από την επιτυχία του οποίου εξαρτώνται και
μέρος των εσόδων του ραδιοφωνικού σταθμού.
Ακόμη ένας βασικός στόχος των καλοκαιρινών parties του STAR FΜ είναι η
ψυχαγωγία του κοινού. Σε συνδυασμό με την άμεση επαφή των παραγωγών με τους
ακροατές δημιουργείται ένα περιβάλλον παρέας και μια σχέση ζωντανής και αμφίδρομης
επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και για όσους
συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις εκδηλώσεις αλλά και για όσους ακούν απλά από τους
δέκτες τους.
4.4.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η δημιουργία events και parties προσελκύει
διάφορα brands διαφημιζομένων, με τη μορφή χορηγίας, επομένως αποτελεί μια νέα πηγή
εσόδων για το ραδιοφωνικό σταθμό.
Έχει λοιπόν πολλαπλά οφέλη, τόσο γιατί αποτελεί ένα επικοινωνιακό εργαλείο για
την ενίσχυση του brand του ίδιου του σταθμού όσο και γιατί προσφέρει στις εταιρίες έναν
εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας πέρα από τα παραδοσιακά διαφημιστικά σποτς. Γενικά
τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση των πελατών να ζητούν νέες προτάσεις διαφήμισης
και Below The Line δραστηριοτήτων για την προ βο λή το υς.

Υπάρχει ανάγκη για

δημιουργική προσέγγιση του κοινού, ως μια εναλλακτική μορφή επικοινωνίας και αυτό
μπορεί επιτυχώς να το προσφέρει το ραδιόφωνο ως ένα άμεσο, δυναμικό και ζωντανό
μέσο που φέρνει στους διαφημιζόμενους την επιθυμητή διαδραστικότητα με το κοινό και
κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητα που ζητούν.
Εκτός από τους διαφημιζόμενους όμως και οι ακροατές δείχνουν προτίμηση σε
τέτοιου είδους εκδηλώσεις και αυτό φαίνεται από τη συμμετοχή τους που παραμένει
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ενεργή και αμείωτη με το πέρασμα των χρόνων. Με τον τρόπο αυτό το κοινό συσφίγγει
τους δεσμούς του με το μέσο και ενισχύεται το brand loyalty.
4.4.4 ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Στην περίπτωση των Beach Parties δεν έχουμε τη διεξαγωγή κάποιου on air
διαγωνισμού. Έχουμε όμως μια πολύ μεγάλη προώθηση σε πολλά επίπεδα η οποία
κορυφώνεται με τη διεξαγωγή των events. Συνήθως γίνονται τέσσερα ή πέντε καλοκαιρινά
πάρτι που λαμβάνουν χώρα στη Χαλκιδική κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και μέρα
Κυριακή. Είναι σχεδόν ολοήμερα από τις 12.00 έως τις 19.00 μμ.
Τα σημεία που επιλέγονται για τη διεξαγωγή τους είναι πολυσύχναστα beach bars
στο 1ο και 2ο πόδι της Χαλκιδικής. Η επιλογή τους γίνεται ανάλογα του πόσο δημοφιλή
είναι γιατί σκοπός είναι να συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Ο
σταθμός στοχεύει στο να προσελκύσει πέρα από τους ακροατές που προσκαλεί και
θαμώνες των μαγαζιών οι οποίοι μπορεί να είναι εν δυνάμει ακροατές του. Γι αυτό και τα
επιλεγόμενα locations πρέπει να ταιριάζουν με το κοινό του και να προσελκύουν ηλικίες
κυρίως 18- 34.
Τα Beach Parties είναι κατεξοχήν μουσικές εκδηλώσεις. Στήνονται ειδικά DJ
booths όπου οι παραγωγοί του STAR FM αναλαμβάνουν δράση παίζοντας ο ένας μετά τoν
άλλον επιτυχίες αντιπροσωπευτικές του σταθμού σε μια προσπάθεια να μεταφέρουν το
ραδιοφωνικό προϊόν στις παραλίες δημιουργώντας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα με βασικό
στόχο την ψυχαγωγία του κοινού.
Εκτός από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με
το κοινό, τις εκδηλώσεις αυτές πλαισιώνει η in-house προωθητική ομάδα του σταθμού, η
STAR FM PARTY PATROL. Πρόκειται για μια «περιπολία» από τέσσερις νεαρούς και
νεαρές η οποία συναντάει το κοινό στα σημεία όπου συχνάζει. Η ομάδα αυτή διοργανώνει
διάφορα παράλληλα events που διαδραματίζονται την ώρα του κάθε πάρτι. Αυτά μπορεί
να είναι από διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων όπως μίνι τουρνουά beach volley,
μέχρι bungee trampoline και inflatable football. Παράλληλα μοιράζονται διάφορα gadgets
σε μια προσπάθεια το κοινό να συμμετέχει ενεργά στο πάρτι, όπως σφυρίχτρες,
νεροπίστολα, πολύχρωμες μπάλες κι έτσι σιγά σιγά δίνεται ρυθμός. Ταυτόχρονα παίζονται
παιχνίδια όπως για παράδειγμα ο τροχός των δώρων. Πρόκειται για ειδική κατασκευή σαν
τον τροχό της τύχης κάθε φέτα του οποίου αντιστοιχεί και σε ένα αναμνηστικό δωράκι. Τα
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δώρα είναι προωθητικά του σταθμού και στοχεύουν στο να γίνουν αρεστά στο νεανικό
κοινό. Γι αυτό δίνεται βάση τόσο στη χρηστικότητά τους όσο και στην αισθητική τους.
Στόχος είναι να φορεθούν και να κυκλοφορήσουν έτσι ώστε να βοηθήσουν και αυτά με τη
σειρά τους στην εξάπλωση του brand awareness. Ακόμη, οι εκδηλώσεις πλαισιώνονται
από διάφορα χορευτικά shows ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που στα πάρτι συμμετέχουν
και κάποια επώνυμα groups με μίνι συναυλίες ή guests από το χώρο του θεάματος. Έτσι
αυξάνεται το publicity που δίνεται στη συνέχεια μέσω φωτογραφιών και δελτίων τύπου.
4.4.5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η προώθηση των εν λόγω events γίνεται σε
πολλά επίπεδα. Να διευκρινιστεί ότι επειδή τα beach parties εκτός από ένα καλό
επικοινωνιακό εργαλείο αποτελεί και ένα καλό εμπορικό εργαλείο, ένα sales promotion,
σε όλες τις επικοινωνιακές ενέργειες εντάσσεται και ο εκάστοτε χορηγός ο οποίος φέρεται
ως συνδιοργανωτής και τις περισσότερες φορές παίρνει και το rename των parties (πχ Star
FM- Coca Cola Beach Parties)
Καταρχάς η προώθηση γίνεται μέσω ραδιοφωνικών Trailers τα οποία μεταδίδονται
κατά κόρον μία εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε event και πλαισιώνονται από τις
ζωντανές αναφορές των ραδιοφωνικών παραγωγών κατά τη διάρκεια των εκπομπών τους.
Δίνεται τόση έμφαση ούτως ώστε ο ακροατής να αντιλαμβάνεται αυτές τις εκδηλώσεις ως
το μεγάλο γεγονός του σταθμού για το καλοκαίρι. Υπάρχει συνάφεια μεταξύ των
εκδηλώσεων, προωθούνται ως μια σειρά από events και βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα
ενός κοινού σλόγκαν το οποίο αλλάζει κάθε χρόνο. Δίνεται η αίσθηση ότι ο STAR FM
βρίσκεται σε καλοκαιρινή περιοδεία και μεταφέρεται κοντά στους ακροατές του, εκεί όπου
κάνουν διακοπές ή εκεί που περνούν το Σαββατοκύριακό τους.
Πέρα από την οn air προβολή υπάρχει και έντυπη καμπάνια. Κυκλοφορεί μια σειρά
από καταχωρήσεις σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά με φρέσκο και νεανικό εικαστικό.
Οι καταχωρήσεις αυτές έχουν στόχο να ενημερώσουν και να προσκαλέσουν τους
αναγνώστες και πιθανούς ακροατές του σταθμού.
Παράλληλα τυπώνονται flyers τα οποία μοιράζονται από προωθητική ομάδα τρειςτέσσερις ημέρες πριν σε νεανικά στέκια της πόλης, ενώ σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες
των beach bars τοποθετούνται και στα locations που λαμβάνει χώρα το κάθε πάρτι μια
εβδομάδα πριν με σκοπό να διατηρηθεί η πελατεία του εκάστοτε μαγαζιού και την
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επόμενη εβδομάδα λόγω του event. Εκτός αυτών flyers μοιράζονται (για την ακρίβεια
τοποθετούνται στα αυτοκίνητα των θαμώνων) και την ημέρα του κάθε πάρτι με σκοπό ο
κόσμος να πληροφορηθεί για το επόμενο.
Επίσης δίνεται έμφαση στην online επικοινωνία. Στην homepage του
www.starfm.gr υπάρχει ευμεγέθες διαφημιστικό clickable banner το οποίο καταλήγει σε
άρθρο που προωθεί τις εκδηλώσεις. Μάλιστα μετά το πέρας του κάθε event ανεβαίνουν
φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις ούτως ώστε να υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι
ο κόσμος διασκεδάζει και περνάει καλά εκεί. Και εδώ τα social media Facebook και
Twitter παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο για την προώθηση όσο και για το follow up
του κάθε event. Φέτος έτρεξε κι ένας διαγωνισμός μέσω του facebook πιλοτικά στην αρχή
ο οποίος εν τέλει σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ο διαγωνισμός είχε ως εξής: Ο DJ ενημέρωνε
τον κόσμο στο πάρτι ότι οι φωτογραφίες θα ανέβουν στη σελίδα του STAR FM στο
facebook. Όσοι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να γίνουν μέλη στη σελίδα του και να βάλουν
ετικέτα με το ονοματεπώνυμό τους στις φωτογραφίες που τους απεικόνιζαν. Κατόπιν
κλήρωσης μπορούσαν να κερδίσουν gadgets όπως i pods, car destinators ή playstations. Ο
συγκεκριμένος διαγωνισμός είχε ανέλπιστη επιτυχία. Επαναλήφθηκε μετά το πέρας όλων
των events και μάλιστα με τον τρόπο αυτό αυξήθηκαν κατά χιλιάδες τα μέλη της σελίδας
των θαυμαστών του σταθμού στο Facebook. Σημαντικό ρόλο στην ηλεκτρονική
επικοινωνία έπαιξαν και τα Blogs των Djs οι οποίοι ανανέωναν συχνά το περιεχόμενό τους
τόσο με προσωπικό φωτογραφικό υλικό όσο και με τις απόψεις τους για το κάθε πάρτι.
Κάποιοι από αυτούς έλεγαν τι τραγούδια σκέφτονται να παίξουν, κάποιοι άλλοι ζητούσαν
αγαπημένα τραγούδια ακροατών για να μεταδώσουν στα πάρτι κι έτσι υπήρχε μια
αμφίδρομη και ζωντανή επικοινωνία η οποία κορυφωνόταν κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων.
Ακόμη γίνεται συστηματική αποστολή δελτίων τύπου, τόσο σε έντυπα μέσα όσο
και σε ηλεκτρονικά και πριν αλλά και μετά συνοδεία φωτογραφικού υλικού. Τις
περισσότερες φορές υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από τοπικά κανάλια τα οποία παίζουν
αποσπάσματα από τα πάρτι στις εκπομπές τους δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα
με τον τρόπο αυτό.
Η προ ώθηση των εκδηλώσεων αλλά και το υ σταθμο ύ και των χορηγών γίνεται
πολύ έντονα και στα σημεία που διεξάγονται τα πάρτι. Καταρχάς τοποθετείται τεράστια
inflatable (φουσκωτή) μασκότ ύψους 6 μέτρων στην είσοδο για attention grabbing αλλά
και για branding. Όλα τα beach bars σηματοποιούνται με τα brands του σταθμού με
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διαφημιστικά banners, ειδικές κατασκευές, ομπρέλες, μπλουζάκια, καπέλα και κάθε
πιθανό τρόπο ούτως ώστε στα μάτια του κοινού να αποτυπώνονται τα προωθούμενα logos.
Το κομμάτι αυτό της σηματοποίησης είναι αρκετά σημαντικό και αποτελεί μεγάλο μέρος
του street marketing. Ολοκληρώνει την εικόνα του σταθμού ο οποίος κυριαρχεί την ημέρα
της εκδήλωσης με τη μουσική του, τους παραγωγούς του, το Brand του, την προωθητική
ομάδα του, τα διαφημιστικά gadgets του και φυσικά τους θαυμαστές του οι οποίοι
παρευρίσκονται εκεί και έρχονται σε άμεση επαφή μαζί του.
4.4.6 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ PROJECT
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- FLYERS
Στο παράρτημα Β’ παρουσιάζονται δημιουργικές προσεγγίσεις από διάφορες
χρονιές προκειμένου να γίνει αντιληπτή η αισθητική που ακολουθείται βάσει του concept
της εκδήλωσης αλλά και του προφίλ του κοινού του σταθμού.
Επίσης μπορείτε να παρατηρήσετε τα διάφορα slogans που είχαμε αναφέρει και πιο
πάνω βάσει των οποίων γίνεται και η υπόλοιπη επικοινωνία (on air και online)
Επίσης στο ίδιο παράρτημα παρατίθενται φωτογραφίες από events. Διακρίνεται η
μασκότ που τοποθετείται στην είσοδο για attention grabbing καθώς και το τζιπ του Star
FM που αποτελεί το μεταφορικό μέσο της προωθητικής ομάδας αλλά και εργαλείο
σηματοποίησης του σταθμού. Επίσης φαίνεται ο κόσμος εν δράσει του πάρτι καθώς και η
προωθητική ομάδα
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4.5 O ΦΥΓΑΣ ΤΩΝ 5000€ ΤΟΥ STAR FM 97.1
4.5.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στo εν λόγω case study έχουμε την περίπτωση ενός ραδιοφωνικού διαγωνισμού ο
οποίος συνδυάζει το on air με το below the line promotion καθώς και το street marketing.
Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο project το οποίο απαίτησε πολλές εργατοώρες και τέλειο
συντονισμό των τμημάτων marketing και programming για την ολοκλήρωσή του. Ο Φυγάς
είναι ένα πραγματικό φυσικό πρόσωπο το οποίο καταζητούνταν για τέσσερις ολόκληρες
εβδομάδες. Κυκλοφορούσε στη Θεσσαλονίκη ζώντας μια φυσιολογική ζωή και ο σταθμός
προσπαθούσε να κινητοποιήσει την πόλη να τον «συλλάβει» μέσω στοιχείων που έδινε
μέσω των εκπομπών του αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του. Το κλειδί για τη σύλληψη
του Φυγά ήταν να γίνει η ακόλουθη ερώτηση σωστά και αυτολεξεί: «Είσαι ο Φυγάς των
5000 € του Star FM 97.1;» Ο ακροατής που θα εντόπιζε το Φυγά και θα έλυνε το μυστήριο
κέρδιζε 5000 €. Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης εντοπίζουμε τους στόχους που
εξυπηρετεί ο διαγωνισμός, περιγράφουμε τον τρόπο και τη μηχανική διεξαγωγής του,
αλλά και τις επικοινωνιακές ενέργειες που ακολουθήθηκαν για την υποστήριξή του.

4.5.2 ΣΤΟΧΟΙ
Πρωταρχικός στόχος του Φυγά ήταν το να πάρει τη σφραγίδα του «winning
promotion» να επιφέρει δηλαδή πολλαπλά οφέλη στο σταθμό και να χαρακτηριστεί ως
επιτυχημένο. Ένα «winning promotion» έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Γοητεύει τον
ακροατή, δημιουργεί loyalty, top of mind awareness αλλά και μεγάλο buzz στην αγορά,
διαδίδοντας το νέο από στόμα και στόμα (Hasty, 2005). Μην ξεχνάμε φυσικά και το στόχο
που έχουν όλα τα ραδιοφωνικά promotions πο υ δεν είναι άλλο ς από την αύξηση των
μετρήσεων ακροαματικότητας.
Ένας ακόμη στόχος του Φυγά ο οποίος αποτελεί ταυτόχρονα και ένα ισχυρό
πλεονέκτημα του διαγωνισμού είναι το γεγονός ότι εμπλέκει ενεργά το κοινό στη
διαδικασία τόσο κινητοποιώντας το να ακούσει σε συγκεκριμένες ώρες- ραντεβού τα
στοιχεία που δίνονται από ραδιοφώνου για την εξεύρεσή του όσο και προτρέποντάς το να
συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της πόλης προκειμένου να τον εντοπίσει και να τον
συλλάβει.
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Εκτός από το buzz που έχει ως στόχο να δημιουργήσει ο συγκεκριμένος
διαγωνισμός, στοχεύει και στη δημιουργία του word of mouth. Πρώτον εξαπλώνοντας
παντο ύ τη φήμη το υ Φυγά : με διαφημιστικά σπο τ, με αφίσες στο δρόμο, με πανό σε
γέφυρες αλλά και βάζοντας ως όρο διεκδίκησης του επάθλου των 5000 ευρώ την ερώτηση:
«Είσαι ο Φυγάς των 5000 ευρώ του Star FM 97.1;». Όσο πιο πολύ ρωτάει κανείς τόσο πιο
πολλές πιθανότητες έχει να εντοπίσει το Φυγά. Με τον τρόπο αυτό η φήμη του Φυγά
εξαπλώνεται και διαδίδεται από στόμα σε στόμα αλλά ταυτόχρονα ενισχύεται και το brand
awareness του ραδιοφωνικού σταθμού. Έτσι από στόμα σε στόμα ο διαγωνισμός του Φυγά
γίνεται σταδιακά talk of the town.
Ένας ακόμη στόχος της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας είναι να τραβήξει
το ενδιαφέρον του κοινού με το έπαθλο που δίνει στο νικητή. Το έπαθλο είναι χρηματικό
και ο νικητής κερδίζει 5000 €. Τα μετρητά είναι πάντα ένα δελεαστικό έπαθλο και
αποτελούν ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Μάλιστα εν μέσω
οικονομικής κρίσης, μιας και ο διαγωνισμός διενεργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2009
αποτελεί ένα σημαντικό δέλεαρ για τον ακροατή.
Τέλος, στόχος του παιχνιδιού είναι η δημιουργία σασπένς και η διάχυση του
στοιχείου του μυστηρίου. Στόχος του σταθμού ήταν να δημιουργήσει ένα είδος
ραδιοφωνικού σήριαλ, άψογα σκηνοθετημένου που θα δημιουργούσε στον ακροατή
αγωνία για τη συνέχεια και θα αύξανε την επιθυμία του να το παρακολουθήσει και
μάλιστα ενεργά μπαίνοντας και ο ίδιος στο παιχνίδι του κυνηγητού. Με τον τρόπο αυτό ο
διαγωνισμός κάνει τη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα ανιαρά ραδιοφωνικά παιχνίδια
και πετυχαίνει με μεγαλύτερη ευκολία τους στόχους του.
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4.5.3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ο διαγωνισμός διαρκεί τέσσερις εβδομάδες. Στον STAR FM διήρκεσε από 7/92/10/2009. Την εβδομάδα 31/08- 6/09/2009 έτρεξαν μέσα από το σταθμό teaser trailer και
teaser αναφορές με σκοπό να δημιουργήσουν προσμονή και ερωτηματικά ότι κάτι
πρόκειται να συμβεί, κάτι νέο πρόκειται να ξεκινήσει. Το teaser μήνυμα που
δημιουργήθηκε ήταν το ακόλουθο:
«ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΠΡΩΙ
ΕΝΑ ΚΑΛΑ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ
ΣΤΟΝ STAR FM 97,1
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ... ΣΟΚΑΡΟΥΝ!
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΝΗΓΗΤΟ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!
ΟΛΟΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ!
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ... ΣΤΙΣ 10.00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ STAR MORNING
SHOW ΟΛΑ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ!
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟΝ STAR FM 97.1»
Το ρόλο του Φυγά υποδύεται ένας κανονικός, απλός άνθρωπος της διπλανής
πόρτας ο οποίος όμως είναι έμπιστος και υπογράφει συμφωνητικό με ρήτρα ότι δεν
πρόκειται να αποκαλύψει την ταυτότητά του παρά μόνο αν εντοπιστεί από κάποιον
ακροατή που έχει ακολουθήσει κατά γράμμα τους όρους του παιχνιδιού. Την ταυτότητα
του Φυγά γνωρίζουν μόνο δύο άνθρωποι. Ο ιδιοκτήτης του σταθμού και ο διευθυντής
προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δίνονται πληροφορίες για τις κινήσεις
του οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς αλλά και για τις συνήθειές του, την εμφάνισή του, τα
στέκια του, τη διάθεση που έχει ανά πάσα στιγμή ούτως ώστε να συντεθεί το παζλ και να
μπορέσει να εντοπιστεί. Τα στοιχεία αυτά δίνονται κατά τη διάρκεια των τεσσάρων
εβδομάδων τέσσερις φορές την ημέρα μέσα από συγκεκριμένες εκπομπές του σταθμού με
σκοπό να συντονίζεται το κοινό και να αυξάνεται η ακροαματικότητα. Τα στοιχεία
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δίνο νται με τηλεφωνήματα το υ ίδιο υ το υ Φυγά με αλλο ω
ι μένη φωνή τα ο πο αί στη
συνέχεια ανεβαίνουν στο ειδικό mini website που έχει δημιουργηθεί για το διαγωνισμό
ούτως ώστε όποιος θέλει να μπορεί να ανατρέχει και να παίρνει τις πληροφορίες που
επιθυμεί. Τα στοιχεία στην αρχή είναι ασαφή και στη συνέχεια για να αυξηθεί το
ενδιαφέρον γίνονται πιο συγκεκριμένα.
Το κλειδί για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Φυγά είναι η ερώτηση- σλόγκαν
που πρέπει να αποτυπωθεί στο μυαλό των συμμετεχόντων και να γίνει με συγκεκριμένο
τρόπο «Είσαι ο Φυγάς των 5000 € του STAR FM 97,1». Αν δε ρωτήσουν δεν κερδίζουν.
Έτσι δημιουργείται word of mouth και ο διαγωνισμός γίνεται γνωστός σε όλο και
μεγαλύτερη μερίδα του κοινού.
Η εκκίνηση του διαγωνισμού έγινε με ένα promo trailer χιουμοριστικού
χαρακτήρα, προκειμένου να προσδώσει στο διαγωνισμό ένα funny element, το οποίο
έκανε στην ουσία τα αποκαλυπτήρια του μυστηρίου που δημιουργούσε το teaser κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Το συγκεκριμένο ραδιοφωνικό μήνυμα είχε
αρκετά μεγάλη διάρκεια (πάνω από ένα λεπτό ενώ η συνήθης διάρκεια των διαφημιστικών
είναι περίπου τριάντα δευτερόλεπτα) και μεταδιδόταν τουλάχιστον την πρώτη ημέρα με
μεγάλη συχνότητα, κάθε μία ώρα.
Παράλληλα βγήκε και σχετική ανακοίνωση η οποία μεταδιδόταν από τους
παραγωγούς, δημοσιεύτηκε στο site και στο facebook, εστάλη σε e-mail στη βάση
δεδομένων του STAR FM ως newsletter και γενικά προωθήθηκε με κάθε πιθανό τρόπο
προκειμένου να σηματοδοτηθεί η επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. Να σημειωθεί ότι η
γλώσσα του trailer και της ανακοίνωσης είναι απλή, συχνά αργκό μιας και το κοινό του
σταθμού είναι νεανικό. Συχνά χρησιμοποιείται το β’ ενικό πρόσωπο για μεγαλύτερη
αμεσότητα.
Να σημειωθεί ότι στο όλο promotion είναι πολύ έντονο το στοιχείο της
τοπικότητας το οποίο αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για έναν ραδιοφωνικό σταθμό. Δίνει
ζωντάνια και παραστατικότητα στην ενέργεια ενώ κάνει τον κόσμο να το αγκαλιάζει σαν
κάτι επίκαιρο που συμβαίνει στην πόλη.
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Παρακάτω ακολουθούν το κείμενο του promo trailer και η ανακοίνωση:
TRAILER:
EKΦΩΝΗΤΗΣ:
10 Σεπτεμβρίου 2009…
Το ξεκίνημα (ή η απαρχή) κάτι μεγάλου…
Μπατσίνα: Εδώ όχημα star fm 9 7 1 με ακούει το κέντρο?
Κέντρο:
Σε ακούμε καθαρά, αναμείνατε για εντολές…
Χωριάτης:
Κάτι πολύ μεγάλου….
Πιτσιρικάς: Ελάτε νομίζω ότι πήγε από ‘δω!!!
Δημοσιογράφος:
Τον έχετε δει? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που σας κάνει
σήμερα ο Star fm!!!
EKΦΩΝΗΤΗΣ:
Η πόλη είναι γεμάτη μυστήριο και προσμονή!!!
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ3:
Όλη η Καλαμαριά είναι στο μικροσκόπιο…
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ2:
Μπορεί να είναι κάποιος συγγενής σας και να μην το ξέρετε καν!!!
EKΦΩΝΗΤΗΣ:
Όλοι έχουν μια πιθανότητα
Χωριάτης: Για ακούστε όλοι εδώ πέρα…
EKΦΩΝΗΤΗΣ
Αλλά μόνο ένας…
Χωριάτης: Θα πάρω όλους τους δρόμους….
EKΦΩΝΗΤΗΣ:
Θα τα καταφέρει…
Χωριάτης: Και θα τον ψάξω σε όλα τα σουπερ μάρκετ, τα μίνι μάρκετ, τα βενζινάδικα,
τα σπίτια τις αποθήκες τα πάρκα τις πλατείες… και στου βοδιού το κέρατο
άμα χρειαστεί!!
EKΦΩΝΗΤΗΣ:
Ο Star fm 97,1 παρουσιάζει….
Δημοσιογράφος:
…. πανδαιμόνιο έχει κυριεύσει όλη την πόλη…
Δημοσιογραφος2: Ακόμα μια μαρτυρία κατατέθηκε καθώς η αναζήτηση προχωρά!!!
EKΦΩΝΗΤΗΣ:
Ο Φυγάς!!!
Παικτρια:
Σσσσσσς… ξέρω ποιος είναι….
EKΦΩΝΗΤΗΣ:
Η πρόκληση: Βρες και κυνήγησε τον φυγά!!!
Το έπαθλο: 5000 ευρώ!!!
Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, οπουδήποτε, κάθε στιγμή!!
Ακούστε για στοιχεία στον Star fm 97,1, κάθε μέρα στις 10, στη 1, στις 5
και στις 8 και καταγράψτε τα. Όταν νομίζετε ότι βρήκατε τον φυγά
ρωτήστε τον αυτή την ερώτηση: Είσαι ο Φυγάς τον 5000 ευρώ από τον Star
fm 97,1??? Ακολουθήστε τα στοιχεία κάθε μέρα, κρατήστε αρχείο, αυτό θα
σας βοηθήσει να εντοπίσετε ποιος μπορεί να είναι ο φυγάς και που μπορεί
να βρίσκεται!
Ο φυγάς του Star fm 97,1!!!
To παιχνίδι… ξεκίνησε!!!
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

«ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ο ΦΥΓΑΣ

των 5.000 € του Star FM 97.1 !!
Κανείς δε ξέρει ποιος είναι, πώς είναι και πού είναι....
Κι όμως...
Κυκλοφορεί ανενόχλητος ανάμεσά σας...!
Συντονίσου στον Star FM 97.1 να ακούσεις τα στοιχεία που θα σε βοηθήσουν να τον ....
ξετρυπώσεις και να ... τσεπώσεις την αμοιβή των 5.000 €!!!!
Καθημερινά!!
Δευτέρα με Παρασκευή,
4 φορές την ημέρα
στις 10:00, 13.00 , 17:00 & 20:00
θα δίνουμε στοιχεία ....
...μέχρι ο ΦΥΓΑΣ ΤΩΝ 5.000 € ΤΟΥ STAR FM 97.1 …να συλληφθεί!!
Όπου κι αν πας... κοίτα γύρω σου... Μπορεί να είναι ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ...
Ρώτησέ τους ΟΛΟΥΣ!!!
: "Είσαι ο ΦΥΓΑΣ ΤΩΝ 5.000 € ΤΟΥ STAR FM 97.1;"
ΡΩΤΗΣΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΤΣΙ! ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!!!!!!
ΡΩΤΗΣΕ ΣΩΣΤΑ!
ΜΑΘΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠ’ ΕΞΩ... & ΑΝΑΚΑΤΩΤΑ!!!!!!!!
Αν αυτός που θα ρωτήσεις, σου απαντήσει «Ναι!» και σου δείξει το αποδεικτικό
χαρτί, τότε κερδίζεις την αμοιβή των 5.000 € !!
Ο Φυγάς είναι έξυπνος...! Αλλά... είναι πιο έξυπνος από εσένα;
ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙ!! ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΟ
ΝΟΥ ΣΟΥ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ!!!!!
ΣΥΝΤΟΝΙΣΟΥ και άκουσε τα στοιχεία!
Ο ΦΥΓΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕΙ, ΑΦΗΝΕΙ ΤΑ... ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ!!!!
ΜΠΕΣ ΣΤΟ www.starfm.gr ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ!!!
Ο ΦΥΓΑΣ των 5.000 € του Star FM 97.1

ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ!ΤΟ ΚΥΝΗΓΗΤΌ ΜΟΛΙΣ ... ΑΡΧΙΣΕ»
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Από την πρώτη κιόλας μέρα του διαγωνισμού ο Φυγάς έδινε το στίγμα του on air
με τηλεφωνήματα- στοιχεία. Τα στοιχεία δίνονταν καθημερινά από Δευτέρα έως
Παρασκευή στις 10.00. 13.00, 17.00 και 20.00 ενώ στη συνέχεια τα αποσπάσματα των
τηλεφωνημάτων εντάσσονταν στο website ώστε να μπορεί το κοινό να ανατρέχει αν είχε
χάσει κάποιο τηλεφώνημα. Παρακάτω καταγράφονται τα στοιχεία ανά εβδομάδα:
1η εβδομάδα
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/9
•

13.00: Καλησπέρα. Είμαι ο φυγάς. Αξίζω 5000 €. Ψάξε με παντού. Ρώτα με τη
φράση: Είσαι ο Φυγάς των 5000€ του STAR FM 97.1 και αν με βρεις κερδίζεις
5000 €. Θα τηλεφωνήσω ξανά στις 17.00..χα χα χα

•

17.00: Δεν είμαι DJ του STAR FM, ούτε μέλος της STAR FM PARTY
PATROL. Γενικότερα δεν είμαι εργαζόμενος του STAR FM 97,1. Στις 20.00
θα με ξανακούσεις. Στις 20.00 ακριβώς.

•

20.00: Σήμερα είναι η συναυλία του Jose Carreras. Μη με ψάξεις εκεί. Δε μου
αρέσει ο Jose. Θα τριγυρίσω μέσα στην πόλη. Αύριο το πρωί στις 10.00 θα με
ξανακούσουν όλοι!

ΤΡΙΤΗ 8/9
•

10.00: Είμαι συνέχεια εν κινήσει εντό ς και εκτό ς της πό λης. Μο υ αρέσει να
περπατάω στην παραλία αλλά όχι μόνο της Θεσσαλονίκης. 13.00 νταν! θα σου
δώσω το επόμενο στοιχείο.

•

13.00: η ηλικία μο υ δεν είναι ο ύτε πο λύ μικρή ο ύτε πο λύ μεγάλη Έχω ζήσει
αρκετά αλλά τα καλύτερα έρχονται. Για σένα το επόμενο στοιχείο έρχεται στις
17.00 ακριβώς!

•

17.00: Σα να πείνασα τώρα...Έχω όρεξη για fast food. Και τι δε θα ‘δινα να
έβρισκα ένα GOODY’S. Επόμενο στοιχείο στις 20.00, την ώρα που αρχίζει ο
Περέτ!

•

20.00: Μου αρέσουν τα computer games! Ειδικά στο resident evil δε με
κερδίζει κανείς. Επόμενο στοιχείο αύριο το πρωί στις 10.00
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ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9
•

10.00: Καλημέρα. Χθες το βράδυ ξενύχτησα! Είδα 3 sequel στη σειρά του «Σε
βλέπω». Τρελαίνομαι για θρίλερ (σατανικό γέλιο) Τα ξανάλεμε στη μία

•

13.00 Απόψε έχεi DJ Tiesto. Μπορεί να πάω... Επόμενο στοιχείο στις 17.00

•

17.00 Τρελαίνομαι για ταξίδια. Έχω πάει 3 φορές στο Λονδίνο και 2 φορές στο
Λας Βέγκας. Είναι οι αγαπημένες μου πόλεις. Στις 20.00 θα με ακούσεις ξανά

•

20.00 Δεν είμαι αθλητικός τύπος. Μου αρέσει να ιδρώνω.. στο τάβλι (ειδικά
στην παραλία). Αύριο το πρωί στις 10.00 θα χεις και πάλι νέα μου

ΠΕΜΠΤΗ 10/9
•

10.00: Η μαμά μο υ λέει ό τι είμαι σε ηλικία γάμο υ. Εγώ ό μως παραμένω
ελεύθερο πουλί. Επόμενο στοιχείο στις 13.00

•

13.00: Είναι σχεδόν ώρα για μεσημεριανό. Θα διαλέξω μεξικάνικο, Όσο πιο
καυτερό τόσο το καλύτερο! Γύρω στις 14.00 θα είμαι στο εστιατόριο. Τα
ξανάλεμε στις 17.00

•

17.00: Οι φίλοι μου λένε ότι το κινητό θα αφαιρεθεί από το αυτί μου μόνο με
χειρουργική επέμβαση. Καλά κατάλαβες! Τρελαίνομαι να μιλάω στο
τηλέφωνο! στις 20.00 θα χτυπήσω ξανά

•

20.00: Αν θέλεις να μου φτιάξεις τη διάθεση πες μου ένα ανέκδοτο. Κοίτα
όμως να ‘ναι πετυχημένο γιατί μου αρέσει το καλό χιούμορ. Επόμενο στοιχείο
αύριο το πρωί στις 10.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9
•

10.00: Με έχασες εχθές. Μπροστά σου με είχες και ήσουν έτοιμη να με
ρωτήσεις αλλά ο φίλος σου σε τράβηξε και έφυγες. Κρίμα έχασες 5000 E. Στις
13.00 θα σε βοηθήσω με ένα ακόμη στοιχείο!

•

13.00: Δεν φοράω σακάκι ή γραβάτα. Συνήθως είμαι με jeans. Ψάξε να με
βρεις! Στις 17.00 τα λέμε ξανά!

•

17.00: Κανονικά το καλοκαίρι είμαι τέτοια ώρα στην παραλία. Μου τη δίνει
που έχουμε Σεπτέμβρη. Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου εποχή. Στις 20.00
I’ll be back
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•

19.00: Δε φοβάμαι το δράκο του Σέιχ Σου. Μου αρέσει η θέα από κει. Λέω να
πάω σήμερα. Καλό σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα στις 10 το πρωί θα είμαι
και πάλι εδώ!

2η εβδομάδα:
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9
•

10.00 : Όλα τα στοιχεία που σου έδωσα είναι αλήθεια και όχι ψέματα. Δύο είναι τα
μάτια μου και όχι τέσσερα. Όταν η ώρα πάει 13.00 θα με ξανακούσεις

•

13.00 : Το ύψος μου είναι μεγαλύτερο της Παπαρήγα και μικρότερο του
Μητσοτάκη. Στις 17.00 ακριβώς τα λέμε και πάλι εδώ

•

17.00 : Στης Γης το Θέατρο θα πάω ...τον Μάριο να ακούσω...που αγαπάω. Μόλις
το ρολόι δείξει 8 εδώ θα ξαναρθώ

•

20.00: Δεν ξέρεις εάν είμαι άντρας ή γυναίκα. Γι αυτό μην ξεχωρίζεις. Μπροστά
μου σε είδα να ρωτάς το λάθος φύλο. Αύριο το πρωί στις 10 ραντεβού και πάλι εδώ

ΤΡΙΤΗ 15/9
•

10.00 : Τι κορνάρετε όλοι σαν παλαβοί. Είμαι στο αυτοκίνητό μου και είμαι μες τα
νεύρα μου. Στη 1 τα ξανάλεμε

•

13.00 : Δεν έχω account στο facebook. Μην με ψάξεις εκεί. Δεν μου αρέσει.
Επόμενο στοιχείο θα σου φέρω στις 17.00

•

17.00 : Σε ταξί δε θα με βρεις. Μετακινούμαι αλλιώς. Στις 20.00 ραντεβού ξανά
εδώ

•

20.00 : Θέλω τιραμισού εδώ και τώρα. Ξέρω πού έχει το καλύτερο. Εσύ? Αύριο το
πρωί στις 10 θα σου τηλεφωνήσω ξανά

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9
•

10.00 Είμαι στην ουρά και περιμένω να με εξυπηρετήσουν. Τρέμω μήπως με
ρωτήσει κάποιος πριν προλάβω να τελειώσω τη δουλειά μου και να φύγω. Στη 1 τα
λέμε ξανά!

•

13.00 Ξέρω πως αξίζω 5000 E και με κυνηγάς αλλά για να με πιάσεις πρέπει να
αράξεις. Εκεί που θα αράξω και εγώ. Σε ένα bistro. Επόμενο στοιχείο στις 17.00
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•

17.00 Με δουλεύεις; Σε είδα που πήρες την κάρτα μου. Τώρα εδώ που είμαι βλέπω
ομπρέλες! Θα έρθω και πάλι στις 20.00

•

20.00 4 μήνες οι πελάτες μου έπαιζαν με την τύχη τους. Εγώ τους έφτιαχνα το ποτό
τους. Μετά άλλαξα δουλειά. Αύριο το πρωί στις 10.00 θα χεις και πάλι νέα μου

ΠΕΜΠΤΗ 17/9
•

10.00 Ο πιo πιστός φίλος του ανθρώπου είναι ο καλύτερός μου φίλος. Δίπλα μου
περπατά και κοιτάζει την θάλασσα. Νεώτερα στη μία

•

13.00 Το χρώμα των μαλλιών μου; Δεν μπορώ να σου πω. Είναι εύκολο να το δεις.
Δεν φοράω ποτέ καπέλο. Στις 17.00 θα σου ξανατηλεφωνήσω

•

17.00 Μου αρέσει το ραδιόφωνο. Ακούω δυνατά με ανοιχτό το παράθυρο
.....ακούς; Με βλέπεις; Χαχαχα! Στις 20.00 και πάλι εδώ

•

20.00 Σήμερα βγαίνουν νέες ταινίες στις αίθουσες. Θα δω το Διαφθορά στη Νέα
Ορλεάνη. Θα επιλέξω βραδινή προβολή

Στις 10.00 το πρωί θα ξανάρθω με ένα ακόμη στοιχείο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9
•

10.00 To shopping μου αρέσει, αλλά δε μπορώ την πολυκοσμία, γι αυτό
αποφεύγω τα Malls & τα πολυκαταστήματα. Στη 1 θα σε βοηθήσω με ένα
ακόμη στοιχείο!

•

13.00 Σήμερα θα φάω στο αγαπημένο μου εστιατόριο. Ταιριάζει με την ημέρα. Θα
είμαι με μεγάλη παρέα. Επόμενο στοιχείο στις 17.00

•

17.00 Η δουλειά μου μ’ αρέσει κυρίως επειδή δεν έχει dress code. Στις 20.00 τα
λέμε ξανά!

•

20.00 Μου αρέσει πολύ το ραδιόφωνο και η μουσική, αλλά ποτέ δεν θα με δεις με
iPod και ακουστικά στο δρόμο. Καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα στις 10 το
πρωί θα είμαι και πάλι εδώ!
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3η εβδομάδα:
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/9
•

10.00 Εμαθα ότι αρχίσατε να στέλνετε μηνύματα sms και e-mail ρωτώντας
«Mήπως είσαι ο φυγάς των 5.000€ του STAR FM 97.1;». Δεν πρέπει να το
γράψεις, πρέπει να το πεις. Νεώτερα στη μία

•

13.00 Μόλις κατέβηκα από το 5αρι στο κέντρο. Αυτό με εξυπηρετεί για τη δουλειά
μου. Είχε κίνηση σήμερα. Επόμενο στοιχείο στις 17.00

•

17.00 Μου τη δίνουν οι Δευτέρες. Πάντα έχω πολλή δουλειά. Τα ξανάλεμε στις
20.00

•

20.00 Σήμερα σπίτι, θα δω κάποια επανάληψη πάλι στην TV. Θα ξανατηλεφωνήσω
αύριο το πρωί στις 10.00

ΤΡΙΤΗ 22/9
•

10.00 Πρωινό καφέ πριν τη δουλειά θα πιω, κοιτώντας τη θάλασσα...Θα έχεις νέα
μου και πάλι στη μία

•

13.00: Είμαι σαν το τζόκερ. Πρέπει να παίξεις για να κερδίσεις. Γι αυτό πρέπει να
τους ρωτάς ΟΛΟΥΣ . Κι αν σου κάτσει...Επόμενο τηλεφώνημα στις 17.00

•

17.00: Θέλω μια συλλογή CD που να θυμίζει καλοκαίρι...Ώρα για ψώνια. Επόμενο
στοιχείο στις 20.00

•

20.00 : Θα κάνω διατροφική παρασπονδία. Πίτα- γύρο απ’ όλα παρακαλώ! Θα σου
τηλεφωνήσω ξανά αύριο πρωί στις 10.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9
•

10.00: Πρέπει να θυμηθώ να πάρω μπαταρίες. Θα είναι κρίμα να χάσω την
υπέροχη ρομποτική φωνή μου! Χαχαχαχα! Μην χάσεις το τηλεφώνημά μου στη
μία

•

13.00: Έχω αδυναμία στα επιτραπέζια. Η συλλογή μου όμως έχει ελλείψεις.
Ανεφοδιασμός ΤΩΡΑ! Επόμενο στοιχείο στις 17.00
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•

17.10 : Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είμαι πολύ ταραγμένος! Πολύς κόσμος
εκεί στη Μητροπόλεως. Μου την είχαν στημένη. Δεν έχω πιει και τον καφέ μου
από το πρωί.Θα επιστρέψω στις 20.00

•

20.00 : Απόψε θα βγω για ποτό κάπου στο κέντρο. Τα μάτια σου δεκατέσσερα!
Αύριο το πρωί στις 10 θα με ακούσετε και πάλι όλοι!

ΠΕΜΠΤΗ 24/9
•

10.00 : Ο Άκης (παραγωγός της πρωινής εκπομπής) να κατέβει τώρα στην
Τσιμισκή με ταμπέλα που γράφει ότι του αρέσει να φοράει

γυναικεία

εσώρουχα..Θα χει πλάκα! Άκη έχεις στη διάθεση σο υ 2 λεπτά! Αλλιώς θα φύγω
από την πόλη και οι ακροατές θα χάσουν τα 5000 ευρώ. Θα είμαι έξω και θα
παρακολουθώ.Τα ξανάλεμε στη μία
•

13.00: Ξέρω να κρατάω μυστικά! Σε κανέναν δεν έχω πει ότι είμαι ο Φυγάς..Ούτε
στη μάνα μου! Στις 17.00 θα επιστρέψω δριμύτερος

•

17.00: Ώρα για Μαργαρίτα. Όχι ποτό! Πίτσα.. με θέα τη θάλασσα. Πεινάω! Γεια.
Στις 20.00 θα σου χω νεώτερα

•

20.00:

Μέρα εξόδου απόψε. Θ’ ακούσω Babak Shayan στη Ρέμβη. Επόμενο

στοιχείο αύριο πρωί στις 10.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/9
•

10.00: Μου πάει πολύ το κόκκινο! Όλοι αυτό μου λένε. Θα ξαναδώσω το στίγμα
μου στη μία

•

13.00: Ας με βοηθήσει κάποιος με όλες αυτές τις σακούλες. Επόμενο τηλεφώνημα
στις 17.00

•

17.00: Τελειώνει ο Σεπτέμβρης. Πρέπει να κανονίσω κανένα ταξιδάκι για την 28η.
Μην ξεμείνω εδώ (χαλάει ο παραμορφωτής φωνής)

•

20.00: Χάλασε το ρημάδι κι έμαθες ότι είμαι γυναίκα! Θα πνίξω τον πόνο μου με
αλκοόλ στα μπαράκια της Βαλαωρίτου. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα τα
σπουδαία! Στις 10.00
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4η εβδομάδα:
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/9
•

10.00 Χρειάζομαι φρέσκα πορτοκάλια γιατί κυκλοφορεί και γρίπη! Θα περάσω απ’
τη Μοδιάνο κι όπου βρω τα καλύτερα θα πάρω. Τα ξανάλεμε στη μία

•

13.00 Μην ξεχάσω να βάλω βενζίνη. Θα επανέλθω στις 17.00

•

17.00 Ξέρω ότι έχετε πολλές ερωτήσεις. Θα ξανατηλεφωνήσω σε μισή ώρα
ΑΚΡΙΒΩΣ! Θα απαντήσω σε όσες ερωτήσεις θέλω ΕΓΩ! Μην προσπαθήσετε να
εντοπίσετε από πού τηλεφωνώ

•

20.00 : Πρέπει να βρω εφημερεύον φαρμακείο. Η γρίπη με τριγυρίζει. Επόμενο
στοιχείο αύριο στις 10 το πρωί

ΤΡΙΤΗ 29/9
•

Τώρα βρήκε να χαλάσει η τηλεόρασή μου? Πάω να πάρω μια καινούρια. Επόμενο
στοιχείο στη μία

•

13.00: Απόψε έχω καλεσμένους. Χρειάζομαι φρέσκα λουλούδια για το σαλόνι μου.
Θα πεταχτώ να πάρω μια που είμαι στο κέντρο. Τα ξανάλεμε στις 17.00

•

17.00: Με ρώτησες λάθος και μ’ έχασες μέσα απ’ τα χέρια σου. Είσαι ο Φυγάς των
5000 ευρω του STAR FM 97.1; Αυτό είναι το σωστό

•

20.00 : Κάβα ανοιχτή θέλω για τα τελευταία ψώνια για τους καλεσμένους μου. Θα
με ξανακούσεις αύριο 10 το πρωί

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9
•

10.00: Ας κάνουμε λίγο shopping..Πούδρα, κολόνια,
τελειώσουν. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς! Τα ξανάλεμε στη μία

αφρόλουτρο...πριν

•

13.00: Με κάρφωσες και πρόλαβαν να φτιάξουν και σκίτσο μου! Φωτογραφία
έπρεπε να με είχες βγάλει! LOSER! Θα ξαναχτυπήσω στις 17.00

•

17.00 : Τρίτη συνεχόμενη ημέρα συγκέντρωση στην Αριστοτέλους! Μου την έχει
δώσει η προεκλογική περίοδος. Επόμενο στοιχείο στις 20.00

•

20.00 : Αύριο θα φορέσω τζιν.Τα ξανάλεμε στις 10 το πρωί
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4.5.4

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Το τμήμα μάρκετινγκ του σταθμού δημιούργησε μια σειρά από συντονισμένες
κινήσεις για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κόσμου και να κάνουν το project ευρέως
γνωστό:
•

Τοποθετήθηκαν αφίσες στην πόλη με ελεύθερη αφισοκόλληση οι οποίες
γνωστοποιούσαν ότι ο Φυγάς του STAR FM καταζητείται και ότι τα
εύρετρα είναι 5000 €.

•

Τοποθετούνταν κάρτες από τα σημεία που περνούσε ο Φυγάς οι οποίες
είχαν το μήνυμα «Ο Φυγάς πριν λίγο ήταν εδώ και μόλις τον έχασες.
Τηλεφώνησε στο STAR FM πες πού βρήκες την κάρτα και κέρδισε ένα
δώρο». Με τον τρόπο αυτό ο σταθμός συνέλεγε πραγματικές ιστορίες
απλών ανθρώπων που έλεγαν από πού πέρασε ο Φυγάς και άφησε τα ίχνη
του, ζωντανεύοντας την ιστορία με τις μαρτυρίες τους οι οποίες γίνονταν
promo trailers ή έβγαιναν μέσα στις εκπομπές με τη μορφή «breaking
news».

Παράλληλα

οι

κάρτες

στα

διάφορα

σημεία

της

πόλης

(πολυσύχναστα μπαρ, εστιατόρια, γυμναστήρια, πάρκινγκ, βιβλιοπωλεία
κλπ) διέδιδαν το νέο του Φυγά ακόμα και σε μη ακροατές του STAR FM με
στόχο ακόμη και από περιέργεια να τους κάνουν να συντονιστούν
•

Εστάλησαν δελτία τύπου στα έντυπα υπό μορφή ανακοινώσεων του ίδιου
το υ φυγά με τη μο ρφή κο λάζ ό πως γίνεται στις ταινίες με σκο πό να
δημοσιευτούν με ακριβώς αυτή τη μορφή ενισχύοντας το στοιχείο του
μυστηρίου

•

Όλες οι εκπομπές, τα δελτία ειδήσεων, τα δελτία lifestyle και κίνησης του
σταθμού είχαν εκτός από το δικό τους σπόνσορα και τη χορηγία του Φυγά.
Για παράδειγμα «το δελτίο ειδήσεων είναι μια προσφορά της Coca Cola και
του Φυγά των 5000€ του STAR FM 97,1». Έτσι το σλόγκαν του Φυγά
γινόταν ακόμη ευρύτερα γνωστό ενώ η συγκεκριμένη τακτική προκαλούσε
έκπληξη στο ακροατήριο ως κάτι αντισυμβατικό.
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•

Σε μεγάλα γεγονότα, πχ στη συναυλία του DJ Tiesto ή σε events που
γίνονταν κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ στέλνονταν εκπρόσωποι του σταθμού
με πολιτικά ρούχα (όχι σηματοποιημένα), περνούσαν ανάμεσα από το
πλήθος και ρωτούσαν «Είσαι ο Φυγάς των 5000€ του STAR FM 97,1;». Με
τον τρόπο αυτό διέδιδαν το νέο με τη μέθοδο word of mouth
γνωστοποιώντας σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο το διαγωνισμό.

•

Δημοσιοποίηση μαρτυριών ανθρώπων που μπορεί να είδαν το Φυγά και να
τους ξέφυγε πριν του κάνουν την ερώτηση. Κάποιος για παράδειγμα που
ρώτησε το διπλανό του και εντόπισε ύποπτη κίνηση κάποιου άλλου που το
έβαλε στα πόδια για να μη συλληφθεί

•

Αλληλεπίδραση με το website του Φυγά με συνεχείς ανανεώσεις, προσθήκη
φωτογραφικού υλικού και οποιουδήποτε στοιχείου. Παράλληλα ανανέωση
και των υπόλοιπων social media facebook, twitter όπου υπάρχει ειδική
σελίδα του Φυγά στην οποία προστίθεται κάθε του κίνηση. Έτσι το
συγκεκριμένο promotion κάνει χρήση και των ψηφιακών μέσων
προκειμένου να γίνει ευρύτατα γνωστό και να δημιουργήσει buzz.

4.5.5

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ PROJECT:

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται τα εικαστικά που πλαισίωσαν τη
συγκεκριμένη ενέργεια όπως flyer, αφίσα, κάρτα που διένειμε ο Φυγάς από τα μέρη που
περνούσε, αεροπανό που αναρτήθηκε σε γέφυρες, screenshots από το mini site όπου
υπήρχε περιγραφή του παιχνιδιού, ηχητικά αποσπάσματα από τα τηλεφωνήματά του, όροι
συμμετοχής και επιπλέον στοιχεία που βοηθούσαν στην εξέρευσή του.
Εικόνες και φωτογραφίες από τα παραπάνω υπάρχουν στο Παράρτημα Γ’ καθώς
επίσης εκεί βρίσκονται screenshot από το facebook page, blog του Φυγά, χάρτης που
δημιουργήθηκε από τη σύνθεση των τηλεφωνικών θαλάμων που τηλεφωνούσε ο Φυγας,
σκίτσο που σκιαγραφεί το πρόσωπό του, αγγελία- γρίφος σε τοπική εφημερίδα, καθώς και
φωτογραφίες από τη σύλληψή του.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η συγκεκριμένη εργασία προσπαθεί να δώσει ένα στίγμα του πώς μπορούν να
εφαρμοστούν εργαλεία επικοινωνίας σε ραδιοφωνικό σταθμό και πράγματι όπως
αναφέραμε και παραπάνω συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένα παραδείγματα. Από την προσπάθεια αυτή μπορούμε να εξάγουμε μερικά
σημαντικά συμπεράσματα τα οποία και θα συνοψίσουμε παρακάτω.
Αναμφισβήτητα το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερους
χειρισμούς στο μάρκετινγκ και τις επικοινωνίες. Για το λόγο αυτό οι άνθρωποι που
ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο θα πρέπει να είναι δημιουργικοί με ιδιαίτερο
ταλέντο στο να σχεδιάζουν και να υλοποιούν στρατηγικές ενέργειες προκειμένου να
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο μάρκετινγκ αυτού του ιδιαίτερου
μέσου.
Στο μάρκετινγκ ενός ραδιοφωνικού σταθμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλειάδα
νέων εργαλείων επικοινωνίας, τα οποία άλλωστε αυξάνονται συνεχώς χάρη στην
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, χρειάζεται όμως να χρησιμοποιούνται με τέτοιον τρόπο ώστε
να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή επικοινωνιακή συνέργια. Κάπου εδώ να αναφέρουμε
τη σημασία του διαδικτύου στην επικοινωνία ενός ραδιοφωνικού σταθμού η οποία βέβαια
έχει αναλυθεί διεξοδικά στις προηγούμενες ενότητες. Η διάδοση του internet και των νέων
τεχνολογιών επιτάσσει δυναμική παρουσία ενός σταθμού στο διαδίκτυο με τη
χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων ως διαδραστικό δίαυλο επικοινωνίας.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τα τρία πρακτικά παραδείγματα που χρησιμοποιούμε
στη συγκεκριμένη εργασία διαπιστώνουμε ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός STAR FM
χρησιμοποιεί και εμπλέκει έντονα το διαδίκτυο σε όλες τις επικοινωνιακές του ενέργειες
συνδυάζοντας το on air με το online promotion. Δίνεται μεγάλη σημασία σε αυτή τη
συνέργια γι αυτό και κάθε promotion διαθέτει και το δικό του mini site με αναλυτικές
οδηγίες των διαγωνισμών, δυνατότητες διάδρασης μεταξύ των ακροατών και του μέσου,
φωτογραφίες από events, όρους και κανονισμούς συμμετοχής. Όπως είδαμε και στη
βιβλιογραφική επισκόπηση όταν ένα ραδιοφωνικό promotion «περνάει» και μέσα από το
διαδίκτυο αυξάνει την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του σταθμού και καθιστά το
χρήστη κοινωνό της κάθε ενέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των case studies που
χρησιμοποιήσαμε είναι ο Φυγάς των 5000 €. Όπως περιγράψαμε και στη μηχανική του
project μια ολόκληρη πόλη αναζητεί το Φυγά. Εκτός από τα ραδιοφωνικά στοιχεία που
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δίνονται υπάρχουν και οπτικά στοιχεία όπως διάφορα ίχνη, δακτυλικό αποτύπωμα, σκίτσο,
φωτογραφικό υλικό που βοηθούν στη σύλληψη του Φυγά. Για να παίξει κάποιος εκτός του
να ακούσει το σταθμό και να ακολουθήσει τα στοιχεία χρειάζεται να επισκεφτεί και την
ιστοσελίδα του σταθμού για να αναζητήσει και τα οπτικά στοιχεία ώστε να συμπληρώσει
το παζλ. Έτσι εκτός από ηχητικό υλικό έχει στη διάθεσή του και πλούσιο φωτογραφικό
υλικό κάτι που κάνει το promotion ακόμα πιο ζωντανό καθώς ο ήχος του ραδιοφώνου
συνδυάζεται επιτυχώς και με την εικόνα μέσω του διαδικτύου. Ο Φυγάς θεωρείται
πετυχημένο promotion γιατί συνδυάζει και τα δύο: και την ακρόαση της συχνότητας του
σταθμού αλλά και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του. Το ίδιο ισχύει και για το Γάμο
αλά STAR FM για την υποστήριξη του οποίου υπήρχε επίσης micro site με προσωπικές
σελίδες των ζευγαριών στις οποίες υπήρχε ειδικό κείμενο για το πώς γνωρίστηκαν,
φωτογραφίες και βίντεο. Η συνέργια ραδιοφωνικού αέρα- διαδικτύου δε λείπει ούτε στην
περίπτωση των Beach Parties μετά το τέλος των οποίων υπάρχει πλήρης φωτογραφική
κάλυψη.
Επίσης τα νέα εργαλεία επικοινωνίας όπως είναι το word of mouth ασκούν μεγάλη
επιρροή, το συγκεκριμένο ίσως τη μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο εργαλείο
μάρκετινγκ και όπως διαπιστώσαμε και από το Promotion του Φυγα λειτουργεί πολύ
αποτελεσματικά. Όπως αναφέραμε και παραπάνω η ιδέα του εν λόγω project βασίζεται
στη διάδοση της ερώτησης «Είσαι ο Φυγάς των 5000 € του STAR FM 97.1». Όσο πιο
πολύ ρωτάει κανείς τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει να κερδίσει. Έτσι, μέσω του Word
Of Mouth εξαπλώνεται η φήμη του Φυγά, δημιουργείται buzz και κατά συνέπεια
ενισχύεται και το brand awareness του σταθμού με τον ντόρο που γίνεται γύρω από το
όνομά του. Το ίδιο ισχύει και για την ηλεκτρονική εκδοχή του WOM το οποίο
εφαρμόζεται μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων όπως chat rooms, e-mails, social networks,
forums, blogs, viral videos.
Όπως διαπιστώνεται και από τα συγκεκριμένα παραδείγματα που χρησιμοποιήσαμε
στη μελέτη περίπτωσης του STAR FM τα περισσότερα promotions εστιάζουν στην
προώθηση του brand του μέσου. Αυτό προσπαθούν να τονίσουν προσελκύοντας νέους
ακροατές και προσπαθώντας να δημιουργήσουν loyalty στους ήδη υπάρχοντες. Μην
ξεχνάμε ότι το κοινό λειτουργεί ως εξής: Πρώτα μαθαίνει για τις εναλλακτικές επιλογές
που έχει (γι αυτό και πρέπει να παρακολουθούμε τον ανταγωνισμό και τις κινήσεις του),
στη συνέχεια διαμορφώνει στάσεις και κατόπιν αποφασίζει αν θα επιλέξει το σταθμό. Αν
οι προσδοκίες που είχε ικανοποιηθούν, οι στάσεις ενισχύονται από την επαναληψιμότητα
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κι έτσι οδηγούμαστε σε ένα πιστό κοινό. Με λίγα λόγια για να είναι ένα promotion
πετυχημένο πρέπει να ταιριάζει στις ανάγκες του κοινού. Μην ξεχνάμε επίσης ότι στη
βιομηχανία του ραδιοφώνου το format του κάθε σταθμού επιλέγεται για να προσελκύσει
το ενδιαφέρον μιας μερίδας κοινού με συγκεκριμένα δημογραφικά και ψυχογραφικά
προφίλ. Γι αυτό και κάθε καμπάνια ή promotion που επιλέγεται από έναν σταθμό πρέπει
να αξιολογείται ανάλογα με το πόσο είναι συμβατή με το format του κάθε σταθμού και το
κοινό στο οποίο στοχεύει. Ο STAR FM έχει το format του CHR (Contemporary Hit
Radio). Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική μας έρευνα τα ψυχογραφικά στοιχεία του
κοινού αυτού του format το κάνουν πιο ενεργό στη συμμετοχή σε ραδιοφωνικούς
διαγωνισμούς και εκδηλώσεις. Επομένως προκύπτει ως συμπέρασμα ότι ο STAR FM
ορθώς επιλέγει αυτού του είδους τις στρατηγικές για την επικοινωνία του.
Το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο που δεν μπορεί να δει ή να αγγίξει κανείς άρα
πρέπει να μπαίνουμε στη θέση και την οπτική γωνία των ακροατών προκειμένου να τους
προσελκύσουμε και να τους κερδίσουμε. Τα focus groups και οι έρευνες είναι
αποτελεσματικά εργαλεία καθώς καταδεικνύουν τόσο τις προτιμήσεις του δικού μας
κοινού όσο και των ανταγωνιστών μας. Μέσω αυτών παρακολουθούνται στενά οι τάσεις,
οι στάσεις και οι προτιμήσεις των ακροατών.
Κάπου εδώ να αναφέρουμε ότι οι αρχικοί στόχοι που θέσαμε για επίτευξη
διάδοσης δημοσιότητας, αύξηση μετρήσεων ακροαματικότητας και αύξηση εσόδων
επιτεύχθηκαν στον ραδιοφωνικό σταθμό STAR FM μέσω των προωθητικών ενεργειών
που χρησιμοποιήσαμε ως case studies. Η διάδοση της δημοσιότητας επιτεύχθηκε καθώς οι
ενέργειες αυτές συζητήθηκαν τόσο από το κοινό όσο και από άλλα μέσα, αυτό με τη σειρά
του έφερε αύξηση στις μετρήσεις από 0,5% έως και 2% σε κάποιες περιπτώσεις, κάτι που
οδήγησε και στην αύξηση των εσόδων καθώς όσο πιο υψηλά νούμερα έχει ένας σταθμός
τόσο περισσότερους διαφημιζόμενους προσελκύει. Επίσης στην περίπτωση των beach
parties όπου υπάρχει και χορηγός η αύξηση των εσόδων είναι δεδομένη καθώς λειτουργεί
και ως sales promotion.
Κάτι ακόμη που προκύπτει από την παρούσα μελέτη είναι το γεγονός ότι
επιτυχημένες προωθητικές κινήσεις στο ραδιόφωνο είναι αυτές που προκαλούν,
δημιουργούν buzz καθώς επίσης και οι καμπάνιες που χρησιμοποιούν την ολοκληρωμένη
επικοινωνία μάρκετινγκ αλλά και πολλά μέσα για να επικοινωνήσουν τα μηνύματά τους
που θα γίνουν αντιληπτά από το κοινό ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Μέσα από τα
πρακτικά παραδείγματα που αναλύουμε διαπιστώνουμε ότι ο STAR FM εφαρμόζει
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αποτελεσματικά την ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ αναγνωρίζοντας την
επιπρόσθετη αξία που παρέχει το ολοκληρωμένο εκείνο πλάνο επικοινωνίας το οποίο
αξιολογεί το στρατηγικό ρόλο πλειάδας εργαλείων επικοινωνίας (διαφήμιση, below the
line προώθηση, χρήση διαδικτύου, δημόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις, χορηγίες) και συνθέτει
τα εργαλεία αυτά ώστε να υπάρξει συνέπεια, σαφήνεια και μέγιστη επίδραση του
μηνύματος επί του κοινού στόχου. Επίσης παρατηρούμε ότι ο συγκεκριμένος
ραδιοφωνικός σταθμός μέσα από τις ενέργειές του, ακολουθεί τα χαρακτηριστικά της
ΟΕΜ έτσι όπως τα περιγράψαμε στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας τα οποία είναι:
Επίδραση στη συμπεριφορά του κοινού στόχου με σκοπό να τον προτρέψει σε δράση και
να τον κάνει να συντονιστεί, ουδετερότητα στην επιλογή των μέσων προσπαθώντας να
χρησιμοποιεί κατά περίπτωση τα μέσα στα οποία το κοινό είναι δεκτικό (πχ διαδίκτυο),
επίτευξη συνέργιας συνδυάζοντας και συγχρονίζοντας όλα τα επικοινωνιακά εργαλεία που
χρησιμοποιεί ώστε να έχει ένα ενιαίο αποτέλεσμα, δημιουργία σχέσεων με τον ακροατή
εμπλέκοντας τον σε όλες τις επικοινωνιακές διαδικασίες ώστε το αποτέλεσμα αυτού του
διαλόγου με το μέσο να είναι η αφοσίωση στη μάρκα.
Ακόμη μεγάλη σημασία στο ραδιοφωνικό μάρκετινγκ για την επιτυχημένη έκβαση
μιας προωθητικής ενέργειας έχει η πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα. Την πρωτοτυπία
και τη δημιουργικότητα έχουν ως γνώμονα οι δύο ραδιοφωνικοί διαγωνισμοί που
περιγράψαμε στα case studies. Δηλαδή ο Γάμος και ο Φυγάς. Είναι δύο ενέργειες οι οποίες
μεν εμπνεύστηκαν από τα ραδιόφωνα του εξωτερικού αλλά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ στα
ελληνικά δεδομένα. Πρόκειται λοιπόν για δύο καινοτόμες για το ελληνικό κοινό ιδέες που
προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του, κέντρισαν την περιέργειά του, έκαναν τη φήμη των
διαγωνισμών να κυκλοφορήσει από στόμα σε στόμα κι έτσι εκπληρώθηκαν οι στόχοι τόσο
για διάδοση της δημοσιότητας όσο και για αύξηση της ακροαματικότητας. Σύμφωνα με τη
θεωρία το να δημιουργηθεί ενδιαφέρον γύρω από ένα προϊόν είναι η κινητήρια δύναμη
που μπορεί να ωθήσει το κοινό από το στάδιο του απλού awareness στο στάδιο της τελικής
επιλογής που στη δική μας περίπτωση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της
ακροαματικότητας. Ανατρέχοντας πάλι στη θεωρία διαπιστώνουμε κάτι ακόμη που κάνει
τα promotions του STAR FM να γνωρίζουν επιτυχία: Το στοιχείο της πρωτοτυπίας και της
αυθεντικότητας είναι κάτι που ορίζει το χαρακτήρα ενός ραδιοφωνικού σταθμού σε
αντίθεση με την αντιγραφή και την επανάληψη διαγωνισμών που διεξάγουν οι
ανταγωνιστικοί σταθμοί. Ο ακροατής ξέρει να ξεχωρίζει τις αυθεντικές ενέργειες και
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συνήθως ακολουθεί τους σταθμούς που είναι leaders στα promotions και τις
επικοινωνιακές ενέργειες.
Όσον αφορά στην επικοινωνία ενός νέου διαγωνισμού αναφέραμε και παραπάνω
ότι πρέπει να δίνεται δέουσα σημασία στο ξεκίνημά του. Ο ακροατής χρειάζεται
προετοιμασία τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την εκκίνηση μιας νέας δραστηριότητας
ώστε να αντιληφθεί ότι κάτι νέο πρόκειται να συμβεί τόσο για να συντονιστεί ο ίδιος όσο
και για να το συζητήσει με το περιβάλλον του. Επομένως οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν
πρέπει να ξεκινούν μια νέα ενέργεια ξαφνικά. Πρέπει να ετοιμάζουν δημιουργικά teaser
promo trailers τα οποία ναι μεν έχουν ένα ασαφές περιεχόμενο αλλά έχουν ως κύριο ρόλο
να

εγείρουν την περιέργεια του κοινού, να δημιουργήσουν προσδοκία και να

προετοιμάσουν το έδαφος για το launching του διαγωνισμού ώστε οι ακροατές να
υποδεχτούν οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια με ενθουσιασμό. Όπως είδαμε και στα case
studies που μελετήσαμε τα teaser promos συμπεριλαμβάνονται σε κάθε επικοινωνιακή
ενέργεια του STAR FM και οι λόγοι είναι οι προαναφερθέντες.
Αξίζει επίσης να ξανατονίσουμε το γεγονός ότι ένας ενεργός σε επικοινωνιακές
ενέργειες σταθμός δε θα πρέπει να παραμένει αδρανής ούτε για μικρό χρονικό διάστημα.
Το κοινό το οποίο έχει συνηθίσει σε promotions μπορεί να απομακρυνθεί αν ο αγαπημένος
του σταθμός αδρανήσει και τότε είναι δύσκολο να ανακτηθούν οι παλαιότερες μετρήσεις
του σταθμού. Αυτό έχει παρατηρηθεί και στην περίπτωση του STAR FM ο οποίος έχει
τύχει να απολέσει μέχρι και 2 μονάδες ακροαματικότητας σε περίοδο επικοινωνιακής
ανάπαυλας γι αυτό και η διοικητική του ομάδα φροντίζει πριν τελειώσει μια προωθητική
ενέργεια να προετοιμάζει κάποια άλλη. Άλλωστε αν ανατρέξουμε και στη θεωρία ένας από
τους αντικειμενικούς στόχους του promotion είναι η ενίσχυση και η ενδυνάμωση της
μάρκας ούτως ώστε ο καταναλωτής να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο εκάστοτε προϊόν. Για
να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, να ενισχυθεί το brand loyalty και να διατηρηθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα η σχέση κοινού σταθμού στην προκειμένη περίπτωση, χρειάζεται οι
προωθητικές ενέργειες να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με το
σωστό τρόπο ώστε να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τέλο ς να αναφέρο υμε για μια ακό μη φο ρά την έλλειψη πο υ υπάρχει στη
βιβλιογραφία όσον αφορά το μάρκετινγκ των ραδιοφωνικών υπηρεσιών. Είναι ένα πεδίο
στο οποίο μπορεί να υπάρξει περεταίρω έρευνα και υποθέτω ότι οι πληροφορίες που θα
προκύψουν θα είναι χρήσιμες τόσο για τους ερευνητές του μάρκετινγκ και της
επικοινωνίας όσο και για τους επαγγελματίες των media και του ραδιοφώνου.
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄:
Ακολουθούν εικαστικά από το Promotion «O Γάμος των Ονείρων Αλά STAR FM»
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

109

SCREENSHOTS ΑΠΟ ΤΟ MICRO SITE
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7.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄:
Εδώ παρουσιάζονται εικαστικά από καταχωρήσεις και flyers των Beach Parties
καθώς επίσης και φωτογραφίες από τα events

2006

112

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 2007

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 2008
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ PARTIES

ΜΑΣΚΟΤ

STAR FM CAR
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CROWD
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PROMOTION TEAM ΜΕ
Τ- SHIRTS
ΧΟΡΗΓΟΥ

STAR FM DJ
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7.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄:
Στο τρίτο και τελευταίο παράρτημα της εργασίας απεικονίζονται εικαστικά και
φωτογραφίες από την προωθητική ενέργεια«Ο Φυγάς των 5000 € του STAR FM 97.1»
FLYER:

ΑΦΙΣΑ

117

ΚΑΡΤΑ ΦΥΓΑ:

ΑΕΡΟΠΑΝΟ:

118

SCREENSHOT ΑΠΟ SITE:
Παρακάτω απεικονίζεται screenshot από το mini website του Φυγά όπου υπάρχουν
αναλυτικά η περιγραφή του παιχνιδιού, ηχητικά αποσπάσματα από τα τηλεφωνήματα του
Φυγά, οι όροι του παιχνιδιού και τα επιπλέον στοιχεία που βοηθούσαν στην εξεύρεσή του.
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FACEBOOK PAGE:

120

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
BLOG ΦΥΓΑ:
Η συγκεκριμένη ενότητα υπήρχε στην ιστοσελίδα του Φυγά και αποτελούσε έναν
ακόμη τρόπο επικοινωνίας του Φυγά με το κοινό. Πρόσθετε στοιχεία, έκανε σχόλια και
κρατούσε ζωντανή τη διαδραστική επικοινωνία με τους χρήστες.

121

ΧΑΡΤΗΣ:
Ο παρακάτω χάρτης δημιουργήθηκε από τη σύνθεση των τηλεφωνικών θαλάμων
που τηλεφωνούσε ο Φυγάς.

122

ΣΚΙΤΣΟ:
Παρακάτω απεικονίζεται σκίτσο που δημιουργήθηκε από μαρτυρίες ακροατή και
συνέβαλε στη σύλληψη του καταζητούμενου προσώπου.

ΑΓΓΕΛΙΑ- ΓΡΙΦΟΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ:
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΥΓΑ:
Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από τον εντοπισμό του Φυγά από το νεαρό
ακροατή του STAR FM ο οποίος υπέβαλε σωστά την ερώτηση- κλειδί και κέρδισε το
έπαθλο των 5000 €
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