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Περίληψη 

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να βοηθήσει στην απόκτηση µιας πιο βαθύτερης 

γνώσης για το θεσµό της αθλητικής χορηγίας και πιο συγκεκριµένα για τον τρόπο 

µέτρησης της αποτελεσµατικότητας τέτοιων επενδύσεων ενώ παράλληλα είναι και η 

µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας της UNDER ARMOUR στην ΠΑΕ 

ΑΡΗΣ. Για να υπάρχει µια πιο ολοκληρωµένη κάλυψη του θέµατος εξετάζονται τα 

θέµατα της επιλογής της αθλητικής χορηγίας από τις επιχειρήσεις και των στόχων που 

έχουν οι αθλητικές χορηγίες. Η βιβλιογραφική επισκόπηση περιλαµβάνει τις 

υπάρχουσες µεθόδους µέτρησης της αποτελεσµατικότητας της αθλητικής χορηγίας 

όπου περιλαµβάνεται και η µέθοδος µέτρησης την οποία ακολουθεί ο ερευνητής για τη 

µελέτη περίπτωσης που επέλεξε. Η µελέτη περίπτωσης η οποία επιλέχθηκε από τον 

ερευνητή είναι η χορηγία της UNDER ARMOUR στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ, όπως έχει 

προαναφερθεί. Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο 

µέτρησης των ισοδύναµων αξιών διαφήµισης (advertising equivalency values) (Jeffries-

Fox,2003). Με απλά λόγια οι µετρήσεις που πραγµατοποίησε ο ερευνητής οδήγησαν σε 

ένα χρηµατικό ποσό το οποίο ισοδυναµεί µε τη δαπάνη την οποία έπρεπε να 

πραγµατοποιήσει η UNDER ARMOUR για να αγοράσει την αντίστοιχη τηλεοπτική 

προβολή. Τέλος, η έρευνα τελειώνει µε τα συµπεράσµατα και τις υποδείξεις για την 

θεωρία, τη διοίκηση και την περαιτέρω έρευνα. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ξεκινήσουµε παρέχοντας το φόντο αυτής της διπλωµατικής 

εργασίας, τις βασικές δοµές πάνω στις οποίες στηρίζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση και 

η έρευνα που ακολουθούν. ∆ίνονται δηλαδή οι ορισµοί διάφορων ερευνητών για τον θεσµό 

της χορηγίας και της αθλητικής χορηγίας πάνω στους οποίους θα ξεκινήσουµε να χτίζουµε 

το θέµα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Στη συνέχεια αναλύεται ο σκοπός της 

πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας που θα πραγµατοποιηθούν στη συγκεκριµένη 

εργασία. Τέλος, υπάρχει το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στη συνεισφορά της έρευνας 

και συνεχίζει µε το τελευταίο κεφάλαιο στο οποίο αναλύεται η δοµή της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας.  

1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

Οι επιτυχηµένες εταιρείες του σήµερα έχουν ένα κοινό στοιχείο µεταξύ τους : Είναι έντονα 

πελατοκεντρικές και έχουν συνειδητοποιήσει τη σηµασία του µάρκετινγκ ( Kotler, 

Amstrong, Saunders & Wong, 1999). Για να επιτύχουν την ικανοποίηση του πελάτη οι 

εταιρείες πρέπει να χειριστούν δηµιουργικά το µίγµα µάρκετινγκ έτσι ώστε να αποκτήσουν 

ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Jobber, 2001; Kotler et al, 1999). Η προώθηση, το 

προϊόν, η τοποθέτηση και η τιµολόγηση συνθέτουν το σύνολο τον ελεγχόµενων 

µεταβλητών για µια εταιρεία όταν σχεδιάζει το µίγµα µάρκετινγκ (Kotler et al, 1999). 

Η προώθηση είναι ο τρόπος για να επικοινωνήσει µια εταιρεία µε το κοινό το οποίο 

στοχεύει µέσω της µαζικής επικοινωνίας (Kotler et al, 1999; Jobber, 2001).  Στο παρελθόν, 

το διαθέσιµο µίγµα επικοινωνίας για τις εταιρείες αποτελούνταν από τη διαφήµιση, την 

προώθηση πωλήσεων και τις δηµόσιες σχέσεις ενώ τώρα  η χορηγία είναι ένα επιπλέον 

εργαλείο για να επικοινωνήσουν οι εταιρείες µε το κοινό-στόχο τους (Vignali, 1997). Ο 

Bennet (1999) προτείνει ότι η χορηγία είναι ένα σηµαντικό εργαλείο επικοινωνίας που 

στοχεύει στην απόκτηση θετικής δηµοσιότητας για µια εταιρεία ή για το σήµα της στα 

µυαλό του συγκεκριµένου κοινού στο οποίο στοχεύει. Σήµερα, η χορηγία είναι η ταχύτερα 

αναπτυσσόµενη µορφή µάρκετινγκ στον κόσµο (Dolphin, 2003). 
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1.2 Χορηγία 

Η ιδέα της χορηγίας συναντάται από την αρχαία Ελλάδα όταν εύποροι πολίτες 

υποστήριζαν αθλητικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις για να βελτιώσουν την κοινωνική 

τους θέση. Η πρώτη σύγχρονη χρήση της χορηγίας συνέβη περίπου εκατό χρόνια πρίν µε 

την τοποθέτηση διαφηµίσεων στο επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών αγώνων το 1896. 

∆ύο δεκαετίες αργότερα, ο κολλοσός των αναψυκτικών, η Coca-Cola έπραξε κάτι που δεν 

είχε προηγούµενο, αγοράζοντας τα δικαιώµατα της δειγµατοληψίας των προϊόντων της 

στους Ολυµπιακούς αγώνες το 1928 (Pope 1998). 

Η χορηγία ως µέσο προσέγγισης των πελατών έχει εξαπλωθεί µε γοργούς ρυθµούς τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες (Meenaghan, 1991). Τα παγκόσµια έξοδα για χορηγίες 

αυξήθηκαν από 2 δις δολάρια το 1984 σε 24,6 δις δολάρια το 2001 (Dolphin, 2003; 

Meenaghan, 1999). Η IEG (2011) έδειξε ότι το 2010 τα έξοδα για χορηγίες από τις 

εταιρείες της Βόρειας Αµερικής αυξήθηκαν κατά 3,9% και έφτασαν 17,2 δις δολάρια ενώ 

τα έξοδα για χορηγίες παγκοσµίως σηµείωσαν µια αύξηση της τάξης του 5,2% αγγίζοντας 

τα 46,3 δις δολάρια. 

Οι σύγχρονες εταιρικές χορηγίες ήταν µέχρι τη δεκαετία του 1970 κυρίως δωρεές σε 

αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες χωρίς συγκεκριµένες προσδοκίες για την 

απόκτηση κάποιου συµφέροντος (Jiffer & Roos, 1999). Παρόλαυτα, από το 1980 η χορηγία 

έγινε πιο επαγγελµατική και είχε οφέλη και για τον χορηγό και για τον χορηγούµενο. Με 

άλλα λόγια, ένας τύπος χορηγίας οδηγούµενος από την αγορά αντικατέστησε τις 

φιλανθρωπικές χορηγίες και έγινε αποδεκτός ως µια επιχειρηµατική συµπεριφορά 

(Cornwell & Maignan, 1998). Μια σηµαντική αύξηση τη δραστηριότητας της χορηγίας 

έλαβε χώρα µεταξύ των Ολυµπιακών αγώνων του Μόντρεαλ το 1976 και του Λος 

Αντζελες το 1984, κυρίως ως µια προσπάθεια εξισορρόπησης των ζηµιών που είχε υποστεί 

η πόλη του Μόντρεαλ όταν φιλοξένησε τους αγώνες (Pope 1998). Ο Dolphin (2003) 

ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη χορηγία σαν ένα στρατηγικό 

εργαλείο για να έρθουν σε επαφή µε το κοινό τους. Οι Amis, Slack και Berrett (1999) 

προτείνουν ότι η χορηγία, δίνοντας την απαραίτητη προσοχή, µπορεί να εξελιχθεί σε 

σηµαντική βοήθεια για την εταιρεία ώστε να αποκτήσει ένα βιώσιµο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Παρόλα αυτά, όλο και περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα 

της χορηγίας, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη για µια πιο επαγγελµατική προσέγγιση της 
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χορηγίας από τους αγοραστές, τους συµβούλους, τους προµηθευτές και τους πωλητές 

(Jiffer & Roos, 1999). 

Ένας σφαιρικός ορισµός της χορηγίας είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να δοθεί (Olkkonen, 

2001). ∆ιάφοροι συγγραφείς προτείνουν διαφορετικούς ορισµούς της χορηγίας ανάλογα 

από την οπτική γωνία µε την οποία βλέπουν το συγκεκριµένο θέµα. Παρόλαυτά, όλοι 

έχουν µεταξύ τους κάποιες οµοιότητες και οι περισσότεροι από αυτούς τονίζουν την 

αµοιβαία επικερδή σχέση µεταξύ του χορηγού και του χορηγούµενου. 

Ο Olkkonen (2001, p.311) παραθέτει έναν σχετικά απλό ορισµό της χορηγίας και 

επικεντρώνεται στα αµοιβαία οφέλη που δηµιουργεί η χορηγία: 

«Γενικά, η χορηγία µπορεί να απεικονιστεί ως µια αµοιβαία επωφελής επιχειρηµατική 

σχέση µεταξύ δύο µερών που ονοµάζονται χορηγός (συνήθως εταιρείες) και χορηγούµενος 

(π.χ. άνθρωποι στον τοµέα των τεχνών, του αθλητισµού, της εκπαίδευσης)». 

Οι Jiffer και Roos (1999, p. 25) επικεντρώνονται στα οφέλη της εταιρείας που µπορεί να 

αποκτήσει η εταιρεία µέσω της χορηγίας και επίσης αναφέρει τη σηµασία των µετρήσιµων 

στόχων. Ο συγκεκριµένος ορισµός, επίσης, αναφέρει τα αµοιβαία πλεονεκτήµατα που 

δηµιουργούνται από της χορηγίες: 

«Η χορηγία είναι µια επιχειρηµατική µέθοδος για επικοινωνία και µάρκετινγκ, 

βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, η οποία έχει στόχο να συνεισφέρει στην 

αναγωρισιµότητα του σήµατος και της εικόνας του χορηγού, όπως επίσης και στην αύξηση 

των πωλήσεων του χορηγού. Η χορηγία πρέπει να ωφελήσει όλους αυτούς που 

εµπλέκονται και να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσµα το οποίο µπορεί να µετρηθεί κατά τους 

στόχους που ορίστηκαν στην αρχή». 

O Meenaghan (1983) προσφέρει έναν ορισµό που περιγράφει τη χορηγία ως «την παροχή 

βοήθειας, είτε οικονοµικής είτε σε είδος, σε µια δραστηριότητα από έναν εµπορικό 

οργανισµό για να επιτύχει τους εµπορικούς της στόχους». 

O Pope (1998) ορίζει τη χορηγία ως «την παροχή πηγών (π.χ. χρήµατα, ανθρώπους, 

εξοπλισµό) από έναν οργανισµό (ο χορηγός) απευθείας σε ένα άτοµο, σε µια αρχή ή σε ένα 

σώµα (ο χορηγούµενος), για να θέσει ικανό τον τελευταίο να επιδιώξει κάποια 

δραστηριότητα ως αντάλλαγµα για τα παρεχόµενα οφέλη στα πλαίσια της στρατηγικής 
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προώθησης και να εκφραστεί σε όρους συνεργασίας, µάρκετινγκ ή επικοινωνιακών 

στόχων». 

Οι Cheng και Stotlar (1999) ξεφεύγουν από τους κοινούς ορισµούς συγκρίνοντας τη 

χορηγική σχέση µε το γάµο. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι «και οι δύο απαιτούν 

µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις αλληλοβοήθειας έτσι ώστε να επιτύχουν αµοιβαία 

ικανοποίηση».  

Όπως αναφέρεται παραπάνω, οι περισσότεροι ορισµοί επικεντρώνονται στα αµοιβαία 

οφέλη που πρέπει να δηµιουργήσει η χορηγία. Οι ορισµοί, επίσης, υποννοούν ότι ο 

χορηγός θέλει να σχετιστεί µε κάποιο είδος γεγονότος ή αθλητισµού και σε αντάλλαγµα 

προσφέρει οφέλη για τον χορηγούµενο. Η χορηγία µπορεί να περιγραφεί ως ένα «άφωνο» 

ή «µη προφορικό» µέσο, το οποίο προσπαθεί να στοχεύσει σε ενεργούς συµµετέχοντες, 

θεατές και οπαδούς των µέσων ενηµέρωσης (Cornwell & Maignan, 1998). 

Σύµφωνα µε τον Gronkvist (1999) οι εταιρείες µπορούν να επιλέξουν να στοχεύσουν στη 

χορηγία διαφορετικών χορηγούµενων αντικειµένων όπως η κουλτούρα, η τέχνη, η 

εκπαίδευση ή ο αθλητισµός. Η αθλητική χορηγία είναι µακράν το πιο δηµοφιλές 

χορηγούµενο αντικείµενο και καλύπτει πάνω από το 75% των συνολικών εξόδων για 

χορηγίες παγκοσµίως σύµφωνα µε τον Dolphin (2003). 

1.3 Αθλητική χορηγία 

Ένας µεγάλος αριθµός οργανισµών έχουν συνειδητοποιήσει ότι η αθλητική χορηγία είναι 

ένας πολύτιµος τρόπος για να προσεγγίσουν νέες αγορές αλλά και για να κρατήσουν την 

υπάρχουσα πελατειακή βάση. Η χορηγία µπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις, να αλλάξει 

στάσεις, να αυξήσει την αναγνωρισιµότητα και να χτίσει νέες αλλά και να διατηρήσει τις 

υπάρχουσες πελατειακές σχέσεις (Shank, 1999). 

Ο ορισµός της αθλητικής χορηγίας σύµφωνα µε τις λέξεις του Shank (1999) είναι «η 

επένδυση σε µία αθλητική οντότητα (αθλητή, πρωτάθληµα, οµάδα ή γεγονός) για να 

υποστηρίξεις τους συνολικούς στόχους του οργανισµού, τους στόχους του µάρκετινγκ και 

τις στρατηγικές προώθησης». 

Ένας ορισµός της αθλητικής χορηγίας δίνεται, επίσης, από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

(1981) ο οποίος αναφέρει τα αµοιβαία πλεονεκτήµατα και περιλαµβάνει το νόηµα ότι ο 
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χορηγός θέλει να συσχετιστεί µε κάποιο είδος αθλητικής δραστηριότητας (Gronkvist, 1985, 

p 13): «Η αθλητική χορηγία είναι µια αµοιβαία επωφελης σχέση ανάµεσα σε ανθρώπους ή 

οργανισµούς στην οποία ο χορηγός παρέχει οφέλη στο χορηγούµενο σε αντάλλαγµα για το 

συσχετισµό του µε ένα άθληµα, µε γεγονότα, µε εγκαταστάσεις ή µε αθλητές». 

Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο επικοινωνίας προσφέρει υψηλή θεαµατικότητα, 

εκτεταµένη κάλυψη από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, την ικανότητα και στους δύο να 

προσελκύσουν ένα ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγµα της κοινωνίας και να επιτύχει 

συγκεκριµένους στόχους και την ικανότητα να διαλύσει τα πολιτιστικά εµπόδια (Burnett, 

Menon & Smart, 1993). Επιπρόσθετα, ο Morgan (2004) προτείνει ότι ο αθλητισµός συχνά 

συσχετίζεται µε σπουδαία εµπλοκή και αφοσίωση. Ο Shannon (1999), µε τη σειρά του, 

ισχυρίζεται ότι αυτοί που ασχολούνται µε το µάρκετινγκ πρέπει να αφιερώσουν µεγάλη 

προσοχή στον αθλητισµό καθώς είναι ένα κοµµάτι του σύγχρονου πολιτισµού το οποίο µας 

παρέχει ευχαρίστηση, πάθος και ενθουσιασµό. Ο Dolphin (2003) σηµειώνει ότι θεατές του 

αθλητισµού, οι οποίοι εκτίθενται σε εταιρικά µηνύµατα υπό ευνοϊκές συνθήκες όπως είναι 

ο ενθουσιασµός, η διέγερση και η απόλαυση, είναι πιο χαλαροί και δεκτικοί στο 

προωθητικό µήνυµα. Οι Morgan (2004) και Burnett et al (1993) συµφωνούν ότι αν οι 

εταιρείες µπορούν να µεταφέρουν αυτά τα θετικά συναισθήµατα στα προϊόντα τους τότε 

αυτό προσφέρει τεράστιες ευκαιρείες για τις εταιρείες ώστε να αποκτήσουν αφοσιώση, η 

οποία κρίνεται απαραίτητη για µια εταιρεία εάν θέλει να συνδεθεί µε τους πελάτες της. 

Οι χορηγικές δραστηριότητες παρουσιάζουν πολλαπλές ευκαιρίες για την κατάκτηση των 

στόχων που έχουν να κάνουν µε την αναγνωρισιµότητα και ένας από αυτούς είναι και η 

ανάκληση του χορηγού (sponsor recall) (Gwinner, 1997). Κατά την παρακολούθηση µίας 

αθλητικής παράστασης οι αισθητικές ευχαριστήσεις είναι εµφανείς αλλά η πραγµατική 

ένταση προέρχεται από την ταύτιση µε ένα άτοµο ή µία οµάδα που αγωνίζεται να κερδίσει. 

Αυτό το φαινόµενο βοήθησε τον αθλητισµό να γίνει ένα όχηµα  για την προώθηση των 

επιχειρηµατικών συµφερόντων όταν δηµιουργήθηκαν οι επαγγελµατικές οµάδες το 19ο 

αιώνα όπου οι σχέσεις µεταξύ αθλητικών οµάδων και οπαδών διατηρούνταν από την 

εξάρτηση στην τοπική ιδιοκτησία (Mason, 1999). Οι κύριοι λόγοι που κάνουν την 

αθλητική χορηγία µέρος του µίγµατος προώθησης είναι ότι ο αθλητισµός είναι ελκυστικός 

για όλες τις ηλικίες, τις περιοχές και τους τρόπους ζωής. Αυτό είναι κυρίως αλήθεια όταν η 

αθλητική χορηγία συνδέεται µε τηλεοπτική κάλυψη των γεγονότων. Πολλά αθλήµατα και 
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αθλητικά γεγονότα προσελκύουν υψηλή τηλεοπτική κάλυψη, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι 

ακόµα και αν το πραγµατικό κόστος της χορηγίας είναι υψηλό, η χορηγία µπορεί να είναι 

πιο αποδοτική, από άποψη κόστους, από ότι θα ήταν η απευθείας τηλεοπτική διαφήµιση 

(Brassington-Pettit, 2000). 

1.4 Σκοπός της έρευνας 

Με δεδοµένο τη σηµαντικότητα της χορηγίας ως εναλλακτικό µέσο προώθησης των 

προϊόντων της εταιρείας στο χώρο του αθλητικού µάρκετινγκ, σκοπός της διπλωµατικής 

εργασίας αυτής είναι να µελετηθεί και να ερευνηθεί ο θεσµός της χορηγίας και κυρίως οι 

υπάρχουσες µέθοδοι µέτρησης της αποτελεσµατικότητας µιας αθλητικής χορηγίας. Το 

θέµα της αθλητικής χορηγίας κρίθηκε ως ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τη διεκπεραίωση της 

εργασίας αυτής, εφόσον είναι ένα σχετικά νέο µέσο προώθησης για τα ελληνικά δεδοµένα 

και αποτελεί ένα θέµα που δεν έχει εξεταστεί ακαδηµαϊκά σε µεγάλο βαθµό στον Ελλαδικό 

χώρο. 

Για την καλύτερη κατανόηση της µέτρησης της αποτελεσµατικότητας µιας αθλητικής 

χορηγίας, ο ερευνητής επέλεξε να µελετήσει την περίπτωση της UNDER ARMOUR, η 

οποία είναι κύριος χορηγός της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Είναι µια συνεργασία η οποία ξεκίνησε πριν 

σχεδόν ένα χρόνο και θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον να δούµε τα αποτελέσµατα που είχε για 

την UNDER ARMOUR µια επένδυση τέτοιου µεγέθους για τον πρώτο χρόνο της 

συνεργασίας τους. 

Επιµέρους στόχοι της έρευνας είναι: 

• Η σηµασία της αθλητικής χορηγίας 

• Ο σκοπός µιας αθλητικής χορηγίας 

• Ο τρόπος επιλογής της αθλητικής χορηγίας 

1.5 Συνεισφορά της έρευνας 

Η έρευνα προσφέρει στην επιστήµη του αθλητικού µάρκετινγκ µια προσέγγιση όλων όσων 

συνθέτουν την αθλητική χορηγία. Με κύριο σκοπό, µέσω συγκροτηµένων στοιχείων, να 

δοθεί η καλύτερη κατανόηση της και η σηµαντικότητα που έχει η αθλητική χορηγία στον 
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τοµέα αυτόν του µάρκετινγκ. Επίσης, συνεισφέρει σε όσους επιθυµούν µια πιο 

ολοκληρωµένη εικόνα της για την υλοποίηση µιας επικοινωνιακής πολιτικής και το βαθµό 

επιτυχίας της. 

Η συγκεκριµένη εργασία δεν έχει συγκεκριµένο κοινό στο οποίο απευθύνεται. Άλλωστε 

δεν µπορούν να τεθούν όρια στη γνώση, οπότε κύριο αναγνωστικό κοινό της είναι όσοι 

θέλουν να πληροφορηθούν για την αθλητική χορηγία, τη διαδικασία της υλοποίησης της 

και την αποτελεσµατικότητα της. Ενδεικτικά όµως, µπορούµε να πούµε ότι απευθύνεται σε 

όλους όσους ασχολούνται µε το µάρκετινγκ, αθλητικό ή µη, σε φοιτητές, καθηγητές, 

οικονοµικούς συµβούλους κ.λπ. 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι έρευνες που αφορούν την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων της αθλητικής χορηγίας βρίσκονται στα πρώτα στάδια εξέλιξης τους. ∆εν 

υπάρχει έως και σήµερα µια ολοκληρωµένη µέθοδος µέτρησης των αποτελεσµάτων της ως 

µέσο επικοινωνίας που να περιλαµβάνει όλο το σύνολο του προσδιορισµού των 

αποτελεσµάτων της αθλητικής χορηγίας (στάση προς το χορηγό και στην πρόθεση αγοράς 

των προϊόντων-υπηρεσιών του). 

1.6 ∆οµή της έρευνας 

Η ερευνητική εργασία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αναλύει το θεσµό της αθλητικής χορηγίας 

στο χώρο του αθλητικού µάρκετινγκ και τη µέτρηση των αποτελεσµάτων της. Η ανάλυση 

της έρευνας περιγράφεται σε έξι ενότητες, οι οποίες έχουν σκοπό να εξετάσουν κάθε 

νόηµα και διεργασία της αθλητικής χορηγίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, πραγµατοποιείται επισκόπηση βιβλιογραφίας, η οποία περιέχει και 

τις βασικότερες έννοιες που σχετίζονται µε το θέµα της εργασίας. Οι πηγές από τις οποίες 

αντλήθηκαν οι πληροφορίες είναι κυρίως από ξένη βιβλιογραφία, από παγκοσµίως έγκριτα 

περιοδικά του µάρκετινγκ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται η µεθοδολογία της έρευνας, η οποία περιλαµβάνει τους 

βασικότερους τρόπους διεξαγωγής µιας έρευνας και εξηγεί τον τρόπο διεξαγωγής της 

έρευνας αυτής, καθώς και τους ερευνητικούς της στόχους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, συγκεκριµενοποιείται το θέµα και κατανοείται καλύτερα ο ρόλος 

της εταιρείας-χορηγού στο χώρο του αθλητικού µάρκετινγκ µε τη χρήση µελέτης 
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πραγµατικής περίπτωσης της UNDER ARMOUR, η οποία είναι επίσηµος χορηγός της 

ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή η εταιρεία για την παρούσα έρευνα, είναι οι 

πρωτοποριακοί τρόποι προβολής της καθώς και το γεγονός ότι αποτελεί µια νέα 

συνεργασία της οποίας τα αποτελέσµατα θα είχε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον να 

διερευνηθούν. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο, αναφέρονται και αναλύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας, βάσει 

των ερευνητικών στόχων. Επίσης παρατίθενται πίνακες των αποτελεσµάτων. 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, αναφέρονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν τόσο από την 

πρωτογενή, όσο και τη δευτερογενή έρευνα, καθώς και προτείνονται λύσεις που 

απευθύνονται στην εταιρεία-χορηγό. 

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η έρευνα που θα 

ακολουθήσει. Αναλύονται οι στόχοι της αθλητικής χορηγίας και ο τρόπος επιλογής της 

αθλητικής χορηγίας σύµφωνα µε εγκεκριµµένους ερευνητές. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

ανάλυση της µέτρησης αποτελεσµατικότητας όπου αναφέρονται οι διάφοροι τρόποι που 

υπάρχουν, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία που ερευνήθηκε, για της µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας µιας αθλητικής χορηγίας. Τέλος, υπάρχει το κεφάλαιο το οποίο 

αναφέρεται στη µέθοδο µέτρησης των ισοδύναµων αξιών των ΜΜΕ (media equivalency 

values), η οποία αποτελεί και τη µέθοδο την οποία ακολουθεί ο ερευνητής της παρούσας 

εργασίας για να εκτιµήσει την αποτελεσµατικότητα της χορηγίας της UNDER ARMOUR 

στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ, και οι διάφορες απόψεις που ισχύουν για την εγκυρότητα της 

συγκεκριµένης µεθόδου. 

2.1 Στόχοι της αθλητικής χορηγίας 

Ένα σηµαντικό θέµα όσον αφορά τη χορηγία, το οποίο έχει απασχολήσει τους ερευνητές, 

είναι οι στόχοι καθώς οι στόχοι µπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο συγκριτικής 

αξιολόγησης όταν οι εταιρείες είναι στη διαδικασία της µέτρησης των αποτελεσµάτων της 

χορηγίας (Hultman-Lindgren 2001). Όπως οι διαφηµιστικοί στόχοι, έτσι και οι στόχοι της 

χορηγίας µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε άµεσους και έµµεσους στόχους. Οι άµεσοι 

στόχοι επικεντρώνονται στη βραχυπρόθεσµη πελατειακή συµπεριφορά και στην αύξηση 
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πωλήσεων. Οι έµµεσοι στόχοι πρέπει κι αυτοί να οδηγούν σε αύξηση των πωλήσεων αλλά 

επικεντρώνονται περισσότερο στην αύξηση της αναγνωρισιµότητας και στη δηµιουργία 

µιας επιθυµητής εικόνας για την εταιρεία (Shank, 1999). 

Οι κύριοι στόχοι της χορηγίας είναι οι ακόλουθοι: 

• Αναγνωρισιµότητα 

Η αναγνώριση του σήµατος της εταιρείας επιτυγχάνεται µέσω της έκθεσης του σήµατος σε 

όσους περισσότερους πιθανούς πελάτες είναι δυνατό (Gwinner, 1997). Σκοπός είναι η 

αύξηση της αναγνωρισιµότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών, των γραµµών παραγωγής 

και του ονόµατος της εταιρείας. Από την πλευρά της αθλητικής οντότητας, το να έχει ως 

χορηγό µια µεγάλη επιχείρηση σίγουρα έχει θετικό αντίκτυπο στην αναγνωρισιµότητα της. 

Η επιχείρηση-χορηγός θα πρέπει, επίσης, να επιβεβαιώσει ότι τα στοιχεία του µίγµατος 

προώθησης είναι ενσωµατωµένα, κάτι που σηµαίνει ότι η χορηγία θα πρέπει να δουλεύει 

µαζί µε τη διαφήµιση και την προώθηση πωλήσεων για παράδειγµα, έτσι ώστε να πετύχουν 

τους επιθυµητούς στόχους. Έρευνες έχουν δείξει, ακόµα, ότι η χορηγία επιφέρει 

υψηλότερα επίπεδα αναγνωρισιµότητας στις επιθυµητές αγορές-στόχους σε σύγκριση µε 

τη διαφήµιση (Shank 1999). 

• Ανταγωνισµός 

Ένας άλλος στόχος είναι η αντιµετώπιση της απειλής των ανταγωνιστών στην αγορά των 

χορηγιών. Με απλά λόγια, αν δεν επενδύσουν σε µια χορηγία, οι ανταγωνιστές τους θα το 

πράξουν. Ακόµα κι έτσι όµως οι ανταγωνιστές µπορούν µέσω του µάρκετινγκ της ενέδρας 

(ambush marketing) να καταστρέψουν τη χορηγία. Το µάρκετινγκ της ενέδρας (ambush 

marketing) είναι είναι µια σχεδιασµένη προσπάθεια από έναν ανταγωνιστή να συσχετίσει 

την εταιρεία του έµµεσα µε ένα γεγονός ή µε κάποια αθλητική οντότητα έτσι ώστε να 

κερδίσει τουλάχιστον κάποια από τα οφέλη και την αναγνώριση που σχετίζονται µε τη 

χορηγία (Shank 1999). 

Οι εταιρείες οι οποίες δεν επιθυµούν να επενδύσουν σε δαπανηρές αθλητικές χορηγίες 

συνήθως προτιµούν την τακτική του µάρκετινγκ της ενέδρας (ambush marketing). Το 

µάρκετινγκ της ενέδρας (ambush marketing) έχει αρνητικό αντίκτυπο για οποιoνδήποτε 

εµπλέκεται σε ένα γεγονός και, σε τελική ανάλυση, στον αθλητισµό. Οι διοργανωτές 
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τέτοιων γεγονότων ανακαλύπτουν ότι αξία των δικαιωµάτων τους µειώνεται. Γίνεται πιο 

δύσκολο για αυτούς να βρούν χορηγούς και κατά συνέπεια να φιλοξενήσουν τέτοια 

γεγονότα (Elliot 2002). 

• Προσέγγιση Αγορών-στόχου 

Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της αθλητικής χορηγίας είναι η δυνατότητα 

προσέγγισης ατόµων µε κοινά ενδιαφέροντα. Συνεπώς, τα αθλητικά γεγονότα είναι µια 

φυσική µορφή ψυχογραφικής κατηγοριοποίησης των καταναλωτών. Κατ’ αυτό τον τρόπο η 

εταιρεία προσεγγίζει τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν παρόµοια ενδιαφεροντα, 

δραστηριότητες και απόψεις. Έτσι, η αποδοτική χορηγία µπορεί να πλησιάσει τις αγορές-

στόχους πιο αποτελεσµατικά από ότι η παραδοσιακή διαφήµιση (Shank 1999). Οι 

επιχειρήσεις θέλουν να ξεκινήσουν ή να αυξήσουν τις ήδη υπάρχουσες αθλητικές χορηγίες 

ώστε να επωφεληθούν του ενδιαφέροντος των καταναλωτών και της ικανότητας να 

προσεγγίσουν συγκεκριµένο κοινό (Sherry, 1998). 

• Μάρκετινγκ σχέσεων 

Το χτίσιµο των σχέσεων µε τους πελάτες είναι ακόµη ένας στόχος της χορηγίας. Σε πολλές 

περιπτώσεις η αθλητική οντότητα µπορεί να προσφέρει το χώρο και το χρόνο στον χορηγό 

ώστε να έρθει σε επαφή µε τους καταναλωτές. Η ύπαρξη πολυτελών µπουτίκ στα αθλητικά 

στάδια αποτελεί απόδειξη ότι οι χορηγοί είναι διατεθιµένοι να ξοδέψουν µεγάλα ποσά για 

να χτίσουν επιτυχηµένες σχέσεις µε τους πελάτες τους (Shank, 1999). 

• Το χτίσιµο της εικόνας 

Αυτός είναι ίσως ο κυριότερος λόγος που πραγµατοποιείται µια χορηγία, δηλαδή η 

δηµιουργία µιας θετικής συσχέτισης µεταξύ της χορηγού εταιρείας και της χορηγούµενης 

αθλητικής οντότητας. Το βασικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η εικόνα της αθλητικής 

ονότητας πρέπει να συνάδει µε αυτήν που επιθυµεί να είναι η εικόνα της χορηγού εταιρείας 

(Shank, 1999). 

Οι Amis και Slack (1999) συµφωνούν µε τα παραπάνω και προσθέτουν ότι «η αθλητική 

χορηγία έχει δείξει ότι είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο µε το οποίο αλλάζει και 

εµπλουτίζεται η εικόνα και η φήµη της εταιρείας». Κατά συνέπεια, πιστεύουν ότι η 
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αθλητική χορηγία πρέπει να θεωρείται µια σηµαντική πηγή η οποία µπορεί να εξασφαλίσει 

στις εταιρείες ένα θετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Ο Devous (1994) δηλώνει ότι η δηµιουργία της εικόνας της εταιρείας τοπικά, εθνικά και 

διεθνώς είναι ένας στόχος υψηλής σηµασίας για τη χορηγία. Επίσης, υποστηρίζει ότι η 

αθλητική χορηγία µπορεί να προσφέρει αποτελεσµατικές συσχετίσεις του προϊόντος ή της 

εταιρείας µε αξίες όπως η ευεξία και η υπεροχή. 

• Αύξηση πωλήσεων 

Αύτος είναι και ο τελικός στόχος όλων σχεδόν των χορηγικών οργανισµών αν και µερικές 

φορές είναι έµµεσος στόχος ή αποτελεί µέρος των αποτελεσµάτων της χορηγίας. Κατά 

περίπτωση τα αθλητικά γεγονότα γίνονται µε µοναδικό σκοπό το κέρδος. Χωρίς τη 

χορηγία, το γεγονός χάνει την ικανότητα να δηµιουγήσει κέρδος (Shank, 1999). 

Οι περισσότεροι ερευνητές (Erdogan & Kitchen, 1998, Rowley, 1998, Thwaites & 

Carruthers, 1998, Vignali, 1997) συµφωνούν ότι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι 

επιχειρηµατίες επιλέγουν την αθλητική χορηγία ως τρόπο προώθησης των προϊόντων ή των 

εταιριών τους, είναι οι εξής: α) για προβολή της κοινωνικής προσφοράς και του 

κοινωνικού image (εικόνα) της εταιρείας, β) για σταθεροποίηση και αύξηση της γνώσης 

του ονόµατος της εταιρείας (brand awareness), γ) για τη δηµιουργία ενός συγκεκριµένου 

συνειρµού στη σκέψη της αγοράς-στόχου σε σχέση µε το προϊόν ή το όνοµα της εταιρείας, 

δ) για επικοινωνία µε νέες αγορές-στόχους, ε) για τη δηµιουργία µίας θετικής εικόνας της 

επιχείρησης, στ) για αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας.  

Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Chelladurai (1999), τρεις είναι οι πιθανοί στόχοι µίας 

επιχείρησης που αποφασίζει να παρέχει χορηγική υποστήριξη (χρηµατική ή µη-χρηµατική) 

σε έναν αθλητικό οργανισµό, αθλητή ή αθλητικό γεγονός. Αυτοί είναι: α) Η πρόσβαση 

στην αγορά-στόχο του οργανισµού, β) Η σύνδεση του ονόµατός της µε την αθλητική 

υπεροχή, γ) Η επίδειξη κοινωνικής υπευθυνότητας.  

Παρόµοιες αναφορές έχουν κάνει και οι Mullin, Hardy και Sutton (2000), οι οποίοι 

πρότειναν ότι ένας από τους βασικούς λόγους που µία επιχείρηση επιλέγει την αθλητική 

χορηγία είναι για να κερδίσει διαφηµιστική προβολή και δηµοσιότητα. Σύµφωνα µάλιστα 
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µε τους Berrett και Slack (2001), η τηλεοπτική κάλυψη ενός αθλήµατος είναι ίσως ο πιο 

σηµαντικός παράγοντας που οδηγεί τις επιχειρήσεις στην αθλητική χορηγία. 

Οι ερευνητές Amis και Slack (1999), όπως ο Shank (1999), θέτουν τους στόχους της 

αναγνωρισιµότητας και της εικόνας της εταιρείας ως τους πιο σηµαντικούς στόχους της 

αθλητικής χορηγίας. Ο Pope (1998) όπως και οι Shanklin και Kuzma (1992) κατατάσσουν 

την αυξηµένη αναγνωρισιµότητα και την εικόνα της εταιρείας ως τους δύο κύριους 

στόχους της χορηγίας. Ένας άλλος στόχος ο οποίος δεν αναφέρεται από τον Shank είναι ο 

στόχος των επικοινωνιακών σχέσεων και η υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, το οποίο 

είναι εξαιρετικής σηµασίας σαν στόχος όταν πρόκειται για τη χορηγία ενός αθλητικού 

σταδίου (Clark et al., 2002). 

O Meenaghan (1983) εντοπίζει έξι (6) οµάδες στόχων: 

1. ένας χορηγός µπορεί να έχει ευρείς επιχειρησιακούς στόχους, όπως είναι η αύξηση της 

δηµοτικότητας ή η αλλαγή της γνώµης που έχουν οι καταναλωτές για την επιχείρηση 

2. ένας χορηγός µπορεί να έχει στόχους σχετικούς µε το προϊόν, όπως η δηµιουργία 

συγκεκριµένης εικόνας για το προϊόν σχετίζοντας το µε κάποια αθλητική διοργάνωση. 

Αυτή η πρακτική είναι ο λόγος που οι αθλητικές χορηγίες είναι διάσηµες. Οι επιχειρήσεις 

θέλουν να συνδυάσουν τα προϊόντα τους µε δραστηριότητες που θεωρούνται 

«ενεργητικές» και «νεαρές» (Abratt, Clayton and Pitt, 1987, Meenaghan, 1983) 

3. ο χορηγός µπορεί να θέσει στόχους στις πωλήσεις µε την ελπίδα ότι η συµµετοχή σε µια 

διοργάνωση σαν χορηγός θα οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων 

4. οι χορηγοί µπορούν να θέτουν στόχους για την φιλοξενία των θεατών, δηλαδή µπορούν 

να χρησιµοποιήσουν µια αθλητική διοργάνωση σαν µια ευκαιρία να διασκεδάσουν τους 

τωρινούς ή µελλοντικούς πελάτες τους, προµηθευτές ή ακόµα και πολιτικούς 

προσφέροντάς τους δωρεάν εισιτήρια και διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κατά την 

διάρκεια της διοργάνωσης 

5. οι χορηγοί µπορεί να υιοθετήσουν επικοινωνιακούς στόχους έτσι ώστε να τους 

παραχωρηθεί κάποιο επιθυµητό επίπεδο προβολής από τα ΜΜΕ σαν αποτέλεσµα της 

συµµετοχής τους στο άθληµα 
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6. τέλος, βρίσκεται η ικανοποίηση των προσωπικών στόχων του διευθυντή µάρκετινγκ (ή 

του στελέχους που αποφασίζει για τις χορηγίες). Σύµφωνα µε µια θεωρία, ένας διευθυντής 

µάρκετινγκ θα πρέπει να ασχολείται µε τις χορηγίες οι οποίες είναι πιο επικερδείς σε αυτόν 

παρά στην επιχείρηση (Eisenhardt, 1989). 

2.2 Επιλογή της αθλητικής χορηγίας 

Οι εταιρείες επιλέγουν τον στόχο που θέλουν να χορηγήσουν βάσει της εικόνας της 

εταιρείας και και του τρόπου ζωής µε τον οποίο θέλει να σχετίζονται οι πελάτες τους 

οποίους στοχεύει (Simpson, 1999). Επίσης, πρέπει να σκεφτούν τη γεωγραφική 

προσέγγιση της χορηγίας και τις αγοραστικές συνήθειες των πελατών-στόχων όταν 

επιλέγουν ένα αντικείµενο που επιθυµούν να χορηγήσουν (ibid). Το χρονικό σηµείο το 

οποίο θα γίνει η χορηγία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, είτε είναι µια χορηγία που 

διαρκεί όλο το χρόνο είτε είναι εποχιακή είτε απλά είναι κάτι που συµβαίνει µια φορά µόνο 

(ibid). 

Ο Martin (1996) δηλώνει ότι η εικόνα του αθλήµατος, όπως επίσης η εικόνα και η 

προσωπικότητα του αθλητή πρέπει να ταιριάζει µε την εικόνα της εταιρείας-χορηγού για 

να επιτευχθεί µια αποτελεσµατική χορηγία. Όσο πιο όµοια είναι η εικόνα της εταιρείας µε 

την εικόνα του αθλήµατος τόσο πιο θετική θα είναι η ανταπόκριση των πελατών (ibid). Ο 

Martin (1996) προτείνει, επίσης, κάποια βήµατα τα οποία η εταιρεία πρέπει να 

ακολουθήσει ώστε να επιλέξει το κατάλληλο άθληµα ή αθλητή για να χορηγήσει: 

1. Να αποφασίσει για την εικόνα του προϊόντος/εταιρείας που επρόκειτο να προωθηθεί, 

µέσω έρευνας πελατών. 

2. Να αποφασίσει ποιό άθληµα έχει την πιο κοντινή εικόνα µε αυτήν του 

προϊόντος/εταιρείας, µέσα από έρευνα πελατών. 

3. Να διαλέξει έναν αθλητή από το άθληµα που τηρεί τις περισσότερες από τις 

απαιτούµενες προδιαγραφές. Ο αθλητής, επίσης, πρέπει να έχει µια εικόνα η οποία 

ταιριάζει περισσότερο µε την εικόνα και την προσωπικότητα του προϊόντος/εταιρείας. 

4. Εκτίµηση των πελατών για διαφορετικούς αθλητές που χορηγεί η εταιρεία και επιλογή 

του αθλητή ο οποίος βαθµολογήθηκε πιο θετικά από τους υπόλοιπους. 
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Ο Jobber (2001) προτείνει ότι η εταιρεία η οποία προσπαθεί να επιλέξει το αντικείµενο που 

θα χορηγήσει πρέπει να απαντήσει σε µια σειρά από ερωτήσεις οι οποίες θα την οδηγήσουν 

στην επιλογή του κατάλληλου αντικειµένου. Οι ερωτήσεις που προτείνει ο Jobber (2001) 

είναι: 

1. Επικοινωνιακοί στόχοι 

- Τί θέλουµε να πετύχουµε µε τη χορηγία; 

- Είναι στόχος µας η αναγνωρισιµότητα ή η εικόνα, η βελτίωση των 

επικοινωνιακών σχέσεων ή οι ευκαρίες ψυχαγωγίας; 

- Σχετίζεται η εικόνα του γεγονότος µε την εικόνα που επιθυµεί να προβάλλει 

η εταιρεία για τον εαυτό της; 

2. Αγορά-στόχος 

- Ποιές οµάδες καταναλωτών στοχεύουµε να προσεγγίσουµε; 

- Η πελατειακή µας βάση ταιριάζει µε το κοινό το οποίο συµµετέχει στο             

χορηγούµενο γεγονός ή πρόγραµµα; 

3. Ρίσκο 

- Ποιό είναι το ρίσκο µε το οποίο σχετίζεται ο χορηγός; 

- Θα µπορούσε το γεγονός ή το πρόγραµµα να προσελκύσει κακή 

δηµοσιότητα; 

4. Προωθητικές ευκαιρείες 

- Υπάρχουν κάποιες πιθανές προωθήσεις πωλήσεων; 

- Υπάρχουν κάποιες ευκαιρείες δηµοσιότητας; 

5. Παλαιότερα στοιχεία 

- Ποιά είναι τα αποτελέσµατα για τους προηγούµενους χορηγούς του 

συγκεκριµένου προγράµµατος ή δραστηριότητας; 
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- Εάν οι προηγούµενοι χορηγοί είχαν αποσυρθεί για ποιο λόγο συνέβη 

αυτό; 

6. Κόστος 

- Αυτή η χορηγική ευκαιρία έχει κάποια επενδυτική απόδοση; 

2.3 Μέτρηση της αποτελεσµατικότητας 

Η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας πραγµατοποιείται εξετάζοντας 

διαφορετικά είδη παρατηρήσεων τα οποία µπορεί να εκµαιεύονται µέσα από προσωπικές 

συνεντεύξεις, τηλεφωνικές συνεντεύξεις ή ερωτηµατολόγια (Gronkvist, 1999). Αυτές οι 

µέθοδοι προσφέρουν µια εκτίµηση του βαθµού της αναγνωρισιµότητας που δηµιουργήθηκε 

για την εταιρεία/προϊόν. Για να είναι πιο αποτελεσµατικές όλες αυτές οι µέθοδοι απαιτούν 

ποσοτικούς στόχους για να είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί σύγκριση µε τα 

αποτελέσµατα. Είναι απαραίτητο να γνωρίζεις τι θέλεις να πετύχεις µε τη χορηγία (ibid). 

Σύµφωνα µε τον Gronkvist (1985) το ευκολότερο είδος εκτίµησης των αποτελεσµάτων της 

χορηγίας είναι µια µέθοδος µέτρησης των συµβόλων η οποία ονοµάζεται «Day-after-

Recall». Η έρευνα των πελατών πραγµατοποιείται µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις και 

ζητάται από τους πελάτες να αναφέρουν τα ονόµατα των εταιρειών που θυµούνται. Αυτό 

γίνεται µια µέρα αφότου ένα χορηγούµενο γεγονός έχει µεταδοθεί από την τηλεόραση 

(ibid). Για να κερδίσουν οι εταιρείες πιο ποιοτικά αποτελέσµατα του αντίκτυπου της 

χορηγίας ο Gronkvist (1985) προτείνει συνεντεύξεις σε βάθος σε µορφή focus groups όπου 

εξετάζεται η συσχέτιση µεταξύ χορηγού και χορηγούµενου. Μετά από αυτό πρέπει να 

ακολουθήσει µια ποσοτική έρευνα για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τις υποθέσεις που 

προέκυψαν από τα focus groups (ibid). 

Οι Cornwell και Maignan (1998) παρέχουν µια σύνοψη κάποιων µεθόδων µέτρησης οι 

οποίες είναι διαθέσιµες για τις εταιρείες και έχουν συζητηθεί από κάποιους ερευνητές: 

• Μέθοδοι βασισµένοι στην έκθεση (Exposure-based methods) 

Αυτή η µέθοδος αποτελείται από δύο κύριες τεχνικές. Η πρώτη είναι η καταγραφή της 

ποσότητας και της φύσης της κάλυψης από τα µέσα ενηµέρωσης που παρέχεται στα 

χορηγούµενα γεγονότα (ibid). Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται συχνά από τις επιχειρήσεις 
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αλλά έχει δεχθεί έντονη κριτική από τους ερευνητές (ibid). Οι Cornwell και Maignan 

(1998) ισχυρίζονται ότι η κάλυψη από τα µέσα ενηµέρωσης δεν είναι ο στόχος της 

χορηγίας και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας. Η 

δεύτερη τεχνική βασισµένη στην έκθεση υπολογίζει το άµεσο και έµµεσο κοινό (ibid). 

• Tracking measures 

Αυτή η τεχνική βασίζεται στη µέτρηση της αναγνωρισιµότητας, της εξοικείωσης και των 

προτιµήσεων που προκαλεί η χορηγία µέσω έρευνας των πελατών (ibid). Αυτή η µέθοδος 

είναι πιο συχνή σε εµπειρικές µελέτες χορηγίας (ibid). Οι Cornwell και Maignan (1998) 

διεξήγαγαν έρευνα για να εξετάσουν την ανάκληση των διαφηµίσεων των χορηγών, την 

αναγνωρισιµότητα αυτών και τις στάσεις απέναντι στον χορηγό και στα προϊόντα του. 

Παρόλαυτά, οι συγγραφείς προτείνουν ότι για να κερδίσουν µια πιο ακριβή µέτρηση των 

αποτελεσµάτων της χορηγίας, οι έρευνες πρέπει να µετράνε τη σχέση του χορηγού µε 

κριτήρια όπως είναι η φιλικότητα, η καλοσύνη και η εγγύτητα µε την κοινωνία (ibid). 

• Πειράµατα 

Επιπλέον, οι συγγραφείς προτείνουν ότι τα πειράµατα είναι η µοναδική µέθοδος για τη 

µέτρηση εξωτερικών µεταβλητών κι έτσι και του αντίκτυπου της χορηγίας (ibid). Αυτό 

µπορεί να γίνει µε τη µέτρηση της αναγνώρισης της διαφήµισης του χορηγού κατά τη 

διάρκεια κάποιων φάσεων ενός αθλητικού γεγονότος (ibid).  

Ο Jobber (2001) ισχυρίζεται ότι οι στόχοι της χορηγίας πρέπει να ακολουθούνται από 

αποτελέσµατα για να γίνει η εκτίµηση της επιτυχίας της χορηγίας. Επιπρόσθετα, ο Jobber 

(2001) προτείνει ότι µια διαδικασία εκτίµησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν οι εταιρείες 

θέλουν να γνωρίζουν τα αποτελέσµατα µιας χορηγικής δραστηριότητας. Η διαδικασία 

αποτελείται από τέσσερα βήµατα: 

1. Καθορισµός της παρούσας θέσης του λογότυπου της εταιρείας σε όρους 

αναγνωρισιµότητας και εικόνας στο κοινό-στόχο πριν τη χορηγία. 

2. Ο καθορισµός των στόχων της χορηγίας. 

3. Καταγραφή των διαφορών στην αναγνωρισιµότητα και στις στάσεις των πελατών 

απέναντι στης εταιρεία. 
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4. Σύγκριση των επιπέδων απόδοσης µετά τη χορηγία µε τους αρχικούς στόχους (ibid). 

Οι Jiffer και Roos (1999) παρέχουν πέντε διαφορετικές µεθόδους µέτρησης για το αν η 

χορηγία ήταν επιτυχηµένη ή όχι: 

• Η προβολή του τύπου (Press monitoring) 

Αυτή η µέθοδος είναι ένας απλός και εύκολος τρόπος εκτίµησης του αποτελέσµατος της 

χορηγίας. Αποκόµµατα του τύπου παρουσιάζονται στους χορηγούς από τον χορηγούµενο 

για να τους κάνει να νιώσουν ευχαριστηµένοι για την επένδυση τους. Υπάρχουν, επίσης, 

οργανισµοί οι οποίοι ασχολούνται µε τη συλλογή αποκοµµάτων και προσλαµβάνονται από 

τους χορηγούς. 

• Έκθεση στην τηλεόραση 

Όσο περισσότερη έκθεση στην τηλεόραση έχει ένα γεγονός τόσο πιο πολύτιµο είναι για 

τον χορηγό, κάτι το οποίο ισχύει απόλυτα για τα αθλητικά γεγονότα. Αυτή η µέθοδος 

στοχεύει στη µέτρηση της τηλεοπτικής κάλυψης της χορηγίας και της ώρας που «είναι 

στον αέρα» το αθλητικό γεγονός παρέχοντας στον χορηγό δύο είδη πηγών πληροφορίας. 

Πρώτον, ο χορηγός θα ξέρει πόσο χρόνο αναµετάδοσης έχει το γεγονός, καθώς και τι 

είδους κανάλια αλλά και ποιές χώρες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το 

γεγονός και κατά συνέπεια τη χορηγία. ∆εύτερον, η εταιρεία θα είναι ικανή να υπολογίσει 

το µέγεθος του κοινού το οποίο αναµένεται να παρακολουθήσει το κάθε κανάλι. 

Βασισµένο στο αποτέλεσµα αυτής της µεθόδου οι χορηγοί µπορούν να υπολογίσουν το 

κόστος παρακολούθησης ανά άτοµο. 

• SPINDEX 

Η SPINDEX είναι µια µέθοδος η οποία χρησιµοποιείται για τη µέτρηση του χρόνου που 

αποκτά κάθε χορηγός ή κάποιος που αγοράζει διαφήµιση σταδίου σε τηλεοπτική 

αναµετάδοση και σε όλα τα κανάλια. Το αποτέλεσµα αυτής της µεθόδου µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό εαν µια χορηγία είναι επιτυχηµένη ή όχι συγκρίνοντας 

την επένδυση της χορηγίας µε την παραδοσιακή τηλεοπτική διαφήµιση. Οι χορηγοί πρέπει 

να έχουν υπόψη τη φύση του αθλήµατος το οποίο επιλέγουν να χορηγήσουν. Για 

παράδειγµα, το χόκεϊ επί πάγου είναι ένα πολύ έντονο και γρήγορο άθληµα µε απότοµες 
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κινήσεις της κάµερας σε σύγκριση µε το ποδόσφαιρο που είναι πιο αργό και προσφέρει στο 

κοινό µια πιο ευρεία άποψη. 

Η αξία SPINDEX υπολογίζεται µε τη βοήθεια τεσσάρων µεταβλητών: 

� Ο χρόνος διαφήµισης που αποκτιέται µέσα από την τηλεοπτική 

αναµετάδοση. 

� Ο αριθµός των φορών που εµφανίζεται η διαφήµιση. 

� Το µήκος της αναµετάδοσης 

� Νούµερο των θεατών που παρακολούθησαν την τηλεοπτική 

αναµετάδοση. 

Το αποτέλεσµα από την έρευνα SPINDEX δίνει στο χορηγό τρία επίπεδα κόστους 

σύνδεσης τα οποία θα είναι χρήσιµα για τη σύγκριση της επένδυσης χορηγίας µε µια άλλη 

διαφηµιστική επένδυση. 

� Κόστος σύνδεσης ανά δευτερόλεπτο διαφήµισης. 

� Κόστος σύνδεσης ανά τηλεθεατή. 

� Κόστος σύνδεσης ανά πόντο SPINDEX (κόστος ανά σποτ 30 δευτερολέπτων). 

• Έρευνα αγοράς 

Είναι σχετικά συνηθισµένο να χρησιµοποιείται η έρευνα αγοράς για την απόκτηση 

πληροφοριών σχετικά µε το αντίκτυπο της χορηγίας. Αυτές οι πληροφορίες 

χρησιµοποιούνται από χορηγούς για να λάβουν σηµαντικές αποφάσεις όσον αφορά 

δραστηριότητες του µάρκετινγκ και επενδύσεις που σχετίζονται µε διάφορες µεθόδους 

µάρκετινγκ και media. Οι διάφοροι τρόποι διαξαγωγής µιας έρευνας αγοράς είναι οι 

ακόλουθοι: 

Τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις χρησιµοποιούνται κυρίως όταν ο χορηγός θέλει να µετρήσει 

τα επίπεδα αναγνωρισιµότητας. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται όταν υπάρχει έλλειψη 
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χρόνου, καθώς αν οι χορηγοί θέλουν να καταγράψουν το αποτέλεσµα ενός γεγονότος που 

µεταδόθηκε από την τηλεόραση πρέπει να δουλέψουν γρήγορα. Για να εξετάσουν τα 

αποτελέσµατα ενός γεγονότος που µεταδόθηκε σε όλη τη χώρα είναι πιο λογικό να 

χρησιµοποιήσουν τηλεφωνικές συνεντεύξεις.  

Ταχυδροµικές Συνεντεύξεις 

Τα ερωτηµατολόγια που αποστέλλονται ταχυδροµικά παίρνουν χρόνο και πρέπει να 

λαµβάνονται ως µια µακροπρόθεσµη µέθοδος. Αυτή η προσέγγιση µπορεί να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά µε το τι προσελκύει το ενδιαφέρον της οµάδας-στόχου  και να 

προσφέρει την επιβεβαίωση στο χορηγό ότι οι προσπάθειες του έχουν τη σωστή 

κατεύθυνση. 

Γενικές (Omnibus) έρευνες 

Αυτή η έρευνα περιλαµβάνει ένα ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις που περικλείουν πολλές 

θεµατικές περιοχές από τις καταναλωτικές συνήθειες µέχρι τα συµπεριφορικά µοτίβα 

απέναντι σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι αυτή η µέθοδος 

είναι ένας πολύ αποτελεσµατικός τρόπος, από άποψη κόστους, που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας. 

Συνεντεύξεις σε βάθος 

Μέσω των συνεντεύξεων σε βάθος στοχεύεται περισσότερο η ποιότητα και όχι η 

ποσότητα. Χρησιµοποιούνται συνήθως ανοιχτές ερωτήσεις για την απόκτηση όσο το 

δυνατόν περισσότερων πληροφοριών. Στον τοµέα της χορηγίας αυτή η µέθοδος αποτελεί 

µια προσέγγιση η οποία οδηγεί στην κατανόηση των αποτελεσµάτων της χορηγίας πάνω 

στις σχέσεις που δηµιουργούνται. 

Οµαδικές συζητήσεις 

Οι οµαδικές συζητήσεις είναι µια περαιτέρω ανάπτυξη των συνεντεύξεων σε βάθος. 

Χρησιµοποιούνται και σε αυτή τη µέθοδο ανοιχτές ερωτήσεις µε στόχο την ποιοτική 

πληροφόρηση. Αυτή η συζήτηση µπορεί να παράγει νέες ιδέες για µελλοντικές χορηγίες 

καθώς επιτρέπει στους ανθρώπους να παρουσιάσουν τις αληθινές τους απόψεις και να 

κάνουν προτάσεις πιο ελεύθερα. 
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• Συµπεριφορικές έρευνες 

Ο σκοπός αυτών των συµπεριφορικών ερευνών στην χορηγία είναι κυρίως η διερεύνηση 

των αλλαγών που συνέβησαν στον τρόπο που το κοινό βλέπει τον χορηγό. Ένα 

πλεονέκτηµα που οδηγεί πολλές εταιρείες να εµπλακούν σε χορηγίες είναι η δηµιουργία 

καλής θέλησης και οι συµπεριφορικές έρευνες εξετάζουν εαν αυτό επετεύχθει για έναν 

συγκεκριµένο χορηγό. 

Πηγή: Jiffer and Roos (1999) 

Σύµφωνα µε τον Meenaghan (1983) υπάρχουν τέσσερις κύριοι τρόποι για να µετρήσουµε 

την αποτελεσµατικότητα της αθλητικής χορηγίας: 

• Μέτρηση της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας στις πωλήσεις 

Αυτό είναι κάτι που µπορεί να µετρηθεί άµεσα µέσω µετρήσεων της ποσότητας των 

ταχυδροµικών παραγγελιών, µέσω οικονοµετρικής ανάλυσης και µέσω του τεστ 

µάρκετινγκ. Η δυσκολία µε αυτόν τον τύπο µέτρησης είναι το πρόβληµα του διαχωρισµού 

των πωλήσεων που προέρχονται από την χορηγία και των πωλήσεων που δεν προέρχονται 

από αυτήν. 

• Μέτρηση της επικοινωνιακής αποτελεσµατικότητας της χορηγίας 

Η επικοινωνιακή αποτελεσµατικότητα µπορεί να µετρηθεί µε πέντε διαφορετικούς τρόπους 

οι οποίοι είναι η µέτρηση της αναγνωρισιµότητας, η µέτρηση της ανάκλησης (recall), οι 

συµπεριφορικές έρευνες, οι ψυχολογικές µετρήσεις και η διατήρηση αρχείου για 

οποιαδήποτε αυξανόµενη ζήτηση δειγµάτων και πληροφοριών σχετικά µε την εταιρεία και 

τα προϊόντα της. Όπως και στη µέτρηση των πωλήσεων, είναι δύσκολο για την εταιρεία να 

γνωρίζει τι πραγµατικά προέρχεται από την χορηγία. 

• Μέτρηση της κάλυψης των µέσων ενηµέρωσης που προέρχεται από την 

χορηγία 

Για τη µέτρηση της κάλυψης των µέσων ενηµέρωσης, τα κατάλληλα εργαλεία είναι η 

µέτρηση της διάρκειας της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής κάλυψης και της γραπτής 

κάλυψης των µέσων ενηµέρωσης. Αυτός ο τύπος µέτρησης έχει το πλεονέκτηµα ότι είναι 
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εύκολος στη χρήση κι έτσι είναι πολύ δηµοφιλής. Παρόλαυτά, αυτοί που ασκούν κριτική 

σε αυτόν τον τύπο µέτρησης, ισχυρίζονται ότι καλύπτει µόνο την αποκτηθείσα 

δηµοσιότητα, η οποία είναι ίδια µε την πληρωµένη διαφήµιση. 

• Μέτρηση της συνεχόµενης καταλληλότητας της χορηγίας καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου 

Στη µέτρηση της καταλληλότητας, το κλειδί στο θέµα είναι η καταγραφή και η µέτρηση 

του κοινού για το χορηγούµενο αντικείµενο ή γεγονός, για να σιγουρευτεί η εταιρεία ότι 

ταιριάζει αυτό που χορηγείται µε την αγορά-στόχο. Η µέτρηση του κοινού είναι, επίσης, 

κάτι εύκολο και δεν απαιτεί πολλή δουλειά στην αθλητική χορηγία καθώς είναι κάτι που 

καταγράφεται επίσηµα. Η έρευνα της αντίληψης της αγοράς για τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα είναι, επίσης, κάτι που µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Η κάλυψη των µέσων 

ενηµέρωσης είναι κι αυτός ένας δείκτης της καταλληλότητας της χορηγίας. Σύµφωνα µε 

τους Mescon και Tilson (1987), ένας άλλος τρόπος αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας 

είναι οι έρευνες αναγνωρισιµότητας πριν και µετά τη χορηγία ώστε να αποδειχτεί ο 

αντίκτυπος της χορηγίας πάνω στην εικόνα της εταιρείας, στην αναγνώριση του προϊόντος 

και σε άλλους στόχους δηµοσίων σχέσεων (Mescon-Tilson 1987). 

2.4 Μέτρηση ισοδύναµων αξιών των µέσων ενηµέρωσης(media equivalency values) 

Ο πιο συχνός τρόπος µέτρησης της αποτελεσµατικότητας είναι η προσέγγιση που 

χρησιµοποιεί ισοδύναµες αξίες των µέσων ενηµέρωσης (media equivalency values) για να 

εκτιµήσει την αξία της κάλυψης των µέσων ενηµέρωσης που λαµβάνει  η εταιρεία. 

Συγκρίνει την αξία της κάλυψης των µέσων ενηµέρωσης που προέρχεται από την χορηγία 

µε το κόστος του αντίστοιχου χώρου και χρόνου διαφήµισης. Συνήθως περιλαµβάνει την 

ποσοτικοποίηση των παρακάτω: 

• διάρκεια τηλεοπτικής κάλυψης, συµπεριλαµβανοµένων και των προφορικών 

και οπτικών αναφορών 

• διάρκεια ραδιοφωνικών αναφορών 

• έκταση της κάλυψης του τύπου, µετρηµένη σε εκατοστά της στήλης 
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Τυπικά, αυτές οι αναφορές των µέσων ενηµέρωσης καταγράφονται και αποδίδεται σε 

αυτές µια χρηµατική αξία βασισµένη στην ανάλογη αξία της διαφήµισης. Ένας από τους 

πιο εύκολους τρόπους εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας είναι η µέτρηση της συνολικής 

κάλυψης από τα µέσα ενηµέρωσης που κέρδισε η χορηγός εταιρεία (Theaker, 2004).  

∆ηλαδή, στην ουσία υπολογίζονται τα εκατοστά της στήλης, στην περίπτωση του τύπου, ή 

τα δευτερόλεπτα, στην περιπτωση τηλεοπτικής κάλυψης και πολλαπλασιάζονται µε το 

αντίστοιχο µέσο κόστος διαφήµισης του συγκεκριµένου µέσου. Ο αριθµός που προκύπτει 

ως αποτέλεσµα είναι το ποσό που θα έπρεπε να πληρώσει η χορηγός εταιρεία αν 

επιθυµούσε να τοποθετήσει µια διαφήµιση του ίδιου µεγέθους στο συγκεκριµένο µέσο. 

Υπολογίζοντας όλη την κάλυψη από τα µέσα ενηµέρωσης κατ’ αυτό τον τρόπο και 

πραγµατοποιώνας τέτοιους υπολογισµούς µπορείς να βγάλεις µια συνολική ισοδύναµη 

διαφηµιστική αξία (AVE) για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (Jeffries-Fox, 2003). 

Για παράδειγµα, σε ένα χρόνο η Volvo υπολόγισε ότι κέρδισε 7 δολάρια σε αξία για κάθε 1 

δολάριο που ξόδεψε στη χορηγία της στο τένις. Αυτό προέκυψε από 2,26 δισεκατοµµύρια 

εµφανίσεις, περιλαµβάνοντας την τηλεόραση, τον τύπο, το ραδιόφωνο, την θεαµατικότητα 

του γεγονότος και τις προωθήσεις. Αυτές οι εµφανίσεις υπολογίστηκαν σε 32,8 

εκατοµµύρια δολάρια σε ισοδύναµη διαφηµιστική αξία και η Volvo ξόδεψε λιγότερα από 5 

εκατοµµύρια δολάρια για τη χορηγία της (Schlossberg, 1991). Η ανάλυση αυτού του τύπου 

µπορεί να παρέχει µια διαχρονική συγκριτική µέτρηση της έκθεσης. ∆ίνει τη δυνατότητα 

στο χορηγό να συµπεράνει ότι η συνολική έκθεση της χρονιάς που ισοδυναµεί µε 32,8 

εκατοµµύρια δολάρια είναι µεγαλύτερη/µικρότερη από την έκθεση του προηγούµενο 

χρόνου. Επίσης, µπορεί να παρέχει στους αθλητικούς µάνατζερ πληροφορίες που τους 

δίνουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν την αξία της έκθεσης του χορηγούµενου γεγονότος ή 

οργανισµού µε την αξία ενός ανταγνωνιστικού γεγονότος (Crompton, 2004).  

Αν η κάλυψη των µέσων ενηµέρωσης χρησιµοποιείται ως µέτρο της αποτελεσµατικότητας 

της χορηγίας, οι εκθέσεις πρέπει να µετριούνται για να αντικατοπτρίσουν (i) τη σχετική 

ελκυστικότητα των διαφορετικών τύπων κάλυψης των µέσων ενηµέρωσης και (ii) την 

ποιότητα της κάλυψης, κάτι το οποίο είναι πιθανό να διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. 

Επειδή η ελκυστικότητα ποικίλει, το ίδιο συµβαίνει και µε το ποσοστό του κόστους της 

ισοδύναµης διαφήµισης όταν χρησιµοποιείται η µέτρηση της αξίας της έκθεσης στα µέσα 

ενηµέρωσης. Για κάποιες εταιρείες, µια αναφορά της χορηγίας µπορεί να αξίζει µόνο 10% 

του αντίστοιχου χρόνου διαφήµισης σε ένα συγκεκριµένο µέσο, ενώ για άλλες µπορεί να 



 
23 

αξίζει το 100%. Επειδή οι εταιρείες καπνού, για παράδειγµα, δεν έχουν τη δυνατότητα να 

διαφηµιστούν στην τηλεόραση, οι αναφορές της χορηγίας σε αυτό το µέσο είναι πιθανό να 

εκτιµούνται πιο υψηλά από αυτές τις εταιρείες από ότι παρόµοιες εκθέσεις οι οποίες 

επιτυγχάνονται από προµηθευτές αναψυκτικών. Για παράδειγµα, η Coca-Cola έχει µια 

αβοήθητη ανάκληση (unaided recall) η οποία αγγίζει το 95%, κι έτσι η κάλυψη των µέσων 

ενηµέρωσης είναι πολύ πιθανο να µην είναι τόσο σηµαντική για αυτό το προϊόν όσο θα 

ήταν για ένα νέο αναψυκτικό που προσπαθεί να χτίσει το όνοµα του (Crompton, 2004). 

Η ποιότητα της κάλυψης των µέσων ενηµέρωσης είναι πιθανό να ποικίλει από πολύ 

ευννοϊκή σε λιγότερο ευννοϊκή. Επίσης, η τοποθεσία και η φύση της κάλυψης που 

αποκτιέται ακόµα και από ένα απλό µέσο θα επηρεάσει το αντίκτυπο της χορηγίας. Για 

παράδειγµα, µια ευννοϊκή αναφορά από τον συντάκτη ίσως θεωρηθεί ότι έχει µεγαλύτερη 

αξία από ότι οι αναφορές σε µια αθλητική στήλη ή ένα όνοµα σε έναν τίτλο ή µια 

φωτογραφία µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει µεγαλύτερη αξία από ότι µια αναφορά της 

εταιρείας µέσα σε µια ιστορία. Μερικές εταιρείες αποδίδουν διαφορετικές αξίες σε 

διαφορετικές εκδόσεις χρησιµοποιώντας βαρύτητες. Έτσι, µεταβλητές οι οποίες µπορούν 

να επηρεάσουν τις ισοδύναµες αξίες των µέσων ενηµέρωσης (media equivalency values) 

περιλαµβάνουν: την ποιότητα της έκθεσης, το µέγεθος του κοινού, τα δηµογραφικά του 

κοινού,  τα κύρια µηνύµατα που επικοινωνούνται, τον τύπο της κάλυψης και τη θέση 

(Crompton, 2004). 

Ένας τελικός τύπος µέτρησης της ποιότητας που χρησιµοποιείται, εκφράζει την κάλυψη 

των µέσων ενηµέρωσης που επετεύχθει από τον χορηγό ως ποσοστό της συνολικής 

κάλυψης της δραστηριότητας και/ή ως ποσοστό των συνολικών αναφορών όλων των 

χορηγών της δραστηριότητας. Αν αυτό το ποσοστό είναι λογικά υψηλό, θεωρείται πιο 

πιθανό να έχει ένα µεγαλύτερο αντίκτυπο από τους υπόλοιπους χορηγούς (Crompton, 

2004). 

Οι µετρήσεις της κάλυψης των µέσων ενηµέρωσης συχνά φουσκώνουν την πραγµατική της 

αξία. Αυτό φούσκωµα µπορεί να συµβεί µε τρείς τρόπους. Πρώτον, το µήκος του άρθρου 

µετριέται και θεωρείται ισοδύναµο µε διαφηµιστικό χώρο, ακόµη και αν το όνοµα του 

χορηγού αναφέρεται µόλις δύο φορές µέσα στο άρθρο. ∆εύτερον, όταν υπολογίζεται η 

ισοδύναµη αξία του διαφηµιστικού χώρου, εκτιµάται µε το µέγιστο κόστος που στην 

πραγµατικότητα το πληρώνουν πολύ λίγες εταιρείες. Η τρίτη και πιο σηµαντική πηγή 
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φουσκώµατος είναι η υπόθεση ότι τριάντα δευτερόλεπτα επίδειξης του σήµατος της 

εταιρείας στο φόντο της τηλεοπτικής µετάδοσης ισούται µε τριάντα δευτερόλεπτα ενός 

τηλεοπτικού σποτ όπου ο διαφηµιστής πουλάει. Έτσι, µια αξιοσέβαστη αρχή σχολιάζοντας 

τη χρήση αυτών των µεθόδων από την εταιρεία του John Hancock δήλωσε «Αυτές οι 

µέθοδοι είναι µια ανοησία. Εάν η διοίκηση της εταιρείας του Hancock πιστεύει ότι 30 

δευτερόλεπτα της ταυτότητας έχουν την ίδια αξία µε 30 δευτερόλεπτα ενός διαφηµιστικού 

σποτ, τότε αυτό είναι πρόβληµα.» (Ukman, 1992, p. 2). 

Η χρήση των µετρήσεων κάλυψης από τα µέσα ενηµέρωσης σηµαίνει ότι η χορηγία 

ορίζεται σε όρους παραδοσιακής διαφήµισης κάτι το οποίο είναι ακατάλληλο επειδή η 

χορηγία και η διαφήµιση είναι σχεδιασµένες για να πετύχουν διαφορετικούς στόχους. Η 

χορηγία δεν είναι απλά διαφήµιση µε προστιθέµενη αξία, είναι ένα ποιοτικά διαφορετικό 

όχηµα (Ukman,1996). Υπάρχει µια τάση να µετράµε ότι είναι εύκολο και όχι ότι είναι 

σηµαντικό. Το CPM (κόστος ανά χίλια άτοµα που εκτέθηκαν στο όνοµα της εταιρείας) 

αντιπροσωπεύει µόνο µια γραπτή δικαιολόγηση της επένδυσης και όχι µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν πάνω στην ανάκληση 

παρατήρησης των σηµάτων σε αθλητικά γήπεδα σε σύγκριση µε µια διαφήµιση για την 

ίδια µάρκα οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι τα άτοµα χρειάζονται 10 φορές µεγαλύτερη 

έκθεση στο σήµα της εταιρείας όταν βρίσκεται σε πινακίδες στο φόντο από ότι µια 

τηλεοπτική διαφήµιση για να επιτευχθούν παρόµοια επίπεδα ανάκλησης (Poknywczynski, 

2000). Το θέµα εκφράστηκε µε τους ακόλουθους όρους: 

Η µέτρηση της «ορατότητας» (visibility) αφήνει τα πραγµατικά ερωτήµατα αναπάντητα. 

Παρατηρεί κανείς το λογότυπο που είναι στο φόντο; Τι µήνυµα επικοινωνεί η εταιρεία µε 

το λογότυπο της στο πίνακα των σκόρερ; Η εταιρεία πληρώνει ένα υψηλό ποσό για να 

είναι ορατή στο συγκεκριµένο περιβάλλον. Αξίζει περισσότερο στην πραγµατικότητα να 

δει κάποιος το λογότυπο της εταιρείας στο πίνακα των σκόρερ του NBA All Star Game 

από ότι αν το δει κάπου σε ένα κτίριο; Γνωρίζει κανείς ότι η εταιρεία είναι ο χορηγός του 

γεγονότος; Νοιάζεται κανείς; Αυτές οι ερωτήσεις δεν έχουν σχέση µε την ορατότητα. 

Αυτές οι ερωτήσεις δεν έχουν σχέση µε το αντίκτυπο.»(Crimmins and Horn 1996, p. 12). 

Ένας υπερασπιστής αυτών των µεθόδων απάντησε: 
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«Είναι καλύτερο να διακόψεις µια τηλεοπτική µετάδοση µε το µήνυµα σου; Είναι 

καλύτερο να αναστατώσεις τους τηλεθεατές; Φυσικά, συνήθως δεν τους αναστατώνετε 

γιατί είναι πιθανότατα στην κουζίνα ή στο µπάνιο.»  (Urbanski, 1992). 

Αυτός ο τύπος υπεράσπισης δεν είναι πειστικός. Η χορηγία στερείται των πιθανοτήτων 

άµεσου αποτελέσµατος που σχετίζονται µε τη διαφήµιση. Αυτό αναγνωρίζεται ευρέως και 

εξηγεί γιατί ο εµπειρικός κανόνας που υιοθετείται από τους χορηγούς που χρησιµοποιούν 

την µέτρηση της κάλυψης των µέσων ενηµέρωσης σαν πρωταρχικό τους εργαλείο απαιτεί 

ότι η συνολική έκθεση που λαµβάνεται πρέπει να αξίζει τουλάχιστον τρεις µε έξι φορές το 

κόστος της χορηγίας (Crompton, 2004). 

Πέρα από τους πραγµατικούς περιορισµούς της προσέγγισης της έκθεσης στα µέσα 

ενηµέρωσης που συζητήθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, υπάρχει ένα σηµαντικό 

µειονέκτηµα στην προσέγγιση αυτή όσον αφορά την εκτίµηση του αποτελέσµατος στην 

αναγνωρισµότητα. Οι µετρήσεις της έκθεσης στα µέσα ενηµέρωσης στόχο έχουν να 

εκτιµήσουν την έκταση του αποτελέσµατος των µέσων ενηµέρωσης που είχε το µήνυµα 

της εταιρείας. Το απότέλεσµα των µέσων ενηµέρωσης, παρόλα αυτά, δεν ισούται µε την 

αναγνωρισιµότητα που επιτυγχάνεται στην αγορά-στόχο (Crompton, 2004). Έχει 

παρατηρηθεί ότι: 

Ενώ µπορείς να έχεις έναν οδηγό για την ορατότητα της χορηγίας σου και τις δυνατότητες 

σχετικά µε το κοινό-στόχο σου, δε µπορείς σε καµία περίπτωση να πεις µετρώντας τις 

αναφορές στα µέσα ενηµέρωσης πόσα άτοµα από το κοινό στο οποίο στοχεύεις είδαν τις 

αναφορές, ούτε πως η συµπεριφορά των τηλεθεατών επηρεάστηκε από τη χορηγία. 

(Sleight, 1989, p. 227) 

Για να επιτευχθεί αναγνωρισιµότητα, τα µέλη της αγοράς-στόχου πρέπει να ερµηνεύσουν 

το µήνυµα και µετά να το αποροφήσουν. Υπάρχει µια σοβαρή πιθανότητα αυτό να µη 

συµβεί καθώς τα άτοµα εκτίθενται σε πολλές περισσότερες πληροφορίες από ότι είναι 

δυνατό να δεχτούν ή να αποκωδικοποιήσουν. Επιλεκτική αντίληψη και παρακράτηση 

σηµαίνει ότι τα άτοµα καταλαβαίνουν και παρακρατούν µόνο ένα µικρό µερίδιο των 

πληροφοριών στις οποίες εκτίθονται. Τα άτοµα έχουν την τάση να επιλέγουν αυτά τα οποία 

τους ενδιαφέρουν και ταιριάζουν µε τα υπάρχοντα συναισθήµατα και πιστεύω τους, 

αγνοώντας τα υπόλοιπα. Εάν κάποιο όνοµα, εικόνα, λογότυπο ή κάποιο άλλο σηµάδι δεν 
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είναι ελκυστικό ή φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να του δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, 

τότε είναι απίθανο το άτοµο να ενεργοποιήσει τις αισθήσεις του και κατά συνέπεια το 

µήνυµα να µην ληφθεί. Αυτό εξηγεί τα αποτελέσµατα που έλαβε η Coca-Cola από 

συνεντεύξεις που έλαβαν µέρος σε έναν γεγονός που είχε διοργανώσει η NASCAR που 

ονοµαζόταν Coca-Cola 600. Για επτά ώρες, οι άνθρωποι που ήταν εκεί παρακολουθούσαν 

έναν αγώνα µήκους εξακοσίων µιλίων γύρω από ένα τεράστιο λογότυπο της Coca-Cola. Το 

60% από αυτούς δε µπορούσε να ονοµάσει το χορηγό µετά το γεγονός (D’Alesandro, 

2001). Έτσι, η επικοινωνία δεν είναι µια µονόπλευρη διαδικασία από την πλευρά του 

χορηγού προς την αγορά-στόχο. Είναι µια αµφίδροµη διαδικασία που εξαρτάται από τους 

αποδέκτες του µηνύµατος που ενδιαφέρονται να ερµηνεύσουν και να αποροφήσουν την 

πληροφορία. 

Παρά τους σηµαντικούς περιορισµούς που σχετίζονται µε τη χρήση της µέτρησης έκθεσης 

στα µέσα ενηµέρωσης και της µέτρησης του ισοδύναµου της διαφήµισης (advertising 

equivalency) για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας, αυτά τα µέτρα 

συνεχίζουν να είναι τα πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα εργαλεία εκτίµησης µε το 70% των 

εταιρειών, σε µια έρευνα, να δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν τα µέτρα media equivalencies, 

ενώ το 40% αυτών των εταιρειών µέτρησαν την αναγνωρισιµότητα/εικόνα και µόλις το 7% 

µέτρησαν τις αλλαγές στον όγκο των πωλήσεων (Poknywczynski, 2000). Υπάρχουν τρεις 

πρακτικοί λόγοι για την έµφαση που δίνεται στα µέτρα των ισοδύναµων αξιών των ΜΜΕ 

(media equivalencies). Πρώτον, είναι εύκολα για τη διοίκηση να τα καταλάβει. ∆εύτερον, 

αυτοί οι τύποι πλρηροφορίας είναι εύκολο να συλλεχθούν. Τρίτον, προσφέρουν ποσοτικά 

στατιστικά που δίνουν την εντύπωση ότι οι αποφάσεις της χορηγίας βασίζονται σε 

αντικειµενικές πληροφορίες και έτσι προσφέρουν ηρεµία σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι 

για τη λήψη αυτών των αποφάσεων. Οι αθλητικοί µάνατζερ οι οποίοι επιθυµούν να 

περιλαµβάνουν ένα µέτρο των δυνατοτήτων του χορηγούµενου γεγονότος στις προτάσεις 

τους, µπορούν εύκολα να υιοθετήσουν αυτό το µέτρο. Επίσης, η έκθεση στα µέσα 

ενηµέρωσης είναι το µόνο µέτρο εκτίµησης που µπορεί να λάβει µέρος χωρίς την εισβολή 

στην επιχείρηση των χορηγών του γεγονότος. Άλλα µέτρα απαιτούν, για παράδειγµα, 

εξέταση των επιπέδων αναγνωρισιµότητας του προϊόντος πρίν και µετά τη χορηγία ή 

εξέταση των πωλήσεων, που είναι πολύ πιθανόν να είναι εκτός των δεδοµένων πρόσβασης 

της εταιρείας (Crompton, 2004). 
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στον παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία που έχει υιοθετηθεί για τη 

συγκεκριµένη έρευνα. Γίνεται αναφορά στον σκοπό της έρευνας και στη συνέχεια υπάρχει 

λεπτοµερής περιγραφή της µεθόδου που ακολουθείται. Τέλος, γίνεται αναφορά στο δείγµα 

της έρευνας και στους περιορισµούς της. 

3.1 Εισαγωγή 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να δοθεί ο τρόπος µε τα οποία θα διεξαχθεί η έρευνα, 

τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της και όλα τα στάδια της από τη 

θεωρητική προσέγγιση της µέχρι και την ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν. 

Το περιεχόµενο και τα βασικά στάδια, τα οποία πρέπει να περιλαµβάνει µια έρευνα, 

προσδιορίζονται από διάφορους παράγοντες. Mεταξύ των κυριότερων θεωρούνται οι εξής: 

• Ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η έρευνα. 

• Η φύση του αντικειµένου. 

• Οι χρησιµοποιούµενες επιστηµονικές µέθοδοι προσέγγισης του θέµατος. 

• Το αν η έρευνα στηρίζεται σε πρωτογενή ή δευτερογενή έρευνα. 

• Η τελική µορφή την οποία θα έχει η έρευνα. 

• Η έκταση την οποία η έρευνα θα καλύπτει. 

Στις παρακάτω ενότητες αναφέρονται οι σκοποί και οι στόχοι της έρευνας, οι µέθοδοι 

συλλογής των δεδοµένων και όλα τα εργαλεία, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για να 

πραγµατοποιηθεί. Αναφέρονται οι περιορισµοί της έρευνας, οι οποίοι αποτελούν το 

σηµαντικότερο ίσως κοµµάτι της έρευνας για την υλοποίηση της. 

3.2 Σκοπός Έρευνας 

Ο σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας είναι να δοθεί ένας αριθµός εκφρασµένος σε ευρώ ο 

οποίος θα ισοδυναµεί µε το ποσό που θα έπρεπε να δαπανήσει η UNDER ARMOUR για 

να αγοράσει τον αντίστοιχο χρόνο προβολής. Αυτός ο αριθµός ο οποίος προκύπτει 



 
28 

αποτελεί τον µοναδικό σκοπό της έρευνας καθώς είναι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο το 

οποίο θα έχει ο ερευνητής στα χέρια του για να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα της 

χορηγίας της εταιρείας βάσει του χρηµατικού ποσού που επένδυσε σε αυτή. 

3.3 Περιγραφή της µεθόδου 

Η µέθοδος την οποία ακολούθησε ο ερευνητής στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία δεν 

χρησιµοποιείται πρώτη φορά αλλά έχει χρησιµοποιηθεί από πολλούς ερευνητές που 

αναφέρονται στην παραπάνω βιβλιογραφία. Ο ερευνητής µετράει το χρόνο προβολής των 

διαφηµιστικών µέσων της UNDER ARMOUR κατά τη διάρκεια των τηλεοπτικών αγώνων 

του ΑΡΗ και στη συνέχεια πολλαπλασιάζει το συγκεκριµένο χρόνο κάθε µέσου προβολής 

µε το µέσο κόστος διαφήµισης που επιβάλλει ο εκάστοτε τηλεοπτικός σταθµός για την 

τοποθέτηση µιας διαφήµισης. Ο ερευνητής παρακολούθησε 20 από τους συνολικά 43 

αγώνες που έδωσε η οµάδα του ΑΡΗ σε Ελλάδα και Ευρώπη και έβγαλε έναν µέσο χρόνο 

προβολής για κάθε µέσο (π.χ. το Λογότυπο της UNDER ARMOUR εµφανίστηκε 3 λεπτά 

κατά µέσο όρο στους 20 τηλεοπτικούς αγώνες που παρακολούθησε ο ερευνητής). Στη 

συνέχεια πολλαπλασιάζει τους χρόνους προβολής του κάθε µέσου επί τους συνολικούς 

αγώνες στους οποίους έπαιξε ο ΑΡΗΣ και στη συνέχεια το αποτέλεσµα αυτό 

πολλαπλασιάζεται µε το µέσο κόστος διαφήµισης που έχει ο τηλεοπτικός σταθµός που 

µεταδίδει τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Στη συνέχεια προστίθενται µεταξύ τους τα ποσά που 

προκύπτουν για κάθε τηλεοπτικό µέσο και προκύπτει το ποσό το οποίο έπρεπε να 

δαπανήσει η UNDER ARMOUR για να αγοράσει την αντίστοιχη τηλεοπτική προβολή. Στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται ως Advertising Equivalency Value. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο 

ερευνητής λόγω περιορισµένου χρόνου δε µπόρεσε να παρακολουθήσει και τους 43 αγώνες 

που έδωσε η οµάδα του ΑΡΗ. Ο αριθµός των αγώνων που παρακολούθησε ήταν 15 για το 

πρωτάθληµα της Superleague και 5 για τη διοργάνωση του Europa League. Παρόλα αυτά 

οι υπολογισµοί γίνονται και για τους 43 αγώνες που έδωσε ο ΑΡΗΣ τη φετινή περίοδο 

καθώς το δείγµα θεωρείται αξιόπιστο. Οι µετρήσεις αφορούν αποκλειστικά «on screen» 

χρόνους προβολής των διαφηµιστικών µέσων της UNDER ARMOUR µε σκοπό να 

επιτευχθεί εµπεριστατωµένη απεικόνιση της πραγµατικής προβολής που έλαβε η εταιρεία, 

µέσω των τηλεοπτικών σταθµών που µετέδωσαν αγώνες της ΠΑΕ (Novasports, ANT1, 

NET). Όσον αφορά την προβολή που είχε η εταιρεία στον τύπο γίνεται ένας χονδρικός 
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υπολογισµός σύµφωνα µε τον αριθµό των δηµοσιευµάτων που προβλήθηκε, κυρίως το 

λογότυπο της UNDER ARMOUR σε εφηµερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες. 

3.4 ∆είγµα 

Το δείγµα της έρευνας όπως αναφέρθηκε και στην παραπάνω υποενότητα ήταν 20 

επίσηµοι αγώνες της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, 15 εκ των οποίων ήταν για το εγχώριο πρωτάθληµα της 

Superleague και οι 5 αγώνες ήταν για τη διοργάνωση του Europa League. 

3.5 Περιορισµοί 

Ο σηµαντικότερος περιορισµός της έρευνας ήταν ότι ο ερευνητής διεξήγαγε την έρευνα 

χωρίς την βοήθεια ηλεκτρονικών µέσων και εργαλείων που χρησιµοποιούν µεγάλες 

εταιρείες Marketing για αντίστοιχες µετρήσεις. Οι µετρήσεις έγιναν αποκλειστικά από τον 

συγγραφέα της παρούσας εργασίας µε τη µέθοδο της παρατήρησης, κάτι που µπορεί να 

αποτελέσει λόγο αµφισβήτησης των αποτελεσµάτων. Ένας άλλος σηµαντικός περιορισµός 

ο οποίος έχει ήδη αναφερθεί είναι ότι λόγω έλλειψης χρόνου δε µπόρεσαν να 

συµπεριληφθούν στις µετρήσεις όλοι οι επίσηµοι αγώνες που έδωσε για τη φετινή 

αγωνιστική περίοδο η ΠΑΕ ΑΡΗΣ. 

4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται κάποια γενικά στοιχεία για την UNDER ARMOUR και 

για τον ανταγωνισµό που αντιµετωπίζει στην εγχώρια αγορά. Στη συνέχεια παρατίθενται 

ορισµένα στοιχεία της συγκεκριµένης έρευνας τα οποία βοηθούν στη διεξαγωγή της 

έρευνας αλλά και στην κατανόηση των αποτελεσµάτων που ακολουθούν στο επόµενο 

κεφάλαιο.   

4.1 Χαρακτηριστικά της UNDER ARMOUR 

Η UNDER ARMOUR ιδρύθηκε το 1996 στις ΗΠΑ από έναν αθλητή µε όραµα, τον Kevin 

Plank, πρώην παίκτη της οµάδας American Football (Rugby) του Maryland.Η βασική ιδέα 

ήταν να δηµιουργηθεί ένα αθλητικό ρούχο άµεσης επαφής (undershirt) το οποίο θα κρατάει 

τους αθλητές στεγνούς και χωρίς περιττό βάρος προσφέροντας µεγαλύτερη άνεση, 

ευκινησία και απόδοση από τα συµβατικά βαµβακερά µπλουζάκια.  
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Το αποτέλεσµα ήταν το 1996 να παρουσιάσει το πρώτο αθλητικό ρούχο compression που 

αποτελεί και το πρώτο παγκοσµίως αθλητικό ρούχο φτιαγµένο από υλικά υψηλής 

τεχνολογίας, σχεδιασµένο ώστε να ρυθµίζει την θερµοκρασία του σώµατος και να βοηθά 

να εξατµιστεί άµεσα ο ιδρώτας και ταυτόχρονα διατηρεί τους µυς υπό πίεση για καλύτερη 

απόδοση.   

Μέχρι το 1997 δεκάδες οµάδες πανεπιστηµίων και επαγγελµατικές οµάδες Rugby της 

πρώτης εθνικής κατηγορίας (ΝFL) φορούν προϊόντα της εταιρείας. Το 2000 η UNDER 

ARMOUR γίνεται επίσηµος προµηθευτής ένδυσης για το  XFL football league. Το 2002 τα 

προϊόντα της εταιρείας πωλούνται πλέον σε πάνω από 2.500 καταστήµατα και η εταιρεία 

δηµιουργεί την πρώτη της σειρά ρουχισµού που απευθύνεται στις γυναίκες. Το 2005 η 

UNDER ARMOUR εισάγεται στον χρηµατιστήριο, η µετοχή της σηµειώνει την δεύτερη 

µεγαλύτερη αύξηση που έχει σηµειωθεί ποτέ από καινούργια µετοχή. Ξεκινά στα $13 και 

µέχρι το τέλος της ηµέρας κλείνει λίγο πάνω από $26. Η UNDER ARMOUR εξαπλώνεται 

γρήγορα στην παγκόσµια αγορά µε την ίδρυση παραρτηµάτων στην Αγγλία, στον Καναδά, 

στην Νότιο Αφρική, στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία. Το 2006 γίνονται τεράστιες 

επενδύσεις µε στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ευρώπη και η 

Ευρωπαϊκή αγορά είναι πλέον πρώτη προτεραιότητα της εταιρείας.  Το καινούργιο 

ευρωπαϊκό κέντρο επιχειρήσεων στο Άµστερνταµ της Ολλανδίας  σηµατοδοτεί την 

φιλοδοξία της εταιρείας να κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά. Το όραµα της εταιρείας 

είναι να γίνει το νούµερο 1 Performance Athletic brand στον κόσµο. 

Στην Ελλάδα αποκλειστικός αντιπρόσωπος της UNDER ARMOUR είναι η Ελληνική 

Φλόγα Α.Ε. Η Ελληνική Φλόγα Α.Ε. είναι µια ελληνική εταιρεία που διαχειρίζεται ένα 

διευρυµένο δίκτυο χονδρικής και λιανικής πώλησης πουλώντας επώνυµα ενδύµατα, 

αξεσουάρ µόδας και προϊόντα σχετικά µε τον αθλητισµό. Η εταιρεία επίσης διευθύνει ένα 

δίκτυο χονδρικής προµηθεύοντας το εµπόρευµα της σε διανοµείς σε πολλές χώρες της 

βαλκανικής περιφέρειας. Τα γεωγραφικά τµήµατα της Ελληνικής Φλόγας είναι: Ελλάδα, 

Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία-Μαυροβούνιο, Ουκρανία, Λευκορωσία, Κύπρος και 

Αλβανία. 

Η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας όπως και η υποδοµή του κεντρικού τµήµατος πωλήσεων 

και µάρκετινγκ βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα διεθνή επιχειρηµατικά τµήµατα λειτουργούν 

υπό την επίβλεψη των διευθυντών ανά περιοχή. Έχουν τα δικά τους γραφεία και 



 
31 

αποθηκευτικούς χώρους και ενσωµατώνουν µικρές οµάδες πωλήσεων και µάρκετινγκ οι 

οποίες είναι υπεύθυνες για τις τοπικές ενέργειες πωλήσεων και µάρκετινγκ. Η Ελληνική 

Φλόγα ενεργεί σε µια αγορά 120 εκ. ανθρώπων περίπου, µε ένα συνολικό ΑΕΠ περίπου 

765 δις (Ελληνική Φλόγα ΑΕ). 

4.2 Ανταγωνισµός 

Το µέγεθος της αγοράς αθλητικών ειδών ένδυσης - υπόδησης κινείται πάνω από τα 260 

εκατ. ευρώ και σε λιανικές τιµές ξεπερνά το µισό δισεκατοµµύριο. Ιδιαίτερα ενισχυµένη 

εµφανίζεται διαχρονικά η ζήτηση για αθλητικά υποδήµατα µόδας ενώ αντίθετη είναι η 

πορεία της ζήτησης για τις αθλητικές φόρµες. 

Σύµφωνα µε µια έρευνα της ICAP όσον αφορά τα αθλητικά υποδήµατα, το συνολικό 

µέγεθος της συγκεκριµένης αγοράς εµφανίζει διαχρονική αύξηση µετά το 1993 µε µέσο 

ετήσιο ρυθµό 8% περίπου, που αυξάνεται στο 10% περίπου την περίοδο 2007 - 2008. 

Η αύξηση οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην άνοδο της ζήτησης για αθλητικά υποδήµατα 

µόδας, το µερίδιο των οποίων εκτιµάται ότι ξεπερνά το 70% έναντι των αθλητικών 

υποδηµάτων µε τεχνολογία τα οποία προορίζονται για συγκεκριµένα αθλήµατα. 

Παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι κάποιες από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει σήµερα 

ο κλάδος σχετίζονται µε την ύπαρξη «πειρατικών» προϊόντων, καθώς και µε το πλήθος των 

εναλλακτικών καναλιών διανοµής (λαϊκές αγορές, κινέζικα καταστήµατα κ.λπ.) που 

προωθούν µεγάλες ποσότητες ανώνυµων προϊόντων, χαµηλής ποιότητας και σε ιδιαίτερα 

χαµηλές τιµές. 

Στην ελληνική αγορά η Puma µε ετήσιο τζίρο 79 εκατ. ευρώ, είναι πρώτη στην κατάταξη 

µε µερίδιο που διαµορφώνεται στο 32% - 33% και ακολουθούν οι Νike και Adidas µε 

διαφορά στήθους αφού κονταροχτυπιούνται για τη δεύτερη θέση µε ποσοστό 19% και 20% 

αντίστοιχα. Η UNDER ARMOUR είναι σχετικά νέος παίκτης στην αγορά και επιθυµεί να 

εδραιωθεί στον ελληνικό χώρο. Η χορηγία σε µια οµάδα όπως η ΠΑΕ ΑΡΗΣ µε χιλιάδες 

πιστούς φιλάθλους έχει ως στόχο την αύξηση της αναγνωρισιµότητας της εταιρείας και την 

αύξηση των πωλήσεων που θα τη φέρουν σε µια πλεονεκτικότερη θέση από ότι είναι µέχρι 

τώρα ανάµεσα στους ανταγωνιστές της (www.naftemporiki.gr/). 
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4.3 Γενικά στοιχεία έρευνας 

4.3.1 Γήπεδο 

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ αγωνίστηκε την περίοδο 2010-11 στο Γήπεδο Κλ. Βικελίδης, για όλους τους 

εντός έδρας αγώνες τόσο του πρωταθλήµατος Superleague, όσο και του Europa League. 

Τo Γήπεδο Κλ. Βικελιδης έχει χωρητικότητα 22.500 θέσεων και είναι η έδρα της ΠΑΕ 

ΑΡΗΣ για περισσότερα από εξήντα χρόνια. Τo γήπεδο προσφέρει όλες τις απαιτούµενες 

ανέσεις σε αθλητές, φιλάθλους, δηµοσιογράφους που το επισκέπτονται, ενώ παράλληλα 

είναι πολύ αποτελεσµατικό στην προβολή των διαφηµιστικών µέσων των 

εταιριών/χορηγών. 

4.3.2 Αγώνες 

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2010-2011, η ΠΑΕ ΑΡΗΣ αγωνίστηκε σε συνολικά 43 

επίσηµους εντός και εκτός έδρας αγώνες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αριθµός που 

αποτελεί ρεκόρ για τη σύγχρονη ιστορία του Συλλόγου. 

Συγκεκριµένα, αγωνίστηκε σε:  

Ελληνικό Πρωτάθληµα ΟΠΑΠ 

• 15 εντός έδρας αγώνες κανονικής περιόδου Superleague 

• 15 εκτός έδρας αγώνες κανονικής περιόδου Superleague 

• σύνολο 30 αγώνες οτο Ελληνικό πρωτάθληµα (15 εντός & 15 εκτός έδρας) 

Europa League 

• 1 εντός έδρας αγώνα Γ' Προκριµατικού Europa League 

• 1 εκτός έδρας αγώνα Γ' Προκριµατικού Europa League  

• 1 εντός έδρας αγώνα Play-off Europa League 

• 1 εκτός έδρας αγώνα Play-off Europa League 
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• 3 εντός έδρας αγώνες Οµίλων Europa League 

• 3 εκτός έδρας αγώνες Οµίλων Europa League 

• 1 εντός έδρας αγώνα «Φάση 32» Europa League 

• 1 εκτός έδρας αγώνα «Φάση 32» Europa League 

• σύνολο 12 αγώνες Europa League (6 εντός & 6 εκτός έδρας) 

Κϋπελλο Ελλάδος ΟΠΑΠ 

• 1 εκτός έδρας αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος (4η Φάση Κυπέλλου) 

4.3.3 Τηλεόραση 

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ συµµετέχει στην απόφαση της Superleague, για κεντρική διαχείριση των 

τηλεοπτικών δικαιωµάτων των οµάδων, µε αποτέλεσµα να συνεργάζεται µε τη Novasports, 

για τη ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη όλων των εντός έδρας αγώνων της. 

Η κάλυψη των εντός έδρας αγώνων του Europa League πραγµατοποιήθηκε από τον 

τηλεοπτικό σταθµό ANT1, ενώ η κάλυψη των εκτός έδρας αγώνων του Europa League 

πραγµατοποιήθηκε από τους τηλεοπτικούς σταθµούς ANT1 και Novasports. 

Όλοι οι αγώνες του Europa League διεξήχθησαν σε ζώνη prime-time (τις ηµέρες Πέµπτη 

και Τρίτη), παρέχοντας ακόµη µεγαλύτερη προβολή στις εταιρίες/ χορηγούς. 

4.3.4 Εισιτήρια 

Ένα πολύ σηµαντικό γεγονός για την προβολή της UNDER ARMOUR είναι ότι στην 

αγωνιστική περίοδο 2010-2011 η ΠΑΕ ΑΡΗΣ πέτυχε περισσότερα από 10 sold out και είχε 

µαζική προσέλευση φιλάθλων στους περισσότερους αγώνες της, διατηρώντας παράλληλα 

ένα σηµαντικό αριθµό εισιτηρίων διαρκείας (περισσότερες από 9.400 κάρτες). 

To γεγονός αυτό έχει φυσικά µεγάλο αντίκτυπο στην προβολή της UNDER ARMOUR, 

καθώς περισσότεροι από 360.000 θεατές που παρευρέθησαν στο γήπεδο Κλ. Βικελίδης και 

παρακολούθησαν τους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ, είχαν άµεση πρόσβαση στα 

διαφηµιστικά µηνύµατα της εταιρείας (Ελληνική Φλόγα ΑΕ). 
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4.3.5 Μέσα προβολής 

Τα µέσα προβολής µε τα οποία προβλήθηκε η εταιρεία UNDER ARMOUR εντός και εκτός 

του γηπέδου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ ήταν βάση συµφωνίας των δύο πλευρών και η προβολή έγινε 

µε τους παρακάτω τρόπους: 

• Με λογότυπα στην επίσηµη εµφάνιση των αγώνων. 

• Με spot στο Ψηφιακό Σύστηµα LED του γηπέδου. 

• Με µήνυµα στο Κυλιόµενο Σύστηµα AD-TIME του γηπέδου. 

• Με µήνυµα σε δύο σταθερές πινακίδες, διάστασης 6*1µ, στις γωνίες των 

κόρνερ του γηπέδου. 

• Με µήνυµα σε δύο σταθερές πινακίδες, διάστασης 6µ*1µ, πίσω από τις δύο 

εστίες του γηπέδου. 

• Με µήνυµα σε δύο «χαλιά», στην περιοχή ανάµεσα στα κόρνερ της 

τηλεοπτικής ευθείας και στις εστίες του γηπέδου. 

• Mε µήνυµα σε δύο σταθερές πινακίδες, διάστασης 6χ1µ, στα κόρνερ της µη 

τηλεοπτικής ευθείας του γηπέδου. 

• Με λογότυπο στις δύο εστίες του γηπέδου. 

• Με λογότυπο στην πάνω όψη και εσωτερικά των δύο πάγκων του γηπέδου. 

• Με λογότυπα στο backdrop των συνεντεύξεων τύπου στο press room του 

γηπέδου. 

• Με λογότυπα στο backdrop της µικτής ζώνης και του flash interview του 

γηπέδου. 

• Με λογότυπο στο επίσηµο web-site της ΠΑΕ. 

(Ελληνική Φλόγα ΑΕ) 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αµερικάνικη εταιρεία UNDER ARMOUR προβλήθηκε και µε 

άλλους τρόπους κατά τη διάρκεια του πρωταθλήµατος και του Europa League µέσω της 

χορηγίας της στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Οι εναλλακτικοί τρόποι προβολής που επιτεύχθηκαν είναι 

οι ακόλουθοι: 

• Μέσω αναµετάδοσης στιγµιότυπων και φάσεων από αγώνες της ΠΑΕ 

ΑΡΗΣ, σε αθλητικές εκποµπές µεγάλων τηλεοπτικών σταθµών (Novasports, 

ANT1, ΕΡΤ, ΣΚΑΙ, MEGA), δελτία ειδήσεων όλων των τηλεοπτικών 

σταθµών, ηλεκτρονικό τύπο και ιστοσελίδες αναπαραγωγής video κα. 

• Μέσω κάποιων εκδηλώσεων που διοργάνωσε η ΠΑΕ και οι οποίες 

προβλήθηκαν  στα ΜΜΕ. 

• Μέσω δηµοσιευµάτων και φωτογραφιών από αγώνες της ΠΑΕ σε έντυπο 

και ηλεκτρονικό τύπο. 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα 

που διεξήχθη. Παρέχεται στην ουσία το συνολικό κόστος που θα έπρεπε να επιβαρυνθεί η 

UNDER ARMOUR για να «αγοράσει» την αντίστοιχη τηλεοπτική προβολή και δίνεται το 

ένας χονδρικός υπολογισµός της συνολικής προβολης που κέρδισε η εταιρεία µέσα από 

άρθρα εφηµερίδων, περιοδικών και ιστοσελίδων. 

5.1 Τηλεοπτικές µετρήσεις αγώνων 

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται ο χρόνος προβολής κάθε µέσου, για κάθε τηλεοπτικό 

αγώνα Superleague της ΠΑΕ, καθώς και το συνολικό κόστος που θα έπρεπε να 

επιβαρυνθεί η εταιρεία για να «αγοράσει» την αντίστοιχη τηλεοπτική προβολή. Τονίζεται 

ότι οι µετρήσεις αφορούν αποκλειστικά χρόνους on-screen και όχι χρόνους που 

προβλήθηκε το διαφηµιστικό µέσο στο γήπεδο, γεγονός που καθιστά τις µετρήσεις 

απόλυτα αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής προβολής που έλαβε η εταιρεία. 
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Πινακας 1 - Τηλεοπτική αξία προβολής Αγώνων Superleague 

Μέσο 

προβολής 

Τηλεοπτικοί 

αγώνες 

Χρόνος 

min 

Χρόνος 

sec 

Ζώνη TV  

Μέσος όρος 

∆απάνη 

Euro 

Εµφάνιση 

οµάδας 

30 3 180 41 221.400 

Σύστηµα 

LED  

15 4 240 40 144.000 

Σύστηµα 

AD-TIME 

15 6.8 408 40 244.800 

Σταθερές 

κόρνερ 

15 12.8 770 40 462.000 

Σταθερές 

εστίες 

15 12 720 40 432.000 

Σταθερές 

κέντρου 

15 8.8 533 40 319.800 

Σταθερές µη 

τηλεοπτικές 

15 0.5 30 40 18.000 

Πινακίοδες 

Net Goals 

15 1.2 72 40 48,000.00 

Αυτοκόλλητα 

πάγκων 

15 1.2 72 40 43.200 

Κύκλος 

σέντρας 

15 1.2 72 40 43.200 

     1.976.400 
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Παράλληλα, στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται ο χρόνος προβολής κάθε µέσου, για κάθε 

τηλεοπτικό αγώνα Europa League της ΠΑΕ, καθώς και το συνολικό κόστος που θα έπρεπε 

να επιβαρυνθεί η εταιρεία για να «αγοράσει» την αντίστοιχη τηλεοπτική προβολή. 

Πίνακας 2 - Τηλεοπτική αξία προβολής Αγώνων Europa League 

Μέσο 

προβολής 

Τηλεοπτικοί 

αγώνες 

Χρόνος 

min 

Χρόνος 

sec 

Ζώνη TV  

Μέσος όρος 

∆απάνη 

Euro 

Εµφάνιση 

οµάδας 

8 4.8 288 65 149.760 

Σύστηµα 

LED 

3 9 540 80 129.600 

Σύστηµα 

AD-TIME  

3 5 299 80 71.760 

Σταθερές 

πινακίδες 

3 11.9 718 80 172.320 

Αυτοκόλλητα 

παγκων 

3 1 60 80 14.400 

     537.840 

 

Πιο αναλυτικά, στους παραπάνω πίνακες εµφανίζονται οι τηλεοπτικοί αγώνες της ΠΑΕ σε 

κάθε διοργάνωση, κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο χρόνος προβολής κάθε µέσου, ο µέσος 

όρος κόστους ανά ζώνη τηλεθέασης των διαφόρων τηλεοπτικών σταθµών που µετέδωσαν 

εντός και εκτός έδρας αγώνες της ΠΑΕ, καθώς και η συνολική αξία της προβολής που 

αποκόµισε η εταιρεία, από την συνεργασία της µε την ΠΑΕ. 
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5.2 Κόστος ∆ιαφήµισης 

Ο µέσος όρος κόστους διαφήµισης, ανά ζώνη τηλεθέασης, υπολογίζεται βάση των αρχικών 

τιµοκαταλόγων των τηλεοπτικών σταθµών για το συγκεκριµένο πρόγραµµα (αγώνας), 

συµπεριλαµβανοµένης της µεγαλύτερης δυνατής έκπτωσης που µπορεί ο σταθµός να 

παραχωρήσει. Ο µέσος όρος, για τα µέσα προβολής που εµφανιζόταν στους εντός έδρας 

αγώνες της ΠΑΕ στην Ελλάδα, ήταν 40 ευρώ/ δευτερόλεπτο, σύµφωνα µε τους 

τιµοκαταλόγους της Novasports, ενώ για τα µέσα προβολής που εµφανίζονταν στους εντός 

έδρας αγώνες της ΠΑΕ στην Ευρώπη, ήταν 80 ευρώ/ δευτερόλεπτο, σύµφωνα µε τους 

τιµοκαταλόγους του ANT1. Για να υπολογιστεί, λοιπόν, ο µέσος όρος του κόστους 

διαφήµισης για το συγκεκριµένο µέσο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τιµοκατάλογοι 

όλων των τηλεοπτικών σταθµών που µετέδωσαν αγώνες της ΠΑΕ. Αναλυτικά ο τρόπος 

υπολογισµού του κόστους διαφήµισης, για όλους τους εντός και εκτός έδρας αγώνες όπου 

εµφανίστηκε το συγκεκριµένο µέσο, παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες (χωριστά για 

την Ελλάδα και την Ευρώπη): 

Πίνακας 3 - Μέσος όρος κόστους διαφήµισης εντός και εκτός έδρας αγώνων Ελλάδος 

Τηλεοπτικός 

σταθµός 

Μεταδόσεις 

συνολικά 

Κόστος 

διαφήµισης 

Euro/sec 

Μέσος όρος 

Euro/sec 

NOVASPORTS 28 40  

ET1 2 60  

   41 
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Πίνακας 4 - Μέσος όρος κόστους διαφήµισης εντός και εκτός έδρας αγώνων Ευρώπης 

Τηλεοπτικός 

σταθµός 

Μεταδόσεις 

συνολικά 

Κόστος 

διαφήµισης 

Euro/sec 

Μέσος όρος 

Euro/sec 

ANT1 5 80  

NOVASPORTS 3 40  

   65 

 

5.3 ∆ηµοσιότητα 

Η εταιρεία προβλήθηκε σε περισσότερα από 5.000 άρθρα και δηµοσιεύµατα εφηµερίδων, 

περιοδικών και ιστοσελίδων, µέσα από προβολή είτε του λογοτύπου της στην επίσηµη 

εµφάνιση της οµάδας, είτε κάποιου εκ των προαναφερόµενων µέσων προβολής εντός του 

γηπέδου της ΠΑΕ, είτε, τέλος, από αναφορά σε αυτήν και στις υπηρεσίες της. Κυρίαρχο 

µέσο προβολής αποτέλεσε το λογότυπο της εταιρείας στη φανέλα της επίσηµης εµφάνισης 

της οµάδας, το οποίο εµφανιζόταν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της αγωνιστικής περιόδου, 

στις φωτογραφίες που συνόδευαν τις αναφορές του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου στην 

οµάδα. 

Το λογότυπο της εταιρείας ήταν εµφανές, σχεδόν σε κάθε φωτογραφία άρθρου για την 

ΠΑΕ, ενώ ιδιαίτερα µετά τις µεγάλες επιτυχίες της οµάδας στους Ευρωπαϊκούς αγώνες, 

υπήρξαν αρκετά πρωτοσέλιδα εφηµερίδων µε αθλητές της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, µε απεικόνιση του 

λογοτύπου στην εµφάνισή τους. To γεγονός αυτό ενισχύει σηµαντικά την προβολή της 

εταιρείας, καθώς τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων διαβάζονται, σε πολύ µεγάλο βαθµό, 

µέσω του ηλεκτρονικού τύπου. Παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολο να υπολογιστεί το 

ακριβές κόστος που θα έπρεπε να δαπανήσει η UNDER ARMOUR, για να αποκοµίσει τη 
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συγκεκριµένη προβολή, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το ποσό αυτό ξεπερνά τις 800.000 

ευρώ. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 

Το παρόν κεφάλαιο το οποίο είναι και το τελευταίο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας 

περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα  και το σχολιασµό της έρευνας που προηγήθηκε και της 

θεωρητικής αλλά και της πρακτικής. Επίσης, περιλαµβάνει τις υποδείξεις του ερευνητή 

προς τη διοίκηση αλλά κάποια θέµατα για περαιτέρω έρευνα. 

6.1 Συµπεράσµατα έρευνας 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η UNDER ARMOUR αποκόµισε 

σηµαντικά οφέλη, µέσα από τη συνεργασία/ χορηγία µε την ΠΑΕ ΑΡΗΣ. 

Ειδικότερα, στο θέµα της αναγνωρισιµότητας, σύµφωνα µε τις µετρήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν, η εταιρεία έλαβε, προβολή συνολικής αξίας περίπου 2.500.000 ευρώ. 

Σύµφωνα µε τον εµπειρικό κανόνα που υιοθετείται από τους χορηγούς που χρησιµοποιούν 

την µέτρηση της κάλυψης των µέσων ενηµέρωσης σαν πρωταρχικό τους εργαλείο απαιτεί 

ότι η συνολική προβολή που λαµβάνεται πρέπει να αξίζει τουλάχιστον τρεις µε έξι φορές 

το κόστος της χορηγίας (Crompton, 2004). Στην περίπτωση της UNDER ARMOUR η 

συνολική αξία της προβολής εταιρείας ικανοποιεί απόλυτα την παραπάνω συνθήκη. 

Στο µέγεθος αυτό, δε συνυπολογίζεται η αξία προβολής των δηµοσιευµάτων σε έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο, αλλά και της αναµετάδοσης φάσεων και στιγµιότυπων αγώνων της 

ΠΑΕ, στα οποία προβάλλονταν τα µέσα προβολής της UNDER ARMOUR, σε αθλητικές 

εκποµπές, δελτία ειδήσεων και άλλα µέσα ενηµέρωσης (προβολή αξίας που µπορεί και να 

ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ). 

Παράλληλα, θα πρέπει ταυτόχρονα µε τις µετρήσιµες περιπτώσεις που αναλύθηκαν, να 

συνυπολογιστούν και οι µη µετρήσιµες περιπτώσεις, όπως: 

• Η υποστήριξη που λαµβάνει η εταιρεία από τους πολυάριθµους και 

αφοσιωµένους φιλάθλους της οµάδας, οι οποίοι χρησιµοποιούν τις 

υπηρεσίες της εταιρείας. 
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• Το κύρος που προσδίδει στον Οργανισµό, η υποστήριξη µιας εκ των 

κορυφαίων οµάδων της Ελλάδας. 

• Η καθηµερινή προβολή της εταιρείας σε χιλιάδες φιλάθλους της οµάδας, οι 

οποίοι έχουν προµηθευτεί την επίσηµη εµφάνιση της οµάδας. 

• Η προβολή της εταιρείας, µε λογότυπα, σε διάφορα άλλα σηµεία του 

γηπέδου, όπως στο backdrop της συνέντευξης τύπου και της µικτής ζώνης, 

καθώς και στο επίσηµο web-site της ΠΑΕ. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η χορηγία της UNDER ARMOUR στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ, επιτυγχάνει 

αφενός πολύπλευρη και ολοκληρωµένη προβολή για την εταιρεία και αφετέρου µπορεί να 

οδηγήσει στην πλέον άµεση απόσβεση της επένδυσης της εταιρείας και κατ' επέκταση σε 

αύξηση των πωλήσεων των υπηρεσιών της και σε ανάλογη αύξηση των κερδών της. 

6.2 Συµπεράσµατα για θεωρία 

Η αθλητική χορηγία είναι ένας πολύτιµος τρόπος για τις εταιρείες να προσεγγίσουν νέες 

αγορές αλλά και για να κρατήσουν την υπάρχουσα πελατειακή βάση. Η χορηγία µπορεί να 

αυξήσει τις πωλήσεις, να αλλάξει στάσεις, να αυξήσει την αναγνωρισιµότητα και να χτίσει 

νέες αλλά και να διατηρήσει τις υπάρχουσες πελατειακές σχέσεις. Οι κύριοι λόγοι που 

κάνουν την αθλητική χορηγία µέρος του µίγµατος προώθησης είναι ότι ο αθλητισµός είναι 

ελκυστικός για όλες τις ηλικίες, τις περιοχές και τους τρόπους ζωής. Αυτό είναι κυρίως 

αλήθεια όταν η αθλητική χορηγία συνδέεται µε τηλεοπτική κάλυψη των γεγονότων. Πολλά 

αθλήµατα και αθλητικά γεγονότα προσελκύουν υψηλή τηλεοπτική κάλυψη, κάτι το οποίο 

σηµαίνει ότι ακόµα και αν το πραγµατικό κόστος της χορηγίας είναι υψηλό, η χορηγία 

µπορεί να είναι πιο αποδοτική, από άποψη κόστους, από ότι θα ήταν η απευθείας 

τηλεοπτική διαφήµιση. 

Οι στόχοι της αθλητικής είναι κάτι οποίο συνδέεται άρρηκτα και µε τον τρόπο επιλογής 

του χορηγούµενου αντικειµένου αλλά και µε την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της 

χορηγικής επένδυσης. Οι ερευνητές διαχωρίζουν κάπως διαφορετικά τους στόχους της 

αθλητικής χορηγίας και είτε προσθέτουν κάποιους είτε αφαιρούν είτε ενσωµατώνουν ένα 

στόχο µέσα σε έναν άλλα οι στόχοι της χορηγίας είναι η αλήθεια ότι µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε άµεσους και έµµεσους στόχους. Οι άµεσοι στόχοι επικεντρώνονται 
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στη βραχυπρόθεσµη πελατειακή συµπεριφορά και στην αύξηση πωλήσεων. Οι έµµεσοι 

στόχοι πρέπει κι αυτοί να οδηγούν σε αύξηση των πωλήσεων αλλά επικεντρώνονται 

περισσότερο στην αύξηση της αναγνωρισιµότητας και στη δηµιουργία µιας επιθυµητής 

εικόνας για την εταιρεία. 

Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας µιας αθλητικής χορηγίας όπως έδειξε η 

βιβλιογραφική επισκόπηση είναι ένα θέµα το οποίο έχει απασχολήσει πολλούς µάνατζερ 

και ακαδηµαϊκούς ερευνητές χωρίς όµως να υπάρχει σύγκλιση απόψεων. Η άποψη που 

επικρατεί και προκύπτει µέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια 

µέθοδος η οποία να µπορεί να µετρήσει απόλυτα την αποτελεσµατικότητα µιας αθλητικής 

χορηγίας και να την αποδέχονται όλοι. Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι µέτρησης της 

αποτελεσµατικότητας της χορηγίας οι οποίες έχουν αναφερθεί και αναλυθεί στο δεύτερο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Κάθε µέθοδος έχει τα θετικά και τα αρνητικά της και 

είναι στην ευχέρεια της κάθε εταιρείας και του κάθε µάνατζερ ποια µέθοδο θα επιλέξει να 

χρησιµοποιήσει και ποιες πτυχές της αθλητικές χορηγίας τους ενδιαφέρει περισσότερο να 

αναλύσουν. Η µέθοδος η οποία χρησιµοποίησε ο ερευνητής στην παρούσα εργασία είναι 

µια µέθοδος η οποία χρησιµοποιείται κατ’ εξοχήν από τους µάνατζερ καθώς είναι εύκολη 

στη χρήση της και παρέχει χρηµατικά αποτελέσµατα γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα 

να δικαιολογήσουν στη διοίκηση και στους ιδιοκτήτες της εταιρείας την επένδυση τους. 

Πέρα από αυτά τα πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα τα οποία προσφέρει η συγκεκριµένη 

µέθοδος το κύριο πλεονέκτηµα της είναι ότι µετράει την προβολή της εταιρείας στην 

τηλεόραση κάτι το οποίο είναι πολύ σηµαντικό καθώς όλοι γνωρίζουµε τη δύναµη της 

τηλεόρασης και το αντίκτυπο που έχει στους τηλεθεατές. Κατά τη γνώµη µου η µέτρηση 

της προβολής της εταιρείας σε ένα µέσο όπως η τηλεόραση είναι κάτι το οποίο µπορεί να 

µη µετρά, όπως κάποιοι θεωρούν,  την αποτελεσµατικότητα της χορηγίας αλλά είναι ένας 

πολύ καλός τρόπος για να δείξεις ότι κατάφερες κάποια σηµαντικά πράγµατα µε τα 

χρήµατα που ξόδεψες και να καταφέρεις να πείσεις την διοίκηση για την ορθότητα της 

επιλογής της επένδυσης. Βέβαια δεν µπορεί να αναιρέσει κανείς τα σηµαντικά 

µειονεκτήµατα της µεθόδου αλλά όπως προαναφέρθηκε καµία µέθοδος δεν είναι τέλεια. 

6.3 Υποδείξεις για τη ∆ιοίκηση 

Ένας σηµαντικός παράγοντας τον οποίο πρέπει να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους οι 

εταιρείες όταν χρησιµοποιούν τις αθλητικές χορηγίες ως στρατηγικό εργαλείο στο µίγµα 
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επικοινωνίας τους είναι η σηµασία ξεκάθαρα δηλωµένων στόχων. Η δήλωση ξεκάθαρων 

στόχων απλοποιεί την επιλογή αν άµεσα σε διαφορετικά χορηγούµενα αντικείµενα και 

βοηθά την εταιρεία στην επιλογή του καταλληλότερου αντικειµένου. Είναι ευκολότερο για 

την εταιρεία να εντοπίσει το κατάλληλο χορηγούµενο αντικείµενο εάν γνωρίζει από την 

αρχή τους στόχους που θέλει να πετύχει µε την χορηγία. Η δήλωση ξεκάθαρων στόχων 

είναι επίσης σηµαντική εάν η εταιρεία επιθυµεί να εκτιµήσει σωστά τα αποτελέσµατα της 

χορηγίας. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι η χορηγία µπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσµα 

άλλων προωθητικών δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, η χορηγία πρέπει να 

αντιµετωπίζεται µε µια πιο ευρεία άποψη και να ενσωµατώνεται στο συνολικό 

επικοινωνιακό πλάνο της εταιρείας. 

Επίσης, οι µάνατζερ πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της εκτίµησης των 

αποτελεσµάτων της χορηγικής δραστηριότητας. Πολλές χορηγίες µπορεί να αποτελούν ένα 

σηµαντικό κοµµάτι του επικοινωνιακού µίγµατος ειδικά ένα έχουν δαπανηθεί µεγάλα ποσά 

για την επίτευξη τους. Έτσι, είναι απαραίτητο να καθοριστεί εάν τα επενδυόµενα χρήµατα 

επιφέρουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά η µέτρηση των αποτελεσµάτων 

της χορηγίας είναι µια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ίσως θα έπρεπε να ανατεθεί σε 

κάποιον εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος ειδικεύεται σε τέτοια θέµατα. 

6.4 Υποδείξεις για περαιτέρω έρευνα 

Κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας προέκυπταν πολλά ενδιαφέροντα µονοπάτια για 

πιθανά ερευνητικά θέµατα. Παρόλα αυτά η αναλυτική διερεύνηση όλων αυτών των 

θεµάτων ξεπερνούσε τον σκοπό και τα όρια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Έτσι, 

προτείνεται µελλοντική έρευνα για κάποια από τα παρακάτω θέµατα: 

• Η συγκεκριµένη έρευνα για να ήταν πιο ολοκληρωµένη θα µπορούσε να 

συµπεριλαµβάνει την προβολή που λαµβάνει η οµάδα του ΑΡΗ στα δελτία 

ειδήσεων αλλά και τα κριτήρια βάσει τα οποία έγινε η επιλογή της οµάδας του ΑΡΗ 

από την UNDER ARMOUR. 

• Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γινόταν η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της 

χορηγίας της UNDER ARMOUR στον ΑΡΗ µε κάποια διαφορετική µέθοδο 

µέτρησης και να αναλύονταν εάν τα αποτελέσµατα των δύο µεθόδων συµβαδίζουν. 



 
44 

• Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο θα εµπλούτιζε σηµαντικά την 

παρούσα έρευνα θα ήταν η διενέργεια έρευνας µε τη χρήση ερωτηµατολογίου για 

την αναγνωρισιµότητα που κέρδισε η UNDER ARMOUR µέσα από την προβολή 

που κέρδισε στην τηλεόραση µέσω του ΑΡΗ. 

• Επειδή η έρευνα συµπεριλαµβάνει µόνο µια περίπτωση της αθλητικής βιοµηχανίας 

θα πρότεινα έρευνα και σε άλλες βιοµηχανίες αλλά ακόµα και στην ίδιο χώρο, 

δηλαδή του αθλητισµού, µε χορηγό ο οποίος δε σχετίζεται µε τον αθλητισµό. Για 

παράδειγµα, τη χορηγία µια αυτοκινητοβιοµηχανίας σε ένα αθλητικό σωµατείο. 

• Το ρίσκο είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας στην εκτίµηση των 

αποτελεσµάτων της αθλητικής χορηγίας κι έτσι µια πιο διεξοδική έρευνα θα 

µπορούσε να εξετάσει τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του 

ρίσκου στις χορηγικές επενδύσεις. 
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