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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι το Internet Marketing και συγκεκριμένα το
βίντεο μάρκετινγκ. Όσον αφορά το θεωρητικό μέρος της εργασίας, αρχικά αφού γίνει
μια εισαγωγή στο υπό διερεύνηση θέμα, στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα
χαρακτηριστικά του μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου. Επίσης παρουσιάζονται τα
πλεονεκτήματα του και αναφέρονται οι λειτουργίες του. Ακολούθως στην εργασία
γίνεται αναφορά στο Viral Marketing. Εδώ παρουσιάζεται το Virality σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής
της στρατηγικής.
Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, διεξάγεται πρακτική έρευνα πάνω στα κορυφαία
10 viral βίντεο, όπως αυτά κατατάχθηκαν από ένα από τα πιο εξέχοντα και
τεχνολογίας αιχμής εργαλεία, το Youtube Spotlight. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία
που προτείνεται από τον Tyler West (West, 2011) και ορισμένα στοιχεία
κωδικοποίησης που αναδεικνύει η έρευνά του, τα βίντεο εξετάζονται προσεκτικά και
δεκαπέντε στοιχεία κωδικοποίησης απομονώνονται, εκ των οποίων μόνο δέκα εντέλει
παραμένουν, χάρη στις υψηλότερες ποσοστιαίες σχετικές συχνότητές τους. Είναι
πέντε στοιχεία κωδικοποίησης που αποδεικνύονται πως είναι τα πλέον συχνά.
Ξεκινώντας από τις υψηλότερες συχνότητες, αυτά είναι: Μουσικό στοιχείο
(Μουσική), Συντομία και, τελικά, Δράση, Εθνικές μειονότητες, και Νεολαία.
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ABSTRACT
The general objective of this thesis is Internet Marketing and the main focus is on
Viral Video Marketing. The theoretical part includes an introduction to the topic and
presents the main characteristics of Internet Marketing and lists the functions. Then
the work is referred to Viral Marketing in Social Media and introduces the basic
features thus the advantages and disadvantages of this marketing strategy.
In the latter part, a practical survey is conducted on the top-10 of viral advertisement
videos, as they were ranked by one of the most prominent and technologically up-tothe-minute tools, that is, Youtube Spotlight. Following the methodology proposed by
West(2011) and some video coding elements put forward by his research, the videos
are carefully examined and fifteen coding elements are singled out, out of which only
ten eventually remain, due to their higher relative frequency percentages. It is five
coding elements which are proven to be the most frequent. Starting from the highest
frequencies those are: Music elements, Brevity, and, lastly, Action, Ethnic minorities
and Youth presence.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά την παραδοσιακή αντίληψη η επιχείρηση-παραγωγός αναλαμβάνει την
φυσική παραγωγή ενός προϊόντος/υπηρεσίας, και αναλαμβάνει μέσω συγκεκριμένων
διαύλων την διανομή του σε έναν υποψήφιο αριθμό πελατών. Στην απλούστερη
μορφή αυτού του συστήματος μάρκετινγκ, ο παραγωγός φροντίζει ώστε με κάποιο
τρόπο να κάνει γνωστό το προϊόν/υπηρεσία του στο κοινό (π.χ. τοποθετεί
διαφημιστικά μηνύματα) ενώ παράλληλα φροντίζει να τιμολογεί το προϊόν όσο το
δυνατόν πιο αποτελεσματικά έτσι ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη του δεδομένων των
δυνάμεων του ανταγωνισμού (Brown, 1993).
Στη νέα εποχή του e-marketing οι διαδικασίες αυτές έχουν αλλάξει ριζικά ως
προς την μορφή αλλά όχι ως προς τον σκοπό τους. Μέσω του διαδικτύου, η προβολή
γίνεται πλέον με μια πληθώρα εργαλείων όπως π.χ. banners σε ιστοσελίδες,
blogspots, direct email κλπ. Επομένως θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η νέα
τεχνολογία πληροφορικής και υπολογιστών έχει μεταφέρει όλες τις βασικές
διεργασίες του μάρκετινγκ από το φυσικό στο εικονικό επίπεδο.
Σκοπό αυτής της εργασίας, αποτελεί η μελέτη του ίντερνετ μάρκετινγκ και
συγκεκριμένα του βίντεο μάρκετινγκ, το οποίο σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο
ισχυρά εργαλεία προώθησης, στα χέρια των διαφημιστών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στα χαρακτηριστικά του ιογενούς μάρκετινγκ, δηλαδή στα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα αυτού.
Για την ολοκλήρωση της εργασίας, πραγματοποιείται μια πρακτική έρευνα
στα πιο δημοφιλή βίντεο του 2015, όπως αυτά έχουν ταξινομηθεί στο Youtube
Spotlight. Η μελέτη αυτών των βίντεο, έχει θεωρητική αλλά και πρακτική αξία. Θα
συντελέσει, πρώτον, στην βαθύτερη κατανόηση των συντελεστών που καθορίζουν
την κορυφαία δημοφιλία ενός βίντεο. Δεύτερον, θα μπορεί να γίνει –και αναμφίβολα
ήδη γίνεται σε μεγάλο βαθμό- αντικείμενο αξιοποίησης από κάθε ενδιαφερόμενο ο
οποίος είναι είτε δημιουργός βίντεο είτε διαφημιστής σε κάποια επιχείρηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: INTERNET/VIDEO MARKETING IN
WEB 2.0
Εισαγωγή - γενικά μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

1.1

Τα τελευταία χρόνια ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων και
οργανισμών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ιδιαίτερα στον τομέα των δραστηριοτήτων
του μάρκετινγκ. Το Internet είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί αποτελεί και αγορά (όπου
γίνονται συναλλαγές), αλλά και μέσο (μέσο επικοινωνίας αλλά και μέσο υποστήριξης
της πραγματοποίησης των συναλλαγών) (Ngai E.W.T., 2003). Πιο συγκεκριμένα,
μπορεί να λειτουργεί σαν μια online αγορά, όπου αγοραστές και πωλητές έρχονται σε
επαφή και ως μέσο για την εκτέλεση επιχειρηματικών λειτουργιών όπως marketing,
διανομή και επικοινωνία με τους πελάτες (Farhoomand and Lovelock, 2001).
Το Internet Marketing, ορίζεται ως η διαδικασία της δημιουργίας αλλά και της
διατήρησης σχέσεων με τους πελάτες μέσω online δραστηριοτήτων, για τη
διευκόλυνση της ανταλλαγής ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών, που ικανοποιούν τους
στόχους και των αγοραστών και των πωλητών (Imber and Betsy-Ann, 2000).
Οι μορφές χρήσης του Internet Marketing είναι οι εξής:
•

On line promotion – Διαδικτυακή Προώθηση: Παρέχει κάποιο διαφημιστικό
μήνυμα σε συγκεκριμένη αγοραστική ομάδα γρήγορα και οικονομικά.

•

On line shopping – Διαδικτυακές Αγορές: Προϋποθέτει κατάλογο προϊόντων
και κάποια ασφαλή συναλλαγή όσον αφορά την παραγγελία και την πληρωμή
για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

•

On line service – Διαδικτυακές Υπηρεσίες: Αφορά την παροχή υπηρεσιών
μέσω διαδικτύου. Μπορεί να είναι δωρεάν ή να πρέπει να καταβληθεί κάποιο
ποσό. Βασικό τους πλεονέκτημα, είναι ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι
δυνατόν να προσπελαστούν από παντού στον κόσμο.
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•

On line corporation – Διαδικτυακός Συνεταιρισμός: δεν είναι τίποτε άλλο από
τις στρατηγικές εκείνες, οι οποίες επιτρέπουν σε χρήστες να έρχονται σε
επαφή με άλλους χρήστες. Τα φόρουμ αποτελούν την πιο γνωστή μορφή
αυτών των υπηρεσιών. Στόχος του Internet συνεταιρισμού, είναι να μεταδώσει
μια ιδέα σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα, η οποία δεν μπορεί να δημιουργηθεί
από μια κλασσικά διαφήμιση (Κόγκας, 2007).
Το διαδίκτυο έχει ανοίξει πολλές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, καθώς τους

επιτρέπει να πωλούν τα προϊόντα τους χωρίς κάποιο φυσικό κατάστημα και να
προωθούν την εικόνα τους πιο γρήγορα από ποτέ. Η διαδικασία της προώθησης μέσω
διαδικτύου ονομάζεται Διαδικτυακό Μάρκετινγκ (online marketing) και εξελίσσεται
κάθε μέρα.
Το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ αναφέρεται στη στρατηγική διαδικασία της
διανομής, προώθησης, τιμολόγησης, και ανακάλυψης των επιθυμιών των πελατών
μέσω εργαλείων και χαρακτηριστικών του διαδικτύου. Στο διαδίκτυο υπάρχει έντονος
ανταγωνισμός, καθώς η προσέλκυση δυνητικών πελατών είναι μια αρκετά δύσκολη
διαδικασία. Συνεπώς, χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από τις επιχειρήσεις για να
«τραβήξουν τα βλέμματα» των χρηστών πάνω τους (Hoffman & Novak, 2000).
Είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε ότι οι στρατηγικές αυτές είναι λιγότερο
ακριβές από τις παραδοσιακούς μεθόδους μάρκετινγκ, όπως τα τηλεοπτικά σποτ ή η
έντυπη διαφήμιση. Συνεπώς, το καθιστά ιδανικό για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν περιορισμένο κεφάλαιο. Βέβαια δεν' είναι η μοναδική
λύση και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τα παραδοσιακά μέσα
που χρησιμοποιούνται στο μάρκετινγκ. Γενικά, το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ έχει
μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αλλά χαμηλότερη αποτελεσματικότητα από τις άλλες
μεθόδους. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένοι πόροι,
χαμηλού κόστους ή και μηδενικού (π.χ. η αποστολή 100.000 emails σε πελάτες μέσα
σε μια ώρα), αλλά το αποτέλεσμα, δηλαδή ο αριθμός των πελατών που θα δεχθούν να
αγοράσουν την προσφορά, είναι σχετικά μικρός (π.χ. το conversion rate μέσω email
είναι 1%, ενώ μέσω αποστολής εντύπων είναι 2%). Παρόλα αυτά, οι επενδύσεις που
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γίνονται για το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ είναι τεράστιες και συνεχώς αυξάνονται
(VanBoskirk, 2011).
Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ
παρουσιάζει μοναδικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες, αλλά καλό είναι να συνδυάζεται
με τις παραδοσιακές μεθόδους προώθησης, για μέγιστα αποτελέσματα. Ο
συνδυασμός offline και online μάρκετινγκ (Marketing Fusion) είναι ιδανικός και
μπορεί μάλιστα να πραγματοποιηθεί με περίτεχνους τρόπους (Taylor & Miles, 2011).

1.2

Εξελικτική διαδικασία
Κατά την παραδοσιακή αντίληψη η επιχείρηση-παραγωγός αναλαμβάνει την

φυσική παραγωγή ενός προϊόντος/υπηρεσίας, και αναλαμβάνει μέσω συγκεκριμένων
διαύλων την διανομή του σε έναν υποψήφιο αριθμό πελατών. Στην απλούστερη
μορφή αυτού του συστήματος μάρκετινγκ ο πελάτης εισέρχεται στο κατάστημα όπου
βρίσκονται τα προϊόντα, διαλέγει αυτά που θέλει και τα τοποθετεί σε ένα καλάθι και
εν συνεχεία πληρώνει στο ταμείο (με μετρητά ας υποθέσουμε) κει εξέρχεται από το
κατάστημα. Επίσης ο παραγωγός φροντίζει ώστε με κάποιο τρόπο να κάνει γνωστό το
προϊόν/υπηρεσία του στο κοινό (π.χ. τοποθετεί διαφημιστικά μηνύματα) ενώ
παράλληλα φροντίζει να τιμολογεί το προϊόν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά
έτσι ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη του δεδομένων των δυνάμεων του ανταγωνισμού
(Brown, 1993; William et.al, 1999).
Στη νέα εποχή του e-marketing οι διαδικασίες αυτές έχουν αλλάξει ριζικά ως
προς την μορφή αλλά όχι ως προς τον σκοπό τους. Μέσω του διαδικτύου ο
καταναλωτής μπορεί να επισκεφτεί ένα ηλεκτρονικό πλέον κατάστημα, να δει τα
χαρακτηριστικά και τις λεπτομέρειες όλων των προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρει,
να δει πόσο κοστίζουν και να τα συγκρίνει μεταξύ τους στη βάση διαφόρων
κριτηρίων, να επιλέξει αυτά που θέλει και να τα τοποθετήσει στο εικονικό καλάθι
του, να πληρώσει μέσω της πιστωτικής του κάρτας με ασφάλεια και να έχει και
υποστήριξη μέσω e-mail παραδείγματος χάριν. Επίσης η προβολή γίνεται πλέον με
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μια πληθώρα εργαλείων όπως π.χ. banners σε ιστοσελίδες, blogspots, direct email
κλπ. Επομένως θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η νέα τεχνολογία πληροφορικής και
υπολογιστών έχει μεταφέρει όλες τις βασικές διεργασίες του μάρκετινγκ από το
φυσικό στο εικονικό επίπεδο (William et.al, 1999; OECD, 2007).

Πλεονεκτήματα

1.3

Το διαδίκτυο προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα στο Μάρκετινγκ:
•

Μείωση του κόστους: Η μείωση αυτή επιτυγχάνεται από την ελάττωση της
δύναμης των πωλητών της επιχείρησης, από τον περιορισμό των
ηλεκτρονικών συνδιαλέξεων, από τη μείωση έκδοσης διαφημιστικού υλικού
κ.α. Όλες αυτές οι υπηρεσίες καλύπτονται τώρα από το διαδίκτυο μέσω της
ιστοσελίδας της επιχείρησης και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

•

Παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες στο marketer: Ο marketer έχει τώρα άμεση
και γρήγορη πρόσβαση στην πληροφόρηση και έτσι είναι δυνατό να εντοπίζει
γρήγορα τις υπάρχουσες ανάγκες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

•

Προσφέρει καλύτερες επικοινωνίες: Αυτές περιλαμβάνουν επικοινωνίες με
τους μεσάζοντες, τους πελάτες και το προσωπικό της επιχείρησης.

•

Προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες και την επιχείρηση: Το
διαδίκτυο προσφέρει για άμεσες αμφίδρομες ερωτήσεις – απαντήσεις μεταξύ
επιχείρησης και πελατών της, όπως, π.χ., για τις τιμές, τους όρους πληρωμής,
για τα αποθέματα κ.α (Chaffey et al, 2000).

Από την άλλη μεριά το πλήθος των διευκολύνσεων που παρέχει το διαδίκτυο και
η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου συνοδεύεται από μια σειρά προβλημάτων ή
μύθων (Rubin 1997), οι σημαντικότεροι από τους οποίους παρουσιάζονται
παρακάτω:
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•

Δεν έχουν όλοι οι υποψήφιοι πελάτες ή η αγορά στόχος πρόσβαση στο
διαδίκτυο, οπότε στο στάδιο τουλάχιστον της σημερινής εξέλιξης, δεν είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από μόνο του ως αποκλειστικό μέσο προώθησης
των προϊόντων, παρά μόνον συμπληρωματικά πέραν των κλασικών μέσων.

•

Στα περισσότερα προϊόντα, ειδικότερα αυτά με υλική υπόσταση, η συναλλαγή
ολοκληρώνεται με τη φυσική παράδοση του προϊόντος με τις κλασικές
μεθόδους του ταχυδρομείου ή των ιδιωτικών εταιριών διανομής
εμπορευμάτων

•

Η έλλειψη κάποιου κεντρικού συντονισμού που να εγγυάται την ταχύτητα,
την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα του δικτύου.

•

Μειώνεται η επικοινωνία ανθρώπου με άνθρωπο. Ο ανθρώπινος παράγοντας,
ενώ, υπάρχει, είναι ουσιαστικά κρυμμένος πίσω από τις πληροφορίες που
δίνει η σελίδα.

•

Έλλειψη πλήρους νομοθετικής κάλυψης από το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τη
χρήση του διαδικτύου για τις επιχειρησιακές συναλλαγές. Κρίνεται αναγκαία
η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου και η αναθεώρηση του ισχύοντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:VIRAL MARKETING (STRATEGY) FOR
VIDEOS
2.1

Viral Marketing (στρατηγική) – ορισμός
Μια άλλη πολύ σημαντική μέθοδος του διαδικτυακού μάρκετινγκ είναι το

viral marketing ή αλλιώς ιογενές μάρκετινγκ, που αποτελεί μια στρατηγική που ωθεί
τον πελάτη στην μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος που επιθυμεί η εταιρεία, σε
άλλους. Στόχος είναι η εκθετική αύξηση διάδοσης του μηνύματος και η επίδρασή
αυτού.
Στην συγκεκριμένη μορφή διαδικτυακού μάρκετινγκ ο χρήστης διαδίδει σε
φίλους και γνωστούς κάτι που είδε και του άρεσε πολύ, έτσι η μάρκα και το λογότυπο
του προϊόντος ταξιδεύει από στόμα σε στόμα, μέσω του διαδικτύου χωρίς καθόλου
κόστος. Τα μέσα διάδοσης που χρησιμοποιούν κυρίως οι χρήστες είναι blogs, emails,
personal profiles κ.α.
Για να επιτύχει η στρατηγική του viral marketing, το μήνυμα το οποίο
επιθυμεί η επιχείρηση να διαδοθεί δεν θα πρέπει να είναι μια κοινότυπη προσφορά,
αντιθέτως θα πρέπει να είναι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο
ώστε να δίνει το κίνητρο στον πελάτη για την παραπέρα μετάδοση του. Κύριος
στόχος του δημιουργού της διαφήμισης του προϊόντος πρέπει να είναι η δημιουργία
οποιουδήποτε συναισθήματος (θυμός, χαρά, λύπη) στον πελάτη. Είναι χρήσιμο
πολλές φορές να δημιουργηθεί και η αίσθηση του απροσδόκητου, η οποία και
συμβάλλει στην έναρξη της προώθησης του μηνύματος.
Επίσης, ένας άλλος σημαντικό παράγοντας στην επιτυχία διάδοσης του
προϊόντος είναι η συνέχεια του σεναρίου. Δηλαδή, η δημιουργία ενός viral video το
οποίο θα κρατήσει το ενδιαφέρον του χρήστη αμείωτο μέχρι την αποκάλυψη του
διαφημιστικού μηνύματος. Απαραίτητος παράγοντας επιτυχίας του viral μάρκετινγκ
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είναι όμως όλη αυτή η διαδικασία (σενάριο) να έχει ως επίκεντρο το προϊόν ή την
υπηρεσία (Βλαχοπούλου, 2003).
“Το Viral Marketing µπορεί να εκληφθεί ως η επικοινωνία και η έννοια
διανοµής που στηρίζεται στους πελάτες, οι οποίοι διαβιβάζουν τα ψηφιακά προϊόντα
µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε άλλους πιθανούς πελάτες και έτσι
διαβεβαιώνουν το προϊόν”. Η πεποίθηση ότι το προϊόν έχει αξία, αυξάνει την
επιθυμία του πελάτη να επικοινωνήσει και να διαδώσει και με αυτό τον απλούστατο
τρόπο, πραγματοποιείται η επίτευξη του viral marketing. O σημαντικότερος στόχος
του viral marketing είναι να έρθει σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερους
πελάτες, με τους οποίους μπορεί να συνδεθεί. (Helm, 2000)
Ο Juventson και ο Draper καθορίζουν το Viral Marketing ως το «από στόμα
σε στόμα» παραδοσιακό μάρκετινγκ, το οποίο πλέον μεταφέρεται στο διαδίκτυο.
( Jurventson, Tim Draper, 2000)
Το 1998 το Viral marketing έκανε την ηχηρή του εμφάνιση στο διαδίκτυο
(internet Buzz word) και αποτέλεσε το πιο συχνά χρησιµοποιηµένο είδος (concept)
του marketing στο ίντερνετ. Ένα πάτηµα του ποντικιού (mouse click) στέλνει ένα
µήνυµα παγκοσµίως σε κλάσµατα δευτερολέπτου ,όµως υπάρχει και η αρνητική
πλευρά σε όλη αυτή την κατάσταση. Θεωρείται πρακτικά ανεξέλεγκτο, καθώς ο
έλεγχος του μηνύματος περνάει πλέον στον πελάτη, ο οποίος μάλιστα όταν είναι
δυσαρεστημένος είναι διατεθειμένος να διαδώσει το μήνυμα με γρηγορότερο ρυθµό.
Γενικά, η στρατηγική του viral marketing µπορεί να διαιρεθεί σε δύο γκρουπ τα
οποία είναι εξαρτώµενα από τον βαθµό συµµετοχής του πελάτη στην διαδικασία του
marketing.(Recklies 2001).

Υψηλή στρατηγική ολοκλήρωσης.
Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης συμμετέχει προσωπικά στην στοχοθέτηση
των νέων χρηστών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Airbnb (www.airbnb.com)
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, o χρήστης μπορεί να κερδίσει πόντους τους οποίους μπορεί να εξαργυρώσει μέσα
στο website, εάν προσκαλέσει τους φίλους του και οι ίδιοι γίνουν οικοδεσπότες.
Προσκαλώντας τους φίλους του, ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του brand και έτσι
συμμετέχει ενεργά στην στρατηγική προώθησής του.

Χαµηλή στρατηγική ολοκλήρωσης
Σε αυτή την στρατηγική δεν απαιτείται η προσωπική συμμετοχή του χρήστη,
καθώς συμμετέχει στη διάδοση του προϊόντος ή υπηρεσίας κάνοντας απλά χρήση
αυτού. Ένα παράδειγµα για αυτό το είδος στρατηγικής αποτελεί το «send a friend
button» (αποστολή κουµπιού µεταβίβασης) σε κάποιες στήλες γεγονότων. Η Hotmail
χρησιμοποιεί µία παρόµοια στρατηγική όπου σε κάθε σταλµένο email υπάρχει µια
πρόσκληση η οποία γράφει, ‘’Get your free email at Hotmail’’(Απέκτησε δωρεάν
email στην Hotmail). Σε αυτή την περίπτωση κάθε φορά που ο χρήστης στέλνει ένα
email, αυτόµατα λειτουργεί ως διαφηµιστής.
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2.2

Virality σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι μορφές του viral marketing είναι:
1) Videos
2) Interactive flash games
3) Advergames
4) Widgets
5) E-quiz
6) E-books
7) Social media
8) Affiliate marketing
Τις παραπάνω μορφές τις έχουν στη διάθεσή τους οι υπεύθυνοι του marketing
για να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω του viral marketing.
«Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας η οποία μπορεί
να ξεκινήσει μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι Facebook, Twitter,
blogs, chat rooms και forums. Το βασικότερο στοιχείο που συνδυάζει όλες αυτές τις
τεχνικές μεταξύ τους, είναι ότι αυτές οι οργανώσεις όλων των τύπων
συμπεριφέρονται σαν εκδότες, δημιουργώντας το υλικό το οποίο οι άνθρωποι είναι
πρόθυμοι να αναλώσουν. Οι οργανώσεις αποκτούν αξιοπιστία και αφοσίωση από
τους αγοραστές, μέσω αυτού του περιεχομένου και οι υπεύθυνοι του τμήματος
marketing σκέφτονται και δρουν έξυπνα και δημιουργούν και παραδίδουν το υλικό με
άμεσο στόχο το αγοραστικό κοινό.
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Ακόμα και σήμερα όμως πολλές εταιρείες που επενδύουν μεγάλα ποσά
χρημάτων σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και διαφημιστικά περιοδικά και εφημερίδες,
φοβούνται να επεκταθούν σε διαφορετικούς και καινοτόμους τομείς της διαφήμισης,
όπως είναι οι online διαφήμιση και η κοινωνική δικτύωση. Προτιμούν να παραμένουν
στάσιμοι στη σίγουρη ενδεχομένως πηγή κέρδους για την εταιρεία τους.
(Παπασωτηρίου, 2011).
«Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι μετάδοσης του viral marketing:
1. η από στόμα σε στόμα (word of mouth) επικοινωνία και
2. το Διαδίκτυο» (Wikipedia)
Η ιδέα του word of mouth (από στόµα σε στόµα επικοινωνία) είναι ότι οι
άνθρωποι τείνουν να στηριχθούν σε ένα µεγάλο ποσοστό στις απόψεις των φίλων,
των συναδέλφων, και των γειτόνων τους. Εδώ και αιώνες οι επιχειρήσεις γνωρίζουν
ότι µια κακή φήµη του word of mouth µπορεί να αποκτηθεί πολύ εύκολα, και είναι
πολύ δύσκολο να ξεφορτωθεί. Από την άλλη, οι άνθρωποι που εγκωµιάζουν µια
επιχείρηση στους φίλους τους µπορούν να δηµιουργήσουν µια καλή φήµη του word
of mouth. Καθώς η ηλεκτρονική εποχή άκµαζε, η έννοια του word of mouth
ταυτίστηκε σε ένα νέο µέσο, και η ιδέα του <<word of mouse>> εξαπλώθηκε. Λόγω
της γρήγορης ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το word of mouse µπορεί να διαδοθεί πολύ
γρήγορα, επίσης τα πολυάριθµα φόρουµ επέτρεψαν τη µετάδοση των ιδεών µε
αυξανόµενο ρυθµό µετάδοσης. Το word of mouse µπορεί να µεταβιβαστεί από
πρόσωπο σε πρόσωπο σε ηλεκτρονική µορφή, επιπλέον µπορεί να εµφανιστεί σε
διάφορες µορφές και σε διαφορετικές τοποθεσίες. Το word of mouse µπορεί να
αναρτηθεί σε ιστούς αναθεώρησης, οι οποίοι επιτρέπουν στους χρήστες να
τοποθετούν τα σχόλια τους για τις διάφορες επιχειρήσεις, επίσης µπορεί να
αναπτυχθεί σε φόρουµ, σε chat rooms, και στις διάφορες κοινωνικές περιοχές
δικτύωσης(π.χ. Face book). Οι κοινωνικές περιοχές δικτύωσης θεωρούνται από
πολλούς διαφηµιστές ως πολύ καρποφόρες περιοχές για την παραγωγή του word of
mouse. (Heyman, 1999).
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2.3

Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα
Τα πλεονεκτήματα του viral marketing είναι:

1) Οικονομικά, καθώς η διασπορά μιας καμπάνιας είναι δωρεάν.
2) Κοινωνικά, καθώς ο σύγχρονος καταναλωτής είναι λιγότερο ευαίσθητος στα
παραδοσιακά μέσα και λαμβάνει περισσότερο υπ’ όψη του την άποψη του
κοινωνικού του περιβάλλοντος (συνάδελφοι, φίλοι, γονείς κ.λπ.), γεγονός το οποίο
τείνει να αποτελέσει την κυριότερη πηγή πληροφόρησης και τον κυριότερο
καθοδηγητή για επιλογή αγορών.
3) Καλύπτει ένα ευρύ κοινό μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
4) Εξαπλώνεται από μόνο του.
5) Εκμεταλλεύεται τις ήδη υπάρχουσες ανθρώπινες σχέσεις χωρίς να χρειάζεται να
δημιουργήσει νέες από μόνο του.
6) Το κόστος για την εφαρμογή του είναι πολύ μικρό.
7) Το διαδίκτυο βοηθά στην παροχή ευρείας κάλυψης.
8) Η πλειοψηφία των εργαλείων Viral marketing, όπως mailing lists, εργαλεία chats,
file sharing, κ.λπ. δίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.
9) Ο συνδυασμός του με άλλες τεχνικές μάρκετινγκ ενισχύει την αποτελεσματικότητά
του. Για παράδειγμα, πολλά προϊόντα της Amazon.com μπορούν να πωληθούν μέσω
άλλων δικτυακών τόπων που τους έχει επιτρέψει η ίδια η εταιρία, με κέρδος που είναι
ποσοστά από τις πωλήσεις. Ο Kirby (2006) διαπιστώνει ότι οι εταιρείες που
χρησιμοποιούν το viral marketing σαν μια αυτόνομη τακτική και όχι συνδυασμένα
όπως προτείνεται, παίρνουν ένα ρίσκο όπου οι πιθανότητες για να αποτύχει ή να
επιτύχει είναι ισάξιες. Αυτός πιθανώς είναι και ο λόγος όπου σε έρευνα της Forbes, οι
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μάρκετερς κατατάσσουν την συγκεκριμένη πρακτική ως μια από τις πιο ανεπιτυχείς
μεθόδους ενώ ταυτόχρονα δηλώνουν ότι θα αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους για
να διεξάγουν περισσότερες ενέργειες viral marketing (Βλαχοπούλου, 2003).
10) Η εκτεταμένη εμβέλεια, η υψηλή αξιοπιστία και η υψηλή απόδοση αποτελούν
σημαντικά πλεονεκτήματά του.
11) Μια viral εκστρατεία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Για παράδειγμα, η πρώτη viral
εκστρατεία της βιομηχανίας αυτοκινήτων Mazda το 2002, αποτελεί ακόμα έναν λόγο
μέχρι και σήμερα για την αύξηση στην αναγνωρισιμότητα της μάρκας και των
επισκεπτών στο site της.
Παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το viral marketing, μερικές φορές
είναι δύσκολο για τους μάρκετερς να προβλέψουν τις συμπεριφορές των πελατών
καταλήγοντας να έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Δεν μπορούν να πείσουν τους
χρήστες του Internet να υποστηρίξουν το προϊόν και να προωθήσουν το μήνυμα ή το
βίντεο που έχουν δημιουργήσει, ενώ πολλές φορές γίνονται και ενοχλητικοί. Κατ’
αυτόν τον τρόπο χάνεται ο έλεγχος του μηνύματος από τον marketer και περνάει
αποκλειστικά στον πελάτη, οι οποίοι συμπεριφέρονται απρόβλεπτα μερικές φορές αν
όχι και τις περισσότερες που έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή αλλοίωση του αρχικού
μηνύματος.
Τα αρνητικά αποτελέσματα του viral marketing φαίνονται και μέσα από
έρευνα που διεξήγαγε η Jupiter Research το 2007. Σύμφωνα με την έρευνα μόνο το
15% των διαφημιστών κατόρθωσε να επιτύχει τους στόχους που είχε θέσει μέσω
κάποιας viral εκστρατείας.
Αντίθετα, το 2008, ένα χρόνο αργότερα, μέσα από έρευνα της Feed Company,
τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά και περισσότερο ικανοποιητικά. Όλο και
περισσότεροι διαφημιστές και διαφημιζόμενοι προσθέτουν το Viral στη στρατηγική
marketing που ακολουθούν, ενώ το 1/3 των εταιριών παγκοσμίως που χρησιμοποιούν
το viral στη στρατηγική τους, δηλώνουν ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα που
τους επέφερε. (Βλαχοπούλου, 2003)
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Τα βασικότερα μειονεκτήματα του viral marketing περιλαμβάνουν:
•

Την έλλειψη ελέγχου,

•

Τους κινδύνους όταν το ιικό μήνυμα διακρίνεται ως spam και

•

Την περιορισμένη δυνατότητα κατάτμησής του. (Παπασωτηρίου, 2001)
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2.4

Viral Videos
Στην προσπάθειά τους να αγγίξουν το σύγχρονο κοινό, το οποίο τείνει να

αντικαθιστά την τηλεόραση με τα online κανάλια ( www.thinkwithgoogle.com), οι
marketers φρόντισαν να εκμεταλλευτούν την γιγαντιαία δύναμη που έχει σήμερα το
YouTube. To γεγονός ότι σήμερα ο συνολικός αριθμός των χρηστών του YouTube
αγγίζει το 1 δις, ενώ κάθε ξεχωριστή μέρα παρακολουθούνται 5 δις βίντεο, τους
ώθησε στην χρήση του video marketing και πιο συγκεκριμένα του viral video
marketing. Μάλιστα, η διάταξη (layout) του YouTube, η οποία προσομοιώνει ως ένα
βαθμό αυτή της τηλεόρασης, υπήρξε ένας επιπλέον παράγοντας που βοήθησε στην
ευκολότερη μετάβαση σε αυτό (Hilderbrand (2007))
Κάθε μέρα, ανεβαίνουν εκατομμύρια βίντεο στο διαδίκτυο, μόνο όμως τα
βίντεο που γίνονται διάσημα από τον ενεργό διαμοιρασμό (active sharing), μπορούν
να χαρακτηριστούν “viral” βίντεο. (Broxton & Vaver, 2013).
Τι είναι λοιπόν αυτό που ωθεί τους χρήστες να μοιράζονται τα βίντεο και έτσι
αυτά να γίνονται viral; Οι άνθρωποι, σύμφωνα με το Wojnicki και Godes, τείνουν να
μοιράζονται υλικό για λόγους αυτοπροβολής, για αλτρουιστικούς λόγους (πχ. Να
μοιραστούν μια σημαντική πληροφορία) ή και για να κοινωνικοποιηθούν πάνω σε
κοινά ενδιαφέροντα με άλλους και να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους διασυνδέσεις.
(Rime et al. 1991).
Κατά τον σχεδιασμό μιας video viral καμπάνιας, οι σχεδιαστές του μηνύματος
θα πρέπει να προσπαθούν να παράγουν περιεχόμενο που συνδυάζει τόσο την έκπληξη
αλλά και πολλές φορές να υπερβαίνει αυτών που θεωρούνται ως κοινωνικά αποδεκτά.
(D. W. Dahl 2003; Golan 2006). Κι αυτό γιατί στις viral marketing καμπάνιες η
μετάδοση έχει να κάνει κυρίως με το συναισθηματικό αντίκτυπο παρά με το προϊόν
αυτό καθαυτό. (MindComet 2006).
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Σύμφωνα με την Burgess(2008), φαίνεται ότι στην επιτυχία των viral video
συντελεί η αυθεντικότητα του μηνύματος, το πόσο ασυνήθιστο είναι αυτό καθώς και
η αίσθηση ότι πρόκειται για κάποιο ερασιτεχνικό βίντεο.
Ο Wallsten(2008) επισημαίνει ότι η κοινότητα των blogs που ολοένα και αυξάνεται,
έχει συνεισφέρει δραστικά στην ανάπτυξη των viral videos, καθώς οι άνθρωποι
επιλέγουν να ενημερώνονται πολύ συγκεκριμένα από τους online bloggers και
influencers.
Ετσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα viral videos, εκτός από ισχυρό εργαλείο
για την προώθηση των brands, αποτελεί και ένα τρόπο διασύνδεσης των ανθρώπων
μέσα στα κοινωνικά κανάλια, καθώς και σημαντική πηγή διασκέδασης και
πληροφόρησης.

23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
3.1. Εισαγωγή
Στα προηγούμενα κεφάλαια πραγματοποιήθηκε μία συνολική θεωρητική
διαπραγμάτευση όλων των θεμάτων τα οποία κατά κάποιο τρόπο σχετίζονται και
άπτονται του ζητήματος του Μάρκετινγκ Διαδικτύου, σε ό,τι αφορά τα βίντεο που
έγιναν “viral”. Συχνά στο Διαδίκτυο, όπως αναλύθηκε ήδη, και πιο συγκεκριμένα στο
ελληνικό Διαδίκτυο, παρατηρείται το φαινόμενο ενημερωτικές ιστοσελίδες και
“portals” να αναφέρονται σε video που έγιναν «viral», δηλαδή τα οποία κατέστησαν
άκρως δημοφιλή.
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα πραγματοποιηθεί μια πρακτική έρευνα η οποία θα
αφορά τον εντοπισμό των θεμελιωδών και, ως ένα βαθμό, δευτερευόντων
παραγόντων οι οποίοι συντελούν στο να καταστεί ένα βίντεο viral (video virality). Η
έρευνα αυτή θα ακολουθήσει όλα τα βήματα της μεθοδολογίας αλλά και την
εννοιολογία-τυπολογία, όπως θα διευκρινιστεί παρακάτω πιο λεπτομερώς, η οποία
προτείνεται και χρησιμοποιείται από το άρθρο του Tyler West (West, 2011). Η
έρευνα των βίντεο αυτών έχει θεωρητική αλλά και πρακτική αξία. Θα συντελέσει,
πρώτον, στην βαθύτερη κατανόηση των συντελεστών που καθορίζουν την κορυφαία
δημοφιλία ενός βίντεο. Δεύτερον, τέτοια γνώση θα μπορούσε να γίνει –και
αναμφίβολα ήδη γίνεται σε μεγάλο βαθμό- αντικείμενο αξιοποίησης από κάθε
ενδιαφερόμενο ο οποίος είναι είτε δημιουργός βίντεο είτε διαφημιστής σε κάποια
επιχείρηση.
Διευκρινίζεται σε αυτό το σημείο ότι η έρευνά μας θα αξιοποιήσει τις
αλγοριθμικές τεχνικές που έχει σε χρήση το YouTube, και ειδικότερα του Youtube
Spotlight, οι οποίες, εκτός από την απλή μετρική των θεάσεων του βίντεο (video
views), συμπεριλαμβάνουν και μια σειρά άλλων, οι οποίες είναι επτά στο σύνολό
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τους ποσοτικά. Αυτές τις τεχνικές θα τις απαριθμήσουμε στο κεφάλαιο όπου θα
αναλυθεί η μεθοδολογία.
Επισημαίνουμε εδώ ότι η κατηγορία των viral βίντεο η οποία επιλέχθηκε και
αναλύθηκε είναι οι κορυφαίες, δέκα στον αριθμό, viral διαφημίσεις του 2015 σε
παγκόσμιο επίπεδο, όπως αναδείχθηκαν μέσα από την διαδικασία κατάταξης
(αλγόριθμο) που χρησιμοποιεί το Youtube Spotlight. Μέσα σε αυτές τις διαφημίσεις
θα παρατηρήσουμε νέα μοντέλα αυτοκινήτων, ηλεκτρονικά παιχνίδια-εφαρμογές για
android, μοντέλα αιχμής εταιρειών κινητών, μηνύματα εταιρειών προϊόντων υγιεινής
κ.ά.

3.2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Στο κεφάλαιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί αναφορά σε κάποια σχετικά άρθρα τα οποία
διαπραγματεύονται παρόμοια προβλήματα, με παρόμοιες μεθοδολογίες.
Οι Linkletter, Gordon, and Joe Dooley (2009) μελετούν συγκεκριμένα τους
θεατές του Youtube οι οποίοι βρίσκονται στην εφηβική ηλικία(adolescents). Η
έμφασή τους δίνεται σε ορισμένα βίντεο τα οποία μπορεί να έχουν αρνητικά
αποτελέσματα όσον αφορά την υγεία τους (negative health outcomes). Το
συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι ερευνητές είναι ότι η θέαση τέτοιων βίντεο
από τους εφήβους, μπορεί να οδηγήσει σε μια κανονικοποίηση της συμπεριφοράς
τους απέναντι σε δραστηριότητες ή παιχνίδια τα οποία ενέχουν κινδύνους.
Ο Rosenberg (2010) αναφέρεται σε ένα πειραματισμό που σχεδίασε και
υλοποίησε όσον αφορά το YouTube, το οποίο έχει να κάνει με την παρωδία του
εαυτού και απευθυνόταν κυρίως σε αποφοίτους κολλεγίων. Ο συγγραφέας μελέτησε
τις αντιδράσεις από αυτό το βίντεο "President's Day at Macalester College," που είχε
39000 περίπου θεάσεις μέσα σε ένα μήνα και κατέληξε σε τρία βασικά
συμπεράσματα. Πρώτον, ότι τα κολλέγια δεν είναι σε θέση να μορφοποιήσουν με
δική τους μόνο πληροφόρηση και πρωτοβουλία προσεκτικά την δημόσια εικόνα τους.
Δεύτερον, ότι τα νέα κοινωνικά μέσα δεν απευθύνονται μόνο σε κάποιες κοινωνικές
κατηγορίες των νέων και των τεχνολογικά προχωρημένων. Τρίτον, ότι δεν πρέπει να

25

υποτιμώνται η αξία του χιούμορ και της θετικής μηνυματικής επικοινωνίας
(messaging), ειδικά σε περιόδους μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού στρες.

3.3 Μεθοδολογία
Στο πρώτο κεφάλαιο επισημάνθηκε ότι η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί
είναι αυτή του (West T., 2011). Σε αυτό το κεφάλαιο, θα αναλυθεί ποια είναι και σε τι
συνίσταται αυτή η μεθοδολογία.
Ο West στο άρθρο του αυτό, αρχικά, παραλαμβάνει το σύνολο των
κορυφαίων viral 50 βίντεο σύμφωνα με την κατάταξη που δημοσιοποίησε το
εβδομαδιαίο αμερικανικό περιοδικό “Time” το 2009. Κατόπιν, κάνει μια
δειγματοληψία, δηλαδή από το σύνολο των πενήντα βίντεο επιλέγει τα πρώτα είκοσι.
Εφόσον έχει συγκροτήσει το δείγμα του, επιχειρεί να εντοπίσει ένα σύνολο κοινών
στοιχείων (commonalities) μεταξύ αυτών των βίντεο. Προκειμένου να υλοποιήσει
αυτόν τον τελευταίο στόχο, προβαίνει σε μια αναγκαία υπόθεση, ότι εφόσον το
στοιχείο εντοπιστεί σε ένα αριθμό βίντεο που, ως ποσοστό, υπερβαίνουν το 30% του
συνόλου του δείγματος, τότε θεωρείται ως κοινό στοιχείο. Χρησιμοποιώντας αυτή τη
μέθοδο, εντοπίζει εννιά τέτοια στοιχεία. Είναι σαφές ότι, πριν εντοπιστούν τα
στοιχεία που πληρούν αυτή τη συνθήκη, απαραίτητο είναι να εξεταστεί ποια βασικά
στοιχεία εντοπίζονται σε όλα τα viral βίντεο. Αυτή είναι και η μέθοδος που θα
χρησιμοποιηθεί στο μέρος αυτό αυτής της εργασίας, ασφαλώς με τις αναγκαίες
τροποποιήσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Έτσι, η μέθοδος αυτή υλοποιήθηκε, κατάλληλα προσαρμοσμένη, πάνω στο
δείγμα των 10 βίντεο, όπως αξιολογήθηκαν από το Youtube Spotlight, για τις
κορυφαίες viral διαφημίσεις του έτους 2015. Η αρχική αλλά και η τελική
κωδικοποίηση πραγματοποιήθηκαν στο δείγμα αυτών των 10 βίντεο. Κάθε βίντεο
παρακολουθήθηκε τουλάχιστον δύο φορές. Αναγνωρίστηκε μέσω αυτού του τρόπου
μια ακολουθία στοιχείων, ενώ κρατήθηκε και η ακολουθία των εννέα κοινών
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στοιχείων που προέκυψαν από την κωδικοποίηση του (West, 2011) για τα οποία
ερευνήθηκαν τα βίντεο του Youtube Spotlight.
Σε αυτό το σημείο, θα παρατεθούν και αναλυθούν οι παράμετροι που
λαμβάνει υπόψη ο αλγόριθμος κατάταξης του Youtube Spotlight. Αυτή η ανάλυση
κρίνεται χρήσιμη για την καλύτερη κατανόηση της μεθόδου της κατάταξης των
βίντεο. Ο αλγόριθμος κατάταξης του Youtube λαμβάνει υπόψη του τα εξής επτά
κριτήρια:
1)Σημαίες(flagging): αυτό το κριτήριο έχει να κάνει με το εάν και σε ποιο βαθμό ένα
βίντεο είναι κατάλληλο για θέαση από το ευρύ κοινό(public)
2)Θεάσεις(πλήθος) και συχνότητα θεάσεων του βίντεο
3)Τα «Μου αρέσει» και «Δεν μου αρέσει»(Like/dislikes) τα οποία έχει συγκεντρώσει
ένα βίντεο
4)Οι κοινοποιήσεις που παρουσιάζει το βίντεο σε διάφορα μέσα ή σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης(Facebook, Twitter, Instagram κ.λπ.)
5)Αριθμός των συνδρομητών του καναλιού Youtube οι οποίοι παρακολουθούν το
βίντεο μέσα στις πρώτες 48 ώρες
6)Επίδοση Υπερσύνδεσμων(URLs) που εμφανίζονται ως σχολιασμός πάνω στο
βίντεο(annotation linking)
7)Ο αριθμός των χρηστών που θα προσθέσει το βίντεο αυτό στα προσωπικά του
Αγαπημένα(Favourites)1

1

http://positionly.com/blog/seo/youtube-optimization
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Τα συνολικά στοιχεία που προέκυψαν από την τελική κωδικοποίηση του δείγματος
είναι τα ακόλουθα:

Πίνακας 1: Αρχικά στοιχεία κωδικοποίησης δείγματος

1

Στοιχείο κωδικοποίησης

Περιγραφή

Σασπένς

Εάν κάποιο άτομο μέσα στο
βίντεο δείχνει σασπένς, τότε το
στοιχείο «Σασπένς»
εμφανίζεται στην
κωδικοποίηση

2

Εθνικές μειονότητες

Εάν κάποιο ή κάποια άτομα
μέσα στο βίντεο προέρχονται

(West, 2011)

από εθνικές ή φυλετικές
μειονότητες, τότε το στοιχείο
«Εθνικές μειονότητες»
προστίθεται στην
κωδικοποίηση του βίντεο

3

Δράση

Εάν ένα βίντεο χαρακτηρίζεται
ή απεικονίζει υψηλές
ταχύτητες σε αθλητικά
δρώμενα, μάχες, καταδιώξεις
κ.ά., τότε το στοιχείο «Δράση»
προστίθεται στην
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κωδικοποίησή του

4

Μουσική

Εάν ένα βίντεο εμπεριέχει
οποιοδήποτε είδος μουσικού

(West, 2011)

στοιχείου, τότε κωδικοποιείται
με το στοιχείο «Μουσική»

5

Παρουσία διασημότητας

Σε ορισμένα βίντεο
συμμετέχουν ή/και
πρωταγωνιστούν
διασημότητες, δηλαδή διάσημα
πρόσωπα από το χώρο της
μουσικής σκηνής, ηθοποιοί,
καλλιτέχνες κ.ά. Σε όλες αυτές
τις περιπτώσεις, το βίντεο
κωδικοποιείται με το στοιχείο
«παρουσία διασημότητας»

6

Συντομία

Εάν το βίντεο έχει διάρκεια
κάτω από 2 λεπτά, και είναι

(West, 2011)

κατά συνέπεια σύντομο και
συνοπτικό, τότε κωδικοποιείται
με το στοιχείο «Συντομία»

7

Ταλέντο

Εάν το βίντεο παρουσιάζει
άτομα από διάφορες

(West, 2011)

κατηγορίες που εκτελούν
ενέργειες που απαιτούν υψηλή
επιδεξιότητα και επομένως
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ειδική –για τη
μαγνητοσκόπηση του βίντεοεξάσκηση, τότε κωδικοποιείται
με το στοιχείο «Ταλέντο»

8

Τεχνολογία αιχμής

Εάν ένα βίντεο διαθέτει ή
επιδεικνύει(διαφημίζει) υψηλή
τεχνολογία η οποία σε κάθε
περίπτωση παίζει σημαντικό
ρόλο στην εξέλιξή του, τότε
κωδικοποιείται με το στοιχείο
«Τεχνολογία αιχμής»

9

Γέλιο

Εάν ένα στοιχείο εμφανίζει
κάποιο άτομο που γελάει μέσα

(West, 2011)

στο πρώτο μέρος του(30
δευτερόλεπτα), τότε
προστίθεται το στοιχείο
κωδικοποίησης «Γέλιο»

10

Έκπληξη

Εάν κάποιος χαρακτήρας του
βίντεο δείχνει φανερά κάποια

(West, 2011)

έκφραση έκπληξης, τότε το
στοιχείο «έκπληξη»
προστίθεται στην
κωδικοποίησή του

11

Αθλητισμός

Το στοιχείο του αθλητισμού
προστίθεται στην

30

κωδικοποίηση ενός βίντεο,
όταν ένας ή παραπάνω
χαρακτήρες του βίντεο
εμφανίζονται να έχουν
αθλητικές δραστηριότητες

12

Συντομία τίτλου

Εάν ένα βίντεο έχει έως τρεις
λέξεις στον τίτλο του, τότε το

(West, 2011)

στοιχείο αυτό προστίθεται στην
κωδικοποίησή του

13

Ειρωνεία

Εάν ένα βίντεο παρουσιάζει ή
και αναδεικνύει κάποια

(West, 2011)

στοιχεία που είναι διαφορετικά
ή και σε αντίθεση με τις
επικρατούσες κοινωνικές
προσδοκίες-συμβάσεις, τότε
κωδικοποιείται με το στοιχείο
«Ειρωνεία»

14

Εξωπραγματικό

Εάν ένα βίντεο παρουσιάζει
στοιχεία τα οποία ανήκουν με
σαφήνεια στο χώρο της
φαντασίας και τα συνδυάζει με
πραγματικά, τότε το στοιχείο
«Εξωπραγματικό» προστίθεται
στην κωδικοποίησή του

15

Νεολαία

Εάν ένα βίντεο εμφανίζει

31

χαρακτήρες που βρίσκονται

(West, 2011)

κοντά ή κάτω από την ηλικία
των 18 ετών, τότε το βίντεο
κωδικοποιείται με το στοιχείο
«Νεολαία»

Υπενθυμίζεται κι εδώ ότι με βάση την συχνότητα εμφάνισής τους, θα αποφασισθεί
ποια από τα στοιχεία αυτά θα διατηρηθούν ως τελικά κοινά στοιχεία κωδικοποίησης.
Όσα έχουν συχνότητα που υπερβαίνει το 25% θα πρέπει να παραμείνουν, ενώ τα
υπόλοιπα θα πρέπει με βάση τη δοσμένη μεθοδολογία να αγνοηθούν.
Κλείνοντας την παράγραφο της μεθόδου, θα παρατεθεί το σύνολο των βίντεο
του δείγματος στον παρακάτω πίνακα. Τα βίντεο παρουσιάζονται κατά αύξοντα
αριθμό κατά τον τρόπο που εμφανίζονται και στην κατάταξή τους από το Youtube
Spotlight.

Πίνακας 2: Λίστα top-10 viral βίντεο 2015

Κορυφαία viral βίντεο διαφημίσεων 2015(κατάταξη από το Youtube Spotlight)

Νούμερο

Αναλυτική ονομασία βίντεο

1

Official Mobile Strike Super Bowl 50 TV
Commercial | Arnold's Fight [EXTENDED
Edition]

2

Knorr #LoveAtFirstTaste
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3

Nike Football Presents: The Switch ft.
Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Anthony
Martial & More

4

Samsung Galaxy S7 and S7 edge: Official
Introduction

5

Clash Royale: Theme Song (Official TV
Commercial)

6

Mtn Dew Kickstart: Puppymonkeybaby |
Super Bowl Spot

7

Always #LikeAGirl – Keep Playing

8

The Chase – Hyundai Super Bowl
Commercial | The 2017 Hyundai Elantra

9

#Pokemon20: Pokémon Super Bowl
Commercial

10

Skittles: "The Portrait" w/ Steven Tyler. Super
Bowl 50 Commercial.
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3.4 Ευρήματα
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, στην έρευνα αυτή,
αναζητήθηκαν σε μια σειρά από δέκα συνολικά βίντεο του Youtube Spotlight για το
2015 ορισμένα κοινά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά για τα οποία καταβλήθηκε
προσπάθεια να αναγνωριστούν ήταν είτε τα δοσμένα από την έρευνα του (West,
2011) είτε, βάσει της μεθοδολογίας του, εντοπίστηκαν σε ορισμένα από τα
υπάρχοντα βίντεο και κατόπιν ελέγχθηκαν τα υπόλοιπα εάν εμπεριείχαν τα ίδια
στοιχεία κωδικοποίησης.
Συνολικά αναγνωρίστηκαν επτά τέτοια νέα στοιχεία, κατά συνέπεια μαζί με
τα στοιχεία κωδικοποίησης που δίνει ο West προκύπτουν δεκαπέντε στον αριθμό. Τα
ευρήματα για τα στοιχεία αυτά μέσα στα βίντεο, καθώς και περισσότερες
λεπτομέρειες για τον αριθμό τους θα δοθούν στα παρακάτω, όπου θα υπάρξει μια
ξεχωριστή αναφορά για το κάθε ένα στοιχείο, τα συναφή ευρήματα, όπως και τις
τιμές που λαμβάνει και σε ποια περίπτωση συμβαίνει αυτό.
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1)Σασπένς:
Το στοιχείο κωδικοποίησης «Σασπένς» αναγνωρίστηκε σε δύο βίντεο από το
δείγμα μας και σε ποσοστό 20%. Συγκεκριμένα, ήταν κατά τη διάρκεια της
παρακολούθησης του πρώτου βίντεο(“Mobile Strike”) που παρατηρήθηκε ως βασικό
στοιχείο της πρώτης σκηνής η οποία λαμβάνει χώρα σε κάποιον ανελκυστήρα(βλ.
Εικόνα 1) και κατόπιν στο όγδοο, όπου το στοιχείο αυτό της αγωνίας και προσμονής
φαίνεται ότι είναι ακόμη εντονότερο και διαρκέστερο. Παρόλα αυτά και με βάση τα
παραπάνω, εφόσον η σχετική συχνότητα εμφάνισής του δεν υπερέβη το 25% στο
σύνολο των δέκα βίντεο, θα πρέπει να αγνοηθεί.
Εικόνα 1: Σασπένς
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2)Εθνικές μειονότητες:
Το στοιχείο των Εθνικών μειονοτήτων προερχόταν από τα στοιχεία της
μελέτης του (West, 2011) και αναγνωρίστηκε στα μισά ακριβώς από τα βίντεο,
δηλαδή σε πέντε βίντεο και παρουσιάζει, έτσι, σχετική συχνότητα εμφάνισης ίση με
50%, καθιστώντας το έτσι ένα από τα κορυφαίας συχνότητας στοιχεία. Οι τιμές που
μπορεί να πάρει η σχετική μεταβλητή είναι «ΝΑΙ» και «ΌΧΙ», εφόσον είτε
αναγνωρίζεται παρουσία προσώπων με καθεστώς εθνικής ή φυλετικής μειονότητας
είτε όχι.
Οι κύριες μειονότητες που αναγνωρίστηκαν ήταν αφρικανικής(για
παράδειγμα, στο τέταρτο βίντεο της Samsung) και κυρίως αφρικανοαμερικανικής
προέλευσης(για παράδειγμα, στο δεύτερο βίντεο της Knorr), αν και δεν έλειψαν και
ασιατικής ή ασιατικής-αμερικανικής(Asian-American) καταγωγής(για παράδειγμα,
και πάλι στο δεύτερο βίντεο της Knorr, βλ. Εικόνα 2).
Εικόνα 2: Εθνικές Μειονότητες
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3) Δράση:
Και το στοιχείο κωδικοποίησης της «δράσης» ήταν ένα από τα συχνότερα,
εφόσον όχι μόνο υπερβαίνει το 25%, αλλά φτάνει στο διπλάσιό του, το 50%, με την
απόλυτη συχνότητα εμφάνισης να ανέρχεται στις πέντε εμφανίσεις.
Κι εδώ, η αντίστοιχη μεταβλητή θα παίρνει την τιμή «ΝΑΙ»(υπάρχει στοιχείο
δράσης) ή «ΌΧΙ»(δεν υπάρχει στοιχείο δράσης).
Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται σε κάθε βίντεο με ορισμένους διαφορετικούς
τρόπους, αλλά αναγνωρίζεται από τις υψηλές ταχύτητες των ενεργειών, από την
καταιγιστική εναλλαγή των εικόνων, από τις παρουσιαζόμενες συγκρούσεις και τα
όμοια με αυτά.
Μία από τις περιπτώσεις όπου εμφανίζεται αυτό το στοιχείο κωδικοποίησης
είναι στο όγδοο βίντεο(Εικόνα 3), όπου απεικονίζεται η καταδίωξη δύο χαρακτήρων
μέσα σε ένα δάσος από αρκούδες.
Εικόνα 3: Δράση
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4) Μουσική:
Το στοιχείο κωδικοποίησης της Μουσικής είναι ένα από τα σημαντικότερα
και συχνότερα μέσα στα κορυφαία viral βίντεο, όπως παρατηρούμε από τα ευρήματα
της έρευνας. Η έρευνα συγκεκριμένα των βίντεο αυτών μας δείχνει ότι συνολικά
υπάρχουν εννέα στον αριθμό βίντεο τα οποία εμπεριέχουν κάποιο μουσικό στοιχείο
ή, ως ποσοστό, 90%.
Η μεταβλητή που συνδέεται με την ύπαρξη του μουσικού στοιχείου σε ένα
βίντεο λαμβάνει και πάλι δύο τιμές, την «ΝΑΙ»(υπάρχει μουσικό στοιχείο) και
«ΌΧΙ»(δεν υπάρχει κανένα μουσικό στοιχείο).
Αν παρακολουθήσουμε προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε ότι το μουσικό
στοιχείο μέσα στα βίντεο είναι σημαντικό, εφόσον φαίνεται ότι συμβάλλει στη
δημιουργία ενός συγκεκριμένου κλίματος, αλλά σε ορισμένα βίντεο η παρουσία του
είναι περισσότερο περιορισμένη ή διακριτική(για παράδειγμα, στο όγδοο βίντεο της
διαφήμισης του Huyndai Elantra 2017).

5)Διασημότητες:
Η παρουσία ή συμμετοχή διασημοτήτων είναι ένα ακόμη κοινό στοιχείο
κωδικοποίησης το οποίο παρατηρείται σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 25%.
Συγκεκριμένα, το στοιχείο αυτό στην αντίστοιχή του μεταβλητή διαθέτει είτε τιμή
«ΝΑΙ» είτε «ΌΧΙ», εφόσον είτε υπάρχει παρουσία/συμμετοχή κάποιας διασημότητας
είτε δεν υπάρχει.
Η παρουσία κάποιας διασημότητας παρατηρείται σε απόλυτη συχνότητα ίση με 3
εμφανίσεις, ενώ σε σχετική συχνότητα ίση με 30%. Εάν κανείς παρακολουθήσει τα
βίντεο, θα σημειώσει τις εξής τρεις διασημότητες: τον Cristiano Ronaldo, διάσημο
ποδοσφαιριστή, τον Arnold Schwarzenegger, ηθοποιό και Κυβερνήτη της Πολιτείας
της Καλιφόρνια και τον Steven Tyler, τραγουδιστή του μουσικού συγκροτήματος των
Aerosmith(βλ. Εικόνα 4). Επίσης, θα παρατηρήσει ότι η παρουσία τους είναι
πρωταγωνιστική και σε όλες τις περιπτώσεις σχετίζεται με τα ταλέντα και τις
ιδιαίτερες ικανότητες των τριών αυτών διασημοτήτων.
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Εικόνα 4: Διασημότητες

6)Συντομία:
Η συντομία είναι ένα ακόμη από τα πολύ συχνά και μάλιστα κορυφαίας
σχετικής συχνότητας στοιχεία κωδικοποίησης. Συναντάται σε οκτώ από τα δέκα
βίντεο, επομένως διαθέτει σχετική συχνότητα ίση με 80%.
Σύμφωνα με τη μελέτη όπου βασίζουμε την παρούσα έρευνα (West, 2011, p.
78), η ιδιότητα-στοιχείο αυτό της συντομίας(brevity) θεωρούμε ότι ορίζεται ως
διάρκεια του βίντεο κάτω από τρία λεπτά. Κατά συνέπεια, η μεταβλητή που θα
χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για τις τιμές του στοιχείου αυτού θα μπορεί να λάβει
δύο ακριβώς τιμές, «Βραχυχρόνιο» και «Μακροχρόνιο», κατ’αντιστοιχία προς τα
«Short» και «Long» που χρησιμοποιεί ο West.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πολλά βίντεο είχαν διάρκεια πολύ
μικρότερη από το όριο των τριών λεπτών. Για παράδειγμα, το κορυφαίο viral
βίντεο(πρώτο στη σειρά, “Mobile strike”) έχει διάρκεια ίση με 1.05, ενώ το έκτο
στην κατάταξη(Mtn Dew Kickstart) έχει διάρκεια μόλις 0.36! Επιπρόσθετα, το
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δέκατο στην κατάταξη του Youtube Spotlight έχει διάρκεια ακόμη μικρότερη, στα
0.30 λεπτά. Ακόμη, το βίντεο της Knorr(δεύτερο στην κατάταξη) έχει διάρκεια 2.59,
δηλαδή κατά ένα δευτερόλεπτο κάτω από το όριο των 3 λεπτών.

7) Ταλέντο:
Το ταλέντο είναι ένα στοιχείο κωδικοποίησης το οποίο επίσης υπερβαίνει το
όριο του 25% για την καταχώρηση στα κοινά στοιχεία(commonalities). Τα viral
βίντεο του top-10 στα οποία συναντάται είναι συνολικά τρία στον αριθμό, ενώ η
σχετική συχνότητα προκύπτει ίση με 30%.
Το ταλέντο είναι ένα στοιχείο το οποίο ανιχνεύεται στο πρώτο, το τρίτο και το
δέκατο βίντεο. Στο πρώτο βίντεο παρατηρείται σειρά από ακριβείς, κατάλληλα
συγχρονισμένες και εντυπωσιακές κινήσεις πολεμικών τεχνών. Στο τρίτο(Nike, βλ.
Εικόνα 5) και στο δέκατο συναντάμε αντίστοιχα συγχρονισμένες και υψηλής
επιδεξιότητας αθλητικές κινήσεις ή «φάσεις» και υψηλής ποιότητας φωνητικές
επιδόσεις. Σημειώνεται ότι και στο στοιχείο κωδικοποίησης αυτό έχουμε δύο δυνατές
τιμές που λαμβάνονται από την αντίστοιχη μεταβλητή που υποδηλώνει την παρουσία
του σε ένα βίντεο, οι «ΝΑΙ» ή «ΌΧΙ».
Εικόνα 5: Ταλέντο
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8)Τεχνολογία αιχμής:
Και η τεχνολογία αιχμής είναι ένα στοιχείο κωδικοποίησης το οποίο
υπερβαίνει το κάτω όριο του 25%, εφόσον συναντώνται τρία viral βίντεο στα οποία
ανιχνεύεται., καθιστώντας έτσι την σχετική συχνότητα του στοιχείου αυτού ίση με
30%.
Η τεχνολογία αιχμής είναι ένα στοιχείο που εντοπίζεται στο πρώτο βίντεο,
όπου με εντολές που δίνονται μέσω οθόνης αφής κάποιου κινητού
πραγματοποιούνται εντυπωσιακές επιθέσεις, ώστε να ταιριάζει η υπόθεση του βίντεο
με το όνομα του προϊόντος(«Mobile strike»). Το ίδιο ισχύει και για το κινητό
Samsung Galaxy S7(τέταρτο βίντεο, βλ. Εικόνα 6) και S7 edge, όπου προβάλλονται
και αναδεικνύονται με ιδιαίτερη έμφαση τα στοιχεία του προϊόντος αυτού που
βασίζονται σε τεχνολογία αιχμής, όπως η δυνατότητά του να είναι τελείως
αδιάβροχο! Τέλος, παρόμοια ισχύουν και για το όγδοο βίντεο (Hyundai Elantra
2017), όπου αναδεικνύεται η δυνατότητα απομακρυσμένης εκκίνησής του.
Εικόνα 6: Τεχνολογία αιχμής
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9)Γέλιο:
Το γέλιο είναι ένα στοιχείο κωδικοποίησης που ανιχνεύτηκε με βάση την
υπάρχουσα κωδικοποίηση του (West, 2011, p.78). Έτσι, με βάση τον ορισμό που
δίνει, εφόσον κάποιος γελάει στα πρώτα τριάντα δευτερόλεπτα του βίντεο, το
στοιχείο κωδικοποίησης «γέλιο» προστίθεται.
Σε αντίθεση με άλλα παρόμοια στοιχεία, δεν εντοπίστηκε παρά μόνο ένα
τέτοιο στοιχείο μέσα στο σύνολο του top-10 των βίντεο ή, σε όρους σχετικής
συχνότητας, σε ποσοστό μόλις 10%. Αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό συνεπάγεται ότι
θα πρέπει να αγνοηθεί και να μην προστεθεί στα κοινά στοιχεία των βίντεο του top10.
Ας σημειωθεί ότι και σε άλλα βίντεο παρατηρείται γέλιο, αλλά δεν είναι στα
πρώτα τριάντα δευτερόλεπτα, για παράδειγμα στο τέταρτο βίντεο(Samsung Galaxy
S7). Το μοναδικό βίντεο στο οποίο συναντάται γέλιο και μάλιστα στα πρώτα-πρώτα
δευτερόλεπτά του είναι το δεύτερο στην κατάταξη(Knorr).

10)Έκπληξη:
Η έκπληξη είναι ένα ακόμη στοιχείο της αρχικής κωδικοποίησης του West
(West, 2011). Επιπλέον, με δεδομένο ότι το στοιχείο αυτό παρουσιάζεται σε τρία
συνολικά από τα βίντεο, προκύπτει μια σχετική συχνότητα ίση με 30%, δηλαδή
τέτοια που υπερβαίνει το κάτω όριο. Επομένως, το στοιχείο της «έκπληξης» θα
προστεθεί στα κοινά στοιχεία κωδικοποίησης.
Η μεταβλητή που υποδηλώνει την παρουσία ή μη της έκπληξης θα λαμβάνει
τις τιμές «ΝΑΙ» ή «ΌΧΙ», ανάλογα με το εάν υπάρχει έστω ένας χαρακτήρας του
βίντεο που φανερά δείχνει ότι δοκιμάζει έκπληξη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε δύο βίντεο από τα τρία στα οποία υπάρχει αυτό
το στοιχείο, είναι ουσιαστικά όλη η υπόθεση του βίντεο δομημένη πάνω σε ένα πολύ
βασικό στοιχείο έκπληξης: στη μία (τρίτο βίντεο, Nike) ένας νεαρός κάτω των 18 από
κάποια εθνική μειονότητα, εφόσον ξυπνάει το πρωί, παρατηρεί στον καθρέφτη του
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δωματίου του ότι είναι ο Cristiano Ronaldo (και το αντίστροφο), ενώ στο έκτο
βίντεο(Mtn Dew Kickstart, βλ. Εικόνα 7) τρεις νεαροί δέχονται επίσκεψη κάποιου
πιθήκου ο οποίος μπορεί να μιλά και να χορεύει, με άμεσο αποτέλεσμα να
εκδηλώσουν την έκπληξή τους.

Εικόνα 7: Έκπληξη

11)Αθλητισμός:
Το στοιχείο κωδικοποίησης του αθλητισμού είναι ένα ακόμη από τα στοιχεία
που προέκυψαν όχι από την αρχική κωδικοποίηση, αλλά από την παρακολούθηση του
top-10 των βίντεο. Επιπλέον, είναι ένα βιώσιμο τέτοιο στοιχείο που ανιχνεύεται σε 3
συνολικά βίντεο, με σχετική συχνότητα, κατά συνέπεια, ίση με 30%.
Εάν υπάρχει τέτοιο στοιχείο στο βίντεο, τότε θα σηματοδοτείται με τη λέξη
«ΝΑΙ», ενώ, εάν δεν υπάρχει, με τη λέξη «ΌΧΙ».
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Ίσως η πιο αξιοσημείωση περίπτωση όπου το στοιχείο κωδικοποίησης του
αθλητισμού εμφανίζεται είναι στο έβδομο βίντεο της Always(βλ. Εικόνα 8). Στο
βίντεο αυτό, το οποίο προφανώς απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε νέες, καθώς και σε
μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες, μιλούν και δρουν ορισμένα κορίτσια σχολικής ηλικίας
καθώς και κοπέλες μεγαλύτερης ηλικίας για τις εμπειρίες τους από την προσπάθειά
τους να ακολουθήσουν σταδιοδρομία ή απλώς να ασχοληθούν σε συστηματική βάση
με τον αθλητισμό, καθώς και τα προβλήματα που συνάντησαν από το κοινωνικό και
άλλο περιβάλλον.
Εικόνα 8: Αθλητισμός

12) Συντομία τίτλου:
Η συντομία τίτλου(short title) είναι ένα ακόμη από τα στοιχεία της αρχικής
κωδικοποίησης του West. Σύμφωνα με αυτήν (West, 2011, p.78), προκειμένου να
προστεθεί το στοιχείο αυτό στην κωδικοποίηση ενός βίντεο, πρέπει να έχει τρεις
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λέξεις ή λιγότερες ως τίτλο.
Εάν αναζητήσει κανείς όλους τους τίτλους των βίντεο που ανήκουν στο top10, θα παρατηρήσει ότι κανείς τους δεν έχει αυτή την ιδιότητα. Παρατηρούνται
υπότιτλοι σύντομοι, αλλά το σύνολο των λέξεων είναι στην συντομότερη περίπτωση
(είναι αυτή του πέμπτου βίντεο, Clash Royale) τέσσερις.

13)Ειρωνεία:
Η ειρωνεία είναι το έκτο στοιχείο από αυτά που λήφθηκαν από τον West.
Στην συγκεκριμένη δεκάδα των διαφημιστικών viral βίντεο, κάνει την εμφάνισή της
με εμφανή τρόπο μόνο σε ένα από τα δέκα βίντεο, δηλαδή εμφανίζει σχετική
συχνότητα ίση με 10%. Κατά συνέπεια, είναι ένα στοιχείο που δεν θα συμπεριληφθεί
στην τελική ακολουθία των κοινών στοιχείων.
Η ειρωνεία που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχει να κάνει με την
ανακολουθία προς τις κοινωνικές προσδοκίες φανερά κάνει την εμφάνισή της στο
έβδομο βίντεο(Always). Στο βίντεο αυτό, εκτός από όλα όσα προαναφέρθηκαν,
εμφανίζεται το ιδιαίτερα χαρακτηριστικό σλόγκαν: «Rewrite the rules», δηλαδή
«Ξαναγράψε τους κανόνες».

14)Εξωπραγματικό:
Το στοιχείο του εξωπραγματικού παρουσιάζει σημαντική συχνότητα ίση με
τέσσερις εμφανίσεις, καθώς και σχετική συχνότητα ίση με 40%.
Ακολουθείται, για την υποδήλωση της παρουσίας ή της απουσίας του, η ίδια
δυάδα τιμών με παραπάνω, δηλαδή «ΝΑΙ» και «ΌΧΙ» για την παρουσία και απουσία
του φαινομένου αντίστοιχα.
Ένα τέτοιο στοιχείο φανερά ανιχνεύεται στο έκτο βίντεο(Mtn Dew Kickstart)
και στο όγδοο βίντεο(The 2017 Hyundai Elantra). Στο πρώτο από τα δύο αυτά βίντεο
παρατηρούμε την εμφάνιση ενός πιθήκου, ο οποίος επαναλαμβάνει διαδοχικά τρεις
λέξεις(puppy, monkey, baby), οι οποίες και κωδικοποιούν το σύνθημα του
διαφημιστικού μηνύματος. Στο δεύτερο, εμφανίζονται και πάλι δύο αρκούδες οι
οποίες παρουσιάζονται προς το τέλος του βίντεο να μιλούν μεταξύ τους κατά τον
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τρόπο που θα περιμέναμε να μιλούν δύο άνθρωποι(βλ. Εικόνα 9). Έτσι, με δεδομένο
ότι αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά και δεν θα μπορούσαν να αγνοηθούν, τα
κωδικοποιούμε με τη λέξη «εξωπραγματικό», η οποία ως στοιχεία θα συμπεριληφθεί
στα κοινά στοιχεία κωδικοποίησης του συνόλου των βίντεο.

Εικόνα 9: Εξωπραγματικό

15)Νεολαία:
Το τελευταίο στοιχείο κωδικοποίησης και το έβδομο από αυτά της αρχικής
κωδικοποίησης του West είναι αυτό της νεολαίας που παρουσιάζει μια μεγάλη
συχνότητα που φτάνει τις πέντε εμφανίσεις ή, ως ποσοστό, το 50%.
Παρατηρούμε, έτσι, ότι η νεολαία, η οποία μάλιστα ορίζεται ως κάτω των 18(West,
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2011, p.78), συνιστά ένα στοιχείο που συναντάται στα μισά από τα συνολικά
κορυφαία viral βίντεο.
Η παρουσία αυτού του στοιχείου ή όχι θα υποδηλωθεί και πάλι με τις λέξεις
«ΝΑΙ» και «ΌΧΙ».
Χαρακτηριστικό για αυτό το στοιχείο είναι το βίντεο της Always, όπου
κοπέλες σχολικής ηλικίας αφηγούνται τα προβλήματα με τη μη-αποδοχή που
αντιμετωπίζουν στο περιβάλλον τους και την κοινωνία σχετικά με τον αθλητισμό και
ενθαρρύνονται στην συνέχεια να ασχοληθούν με αυτό το οποίο επιθυμούν. Άλλη
περίπτωση ενδεικτική είναι το έκτο βίντεο(βλ. Εικόνα 10), όπου φαίνεται ότι δίνεται
επίσης μεγάλη έμφαση στο νεανικό στοιχείο.
Εικόνα 10: Νεολαία

Σε αυτό το σημείο θα παρατεθούν δύο πίνακες. Ο πρώτος είναι ο πίνακας με τα
στοιχεία της αρχικής κωδικοποίησης, δηλαδή τα εννέα στοιχεία από τη μελέτη του
West μαζί με όσα επιπλέον ανιχνεύθηκαν, με τις σχετικές συχνότητες εμφάνισής
τους. Κατόπιν, θα παρατεθούν και τα στοιχεία όπως προέκυψαν μετά τη διαλογή
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όσων πληρούν το κριτήριο του κάτω ορίου της σχετικής συχνότητας των εμφανίσεων,
μαζί με τις κατάλληλες τιμές για τα στοιχεία της κωδικοποίησης.

Πίνακας 3: Πίνακας στοιχείων αρχικής κωδικοποίησης και συχνότητα εμφάνισης

Αρχική κωδικοποίηση και συχνότητα εμφάνισης

Σασπένς

20%

Εθνικές μειονότητες

50%

Δράση

50%

Μουσική

90%

Διασημότητες

30%

Συντομία

80%

Ταλέντο

30%

Τεχνολογία αιχμής

30%

Γέλιο

10%

Έκπληξη

30%
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Αθλητισμός

30%

Συντομία τίτλου

0%

Ειρωνεία

10%

Εξωπραγματικό

40%

Νεολαία

50%

Στους πίνακες 4 και 5 θα πραγματοποιηθεί παράθεση των 10 στο σύνολό τους κοινών
στοιχείων κωδικοποίησης τα οποία πληρούν την προϋπόθεση του κάτω ορίου της
σχετικής συχνότητας.

Πίνακας 4: Συγκεντρωτική παρουσίαση των τιμών για τα πρώτα 6 κοινά στοιχεία κωδικοποίησης

Νο. Εθνικές

Δράση Μουσική Διασημότητες Συντομία

Ταλέντο

μειονότητες

1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Βραχυχρόνιο

ΝΑΙ

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Βραχυχρόνιο

ΟΧΙ

3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μακροχρόνιο ΝΑΙ
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4

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μακροχρόνιο ΟΧΙ

5

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Βραχυχρόνιο

ΟΧΙ

6

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Βραχυχρόνιο

ΟΧΙ

7

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Βραχυχρόνιο

ΟΧΙ

8

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Βραχυχρόνιο

ΟΧΙ

9

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Βραχυχρόνιο

ΟΧΙ

10

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Βραχυχρόνιο

ΝΑΙ

Πίνακας 5: Συγκεντρωτική παρουσίαση των τιμών για τα επόμενα 5 κοινά στοιχεία κωδικοποίησης

Νο. Τεχνολογία Έκπληξη Αθλητισμός Εξωπραγματικό Νεολαία
αιχμής

1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

2

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

3

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
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4

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

6

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μετά από τα προηγούμενα, θα παρατεθεί κι ένας ακόμη πίνακας, ο οποίος
περιλαμβάνει τα ποσοστά που λαμβάνει κάθε «μεταβλητή»

Πίνακας 6: : Αποτελέσματα κατά ποσοστό για κάθε κατηγορία κωδικοποίησης

Μεταβλητή

Ποσοστά

Εθνικές μειονότητες

ΝΑΙ: 50%, ΟΧΙ: 50%

Δράση

ΝΑΙ: 50%, ΟΧΙ: 50%
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Μουσική

ΝΑΙ: 90%, ΟΧΙ: 10%

Διασημότητες

ΝΑΙ: 30%, ΟΧΙ: 70%

Συντομία

Βραχυχρόνιο: 80%, Μακροχρόνιο: 20%

Ταλέντο

ΝΑΙ: 30%, ΟΧΙ: 70%

Τεχνολογία αιχμής

ΝΑΙ: 30%, ΟΧΙ: 70%

Έκπληξη

ΝΑΙ: 30%, ΟΧΙ: 70%

Αθλητισμός

ΝΑΙ: 30%, ΟΧΙ: 70%

Εξωπραγματικό

ΝΑΙ: 40%, ΟΧΙ: 60%

Νεολαία

ΝΑΙ: 50%, ΟΧΙ: 50%

5. Ανάλυση
Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς από την παράθεση των παραπάνω ευρημάτων
ότι υπάρχει μια ποικιλότητα στους παράγοντες που καθιστούν ένα βίντεο τόσο
δημοφιλές ώστε να φτάσει στο επίπεδο του «viral». Στον παρακάτω πίνακα, θα
παρατεθεί η κατάταξη των στοιχείων κωδικοποίησης ως προς τη συχνότητα
εμφάνισής τους.
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Πίνακας 7: Αποτελέσματα κατά ποσοστό για κάθε κατηγορία κωδικοποίησης

Στοιχείο κωδικοποίησης

Κατάταξη ως προς τη

Ποσοστό

συχνότητα εμφάνισής του συχνότητας
εμφάνισης

Μουσική

1

90%

Συντομία

2

80%

Δράση

3

50%

Εθνικές μειονότητες

3

50%

Νεολαία

3

50%

Εξωπραγματικό

4

40%

Αθλητισμός

5

30%

Διασημότητες

5

30%

Έκπληξη

5

30%

Ταλέντο

5

30%

Τεχνολογία Αιχμής

5

30%
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Είναι εύλογη η σύνδεση που μπορούν να έχουν δύο στοιχεία κωδικοποίησης
μεταξύ τους. Για παράδειγμα, είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι το στοιχείο του
εξωπραγματικού ή το στοιχείο της τεχνολογίας αιχμής θα μπορούσε να συνοδεύεται
από το στοιχείο της έκπληξης. Παρόμοια ζεύγη θετικών συσχετίσεων είναι πολύ
σημαντικά για τον αναλυτή τους σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά ίσως ακόμη
περισσότερο για τον ενδιαφερόμενο σε επίπεδο Διαδικτυακού Μάρκετινγκ και
Διαφήμισης.
Πραγματοποιώντας μια ανάλυση, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τέτοια ζεύγη
σε ό,τι αφορά τα έντεκα στοιχεία κωδικοποίησης που επιλέχθηκαν. Δηλαδή υπάρχουν
στοιχεία τα οποία συνυπάρχουν πάνω από μία φορά και για τα οποία ενδεχομένως
υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ τους. Αυτά θα παρατεθούν στον επόμενο πίνακα 3-8.

Πίνακας 8: Αποτελέσματα κατά ποσοστό για κάθε κατηγορία κωδικοποίησης

Νο. Ζεύγους

Α’ στοιχείο

στοιχείων θετικής κωδικοποίησης

Β’ στοιχείο

Απόλυτη

κωδικοποίησης

Συχνότητα

συσχέτισης

συνύπαρξης
στοιχείων

1

Δράση

Ταλέντο

2

2

Διασημότητες

Ταλέντο

3

3

Μουσική

Αθλητισμός

3
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Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αναλύσουμε περαιτέρω τις θετικές συσχετίσεις των
στοιχείων κωδικοποίησης αυτών ανά ζεύγος.
1ο ζεύγος στοιχείων:
Παρατηρούμε όσον αφορά αυτό το ζεύγος ότι υφίσταται συνύπαρξη των δύο
αυτών στοιχείων για το 40% των περιπτώσεων που συναντάται το στοιχείο της
Δράσης. Επιπρόσθετα, υπολογίζεται ότι υφίσταται συνύπαρξη των δύο στοιχείων για
το 67% των περιπτώσεων που συναντάται το στοιχείο του Ταλέντου.
Εύκολα συμπεραίνεται από τα παραπάνω ότι πρόκειται για πολύ σημαντικά
ποσοστά, εφόσον κατά μέσο όρο υπερβαίνουν το 50%.
Η ερμηνεία που θα μπορούσε να δοθεί στον υψηλό συντελεστή συσχέτισης
των δύο αυτών στοιχείων είναι ότι η ύπαρξη ταλέντου σε ένα βίντεο, δηλαδή η
ύπαρξη υψηλής επιδεξιότητας που απαιτεί σημαντικό χρόνο εξάσκησης για να
τελειοποιηθεί μπορεί να σχετίζεται με το στοιχείο της δράσης, δηλαδή των έντονων
και υψηλών ταχυτήτων, των καταιγιστικών εναλλαγών κινήσεων κ.λπ.
Συμπερασματικά, ίσως θα έπρεπε μελλοντικά να αναζητηθεί από τους υπεύθυνους
της Διαφήμισης και του Μάρκετινγκ ένας συνδυασμός των δύο στοιχείων, με
δεδομένο ότι θα επιθυμούσαν ένα βίντεο με αξιώσεις «virality».
2ο ζεύγος στοιχείων:
Στο ζεύγος αυτό παρατηρούμε μια πλήρη, όπως θα μπορούσαμε να την
αποκαλέσουμε, συνύπαρξη και κατά συνέπεια απόλυτη συσχέτιση. Σε όρους σχετικής
συχνότητας, θα λέγαμε ότι υφίσταται συνύπαρξη των δύο στοιχείων για το 100% των
περιπτώσεων όπου συναντάται το στοιχείο των Διασημοτήτων και, παρομοίως, στο
100% των περιπτώσεων όπου συναντάται το στοιχείο του Ταλέντου.
Είναι προφανώς ότι για την περίπτωση του ζεύγους αυτού έχουμε όχι μόνο
υψηλότατη, αλλά την υψηλότερη δυνατή συσχέτιση των δύο στοιχείων από όλες τις
απόψεις.
Τίθεται εδώ επίσης το ερώτημα πώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε τη
συσχέτιση των δύο αυτών στοιχείων κωδικοποίησης. Εάν προσπαθήσει κανείς να
αναζητήσει τις αιτίες αυτές μέσα στα ίδια τα viral βίντεο, τότε θα προσέξει ότι στις
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δύο τουλάχιστον περιπτώσεις είναι οι ίδιες οι διασημότητες που επιδεικνύουν κατά το
ξετύλιγμα της υπόθεσης του βίντεο τις ικανότητές τους. Στο δέκατο βίντεο είναι ο St.
Tyler ο οποίος (μέσω του πορτραίτου του που έχει δημιουργηθεί από το
διαφημιζόμενο προϊόν των Skittles) προβαίνει σε χρήση της φωνητικής του
επιδεξιότητας. Αντίστοιχα, στο τρίτο στη σειρά βίντεο(διαφήμιση Nike), είναι ο
διάσημος ποδοσφαιριστής Cr. Ronaldo που κάνει επίδειξη των αθλητικών του
ικανοτήτων. Από τα δύο αυτά παραδείγματα μπορεί να εντοπιστεί η αιτιώδης σχέση
μεταξύ των δύο.
Είναι αρκετά εμφανές και από τα παραπάνω ότι και αυτό το ζεύγος, ίσως
κατεξοχήν, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τα διοικητικά στελέχη. Είναι άλλωστε
χαρακτηριστικό ότι τα δύο αυτά στοιχεία συνυπάρχουν και στο κορυφαίο, το πρώτο
viral βίντεο του top-10.
3ο ζεύγος στοιχείων:
Κι αυτό το ζεύγος στοιχείων κωδικοποίησης εμφανίζει σχετικά ψηλά ποσοστά
συσχέτισης. Όσον αφορά το στοιχείο του Αθλητισμού, περιλαμβάνεται στα βίντεο
που εμπεριέχουν και τα δύο στοιχεία ολόκληρο το 100% των βίντεο που περιέχουν
αυτό το στοιχείο. Αντίστοιχα, για το στοιχείο της Μουσικής, είναι το 33% των βίντεο
με αυτό το στοιχείο στα οποία συνυπάρχει και το στοιχείο του Αθλητισμού.
Κατά μέσο όρο, επομένως, υπολογίζεται ένας συντελεστής συσχέτισης ίσος
με 67%, που είναι αρκετά υψηλός.
Σε αυτό το ζεύγος, ίσως δεν υπάρχει η μορφή της συσχέτισης που είδαμε στα
προηγούμενα δύο ζεύγη, εφόσον το στοιχείο της Μουσικής είναι το πιο συχνό. Όμως,
εύκολα κι εδώ μπορεί να δοθεί μια ερμηνεία όσον αφορά την «πηγή», την αιτία αυτής
της συσχέτισης. Πρόκειται για το γεγονός ότι τα διάφορα αθλητικά δρώμενα, και
ιδιαίτερα όταν αυτά εμπεριέχουν το στοιχείο της υψηλής ταχύτητας και δράσης,
συνδυάζονται με κάποιας μορφής μουσική, η οποία τα συνοδεύει.
Συμπερασματικά, θα μπορούσε και αυτό το ζεύγος να αξιοποιηθεί σε
μελλοντικά διαφημιστικά βίντεο, με δεδομένη την υψηλή αποτελεσματικότητά του.

56

3.5 Συμπέρασμα
Μέσα από την αναλυτική μελέτη του top-10 των κορυφαίων viral
διαφημιστικών βίντεο του 2016, όπως αυτά αναδείχθηκαν από το Youtube Spotlight
με βάση τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται από τον (West, 2011), προέκυψαν
ορισμένα συμπεράσματα.
Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία κωδικοποίησης τα οποία μέσα από την
ανίχνευση του συνόλου των στοιχείων αυτών στο βίντεο αναδεικνύονται ως
κορυφαίας σχετικής συχνότητας. Τα δύο πρώτα τέτοια στοιχεία είναι, κατά σειρά, η
Μουσική, δηλαδή ένα μουσικό στοιχείο κάποιας μορφής και η Συντομία(brevity),
δηλαδή η κάτω από τρία λεπτά διάρκεια του διαφημιστικού βίντεο. Αμέσως μετά από
αυτά, συναντούμε μια τριάδα στοιχείων όπως η Δράση, καθώς και οι Εθνικές
μειονότητες και η Νεολαία.
Συνδυάζοντας στοιχεία όπως τη Δράση και το Ταλέντο, τα οποία φαίνεται να
έχουν συχνή συνύπαρξη, μπορεί το διαφημιστικό τμήμα ή το τμήμα Μάρκετινγκ
κάποιας εταιρείας να επιτύχει μεγαλύτερη συμμετοχή στοιχείων τα οποία οδηγούν
στην υψηλή διάδοση και ιδιότητα της «virality» ενός βίντεο.
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