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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία μελετάται η χρήση της Πληροφοριακής και Συναισθηματικής 

έκκλησης, εστιάζοντας σε δύο είδη και ειδικότερα στην αποτελεσματικότητα του 

συνδυασμού αυτών των δύο ειδών έκκλησης. Συγκεκριμένα, διερευνάται πως επιδρά η 

έκκληση του φόβου (fear appeal) όταν συνδυάζεται με την έκκληση μαλακού και σκληρού 

περιβλήματος (soft sell/ hard sell appeal). Συνεπώς, στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί 

η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των δύο παραπάνω ειδών έκκλησης στην 

αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, διεξήχθη ένα πείραμα με ερωτηματολόγια 

σε δείγμα 172 ατόμων. Αφού σχεδιάστηκαν τέσσερα ερωτηματολόγια, τα οποία 

περιελάμβαναν διαφημίσεις διαφορετικών συνδυασμών των εκκλήσεων φόβο και 

μαλακού/σκληρού περιβλήματος (με ή χωρίς χρήση φόβου-χρήση μαλακού/σκληρού 

περιβλήματος), διατυπώθηκαν κάποιες ερευνητικές υποθέσεις. Για την επεξεργασία των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος ANOVA. 

Η ολοκλήρωση του πειράματος οδήγησε στην εξαγωγή κάποιων χρήσιμων αποτελεσμάτων, 

με βάση τα οποία κάποιες υποθέσεις επαληθεύτηκαν ενώ κάποιες άλλες απορρίφθηκαν. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πιο επιτυχημένη διαφήμιση, όσον αφορά τη στάση έναντι 

της διαφήμισης και της μάρκας και τη πρόθεση αγοράς, αποδείχθηκε αυτή που συνδύαζε την 

έκκληση φόβου και μαλακού περιβλήματος και στη συνέχεια η διαφήμιση σκληρού 

περιβλήματος χωρίς χρήση φόβου. Αναφορικά με τις συναισθηματικές αντιδράσεις (χαρά, 

έκπληξη, ενόχληση, θυμό), επίσης φαίνεται πως αυτοί οι δύο συνδυασμοί συνοδεύτηκαν από 

υψηλότερα επίπεδα χαράς και έκπληξης και χαμηλότερα επίπεδα θυμού κα ενόχλησης σε 

σχέση με της διαφήμιση φόβου και σκληρού περιβλήματος. Από τα παραπάνω, 

συμπεραίνεται πως η αλληλεπίδραση φόβου και σκληρού περιβλήματος έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, κάτι 

το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη παρούσα μελέτη. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Διαφημιστική έκκληση, Πληροφοριακή/Συναισθηματική έκκληση, έκκληση 

φόβου, έκκληση μαλακού/σκληρού περιβλήματος, αποτελεσματικότητα διαφήμισης 
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Εισαγωγή 

Μία πρόκληση που έχουν ν’ αντιμετωπίσουν οι διαφημιστές σήμερα είναι η επιλογή της 

κατάλληλης διαφημιστικής έκκλησης έτσι ώστε να καταφέρουν να προελκύσουν τη προσοχή 

του καταναλωτή, να επηρεάσουν τη στάση του για το προϊόν, να προκαλέσουν τα 

συναισθήματά του και, τέλος, να τον πείσουν να δοκιμάσει το προϊόν (Belch & Belch, 2003). 

Προκειμένου να το πετύχουν αυτό, άλλοτε επιλέγουν να παρέχουν επιχειρήματα και 

πληροφόρηση στο ακροατήριο και άλλοτε να προκαλέσουν τη συγκίνηση και συναισθήματά 

του, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που επιχειρούν συνδυασμό των παραπάνω, 

χρησιμοποιώντας στοιχεία τόσο της πληροφοριακής όσο και της συναισθηματικής έκκλησης.  

Οι συναισθηματικές εκκλήσεις χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σήμερα στα 

διαφημιστικά μηνύματα, με τον φόβο να καταλαμβάνει ένα σημαντικό μερίδιο στο σύνολο 

των συναισθηματικών διαφημίσεων. Ειδικά, φαίνεται ότι σε τομείς που σχετίζονται με την 

υγεία και την ασφάλεια είναι η πιο διαδεδομένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη έκκληση. 

Παρά το γεγονός, ότι στην μέχρι σήμερα βιβλιογραφία, το στοιχείο του φόβου φαίνεται να 

έχει μελετηθεί εκτενώς, λίγες έρευνες πραγματεύονται την αποτελεσματικότητα του 

στοιχείου αυτού όταν συνδυάζεται με άλλα είδη έκκλησης. Το ίδιο συμβαίνει και με τα 

μηνύματα μαλακού και σκληρού περιβλήματος. Παρά τη σημαντική μελέτη που έχει 

πραγματοποιηθεί, έτσι ώστε να αποδοθούν οι σαφείς ορισμοί και η διάκριση μεταξύ των δύο 

ειδών, δε φαίνεται να έχει ερευνηθεί η αλληλεπίδραση της έκκλησης μαλακού/σκληρού 

περιβλήματος με άλλα είδη έκκλησης, είτε πληροφοριακής είτε συναισθηματικής φύσης. 

 Έτσι λοιπόν, η επιλογή του θέµατος στηρίχθηκε στο ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν η 

έκκληση φόβου και η έκκληση μαλακού/σκληρού περιβλήματος, τόσο όταν 

χρησιμοποιούνται μεμονωμένα, όσο και όταν συνδυάζονται μεταξύ τους. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των δύο αυτών 

εκκλήσεων συνδυαστικά και η εξαγωγή συμπερασμάτων, χρήσιμων για την ανάπτυξη της 

επιστήμης της διαφήμισης. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί να ερευνήσει το αντίκτυπο που έχει ο 

συνδυασμός αυτός στη στάση έναντι της διαφήμισης, στη στάση έναντι της μάρκας και στη 

πρόθεση αγοράς, όπως επίσης και στα συναισθήματα που προκαλούνται στο ακροατήριο. 

Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, παρατίθεται το γενικό θεωρητικό υπόβαθρο και οι βασικές 

έννοιες, πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η ανάπτυξη των ερευνητικών υποθέσεων. 

Συγκεκριμένα, αφού έγινε λόγος στις δύο βασικές κατηγορίες διαφημιστικών εκκλήσεων· τη 
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Πληροφοριακή και τη Συναισθηματική και πραγματοποιήθηκε μια σύγκριση μεταξύ των 

δύο, ακολούθησε η ανάλυση των δύο εκκλήσεων, που αποτελούν και το αντικείμενο της 

παρούσας μελέτης(έκκληση φόβου-έκκληση μαλακού/σκληρού περιβλήματος). Στο 

κεφάλαιο αυτό, αναφέρονται κάποιες από τις μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσες έρευνες και 

συμπεράσματα που αφορούν τα δύο αυτά είδη έκκλησης, και που αποτέλεσαν σημαντικό 

υπόβαθρο για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, 

παρατίθεται συνοπτικά σε μορφή πίνακα η επισκόπηση της σχετικής αρθρογραφίας, πάνω 

στην οποία στηρίχθηκε η παρούσα μελέτη. Το δεύτερο κεφάλαιο, περιλαμβάνει την 

ερευνητική προσέγγιση της εργασίας, ξεκινώντας με τις ερευνητικές υποθέσεις πάνω στις 

οποίες στηρίχτηκε το πείραμα και συνεχίζοντας με την πειραματική διαδικασία που 

ακολουθήθηκε. Έπειτα, γίνεται έλεγχος των υποθέσεων και ανάλυση-συζήτηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο είναι σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα άλλων ερευνών. Στο τέλος του κεφαλαίου, εξάγονται τα συνολικά 

συμπεράσματα της εργασίας, παρατίθενται οι περιορισμοί της έρευνας και τέλος 

προτείνονται θέματα για μελλοντική μελέτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φαρφαρά Δήμητρα                                          ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 2015-2017  

Τα είδη διαφημιστικής έκκλησης: Θεωρητική & Πρακτική Προσέγγιση  9 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φαρφαρά Δήμητρα                                          ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 2015-2017  

Τα είδη διαφημιστικής έκκλησης: Θεωρητική & Πρακτική Προσέγγιση  10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1.1 Διαφημιστική Έκκληση  

Με τον όρο διαφημιστική έκκληση εννοείται ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η 

δημιουργική ιδέα και αποτελεί τη βάση για την προσέλκυση της προσοχής και του 

ενδιαφέροντος του δυνητικού καταναλωτή, ώστε αυτός να διαμορφώσει θετική στάση για το 

προϊόν (Kinnear, Bernhadt, & Krentler, 1995). Παράλληλα, αναφέρεται σε αυτό που θέλουν 

οι διαφημιστές να επικοινωνήσουν στο κοινό-στόχο μέσω του διαφημιστικού κειμένου. Μία 

έκκληση μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορους τρόπους και η επιλογή της κατάλληλης 

έκκλησης εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων, ανάμεσα στους οποίους είναι το είδος του 

κοινού- στόχου, το είδος των διαφημιζόμενων προϊόντων, οι ανάγκες των καταναλωτών στου 

οποίους κάνει έκκληση, το εθνικό πολιτιστικό τους πλαίσιο κτλ. Φυσικά, η τελική επιλογή 

μια συγκεκριμένης διαφημιστικής έκκλησης αποτελεί συνιστώσα και άλλων σημαντικών 

παραγόντων, όπως είναι οι διαφημιστικοί στόχοι που θέτει η εταιρία, οι πρακτικές που 

εφαρμόζουν οι ανταγωνιστές και τέλος το είδος του χρησιμοποιούμενου διαφημιστικού 

μέσου (Leonidou & Leonidou, 2009). Έτσι, ως βάση για την ανάπτυξη ενός διαφημιστικού 

μηνύματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές διαφημιστικές εκκλήσεις, οι οποίες 

ταξινομούνται σε δύο κύριες κατηγορίες. Αυτές είναι η Πληροφοριακή/Λογική 

(Informational/Rational) και η συγκινησιακή (Emotional) διαφημιστική έκκληση. 

Σύμφωνα με μία άποψη, κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης για την αγορά ενός προϊόντος, 

ο καταναλωτής βασίζεται στην πληροφόρηση και σε επιχειρήματα σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά και τις φυσικές ιδιότητες του προϊόντος. Παρόλο αυτά, στην 

πραγματικότητα, φαίνεται πως ο σύγχρονος καταναλωτής δεν υιοθετεί πλήρως αυτό το 

υπόδειγμα λήψης απoφάσεων, καθώς το πώς αισθάνεται για το προϊόν και κατά πόσο 

πιστεύει ότι αυτό θα ικανοποιήσει τις κοινωνικές και ψυχολογικές του ανάγκες συχνά 

αποτελούν ισχυρότερα κριτήρια επιλογής (Ζώτος, 2008). 

1.2 Πληροφοριακή/ Συναισθηματική έκκληση 

Η πληροφοριακή διαφήμιση προέρχεται από το παραδοσιακό μοντέλο λήψης αποφάσεων 

σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής λαμβάνει ορθολογικές αποφάσεις. Η πληροφόρηση, η 

χρησιμοποίηση της λογικής και η παροχή επιχειρημάτων αποτελούν προϋποθέσεις για να 
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πειστεί ο δυνητικός καταναλωτής για την αναγκαιότητα του προϊόντος (Ζώτος, 2008). Αυτού 

του είδους η προσέγγιση στοχεύει στο να πετυχαίνει αλλαγή της στάσης του καταναλωτή 

απέναντι στο διαφημιζόμενο εμπορικό σήμα και βασίζεται στη πειστικότητα των 

επιχειρημάτων σχετικά με τις ιδιότητες της μάρκας (Albers-Miller & Stafford, 1999). Επίσης, 

εστιάζει το ενδιαφέρον στις πρακτικές καθημερινές ανάγκες του δυνητικού καταναλωτή και 

επικεντρώνεται στην παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των οφελών που θα αποκομίσει ο 

καταναλωτής από την αγορά του προϊόντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 

διαφημιστικά μηνύματα που παρουσιάζουν την ποιότητα, την οικονομία, την αξία ή την 

απόδοση του προϊόντος (Churchill & Peter, 1998). Κατά την ανάπτυξη της λογικής/ 

πληροφοριακής έκκλησης, ο αποδέκτης ωθείται στο να σκεφτεί την επιχειρηματολογία και 

να αποδεχθεί τη λογική του διαφημιστικού μηνύματος, ώστε να φτάσει στο σημείο να 

πειστεί. Πρόκειται για μία διαδικασία, η οποία αποτελείται από τα εξής στάδια (Ζώτος, 

2008): 

1. Ο αποδέκτης του μηνύματος παρατηρεί το μήνυμα και την απόδειξη που 

προσφέρονται στη διαφήμιση. 

2.  Ανακαλεί στη μνήμη του τη σχετική πληροφόρηση. 

3. Αναπτύσσει αντεπιχειρήματα. 

4. Κάνει αξιολόγηση των επιχειρημάτων του μηνύματος και στη συνέχεια σύγκριση με 

τα αντεπιχειρήματα που ανέπτυξε. 

5. Καταλήγει σε συμπεράσματα βάση της παραπάνω αξιολόγησης. 

6. Διαμορφώνει συνολική άποψη και στάση για το προϊόν. 

7. Προβαίνει σε λήψη απόφασης, η οποία μεταφράζεται είτε σε αγορά είτε σε αναβολή 

είτε σε άρνηση αγοράς του προϊόντος. 

Αντίθετα, η συναισθηματική έκκληση στηρίζεται στη συναισθηματική και βιωματική πλευρά 

της κατανάλωσης και στη διέγερση συναισθημάτων. Επιδιώκει να κάνει τον καταναλωτή να 

αισθάνεται καλά για το προϊόν, δημιουργώντας μία φιλική στάση απέναντι στο εμπορικό 

σήμα (Albers-Miller & Stafford, 1999). Σύμφωνα με τους Kotler και Armstrong (1994), οι 

συναισθηματικές εκκλήσεις προσπαθούν να προκαλέσουν αρνητικά ή θετικά συναισθήματα 

έτσι ώστε να παρακινήσουν την αγορά. Συγκεκριμένα, στις αρνητικές συναισθηματικές 

εκκλήσεις συγκαταλέγονται οι εκκλήσεις φόβου, ενοχής ή ντροπής που προτρέπουν τους 

ανθρώπους να κάνουν πράγματα που πρέπει ή, αντίστοιχα, να σταματήσουν να κάνουν 

πράγματα που δεν πρέπει. Αντίθετα, οι θετικές συναισθηματικές εκκλήσεις στηρίζονται σε 

συναισθήματα όπως η χαρά, το χιούμορ, η υπερηφάνεια, η χαρά κτλ.  
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Οι επιστήμονες της διαφήμισης έχουν διερευνήσει εκτεταμένα την αποτελεσματικότητα των 

δύο προσεγγίσεων εξάγοντας κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Παραδείγματος χάριν, οι 

Aaker και Norris (1982) διαπίστωσαν πως οι πληροφοριακές εκκλήσεις οδήγησαν σε 

αξιολογήσεις υψηλότερης αποτελεσματικότητας. Ομοίως, οι Golden και Johnson (1983) 

διαπίστωσαν ότι οι διαφημίσεις πληροφόρησης παρείχαν περισσότερες πληροφορίες από τις 

συναισθηματικές διαφημίσεις, άρεσαν περισσότερο και στη συνέχεια οδήγησαν σε 

υψηλότερη πρόθεση αγοράς. Ο Coulson (1989), επίσης, παρατήρησε ότι η πληροφοριακή 

έκκληση συνοδεύεται από υψηλότερα ποσοστά πρόθεσης αγοράς απ ‘ ότι η συναισθηματική 

έκκληση, ενώ ο Holbrook (1978) δήλωσε ότι το περιεχόμενο που στηρίζεται σε γεγονότα 

θεωρείται πιο αξιόπιστο και οδηγεί σε πιο θετικές στάσεις. Σύμφωνα με  μία έρευνα που 

πραγματοποίησαν οι Stafford και Day (1995) στον τομέα των υπηρεσιών λιανικής πώλησης, 

η ορθολογική έκκληση υπερέχει της συναισθηματικής έκκλησης , καθώς οδηγεί σε μείωση 

της αβεβαιότητας που συνδέεται συχνά με τις υπηρεσίες. 

Αντίθετα, άλλοι μελετητές όπως οι Goldberg και Gorn (1987), πρότειναν ότι οι εκκλήσεις 

που προκαλούν συναισθήματα οδηγούν σε θετικότερες αντιδράσεις. Επίσης, σύμφωνα με 

τους Choi και Thorson (1983) οι συναισθηματικές εκκλήσεις συνοδεύονται και από 

μεγαλύτερα επίπεδα ανάκλησης. Ο Unwin (1975) προτείνει την χρήση της συναισθηματικής 

έκκλησης στη προώθηση υπηρεσιών, καθώς μειώνει την αφηρημένη φύση που τις συνοδεύει. 

Ένα σημείο το οποίο συγκεντρώνει τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελετητών είναι ότι η 

αποτελεσματικότητα της έκκλησης εξαρτάται από τη μορφή του μηνύματος (Liu & Stout, 

1987) και τον τύπο του προϊόντος (S.Johar & Sirgy, 1991) (Golden & Johnson, 1983) 

(Shavitt, 1990).  

1.2.1  Σύγκριση Πληροφοριακής και Συναισθηματικής έκκλησης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επιλογή της κατάλληλης έκκλησης είναι μία απαιτητική 

διαδικασία, κατά την οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες, οι 

σημαντικότεροι από τους οποίους είναι οι εξής: 1) ο μηχανισμός επεξεργασίας/διέγερσης, 2) 

οι ανάγκες των καταναλωτών στου οποίους κάνει έκκληση, 3) το είδος του κοινού- στόχου, 

4) το εθνικό πολιτιστικό τους πλαίσιο, 5) το είδος των διαφημιζόμενων προϊόντων, 6) η 

ποσότητα παρεχόμενης πληροφόρησης, 7) η ανάκληση στη μνήμη, 8) η αποτελεσματικότητα 

πειθούς (Leonidou & Leonidou, 2009). 

1. Η πληροφοριακή έκκληση διεγείρει μία διαδικασία λογικής σκέψης στους αποδέκτες 

των μηνυμάτων βάζοντάς τους σε διαδικασία να μετρήσουν με σαφήνεια τα πλεονεκτήματα 
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(και μερικές φορές τα μειονεκτήματα) του διαφημιζόμενου προϊόντος. Η προσέγγιση αυτή, 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα οφέλη και στους λόγους αγοράς ενός συγκεκριμένου 

προϊόντος ή μιας συγκεκριμένης μάρκας, αποδίδοντας μεγάλη προσοχή σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως είναι η ποιότητα, η απόδοση και η αξία (Churchill & 

Peter, 1998). Αντίθετα, ο μηχανισμός της συναισθηματικής έκκλησης στοχεύει στη 

δημιουργία μιας κατάστασης με αυξημένη ψυχολογική διέγερση, η οποία ωθεί τον 

καταναλωτή που έρχεται αντιμέτωπος με αυτήν, να προβεί σε ορισμένες ενέργειες (Hawkins, 

Best, & Coney, 2003). Συγκεκριμένα, ο αποδέκτης του μηνύματος, μέσα από τη πρόκληση 

θετικών (π.χ. χαρά, αγάπη, υπερηφάνεια) ή αρνητικών (π.χ. φόβος, θυμός, ντροπή) 

συναισθημάτων, επιδιώκει μια πιο λεπτομερή επεξεργασία και εξέταση του διαφημιστικού 

μηνύματος (Leonidou & Leonidou, 2009). 

 

2. Όσον αφορά τις καταναλωτικές ανάγκες στις οποίες απευθύνονται τα δύο είδη 

έκκλησης, η λογική έκκληση αναφέρεται κυρίως στις πρακτικές, λειτουργικές ανάγκες του 

καταναλωτή, ενώ η συναισθηματική απευθύνεται κυρίως στη ψυχολογική πτυχή αυτών των 

αναγκών (Bovee & Arens, 1992). Αυτό σημαίνει ότι η ίδια ανάγκη είναι δυνατό να 

προσεγγιστεί με διαφορετικό τρόπο από κάθε μία από τις δύο διαφημιστικές εκκλήσεις. 

Όπως δείχνουν και τα παρακάτω παραδείγματα που είναι βασισμένα στην ιεράρχηση των 

ανθρώπινων αναγκών κατά τον Maslow: η φυσιολογική ανάγκη (ύπνος και ξεκούραση, σε 

αντίθεση με την προσωπική άνεση), η ανάγκη ασφάλειας (προστασία από τους άλλους, σε 

αντίθεση με τον φόβο), η κοινωνική ανάγκη (οικονομία αγοράς, σε αντίθεση με το κοινωνικό 

επίτευγμα), η εκτίμηση (αύξηση αποδοχών, σε αντίθεση με την υπερηφάνεια στην 

προσωπική εμφάνιση ή κτήση αγαθών) και τέλος, η αυτοπραγμάτωση (αποτελεσματικότητα 

στη λειτουργία ή τη χρήση, σε αντίθεση με την ευχαρίστηση που προέρχεται από τη χρήση) 

(Leonidou & Leonidou, 2009). 

 

3. Μία ακόμη βάση διαφοροποίησης των δύο ειδών έκκλησης αποτελεί το κοινό-στόχος 

στο οποίο απευθύνεται το μήνυμα. Η φύση της λογικής έκκλησης συνεπάγεται ότι θα 

εκτιμηθεί καλύτερα από το κοινό-στόχο, το ποίο καθοδηγείται και στηρίζει τις αγοραστικές 

του αποφάσεις περισσότερο στη λογική, στις πληροφορίες και στα γεγονότα (G.Schiffman & 

Kanuk, 2004). Αυτό το κοινό-στόχος χαρακτηρίζεται συνήθως από υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο και ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο. Από την άλλη πλευρά, οι συναισθηματικές 

διαφημίσεις φαίνεται να προσελκύουν περισσότερο άτομα με λιγότερα υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο ή νεαρής ηλικίας (εφήβους), τα οποία χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη εκτίμηση 



Φαρφαρά Δήμητρα                                          ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 2015-2017  

Τα είδη διαφημιστικής έκκλησης: Θεωρητική & Πρακτική Προσέγγιση  14 

της τεκμηριωμένης πληροφόρησης (Leonidou & Leonidou, 2009). Φυσικά, η ανθρώπινη 

φύση και η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι τέτοιες που οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως του 

υποβάθρου τους, έχουν ελπίδες, επιθυμίες, όνειρα αλλά και περιορισμένους οικονομικούς 

πόρους. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια έντονα συναισθηματική διαφήμιση μπορεί να θίγει 

φυσικές ιδιότητες του προϊόντος ή αντίστοιχα μια εξαιρετικά τεχνική διαφήμιση μπορεί να 

κάνει έκκληση στα συναισθήματα ενός ακροατηρίου (Bovee & Arens, 1992). 

 

4. Η χρήση μιας συγκεκριμένης διαφημιστικής έκκλησης φαίνεται να εξαρτάται επίσης 

και από το συγκεκριμένο πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας όπου εμφανίζεται η διαφήμιση 

(Leonidou & Leonidou, 2009). Αυτό συμβαίνει καθώς ο ορθολογισμός και ο 

συναισθηματισμός δεν αντιλαμβάνονται πάντοτε ως αντίθετα σε όλες τις κουλτούρες 

(Hofstede, 1980). Επιπλέον, τα συναισθήματα τείνουν να ποικίλουν σε ένταση και να 

εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους σε κουλτούρες υψηλών ή αντίστοιχα χαμηλών 

συμφραζόμενων. Για παράδειγμα, εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι διαφημίσεις στην 

Ιαπωνία (μία κουλτούρα υψηλών συμφραζόμενων) υιοθετούν τις εκκλήσεις που 

επικεντρώνονται στη συναισθηματική πρόκληση, στα σύμβολα στάτους και στην 

οικοδόμηση εικόνας. Αντίθετα, οι διαφημίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες (μια κουλτούρα 

χαμηλών συμφραζόμενων) τείνουν να χρησιμοποιούν πιο ορθολογικές εκκλήσεις, 

κοινοποίηση πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων όπως επίσης και γεγονότων σχετικά 

με τα οφέλη και τους λόγους αγοράς του προϊόντος (W.Hong, Muderrisoglu, & Zinkhan, 

1987). 

 

5. Ένα ακόμη κριτήριο για την επιλογή διαφημιστικής έκκλησης αποτελεί ο τύπος του 

διαφημιζόμενου προϊόντος. Συγκεκριμένα, η λογική έκκληση τείνει να λειτουργεί καλύτερα 

για "ωφελιμιστικά" προϊόντα, όπως π.χ. τα καταναλωτικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και 

τα βιομηχανικά προϊόντα, σε αντίθεση με τη συναισθηματική έκκληση που αποδεικνύεται 

καταλληλότερη για προϊόντα «αξίας», όπως ορισμένα προϊόντα ευκολίας και ειδικά προϊόντα 

(S.Johar & Sirgy, 1991). Με άλλα λόγια, η ορθολογική προσέγγιση χρησιμοποιείται 

περισσότερο για τα προϊόντα των οποίων η αγορά απαιτεί σκέψη, ενώ η συναισθηματική 

προσέγγιση είναι καταλληλότερη εάν η ιδιοκτησία και η κατανάλωση του προϊόντος 

συνδέονται στενότερα με τα συναισθήματα (Leonidou & Leonidou, 2009). Η επιλογή μιας 

μάρκας σε μια συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία είναι επίσης ένας καθοριστικός 

παράγοντας για την επιλογή της έκκλησης. Πιο συγκεκριμένα, οι  λογικές εκκλήσεις 

χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να τονίσουν τους λόγους που οδήγησαν το άτομο στην επιλογή 
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μιας συγκεκριμένης μάρκας, ενώ οι συναισθηματικές εκκλήσεις  χρησιμοποιούνται όταν η 

απόφαση της επιλογής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επιρροή (Stafford & E. Day, 1995). 

 

6. Όσον αφορά την παρεχόμενη πληροφόρηση, οι λογικές διαφημίσεις τείνουν να 

προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες, αποτελούμενες από αντικειμενικές δηλώσεις που 

μπορούν να επαληθευτούν από τους καταναλωτές (Edell & Staelin, 1983). Αυτό κάνει το 

περιεχόμενο μιας διαφήμισης πιο αξιόπιστο και ειλικρινές δημιουργώντας, στη συνέχεια, 

θετικές πεποιθήσεις για το διαφημιζόμενο προϊόν (Holbrook, 1978). Αντίθετα, οι 

συναισθηματικές διαφημίσεις περιέχουν πολύ λιγότερες, υποκειμενικού χαρακτήρα 

πληροφορίες και είναι υπεύθυνες για την οικοδόμηση συναισθηματικών εντυπώσεων για 

συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος, οι οποίες είναι ανοικτές σε μεμονωμένες και 

υποκειμενικές ερμηνείες των καταναλωτών (Belch & Belch, 1990). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, το ίδιο διαφημιστικό μήνυμα να αποκωδικοποιείται με διαφορετικούς τρόπους 

από τους αποδέκτες, οι οποίοι μπορεί στη συνέχεια να επιδείξουν διαφορετική συμπεριφορά 

απόκρισης (Leonidou & Leonidou, 2009). 

 

7. Τα δύο είδη έκκλησης διαφοροποιούνται επίσης όσον αφορά την ανάκληση και τον 

τρόπο που αυτή επιτυγχάνεται. Στην περίπτωση της λογικής έκκλησης, η ανάκληση στη 

μνήμη των καταναλωτών πραγματοποιείται μέσω της τεκμηριωμένης παρεχόμενης 

πληροφόρησης, η οποία αναφέρεται στα οφέλη που θα αποκομίσουν οι δυνητικοί 

καταναλωτές. Παρόλο που αυτή η έκκληση συχνά χαρακτηρίζεται ως ανιαρή και αδιάφορη, 

αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως έχει αρνητικό αντίκτυπο στα ποσοστά ανάκλησης (Chan, 

1996). Από την άλλη πλευρά, η συναισθηματική έκκληση προσελκύει την προσοχή των 

καταναλωτών προκαλώντας ισχυρότερη αίσθηση και ενδιαφέρον, με στόχο τη δημιουργία 

μιας πιο ζωντανής και δελεαστικής μνήμης για ένα φιλικό εμπορικό σήμα. Ωστόσο, αυτό 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο της συναισθηματικής έντασης (affect intensity) 

που χαρακτηρίζει το κάθε άτομο, το οποίο στη συνέχεια δημιουργεί τη δική του στάση 

απέναντι σ’ ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μία μάρκα (Larsen & E. Diener, 1987) (Moore, 

Harris, & Chen, 1995). Σε γενικές γραμμές όμως, υποστηρίζεται ότι η συναισθηματική 

έκκληση ανακλάται ευκολότερα σε σύγκριση με την πληροφοριακή έκκληση, ιδιαίτερα αν 

χαρακτηρίζεται από ισχυρό και ζωντανό περιεχόμενο (Costley & Brucks, 1992). 

 

8. Τέλος, τόσο στην περίπτωση της ορθολογικής όσο και της συναισθηματικής 

έκκλησης, τα υψηλά επίπεδα ανάκλησης στη μνήμη του καταναλωτή δεν οδηγούν 
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απαραίτητα στην πειθώ ώστε ν’ αγοράσουν οι καταναλωτές το διαφημιζόμενο προϊόν ή τη 

διαφημιζόμενη μάρκα. Αυτό θα εξαρτηθεί από μια σειρά από εξαρτώμενους παράγοντες, 

όπως είναι το είδος του κοινού στο οποίο απευθύνεται η διαφήμιση και ο βαθμός της 

εμπλοκής του με το συγκεκριμένο προϊόν (Schiffman & Kanuk, 2004). Σαν γενικός κανόνας, 

ισχύει ότι η πειστικότητα της λογικής έκκλησης εξαρτάται από το εάν τα επιχειρήματα που 

προβάλλονται συμφωνούν με τις πεποιθήσεις του καταναλωτή, ενώ στην περίπτωση της 

συναισθηματικής έκκλησης, αυτό θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο σχετικό 

φαίνεται το περιεχόμενο του μηνύματος στους αποδέκτες (Zinn & Manfredo, 2000). Στην 

περίπτωση της συναισθηματικής έκκλησης, η πειστικότητα επηρεάζεται επίσης από το 

επίπεδο της συναισθηματικής έντασης από το οποίο συνοδεύεται. Για παράδειγμα στην 

περίπτωση της έκκλησης φόβου, υποστηρίζεται ότι αν ο προκαλούμενος φόβος υπερβεί 

κάποια επίπεδα, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του διαφημιζόμενου 

μηνύματος (Leonidou & Leonidou, 2009). 

Η παραπάνω ανάλυση της σύγκρισης των δύο εκκλήσεων παρουσιάζεται συνοπτικά στον 

Πίνακα 1 (Leonidou & Leonidou, 2009).  

 

Πίνακας 1. Σύγκριση Πληροφοριακής & Συναισθηματικής Έκκλησης 

Βάση σύγκρισης Πληροφοριακή έκκληση Συναισθηματική έκκληση 

Μηχανισμός διέγερσης Βασισμένη στη διαδικασία 

λογικής σκέψης. Έμφαση στα 

χαρακτηριστικά και οφέλη 

του προϊόντος. 

 

Διέγερση θετικών και 

αρνητικών συναισθημάτων που 

θα οδηγήσουν σε 

συναισθηματική απόκριση. 

Καταναλωτικές 

ανάγκες 

 

Στόχευση σε πρακτικές , 

λειτουργικές ανάγκες(π.χ. 

οικονομία αγοράς, ποιότητα, 

αποδοτική λειτουργία κτλ. 

 

Στόχευση σε ψυχολογικές, 

κοινωνικές, συμβολικές 

ανάγκες(π.χ. σεξουαλική έλξη, 

κοινωνική αποδοχή κτλ.) 

Είδος κοινού-στόχου 

 

Καταναλωτές που 

στηρίζονται στη λογική, στη 

πληροφόρηση και τα 

γεγονότα για τη λήψη 

αποφάσεων. 

 

Καταναλωτές με χαμηλότερη 

εκτίμηση για την τεκμηριωμένη 

πληροφόρηση και μεγαλύτερη 

συναισθηματικής εμπλοκή. 

Πολιτισμικό πλαίσιο 

 

Προτείνεται σε πολιτισμούς 

χαμηλών συμφραζόμενων, 

που εκτιμούν τον ευθύ και 

ξεκάθαρο λόγο. 

Προτείνεται σε πολιτισμούς 

υψηλών συμφραζόμενων, που 

προτιμούν τα πιο έμμεσα και 

υπαινικτικά μηνύματα. 
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Τύπος προϊόντος 

 

Ωφελιμιστικά προϊόντα(π.χ. 

προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας, βιομηχανικά 

προϊόντα) 

 

Προϊόντα «αξίας» (π.χ. προϊόντα 

ευκολίας, ειδικά προϊόντα) 

Ποσότητα παρεχόμενης 

πληροφόρησης 

Παροχή  περισσότερης 

πληροφόρησης με 

αντικειμενικές δηλώσεις. 

Παροχή λιγότερης 

πληροφόρησης, που περιέχει 

υποκειμενικές δηλώσεις 

ανοιχτές στην προσωπική 

ερμηνεία. 

 

Ανάκληση στη μνήμη 

 

Προσέλκυση της προσοχής 

και ανάκληση μέσω της 

παρεχόμενης πληροφόρησης. 

Χαρακτηρίζεται ως ανιαρή 

και αδιάφορη. 

 

Προσέλκυση της προσοχής με 

τη δημιουργίας μεγαλύτερης 

αίσθησης και ενδιαφέροντος. 

Οδηγεί σε μεγαλύτερη 

ανάκληση για τη μάρκα. 

Αποτελεσματικότητα 

πειστικότητας 

Μεγαλύτερη πειστικότητα 

όταν τα επιχειρήματα είναι σε 

συμφωνία με τις πεποιθήσεις 

του αποδέκτη. 

Μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα όταν το 

περιεχόμενο είναι σχετικό και η 

συναισθηματική έκκληση στο 

κατάλληλο επίπεδο. 
   

(Leonidou & Leonidou, 2009) 

1.3 Η έκκληση φόβου στη διαφήμιση (Fear appeal) 

Το αρνητικό συναίσθημα που χρησιμοποιείται πιο συχνά στη διαφήμιση είναι ο φόβος 

(Brooker, 1981). Οι Tanner, Hunt και Eppright (1991) ορίζουν το φόβο ως "μια 

συναισθηματική αντίδραση σε μια απειλή που εκφράζει, ή τουλάχιστον υπονοεί, ένα είδος 

κινδύνου. Δημιουργεί ένταση και άγχος, προκαλώντας τους ανθρώπους ν’ αναζητήσουν 

τρόπους ώστε να μειώσουν αυτά τα συναισθήματα. Οι άνθρωποι του μάρκετινγκ 

χρησιμοποιούν συχνά το φόβο για να δημιουργήσουν ενδιαφέρον για ένα προϊόν. 

Στην απλούστερη μορφή της, η διαδικασία έκκλησης φόβου αποτελείται από τρία στάδια. Το 

πρώτο στάδιο αφορά τη δημιουργία μιας κατάστασης που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση 

μίας αίσθησης κινδύνου και ευπάθειας του ατόμου. Στο δεύτερο στάδιο, ο κίνδυνος 

απεικονίζεται ως αρκετά σοβαρός έτσι ώστε να τραβήξει την προσοχή. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν οι διαφημίσεις ασφάλισης ζωής που υπογραμμίζουν τις τραυματικές 

συνέπειες του θανάτου του «αρχηγού» της οικογένειας. Φυσικά, η αντίδραση κάποιου 

εξαρτάται από την υποκειμενική του / της εκτίμηση για τον κίνδυνο και τις συνέπειές του. 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, παρέχεται μια λύση ως μέσο για τη μείωση του φόβου. Η 
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έκκληση συνοδεύεται  συχνά από μία διαβεβαίωση για την "ασφάλεια από τον φόβο" 

προκειμένου να προσελκύσει τους πιθανούς πελάτες να προβούν στην επιθυμητή ενέργεια. 

Για παράδειγμα, αγοράζοντας ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής μπορεί να απεικονιστεί ως 

μία ανακούφιση στην ανησυχία που νιώθουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που 

παραμένουν στη ζωή (LaTour & A.Zahra, 1989). 

Οι τρεις τύποι που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στη διαφήμιση είναι οι κοινωνικοί, οι 

σωματικοί και φόβοι αυτοεκτίμησης (Menasco, 1982). Η έκκληση του φόβου αποτελείται 

γενικά από δύο κύριες προσεγγίσεις: η πρώτη αφορά το φόβο μιας αρνητικής συνέπειας για 

τη μη χρήση του προϊόντος (π.χ., οι άσχημες συνέπειες που θα έχουν τα δόντια κάποιου που 

δεν τα βουρτσίζει με την οδοντόκρεμα μάρκας X, και η δεύτερη το φόβο του αρνητικού 

αποτελέσματος που συνδέεται με τη χρήση ενός προϊόντος ή μίας πράξης (π.χ. το κάπνισμα) 

(LaTour, Snipes, & Bliss, 1996) (Quinn, Meenaghan, & Brannick, 1992). Ωστόσο, οι 

περισσότερες εμπειρικές μελέτες σχετικά με το θέμα αποτυγχάνουν να εξετάσουν ποια από 

τις δύο αυτές εκκλήσεις φόβου χρησιμοποιείται. 

Διάφορα μοντέλα έχουν προταθεί για να περιγράψουν πώς λειτουργεί ο φόβος στη 

διαφήμιση. Τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από δύο μοντέλα που κυριαρχούν στη 

βιβλιογραφία: Το μοντέλο Παράλληλης Απόκρισης (Parallel Response Model), σύμφωνα με 

το οποίο, η σχέση μεταξύ φόβου και πειθούς μπορεί να αναπαριστάται από ένα 

ανεστραμμένο U (Janis, 1967) και το Μοντέλο Προστασίας Κινήτρου (Protection Motivation 

Model), σύμφωνα με το οποίο, οι καταναλωτές ανταποκρίνονται σε ένα απειλητικό μήνυμα 

προσπαθώντας να μειώσουν το φόβο που προκάλεσε η διαφήμιση (Rogers R. , 1975). 

Ανεξάρτητα από το μοντέλο που επικρατεί, υπάρχουν αρκετές αποκλίσεις στη βιβλιογραφία 

σχετικά με τις εκκλήσεις φόβου. Ένας πιθανός λόγος γι’ αυτό μπορεί να είναι παράγοντες 

που αφορούν το προϊόν και το κοινό-στόχο. Ενώ μικρή προσοχή έχει αποδοθεί μέχρι στιγμής 

στην επιλογή του προϊόντος, το κοινό-στόχος έχει αποτελέσει το επίκεντρο πολλών μελετών 

(Quinn, Meenaghan, & Brannick, 1992), (Burnett & Wilkes, 1980). Συγκεκριμένα, οι Quinn, 

Meenaghan και Brannick (1992) ανέφεραν ότι το κοινό με επίπεδο υψηλότερο από τη μέση 

εκπαίδευση ένιωσε μεγαλύτερο φόβο, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίφαση με τα προηγούμενα 

αποτελέσματα του Brooker (1981). Οι ίδιοι τρεις συγγραφείς , επίσης δε διαπίστωσαν κάποια 

σημαντική σχέση μεταξύ της πειθούς και της εμπειρίας των ατόμων με το προϊόν, σε 

αντίθεση με τον Tanner, Hunt και Eppright (1991), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η προηγούμενη 
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εμπειρία που σχετίζεται με το προϊόν επηρέασε σημαντικά το επίπεδο απειλής που 

αντιλήφθηκε το κοινό. 

Οι Burnett και Wilkes (1980) διαπίστωσαν ότι ένα φυλλάδιο σχετικό με την υγεία, 

αποδείχτηκε πιο αποτελεσματικό, όσον αφορά τη χρήση φόβου, στους ηλικιωμένους 

ερωτηθέντες. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την αξία της χρήσης φόβου σε συγκεκριμένα 

τμήματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τα επιχειρήματα των Tanner, Hunt και Eppright 

(1991) ότι η πιθανότητα μιας συγκεκριμένης απειλής παίζει σημαντικό ρόλο στην 

επεξεργασία της έκκλησης. Δηλαδή, τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη του πληθυσμού μπορεί 

να αισθάνονται ότι απειλούνται περισσότερο από την πιθανότητα να παρουσιάσουν κάποιο 

πρόβλημα υγείας, και έτσι αντιλαμβάνονται πιο έντονα τα μηνύματα έκκλησης φόβου απ’ ότι 

η νεότερη μερίδα πληθυσμού. 

1.3.1 Τα δύο μοντέλα της διαδικασίας έκκλησης φόβου 

Πώς όμως η έκκληση φόβου επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά; Δύο μοντέλα 

κυριαρχούν όσον αφορά την έρευνα σε αυτό το πεδίο: (1) Το Μοντέλο Υποκίνησης Φόβου, 

και (2) Το Μοντέλο Παράλληλης Απόκρισης (LaTour & A.Zahra, 1989). 

1.3.1.1 Μοντέλο Υποκίνησης Φόβου (The Fear Drive Model) 

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 1 (Leventhal H. , 1970) , το Μοντέλο Υποκίνησης Φόβου 

ακολουθεί την εξής διαδικασία: Αρχικά, ένας αντιληπτός κίνδυνος (το ερέθισμα) οδηγεί σε 

μια συναισθηματική απόκριση. Στη συνέχεια, αυτή η απόκριση προκαλεί έντονη ένταση η 

οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μία σύνθετη δοκιμαστική επεξεργασία, την εξέταση και την 

εφαρμογή της προτεινόμενης λύσης. Εάν η δράση αυτή αρκεί ώστε ν’ ανακουφίσει το φόβο 

και τη σχετική ένταση, η προτεινόμενη αυτή λύση παρέχει μια αίσθηση ανακούφισης. Αυτή 

η κατάσταση υποδεικνύεται από την κατάσταση "απουσία φόβου" (fear absent) στο Σχήμα 1. 

Διαφορετικά, προκύπτει ένα δυσλειτουργικό αποτέλεσμα όπως η άρνηση ή η παράβλεψη του 

κινδύνου. Αυτή η κατάσταση υποδεικνύεται στο Σχήμα 1 από την συνθήκη "παρουσία 

φόβου" (fear present) που οδηγεί σε μία νέα δοκιμή προτεινόμενης λύσης. 
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Σχήμα 1. Μοντέλο Υποκίνησης Φόβου (Fear Drive Model) 

(Leventhal H. , 1970) 

Όπως υποδηλώνει το μοντέλο, οι αντιδράσεις στις διάφορες εκκλήσεις φόβου εξαρτώνται 

από τις αντιλήψεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι σχετικά με την έκταση του παρόντος 

κινδύνου κα με τις αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων τους. Όσο πιο σοβαρή είναι η πιθανή 

βλάβη στη σωματική ή κοινωνική ακεραιότητα κάποιου, τόσο πιο πιθανό είναι ν’ αντιδράσει 

το συγκεκριμένο άτομο, ακολουθώντας τη συνιστώμενη επιλογή. Εάν υπάρχουν άλλες 

εναλλακτικές λύσεις, τότε το άτομο κάνει μία σύγκριση αυτών και επιλέγει τη λύση που θα 

μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρνητικό αντίκτυπο του αντιληπτού κινδύνου. 

Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που μία αποτελεσματική διαφήμιση πρέπει να πείσει τον 

υποψήφιο πελάτη ότι το διαφημιζόμενο προϊόν είναι ανώτερο από άλλες εναλλακτικές 

λύσεις. 

Παρά την διαισθητική έκκληση του παραπάνω μοντέλου, πολλοί μελετητές  έχουν 

δυσκολευτεί να το δοκιμάσουν, με αποτέλεσμα να στερούμαστε την απόδειξη της 

εγκυρότητάς της. Επιπλέον, το μοντέλο αυτό τείνει να αγνοεί κάπως την πολυπλοκότητα της 

ανθρώπινης σκέψης. Για το λόγο αυτό, ένα άλλο μοντέλο, το οποίο ονομάζεται Μοντέλο 

Παράλληλης Απόκρισης, έχει κερδίσει μεγαλύτερη αναγνώριση τα τελευταία χρόνια. 

(LaTour & A.Zahra, 1989) 
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1.3.1.2 Μοντέλο Παράλληλης Απόκρισης (The parallel response model) 

Η βασική υπόθεση αυτού του μοντέλου, το οποίο απεικονίζεται στο Σχήμα 2 (Ray & Wilkie, 

1970), είναι ότι δύο δυνάμεις ενεργοποιούνται ταυτόχρονα ως απάντηση στον φόβο: ο 

έλεγχος κινδύνου (danger control) και ο έλεγχος φόβου (fear control). Μόλις γίνει αντιληπτή 

μια επικίνδυνη κατάσταση, το στοιχείο του ελέγχου κινδύνου ενεργοποιεί την επιθυμία του 

ατόμου ν’ αντιμετωπίσει την απειλή. Αυτή η αντίδραση καθοδηγεί την αναζήτηση του 

ατόμου για εναλλακτικές. Καθώς η αντίληψη του ατόμου  για το φόβο εντείνει, ο έλεγχος του 

κινδύνου επιταχύνεται, φθάνοντας το μέγιστο εκεί όπου το επίπεδο διέγερσης φόβου είναι 

στη μέση. Πέρα από αυτό το επίπεδο, η ικανότητα του ατόμου να σκέφτεται ήρεμα και να 

μπορεί να ελέγχει τον κίνδυνο μειώνεται. Αντίθετα, το δεύτερο στοιχείο, ο έλεγχος φόβου, 

αποσκοπεί στην εξάλειψη του δυσάρεστου συναισθήματος του φόβου. 

 

Σχήμα 2. Μοντέλο Παράλληλης Απόκρισης 

(Ray & Wilkie, 1970) 

Τόσο ο έλεγχος φόβου, ο οποίος αναστέλλει τα αποτελέσματα, όσο και ο έλεγχος κινδύνου, ο 

οποίος διευκολύνει τα αποτελέσματα, συνυπάρχουν και επηρεάζουν από κοινού την 

αντίδραση του ατόμου. Αυτή η κατάσταση, που απεικονίζεται από τη διακεκομμένη γραμμή 

στο Σχήμα 2, αντιπροσωπεύει τα συνδυαστικά αποτελέσματα του ελέγχου φόβου και του 



Φαρφαρά Δήμητρα                                          ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 2015-2017  

Τα είδη διαφημιστικής έκκλησης: Θεωρητική & Πρακτική Προσέγγιση  22 

ελέγχου κινδύνου. Το σχήμα της καμπύλης, ωστόσο, καθορίζεται από το ποιο στοιχείο 

κυριαρχεί αλλά και από την προσωπικότητα του ατόμου. 

Το Μοντέλο Υποκίνησης Φόβου και το Μοντέλο Παράλληλης Αντίδρασης έχουν αποδειχτεί 

χρήσιμα, καθώς μας έχουν προσφέρει γνώση για δύο σημαντικά γεγονότα. Πρώτον, το 

γεγονός ότι οι ανθρώπινες αντιδράσεις απέναντι στις εκκλήσεις και στις καταστάσεις φόβου 

δεν είναι απλές. Δεύτερον, ότι η υπερβολική δόση φόβου μπορεί αντί να προκαλέσει και να 

επιφέρει την ανθρώπινη αντίδραση, να την εμποδίσει. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται πως 

και τα δύο μοντέλα υστερούν λόγω της μεγάλης απλότητας και της έλλειψης δοκιμής που τα 

χαρακτηρίζουν. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι φαίνεται ν’ αγνοούν την ιδιαιτερότητα των 

ανθρώπινων προτύπων αίσθησης και σκέψης απέναντι στις εκκλήσεις φόβου. 

(LaTour & A.Zahra, 1989) 

1.3.2 Θεωρία Κινήτρων Προστασίας (ΘΚΠ) (Protection 

Motivation Theory) 

Σύμφωνα με την αρχική διατύπωση της Θεωρίας Προστασίας Κινήτρων (Rogers R. , 1975), 

η επικοινωνία βασισμένη στην έκκληση φόβου ενεργοποιεί γνωστικές διαδικασίες που 

αφορούν α) Το μέγεθος της βλάβης (magnitude of noxiousness), β) την πιθανότητα να 

συμβεί αυτή βλάβη (probability of occurrence) και γ) την αποτελεσματικότητα της 

προτεινόμενης αντιμετώπισης (efficacy of coping response). Αυτές οι γνωστικές διαδικασίες 

δημιουργούν ένα κίνητρο για προστασία, μια παρεμβαλλόμενη μεταβλητή που προκαλεί, 

υποστηρίζει και κατευθύνει στην ανθρώπινη συμπεριφορά ώστε να προστατευθεί το άτομο 

από τον κίνδυνο. Μία πρόσφατη αναθεώρηση της Θεωρίας  Προστασίας Κινήτρων (Rogers 

R. , 1983) υπογραμμίζει τη σημασία των τριών αυτών στοιχείων (μέγεθος της βλάβης,  

πιθανότητα να συμβεί αυτή βλάβη, αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης αντιμετώπισης) 

στην επίδραση των στάσεων και των προθέσεων συμπεριφοράς. Παράλληλα, η 

αναθεωρημένη θεωρία επιχειρεί να προσφέρει ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο 

ενσωματώνοντας ένα τέταρτο στοιχείο, το λεγόμενο “self-efficacy”, δηλαδή την αίσθηση του 

ατόµου ότι είναι ικανό να υλοποιήσει τις λύσεις που του προτείνονται (Maddux & Rogers, 

1983). 

Οι εισροές του μοντέλου, όπως απεικονίζονται στο Σχήμα 3 (Floyd, Prentice-Dunn & 

Rogers, 2000), αποτελούνται από περιβαλλοντικές πηγές πληροφοριών (π.χ., λεκτική 
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πειστικότητα και παρατηρητική μάθηση) και από ενδοπροσωπικές πηγές (π.χ., πτυχές 

προσωπικότητας και ανατροφοδότηση από προηγούμενη εμπειρία). Η προηγούμενη εμπειρία 

περιλαμβάνει ανατροφοδότηση από προσωπικές εμπειρίες που σχετίζονται με 

προσαρμοστικές και μη προσαρμοστικές αποκρίσεις (adaptive/ maladaptive responses). 

 

 

Σχήμα 3. Μοντέλο Θεωρίας Κινήτρων Προστασίας 

(Floyd, Prentice-Dunn, & Rogers, 2000) 

 

Σχήμα 4. Γνωστικές Διαδικασίες της Θεωρίας Κινήτρων Προστασίας 

(Floyd, Prentice-Dunn, & Rogers, 2000) 

 

Το μοντέλο της ΘΚΠ είναι οργανωμένο σε δύο στάδια γνωστικών διαδικασιών: την 

εκτίμηση της απειλής (threat appraisal) και την εκτίμηση της πιθανής αντιμετώπισης (coping 

appraisal). Η εκτίμηση της απειλής και οι παράγοντες αντιμετώπισης συνδυάζονται έτσι 

ώστε να σχηματίσουν το κίνητρο για προστασία (Protection Motivation). Όπως είναι λογικό,  
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πρώτα ενεργοποιείται η διαδικασία εκτίμησης της απειλής, δεδομένου ότι πρέπει πρώτα να 

εντοπιστεί μια απειλή πριν ξεκινήσει η αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών 

αντιμετώπισης. 

Η εκτίμηση της απειλής οδηγεί στο μη επιθυμητό αποτέλεσμα, τη μη επιθυμητή 

συμπεριφορά (maladaptive response). Στο Σχήμα 4 (Floyd, Prentice-Dunn & Rogers, 2000) 

απεικονίζονται οι παράγοντες, από τους οποίους εξαρτάται η αντιλαμβανόμενη ένταση της 

απειλής. Αυτοί είναι οι εσωτερικές ή εξωτερικές ανταμοιβές (intrinsic / extrinsic rewards) 

που θα κερδίσει το άτομο από την υιοθέτηση της μη προσαρμοστικής συμπεριφοράς και η 

αντίληψη για την απειλή (σοβαρότητα και ευπάθεια). Ως σοβαρότητα (severity) εννοούμε 

την αντιλαμβανόμενη σοβαρότητα του προβλήματος και ως ευπάθεια (vulnerability) την 

πιθανότητα να συμβεί αυτό το πρόβλημα στο άτομο. Οι ανταμοιβές έχουν τη τάση ν’ 

αυξάνουν την πιθανότητα επιλογής της μη προσαρμοστικής συμπεριφοράς, σε αντίθεση με 

την απειλή που τη μειώνει.  

Η διαδικασία εκτίμησης της αντιμετώπισης του προβλήματος αξιολογεί την ικανότητα 

αντιμετώπισης και αποφυγής του απειλούμενου κινδύνου και είναι αυτή που αποτυπώνει την 

επιθυμητή συμπεριφορά (adaptive response). Οι παράγοντες από τους οποίους αποτελείται η 

διαδικασία αυτή είναι δύο μεταβλητές αποτελεσματικότητας και το κόστος απόκρισης. Οι 

μεταβλητές αποτελεσματικότητας είναι η πεποίθηση του ατόμου περί αποτελεσματικότητας 

της προτεινόμενης λύσης (response efficacy) και η ικανότητα του ατόμου να εφαρμόσει τα 

προτεινόμενα μέτρα (self-efficacy). Με τον όρο κόστος απόκρισης, εννοούμε κάθε θυσία 

(π.χ. χρηματική, προσωπική, χρόνος, προσπάθεια κτλ.) που απαιτείται για την υιοθέτηση της 

επιθυμητής συμπεριφοράς. Όπως φαίνεται λογικό, οι μεταβλητές αποτελεσματικότητας 

(response efficacy/self-efficacy) αυξάνουν την πιθανότητα επιλογής της προσαρμοστικής 

απόκρισης, ενώ το κόστος απόκρισης μειώσει την πιθανότητα. 

(Floyd, Prentice-Dunn, & Rogers, 2000) 

Τέλος, προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητό το μοντέλο της ΘΠΚ, θα δοθεί ένα 

παράδειγμα, αυτό της περίπτωσης της ηλιοθεραπείας από τις νεαρές γυναίκες. Κατά τη 

διαδικασία εκτίμησης της απειλής, η νεαρή γυναίκα πρέπει να σκεφτεί τη σοβαρότητα των 

συνεπειών του καπνίσματος (severity) και την πιθανότητα να προσβληθεί από π.χ. καρκίνο 

του δέρματος (vulnerability). Παρόλο αυτά, απολαμβάνει εξωτερική εµφάνιση (extrinsic 

rewards) και αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο (intrinsic rewards). Κατά το δεύτερο στάδιο, 

δηλαδή τη διαδικασία εκτίμησης της αντιμετώπισης, η νεαρή γυναίκα εκτιµάει αρχικά αν η 
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διακοπή της ηλιοθεραπείας είναι αποτελεσματική λύση για να αποφύγει τις σχετικές 

ασθένειες (response efficacy), στη συνέχεια εκτιµάει κατά πόσο η ίδια είναι ικανή να κόψει 

αυτή τη συνήθεια (self efficacy) και τέλος υπολογίζει τα κόστη μιας τέτοιας ενέργειας π.χ. 

επίπτωση στην εξωτερική εμφάνιση, επίδειξη λιγότερης ελκυστικότητας κτλ (response 

costs). 

Τα άτοµα που εκτίθενται σε ένα απειλητικό ερέθισµα βιώνουν µια γνωστική ασυμφωνία. 

Προκειμένου να λυθεί αυτή η ασυμφωνία, θα πρέπει είτε να υιοθετήσουν την 

προσαρμοστική συμπεριφορά, καταργώντας  τη κακή συνήθεια και μειώνοντας έτσι τον 

φόβο και τον κίνδυνο, είτε να επιλέξουν τη μη προσαρμοστική συμπεριφορά, αποφεύγοντας 

ή απορρίπτοντας το μήνυμα και μειώνοντας έτσι μόνο τον φόβο και όχι τον κίνδυνο (Roser 

& Thompson, 1995) (Stuteville, 1970). 

1.3.3 Πεδίο Παρούσας Έρευνας 

1.3.3.1 Έρευνα για την σχέση έντασης φόβου & πειθούς 

Παρόλο που η σχέση μεταξύ του επιπέδου του φόβου που επικαλείται μια διαφήμιση και της 

αλλαγή στάσης του ατόμου έχει διερευνηθεί εκτενώς, τα αποτελέσματα ήταν σχετικά 

ασυνεπή. Μερικές μελέτες, αντικείμενο των οποίων αποτελεί η υγεία και η ασφάλεια, έχουν 

δείξει ότι οι ισχυρότερες εκκλήσεις φόβου είναι πιο αποτελεσματικές σε σχέση με τις 

αδύναμες εκκλήσεις φόβου (Higbee, 1969) (LaTour & Pitts, 1989). Ωστόσο, άλλη έρευνα 

έχει διαπιστώσει ότι η επίκληση μεγάλης έντασης φόβου προκαλεί έντονα συναισθήματα 

δυσλειτουργικού άγχους (Higbee, 1969). Σύμφωνα με τον Krisher, Darley και Darley (1973) 

για χαμηλά έως μέτρια επίπεδα διέγερσης φόβου, υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ φόβου και 

αλλαγή στάσης του ατόμου. 

Πολλές εμπειρικές έρευνες έχουν επισημάνει ότι η σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

αντίδρασης στο φόβο και της πειθούς είναι θετική και μονοτονική ή γραμμική (Rotfeld, 

1989) (Boster & Mongeau, 1984) (Sutton, 1982). Με άλλα λόγια σύμφωνα με το Γραμμικό 

και Θετικό Μοντέλο (Linear and Positive Model), όσο μεγαλύτερη είναι η ενεργοποίηση 

φόβου που προκαλεί η διαφήμιση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πειθώ και επομένως η 

αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Ειδικά σε ζητήµατα υγείας και ασφάλειας, η θετική 

σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών γίνεται ακόµη πιο έντονη (Higbee, 1969) (LaTour & 

Pitts, 1989). 
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Ωστόσο, κάποιες έρευνες προτείνουν μια "καμπυλόγραμμη" σχέση μεταξύ φόβου και 

πειθούς, που σημαίνει ότι ένα μέσο επίπεδο φόβου, όπου η ένταση της διέγερσης δεν είναι 

ούτε πολύ αδύναμη ούτε πολύ ισχυρή, είναι εκείνο που θα φέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα 

(Janis, 1967) (Quinn, Meenaghan, & Brannick, 1992). Σύμφωνα με την συγκεκριμένη 

εκδοχή, η οποία είναι γνωστή ως Καμπυλόγραμμο Μοντέλο-Αντεστραμμένο U (Curvilinear 

Model – Inverted u-shaped function), μία αδύναμη έκκληση φόβου δεν είναι ικανή να 

προσελκύσει αρκετή προσοχή ενώ αντίστοιχα μία πολύ ισχυρή θα οδηγήσει τους αποδέκτες 

του μηνύματος στο ν’ αναπτύξουν έναν αμυντικό μηχανισμό, αποφεύγοντας ή αγνοώντας το 

συγκεκριμένο μήνυμα (Ray & Wilkie, 1970). 

Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πρόσφατων ερευνών υποστηρίζει την θετική σχέση 

μεταξύ φόβου και πειθούς, υπάρχουν αρκετές έρευνες που υποδεικνύουν το αντίθετο. 

Συγκεκριμένα, οι Berelson και Steiner (1964) δήλωσαν ότι οι εκκλήσεις ισχυρής έντασης 

φόβου που προκαλούν υπερβολική ένταση στο ακροατήριο, παρουσιάζουν χαμηλότερα 

ποσοστά πειθούς απ ‘ ότι οι εκκλήσεις που κάνουν χρήση χαμηλής έντασης φόβου. Το ίδιο 

συμπέρασμα επιβεβαιώνεται επίσης από κάποια εγχειρίδια ψυχολογίας (Hilgard, 1962) 

(Morgan & King, 1966) και εγχειρίδια κοινωνικής ψυχολογίας (Kretch, Crutchfield, & 

Ballachey, 1962) (Secord & Backrnan, 1964). Ορισμένες μελέτες, από την άλλη, δεν έχουν 

βρει καμία σχέση μεταξύ της διέγερσης φόβου και της πειθούς (Frandsen, 1963) (Millman, 

1968) (Moore, 1965) (Payne, 1963). Βέβαια, σε ορισμένες από αυτές τις μελέτες, η έλλειψη 

σαφούς σχέσης μεταξύ φόβου και πειθούς μπορεί να οφείλεται εν μέρει σε παράγοντες που 

σχετίζονται με την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, όπως για παράδειγμα η έλλειψη 

διερεύνησης των διαφορετικών επιπέδων φόβου. Τέλος, ορισμένες έρευνες απέδωσαν μικτά 

ευρήματα σχετικά με την σχέση μεταξύ του μεγέθους απειλής και της πειθούς. Για 

παράδειγμα, διαπιστώθηκε ότι το υψηλό επίπεδο φόβου προκαλεί την αλλαγή στάσης, χωρίς 

όμως να προκαλεί κάποια αλλαγή στην συμπεριφορά (Leventhal, Singer, & Jones, 1965) 

(Radelfinger, 1963). 

Η ποικιλία των παραπάνω αντικρουόμενων αποτελεσμάτων, όσον αφορά τα διαφορετικά 

επίπεδα έντασης φόβου, μπορεί να οφείλεται εν μέρει σε ατομικές διαφορές σχετικά με τον 

τρόπο που σκέφτονται και λειτουργούν τα άτομα. Συγκεκριμένα, στην ανασκόπηση 

βιβλιογραφίας του Rotfeld (1989), αποδείχθηκε ότι δεν ήταν δυνατό να βρεθεί από τα 

δεδομένα ένα “βέλτιστο επίπεδο" διέγερσης του φόβου, πιθανόν λόγω άλλων στοιχείων που 

επηρεάζουν τη διαδικασία σκέψης του κάθε ατόμου και  κάνουν το φόβο μοναδικό για τον 

καθένα. Τέλος, μερικοί ερευνητές έχουν συνδέσει την αποτελεσματικότητα της έντασης 
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φόβου με τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών του μηνύματος, συμπεριλαμβανομένης της 

συνάφειας του θέματος του μηνύματος για το ακροατήριο (Ray & Wilkie, 1970), της 

προσωπικότητας και της χρήσης του προϊόντος (Burnett & Oliver, 1989). 

1.3.3.2 Έρευνα για την ηθικότητα της έκκλησης φόβου 

Οι δημιουργοί των διαφημίσεων πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση των αντιδράσεων (τόσο 

θετικών όσο και αρνητικών) του κοινού-στόχου απέναντι στη χρήση ενδεχομένως 

αμφιλεγόμενων διαφημιστικών ερεθισμάτων (LaTour, Snipes, & Bliss, 1996). Όπως 

επεσήμαναν οι Treise, Weigold, Conna and Garrison (1994), η γνώμη του καταναλωτή ότι 

μια συγκεκριμένη πρακτική διαφήμισης είναι ανήθικη ή ανέντιμη μπορεί να οδηγήσει σε μία 

σειρά από ανεπιθύμητα αποτελέσματα, που κυμαίνονται από την αδιαφορία των 

καταναλωτών προς το διαφημιζόμενο προϊόν σε πιο σοβαρές ενέργειες όπως μποϊκοτάζ ή 

απαιτήσεις για κυβερνητική ρύθμιση. Οι κριτικές ενάντια στη διαφήμιση που περιλαμβάνει 

το στοιχείο του φόβου στηρίζονται στην αιτιολογία ότι χαρακτηρίζεται από έλλειψη 

κοινωνικής ευθύνης (LaTour & A.Zahra, 1989) (Treise, Debbie, Weigold, Conna, & 

Garrison, 1994). Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν, επίσης, ότι η χρήση έκκλησης φόβου έχει 

τη δυνατότητα υπονόμευσης της αξιοπιστίας των διαφημιστών και δημιουργίας περιττού 

άγχους στον θεατή (Hyman & Tansey, 1994) (Treise, Debbie, Weigold, Conna, & Garrison, 

1994). 

Το ζήτημα της ηθικής επικεντρώνεται γενικά στο αν η συμπεριφορά ενός ατόμου, μιας 

ομάδας, ή ενός διαφημιστή θεωρείται ηθικά "σωστή" ή "λάθος", όπως κρίνεται από τις 

εσωτερικές αξίες ενός ατόμου. Με την πάροδο του χρόνου, η αντίδραση του ατόμου 

απέναντι σε καταστάσεις εξαρτάται από την ηθική φιλοσοφία του, η οποία καθορίζεται σε 

μεγάλο βαθμό, από το κοινωνικό υπόβαθρο και τις εμπειρίες ζωής του ατόμου (Ferrell & 

Gresham, 1985) (Fraedrich & Ferrel, 1992). 

Δύο θεωρίες που εντάσσονται συχνά στη συζήτηση της ηθικής και της ηθικής φιλοσοφίας 

είναι οι θεωρίες της Δεοντολογίας και η Τελεολογίας. Η θεωρία της Δεοντολογίας 

υποστηρίζει ότι οι προθέσεις μίας πράξης ή η ανθρωπιά πρέπει να είναι το επίκεντρο της 

μελέτης. Εξετάζει αν οι ανάγκες του κοινού ικανοποιούνται από τη μορφή της διαφήμισης ή 

αν η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι σωστή  και ανθρώπινη. Από την άλλη πλευρά, η 

θεωρία της Τελεολογίας ασχολείται πρωτίστως με τις συνέπειες της διαφήμισης. Η 

Τελεολογική φιλοσοφία χαρακτηρίζει μία συγκεκριμένη συμπεριφορά ή δράση ως ηθική εάν 

παράγει, σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές δράσεις, τη μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ του 
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"καλού" και του "κακού" (Hunt & Vitell, 1986). Τότε, εξετάζει αν το μεγαλύτερο μέρος του 

κοινού εξυπηρετείται με την πώληση του συγκεκριμένου προϊόντος. Έτσι, σύμφωνα με αυτή 

τη θεωρία, η χρήση έκκλησης φόβου θεωρείται ως μία δικαιολογημένη και καλή προσέγγιση 

για την προώθηση ωφέλιμων και χρήσιμων αγαθών και υπηρεσιών που στόχο έχουν να 

βελτιώσουν τη ποιότητα ζωής του καταναλωτή, εάν  οι υπόλοιπες προσεγγίσεις θεωρούνται 

λιγότερο αποτελεσματικές (Benet, Pitts, & LaTour, 1993). 

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της ηθικής της λήψης αποφάσεων έχει λάβει μεγάλη έκταση 

στο σύγχρονο επιχειρηματικό χώρο (Henthorne & LaTour, 1994) (Reidenbach & Robin, 

1990). Παρόλο που, οι περισσότεροι διαφημιστές συμφωνούν ότι η έκκληση φόβου αυξάνει 

γενικά την  αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων, προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η 

χρήση φόβου μπορεί να προκαλέσει είτε θετική είτε αρνητική αντίδραση από μεμονωμένους 

καταναλωτές (LaTour & Pitts, 1989) (Rotfeld, 1989). Λόγω του πιθανού αυτού ρίσκου, οι 

δημιουργοί των διαφημίσεων πρέπει να έχουν βαθιά επίγνωση των πιθανών αντιδράσεων του 

κοινού-στόχου στη χρήση αυτού του δυνητικά αμφιλεγόμενου διαφημιστικού ερεθίσματος. 

1.4  Διαφημιστικό μήνυμα μαλακού και σκληρού περιβλήματος 

(soft/ hard-sell message) 

Τα τελευταία χρόνια, οι έννοιες του σκληρού και μαλακού μηνύματος( ή διαφορετικά της 

σκληρής πώλησης και της μαλακής πώλησης), μαζί με συναφείς έννοιες όπως οι λογικές και 

συναισθηματικές εκκλήσεις, οι άμεσες και έμμεσες εκκλήσεις και ο βαθμός ενημέρωσης, 

έχουν διερευνηθεί ευρέως στην ακαδημαϊκή έρευνα. Ένα ζήτημα που έγινε άμεσα εμφανές 

από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι ότι η έκκληση σκληρού περιβλήματος και η 

έκκληση μαλακού περιβλήματος είναι, κατά μία έννοια, ευρύτερες έννοιες από κάποιες 

άλλες ταξινομήσεις εκκλήσεων (Okazaki, Mueller, & Taylor, Measuring Soft-Sell Versus 

Hard-Sell Advertising Appeals, 2013).  

1.4.1 Έκκληση μαλακού περιβλήματος (soft-sell appeal) 

Η έκκληση μαλακού περιβλήματος φέρει τα χαρακτηριστικά της συναισθηματικής 

διαφημιστικής έκκλησης. Η ιδέα της μαλακής πώλησης χρονολογείται από το 1918, όταν ο 

κειμενογράφος των διαφημίσεων (copywriter) της General Motors έθιξε την ιδέα ότι ένα 

“μαλακό” στυλ πώλησης θα δημιουργούσε τη μακροπρόθεσμη σχέση που θεωρείται 

απαραίτητη μεταξύ ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων και των πελατών του. Πίστευε ότι ο 
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μόνος τρόπος να διεισδύσει στο υποσυνείδητο του αναγνώστη ήταν μέσα από μια αργή 

συσσώρευση θετικών μηνυμάτων (Bradley, Hitchon, & Thorson, 1994). 

 Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε η Mueller (1987), μέσα από την έκκληση μαλακού 

περιβλήματος η διάθεση και η ατμόσφαιρα μεταφέρονται μέσα από μια όμορφη σκηνή ή 

μέσα από την ανάπτυξη μιας συναισθηματικής ιστορίας ή μέσω κάποιου άλλου έμμεσου 

μηχανισμού. Τα ανθρώπινα συναισθήματα προκαλούνται μέσω εκκλήσεων που σχετίζονται 

ξεκάθαρα με το προϊόν. Σύμφωνα με τους Wells, Burnett και Moriarity (1992), οι εκκλήσεις 

αυτές χρησιμοποιούν λεπτότητα, ίντριγκα και ασάφεια για να πουλήσουν προϊόντα. 

Ορισμένοι ερευνητές έχουν προτείνει ότι οι διαφημιστές απλώς πωλούν διαθέσεις και όνειρα 

και όχι προϊόντα. Επίσης, χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη χρήση χιούμορ και δράματος και 

περιλαμβάνει λιγότερα στοιχεία από το μοντέλο που βασίζεται σε γεγονότα (fact-based 

model) ,το οποίο μέχρι τότε ο Lannon πίστευε ότι κυριαρχεί στην αμερικανική διαφήμιση 

(Bradley, Hitchon, & Thorson, 1994). Τέλος, τα ανθρώπινα συναισθήματα, οι χαρακτήρες, η 

χρήση διασημοτήτων, η  περιέργεια, η διέγερση, η ψυχαγωγία, οι εικόνες και οι συμβολικές / 

οπτικές μεταφορές είναι τα στοιχεία που κυριαρχούν σ’ ένα μήνυμα μαλακού περιβλήματος 

(Arora & Brown, 2012).  

1.4.2 Έκκληση σκληρού περιβλήματος (hard-sell appeal) 

Η έκκληση σκληρού περιβλήματος, όπως ορίζεται από τη Mueller (1987), είναι αυτή στόχος 

της οποίας είναι να προκαλέσει την ορθολογική σκέψη του αποδέκτη του μηνύματος. Αυτού 

του είδους η έκκληση έχει άμεσο χαρακτήρα, προσανατολισμένο στις πωλήσεις, και συχνά 

προσδιορίζει το εμπορικό σήμα και τις συστάσεις προϊόντος. Στηρίζεται στη πληροφόρηση 

και προβαίνει συχνά σε συγκρίσεις με τα ανταγωνιστικά προϊόντα, επισημαίνοντας τα  

ιδιαίτερα διακριτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που του προσδίδουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (Mueller, 1987). Κάποια από τα στοιχεία που κυριαρχούν σ’ ένα μήνυμα 

σκληρού περιβλήματος είναι η επανάληψη, η σύγκριση, η συνήθεια που ξεκινάει από 

δοκιμές και προσομοιώσεις, η ορθολογική αιτιολογία και τα ειδικά κίνητρα (Arora & Brown, 

2012). 

Για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των δύο αυτών τύπων εκκλήσεων 

κρίνεται απαραίτητη η διεύρυνση τριών στοιχείων: (1) ο βαθμός στον οποίo η έκκληση 

προσπαθεί να προκαλέσει συναίσθημα και λογική σκέψη, (2) το επίπεδο της εμμεσότητας 

και της αμεσότητας, και (3) ο βαθμός στον οποίο κυριαρχούν οι εικόνες ή τα γεγονότα στη 

διαφήμιση (Okazaki, Mueller, & Taylor, 2013). 
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1. Χρήση συναισθήματος / λογικής σκέψης 

Πολλές προηγούμενες μελέτες έχουν εξετάσει το βαθμό στον οποίο μία  διαφήμιση στοχεύει 

να προκαλέσει συναισθήματα ή λογικές σκέψεις και πολλές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η 

πειστικότητα της επικοινωνίας εξαρτάται και από τα δύο αυτά στοιχεία (Okazaki, Mueller, & 

Taylor, 2013). Για παράδειγμα, η θεωρία της γνωστικής απόκρισης, υποδηλώνει ότι οι 

σκέψεις και τα συναισθήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως "γνωστικές αποκρίσεις/ 

αντιδράσεις" επηρεάζουν τον σχηματισμό και την αλλαγή της στάσης απέναντι στο προϊόν 

(Petty, Ostrom, & Brock, 1981). Επομένως, ο τύπος της γνωστικής απόκρισης που επιχειρεί 

να επιφέρει μια διαφήμιση είναι απόλυτα συναφής με τη προσπάθεια πειθούς του 

καταναλωτή. Ομοίως, αυτό υποστηρίζεται και από τη Θεωρία της αιτιολογημένης δράσης 

(Theory of reasoned action) που προτείνει ότι η πειστική επικοινωνία αποτελείται από μία 

γνωστική και μία συναισθηματική συνιστώσα (Ajzen & Fishbein, 1980). Η μήτρα των Foote, 

Cone και Belding (FCB Matrix), ένα πολύ γνωστό υπόδειγμα για την ταξινόμηση προϊόντων, 

ταξινομεί τα προϊόντα ανάλογα με το εάν η απόφαση αγοράς χαρακτηρίζεται από υψηλή ή 

χαμηλή ανάμιξη και ανάλογα με το αν περιλαμβάνει γνωστική (σκέψεις) ή συναισθηματική 

(συναίσθημα) επεξεργασία πληροφοριών (Vaughn, 1980;1986). Το υπόδειγμα FCB 

επεκτάθηκε από τους Rossiter και Percy (1997), οι οποίοι υποστήριξαν ότι η ταξινόμηση των 

στάσεων απέναντι στο προϊόν και τη μάρκα βασίζεται σε κίνητρα αγοράς - τόσο 

πληροφοριακά (informational) όσο και μεταλλακτικά (transformational). Μέσα απ’ αυτά τα 

δύο υποδείγματα γίνεται αντιληπτό ότι ορισμένες διαφημίσεις προσπαθούν να μεταφέρουν 

πληροφορίες στους καταναλωτές προκειμένου να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν μια 

προτίμηση και να τους πείσουν, ενώ άλλες χρησιμοποιούν το συναίσθημα, ή τα 

"μεταλλακτικά κίνητρα". Συμπερασματικά, από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η 

έκκληση σκληρού περιβλήματος βασίζεται περισσότερο στο στοιχείο της σκέψης παρά στο 

συναίσθημα, σε αντίθεση με την έκκληση μαλακού περιβλήματος που αγγίζει περισσότερο 

την συναισθηματική πτυχή (Okazaki, Mueller, & Taylor, 2013). 

2. Χρήση αμεσότητας/ εμμεσότητας 

Ένα άλλο στοιχείο που διακρίνει την έκκληση σκληρού περιβλήματος από αυτήν του 

μαλακού περιβλήματος είναι ο βαθμός της αμεσότητας των διαφημιστικών μηνυμάτων. Τα 

μηνύματα σκληρού περιβλήματος είναι άμεσα, σαφή και σχεδιασμένα να προκαλούν τη 

δράση, σε αντίθεση με τα μηνύματα μαλακού περιβλήματος που είναι πιο έμμεσα και 

υπαινικτικά (Okazaki, Mueller, & Taylor, 2013). Σύμφωνα με τους McQuarrie και Mick 

(1996), για την ανάπτυξη ενός άμεσου μηνύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ρητορική 
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προσέγγιση και κάνοντας χρήση ρητορικών σχημάτων να τονιστούν τα αντικειμενικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την 

ανάπτυξη ενός υπαινικτικού μηνύματος είναι η χρήση μεταφορών συνδυαστικά με την χρήση 

εικόνας. Σύμφωνα με τους Phillips και McQuarrie (2003), η χρήση εικόνων στα 

διαφημιστικά μηνύματα καταλαμβάνει όλο και περισσότερο έδαφος σε σχέση με τη χρήση 

λεκτικών στοιχείων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 

τον Pollay (1985), η οποία αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, οι 

εικονογραφήσεις καταλαμβάνουν ένα συνεχώς αυξανόμενο μέρος των περιοδικών ενώ 

ταυτόχρονα μειώνεται σταθερά ο αριθμός των λέξεων. Ο Pollay χαρακτήρισε το γεγονός 

αυτό ως ένα στοιχείο ένδειξης της κατεύθυνσης των διαφημιστών προς μια πιο “μαλακή” 

προσέγγιση πώλησης. 

3. Χρήση εικόνων/ γεγονότων 

Σύμφωνα με τους Leiss, Klein και Jhally (1997), υπάρχουν δύο βασικές μορφές διαφήμισης: 

η διαφήμιση που βασίζεται στη πληροφόρηση του προϊόντος και η διαφήμιση με κύριο 

στοιχείο την εικόνα προϊόντος. Στην πρώτη, η οποία είναι συναφής με την έκκληση σκληρού 

περιβλήματος, το προϊόν είναι το κέντρο της προσοχής, και η διαφήμιση εστιάζει στην 

επεξήγηση του προϊόντος και των λειτουργιών του. Έτσι, τα πραγματικά και αντικειμενικά 

στοιχεία κυριαρχούν σε αυτή τη μορφή διαφήμισης. Αντίθετα, στη διαφήμιση εικόνας 

προϊόντος, η μάρκα και η συσκευασία παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά οι  ιδιαίτερες ιδιότητες 

του προϊόντος αποδίδονται μ’ έναν πιο συμβολικό τρόπο με αφηρημένα  και λιγότερο 

ρεαλιστικά στοιχεία (Leiss, Klein, & Jhally, 1997). Αυτού του είδους η διαφήμιση είναι 

σύμφωνη με την προσέγγιση μαλακού περιβλήματος. 

1.4.3 Πεδίο παρούσας έρευνας 

1.4.3.1 Η επίδραση των εκκλήσεων μαλακού/ σκληρού περιβλήματος στη στάση 

απέναντι στη διαφήμιση 

Τα διαφημιστικά μηνύματα μαλακού περιβλήματος χαρακτηρίζονται από θετικά 

συναισθήματα, όπως συναισθήματα ζεστασιάς, χιούμορ και ερωτισμού, καθώς και από 

αρνητικά συναισθήματα, με κύρια τα συναισθήματα φόβου και θυμού. Ενώ υποστηρίζεται 

ότι τα θετικά συναισθήματα (ζεστασιά, χιούμορ και ερωτισμός) συνήθως οδηγούν σε θετικά 

συναισθήματα έναντι στη διαφήμιση, κάτι τέτοιο φαίνεται να μην επιβεβαιώνεται απόλυτα 

για τα αρνητικά συναισθήματα. Αυτό συμβαίνει καθώς πολλοί διαφημιστές πιστεύουν ότι μία 

διαφήμιση πρέπει να προκαλέσει κάποιο θετικό συναίσθημα προκειμένου να είναι 
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αποτελεσματική και η συναισθηματική αυτή απόκριση είναι κρίσιμη για τη στάση απέναντι 

στη μάρκα και την πρόθεση αγοράς (Mehta & Purvis, 2006). Βέβαια, οι Mehta και Purvis 

(2006) έδειξαν ότι όταν διαφημιστικό περιεχόμενο που βασίζεται στα συναισθήματα (είτε 

θετικά είτε αρνητικά) είναι καλώς εκτελούμενο και αποδίδεται σωστά, μπορεί να οδηγήσει 

σε θετικά συναισθήματα προς τη διαφήμιση, καλύτερη στάση απέναντι στη διαφήμιση και τη 

μάρκα, καλύτερη ανάκληση και “χτίσιμο” μακροχρόνιων εμπορικών σημάτων. Όσον αφορά 

την έκκληση σκληρού περιβλήματος, η οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί ένα πιο 

άμεσο και επιθετικό είδος έκκλησης, έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τους Yoo, MacInnis 

(2005) και Deighton (1987) να αλλάζει τις γνωστικές προσδοκίες του ατόμου σχετικά με την 

απόδοση της μάρκας και, ως εκ τούτου, να οδηγεί σε μια θετική στάση απέναντι στη 

συγκεκριμένη μάρκα. Από την άλλη πλευρά, οι Aaker και Bruzzone (1985) κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η διαφήμιση είναι ενοχλητική όταν είναι αντιδραστική, προκλητική ή 

προκαλεί δυσαρέσκεια. Έτσι, δεδομένου ότι ένα μήνυμα σκληρού περιβλήματος είναι πιο 

άμεσο και συγκρουσιακό/ επιθετικό, μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο βαθμό ενόχλησης 

(advertising irritation) από ότι ένα μήνυμα μαλακού περιβλήματος (Aaker & Bruzzone, 

1985).  

1.4.3.2 Οι πολιτισμικές διαφορές και η κουλτούρα ως παράγοντες στην επιλογή 

έκκλησης μαλακού/σκληρού περιβλήματος 

Οι ερευνητές έχουν διερευνήσει επίσης τις έννοιες της έκκλησης μαλακού και σκληρού 

περιβλήματος σε σχέση με τις πολιτισμικές αξίες και την στρατηγική τοποθέτησης στους 

παγκόσμιους καταναλωτές (Okazaki, Mueller, & Taylor, 2010). Σε γενικές γραμμές, έχει 

διαπιστωθεί ότι η χρήση των δύο αυτών ειδών έκκλησης ποικίλλει μεταξύ των διάφορων 

πολιτισμών (Mueller, 1987) (Lin, 2001). Συγκεκριμένα, οι μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας 

φαίνεται πως τείνουν να κυριαρχούν σε πολιτισμούς υψηλών συμφραζόμενων (high context 

cultures) (Diehl, Mueller, & Okazaki, 2012). Ο Hall (1984) αναφέρει ότι ένα μήνυμα υψηλών 

συμφραζόμενων είναι αυτό το οποίο μεταφέρει τις περισσότερες πληροφορίες μέσω έμμεσων 

και εσωτερικοποιημένων νοημάτων παρά μέσω του ρητού και άμεσου μεταδιδόμενου μέρους 

του μηνύματος. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει με το μήνυμα χαμηλών συμφραζόμενων, το 

οποία έχει σαφές και ξεκάθαρο νόημα, χωρίς σχεδόν τίποτα να υπονοείται και να κρύβεται 

πίσω απ’ αυτό. Σύμφωνα με μία ταξινόμηση που πρότεινε ο Hall (1976)  με βάση τον δείκτη 

αυτό, οι Μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία) όπως επίσης και η Γαλλία, η Ιαπωνία 

και οι αραβικές χώρες εντάσσονται στις κουλτούρες υψηλών συμφραζόμενων. Αντίθετα, η 

Βόρεια Αμερική, οι Σκανδιναβικές χώρες και η Γερμανία ανήκουν στις κουλτούρες χαμηλών 
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συμφραζόμενων. Η παραπάνω ταξινόμηση έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην εμπειρική 

έρευνα (Würtz, 2005). Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι κουλτούρες υψηλών 

συμφραζόμενων δίνουν μεγαλύτερη αξία στην έμμεση και σιωπηρή επικοινωνία, με 

αποτέλεσμα η έκκληση μαλακού περιβλήματος να κρίνεται αποτελεσματικότερη γι’ αυτές. 

Αντίθετα, η διαφήμιση σκληρού περιβλήματος προτιμάται σε κουλτούρες χαμηλών 

συμφραζόμενων, οι οποίες τάσσονται υπέρ της ρητής και άμεσης επικοινωνίας (Diehl, 

Mueller, & Okazaki, 2012). 

1.4.3.3  Η ηλικία ως παράγοντας στην επιλογή έκκλησης μαλακού/σκληρού 

περιβλήματος. 

Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας έχει επικεντρωθεί στις διαφορές που παρατηρούνται στην 

επεξεργασία πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με την ηλικία. Τα μεγαλύτερα επίπεδα 

ηλικίας χαρακτηρίζονται από μία αύξηση κινήτρου για την απόκτηση συναισθηματικών 

έναντι αντικειμενικών πληροφοριών (Isaacowitz, Charles, & Carstensen, 2000). Ο Labouvie-

Vief (1998) σημειώνει ότι, καθώς τα άτομα μεγαλώνουν, αναπτύσσουν μια πιο σύνθετη 

κατανόηση των συναισθημάτων και προσπαθούν όλο και περισσότερο να συνδυάσουν τα 

συναισθήματα και τις γνωστικές τους ικανότητες. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι η εστίαση των ηλικιακά μεγαλύτερων ανθρώπων στα συναισθήματα 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι αντιλαμβάνονται τον χρόνο  ως περιορισμένο, μια τάση 

που ονομάζεται "προοπτική περιορισμένου χρονικού ορίζοντα" (Carstensen L. , 1992). Όταν 

ο χρόνος θεωρείται περιορισμένος, οι άνθρωποι τείνουν να είναι προσανατολισμένοι στο 

παρόν, επιδιώκοντας να βρουν την ικανοποίηση στη στιγμή και δίνοντας μεγαλύτερη 

προσοχή στην κοινωνική συνύπαρξη και στις συναισθηματικές καταστάσεις. Αντίθετα, τα 

νεότερα άτομα είναι πιο πιθανό να δουν τον χρόνο ως εκτεταμένο (Isaacowitz, Charles, & 

Carstensen, 2000). Όταν ο χρόνος αντιλαμβάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι 

τείνουν να είναι προσανατολισμένοι στο μέλλον, να εστιάζουν στον προγραμματισμό, να 

είναι αναλυτικοί και να επιδιώκουν την απόκτηση γνώσης ώστε να είναι καλύτερα 

προετοιμασμένοι για το μέλλον. Πράγματι, κάποιες έρευνες υποστηρίζουν τη προτίμηση των 

μεγαλύτερων ατόμων για τις συναισθηματικές διαφημίσεις, ενώ αναφέρουν ότι οι νεότεροι 

στρέφονται προς τις διαφημίσεις που είναι πιο ορθολογικά προσανατολισμένες (Diehl, 

Mueller, & Okazaki, 2012). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Williams και Drolet (2005), οι 

συναισθηματικές διαφημίσεις συνοδεύονται από μεγαλύτερα ποσοστά θετικών 

συναισθημάτων έναντι της διαφήμισης και μεγαλύτερα ποσοστά ανάκλησης στις 

μεγαλύτερες ηλικίες. Επίσης, οι Drolet, Williams και Lau-Gesk (2007) διερεύνησαν και τον 
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ρόλο που παίζει ο τύπος της κατηγορίας προϊόντος (προϊόντα αξίας/ωφελιμιστικά προϊόντα) 

στη προτίμηση έκκλησης από τις δύο αυτές κατηγορίες ηλικιών. Το πείραμά τους έδειξε ότι 

οι ηλικιωμένοι καταναλωτές είχαν πιο ευνοϊκή στάση απέναντι στις συναισθηματικές 

διαφημίσεις, ανεξάρτητα από την κατηγορία προϊόντος. Οι νέοι καταναλωτές, από την άλλη 

πλευρά, έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση στις συναισθηματικές διαφημίσεις για προϊόντα 

αξίας ενώ προτίμησαν τις πληροφοριακές διαφημίσεις για ωφελιμιστικά προϊόντα. Σύμφωνα 

με τα παραπάνω, φαίνεται ότι οι διαφημίσεις μαλακού περιβλήματος προτείνονται για 

καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ αντίθετα τα διαφημιστικά μηνύματα σκληρού 

περιβλήματος φαίνονται πιο αποτελεσματικά σε νεότερους καταναλωτές (Diehl, Mueller, & 

Okazaki, 2012). 

1.5 Επισκόπηση Αρθρογραφίας 

Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί πληθώρα ερευνών σχετικά με την διαφημιστική 

έκκληση και το πώς θα πρέπει αυτή να χρησιμοποιείται προκειμένου να οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην διαφήμιση. Συγκεκριμένα, έχουν λάβει χώρα πολλές 

έρευνες οι οποίες μελετούν τις δύο γενικές κατηγορίες της διαφημιστικής έκκλησης, τη 

Πληροφοριακή και τη Συναισθηματική έκκληση, κάνοντας συχνά σύγκριση μεταξύ των δύο 

και εξάγοντας συμπεράσματα για το πού και πώς θα πρέπει να χρησιμοποιείται η καθεμία. 

Επιπλέον, πέρα από τις δύο αυτές γενικές κατηγορίες, έχει γίνει διεξοδική ανάλυση και των 

διάφορων ειδών έκκλησης που απαρτίζουν τη Πληροφοριακή και Συναισθηματική έκκληση, 

όπως είναι η έκκληση του φόβου, του χιούμορ, των στερεοτύπων, του μαλακού/σκληρού 

περιβλήματος, του αμφίπλευρου/μονόπλευρου μηνύματος κτλ. Για την πραγματοποίηση της 

παρούσας μελέτης, η οποία ερευνά τη Πληροφοριακή και Συναισθηματική έκκληση, 

ειδικεύοντας στις εκκλήσεις φόβου και μαλακού/σκληρού περιβλήματος, πραγματοποιήθηκε 

μία σε βάθος επισκόπηση της μέχρι σήμερα αρθρογραφίας. Σε αυτήν την αρθρογραφία 

στηρίχθηκε τόσο η βιβλιογραφική όσο και η ερευνητική προσέγγιση της μελέτης. Στον 

Πίνακα 2, συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται συνοπτικά δεκατέσσερις(14) μελέτες που 

πραγματοποίησαν πρωτογενή έρευνα(πειράματα, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις κτλ). 
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Πίνακας 2. Επισκόπηση αρθρογραφίας σχετικά με την Συναισθηματική/Πληροφοριακή 

Έκκληση, την Έκκληση Φόβου και την Έκκληση Μαλακού/Σκληρού Περιβλήματος. 

Συγγραφείς Σκοπός έρευνας Μεθοδολογία έρευνας Τοποθεσία 

Nancy D. Albers-

Miller, 

Marla Royne 

Stafford 

(1999) 

 

 

 

Leonidas C. 

Leonidou, 

Constantinos N. 

Leonidou 

(2009) 

 

 

 

Anna S. Mattila 

(1999) 

 

 

 

 

 

 

Bob D. Cutler, 

Edward G., 

Thomas S. Rao 

(2000) 

 

 

 

 

Hongxia Zhang, 

Jin Sun, 

Fang Liu, 

John G. Knight 

(2014) 

 

 

 

Mahsa Akbari 

(2015) 

 

 

 

Η σημασία της 

κουλτούρας και του 

τύπου προϊόντος στη 

χρήση 

Συναισθηματικής/ 

Πληροφοριακής 

έκκλησης. 

 

Η σύγκριση της 

Συναισθηματικής/ 

Πληροφοριακής 

έκκλησης ως προς 

στοιχεία της έντυπης 

διαφήμισης (copy, art,  

layout). 

 

Η αποτελεσματικότητα 

της Συναισθηματικής/ 

Πληροφοριακής 

έκκλησης στην 

προώθηση 

(ξενοδοχειακών) 

υπηρεσιών. 

 

Η σημασία του είδους 

του μέσου, του τύπου  

προϊόντος και της 

κουλτούρας στη χρήση 

Συναισθηματικής/ 

Πληροφοριακής 

έκκλησης. 

 

Η χρήση της 

Συναισθηματικής/ 

Πληροφοριακής 

έκκλησης σε δύο 

τύπους υπηρεσιών 

(experience & credence 

services). 

 

Η αποτελεσματικότητα 

της Συναισθηματικής/ 

Πληροφοριακής 

έκκλησης με βάση την 

εμπλοκή για το προϊόν 

Κατηγοριοποίηση 200 

έντυπων διαφημίσεων με 

βάση τον τύπο προϊόντος 

και το είδος έκκλησης. 

Χρήση ανάλυσης 

MANOVA. 

 

 

Επιλογή και ανάλυση 

1335 διαφημίσεων 

εφημερίδας. Σύγκριση ως 

προς το κείμενο, την 

απεικόνιση και το 

περίγραμμα. 

 

 

Έκθεση 154 μαθητών σε 5 

διαφημίσεις ξενοδοχείων 

και διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας της 

διαφήμισης με 

ερωτηματολόγια. 

 

 

Σύγκριση διαφημίσεων 

από 4 διαφορετικά μέσα, 

από διάφορους τύπους 

προϊόντων και 3 

πολιτισμούς. Χρήση 

μοντέλου Moriarty. 

  

 

Εφαρμογή 2 pretests και 

τελική επιλογή 2 

διαφημίσεων (restaurant & 

dental service). 

Συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων από 137 

μαθητές. 

 

Έκθεση 160 μαθητών σε 

μηνύματα διαφορετικής 

έκκλησης για τα 2 

προϊόντα (χαμηλής & 

υψηλής εμπλοκής. Χρήση 

Βραζιλία, 

Ταιβάν, 

Μεξικό, 

ΗΠΑ 

 

 

 

 

Κύπρος 

 

 

 

 

 

 

 

Πενσυλβάνια,

ΗΠΑ 

 

 

 

 

 

 

ΗΠΑ,  

Κορέα, 

 Ινδία 

 

 

 

 

 

Κίνα 

 

 

 

 

 

 

 

Ιράν 

 

 

 

 



Φαρφαρά Δήμητρα                                          ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 2015-2017  

Τα είδη διαφημιστικής έκκλησης: Θεωρητική & Πρακτική Προσέγγιση  36 

Συγγραφείς Σκοπός έρευνας Μεθοδολογία έρευνας Τοποθεσία 

 

 

 

 

Muhammad 

Abdullah  

Khan Niazi, 

Dr. Usman Ghani, 

Sadia Aziz 

(2012) 

 

 

 

 

Salvador Ruiz, 

Maria Sicilia 

(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Robin L. Snipes, 

Sara J. Bliss, 

 Michael S. 

LaTour  

(1999) 

 

 

 

 

 

Lucy Cochrane, 

Pascale Quester 

(2005) 

 

 

 

 

 

 

 

James E. 

Maddux, 

Ronald W. 

Rogers 

(high & low 

involvement products). 

 

 

Η επίδραση των 

διαφημίσεων 

Συναισθηματικής/ 

Πληροφοριακής 

έκκλησης στην στάση 

έναντι της διαφήμισης, 

της μάρκας και στην 

πρόθεση αγοράς.  

 

 

Η επίδραση του 

γνωστικού και 

συναισθηματικού 

στυλ/μηχανισμού 

επεξεργασίας των 

καταναλωτών στην 

αποτελεσματικότητα 

 των διαφημιστικών 

εκκλήσεων. 

 

Η επίδραση της αυτό-

αποτελεσματικότητας 

(self-efficacy) και της 

ηθικότητας στη στάση 

έναντι της διαφήμισης 

και της μάρκας και στη 

πρόθεση αγοράς. 

 

 

 

Η επίδραση της χρήσης 

φόβου σε προϊόντα 

διαφορετικής 

συναισθηματικής 

εμπλοκής και σε 

διαφορετικούς 

πολιτισμούς. 

 

 

 

Η επίδραση της 

Θεωρίας Κινήτρου 

Προστασίας (ΘΚΠ) 

στην υιοθέτηση 

συνέντευξης, ανάλυσης 

ANOVA, T-test & 

παλινδρόμησης. 

 

Έκθεση 180 μαθητών σε 6 

διαφημίσεις (4 συναισθη- 

ματικές με έκκληση στην 

αγάπη και στο φόβο & 2 

πληροφοριακές). Χρήση 

ερωτηματολογίων για τη 

διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας της 

διαφήμισης. 

 

Έκθεση 260 μαθητών σε 3 

διαφημίσεις (1 συναισθη-

ματικής, 1 πληροφοριακής 

και 1 πληροφοριακής-

συναισθηματικής 

έκκλησης. Χρήση 

ερωτηματολογίων για την 

αποτελεσματικότητα της 

διαφήμισης. 

 

Έκθεση 305 γυναικών σε 

2 βίντεο (1 υψηλής 

έντασης φόβου & 1 

χαμηλής έντασης) με θέμα 

τον γυναικείο βιασμό. 

Χρήση ερωτηματολογίων 

για τη διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας της 

διαφήμισης. 

 

Έκθεση 367 (14% ξένης 

καταγωγής) μαθητών σε 5 

έντυπες διαφημίσεις (1 εκ 

των οποίων έκανε χρήση 

φόβου). Χρήση 

ερωτηματολογίων για τη 

διερεύνηση της  

αποτελεσματικότητας της 

διαφήμισης.  

 

Έκθεση 155 μαθητών 

σ’ ένα σύντομο κείμενο 

σχετικά με το κάπνισμα 

που ενσωματώνει  τα 4 

 

 

 

 

Πακιστάν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισπανία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νότιο-

ανατολικές 

ΗΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Νότια 

Αυστραλία 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΠΑ 
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Συγγραφείς Σκοπός έρευνας Μεθοδολογία έρευνας Τοποθεσία 

(1983) 

 

 

 

 

Shintaro Okazaki, 

Barbara Mueller,  

Charles R. Taylor 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

Sandra Diehl, 

Barbara Mueller, 

Shintaro Okazaki 

(2012) 

 

 

 

 

 

Shintaro Okazaki, 

Barbara Mueller,  

Charles R. Taylor 

(2010) 

 

 

 

συνιστώμενης 

συμπεριφοράς στην 

υγεία. 

 

 

Η αποτελεσματικότητα 

της έκκλησης μαλακού 

/σκληρού περιβλήματος 

στην στρατηγική της 

παγκόσμιας 

τοποθέτησης (Global 

Consumer Culture 

Positioning Strategy). 

 

 

Η επίδραση του φύλου 

και της ηλικίας στην  

αποτελεσματικότητα 

διαφημίσεων μαλακού 

περιβλήματος σε 4 

πολιτισμούς 

(υψηλών-χαμηλών 

συμφραζόμενων). 

 

Η δημιουργία και 

επικύρωση  μιας 

μεθόδου μέτρησης των 

εκκλήσεων μαλακού/ 

σκληρού περιβλήματος. 

 

στοιχεία της ΘΚΠ. Χρήση 

ερωτηματολογίων για τη 

στάση τους έναντι στο 

κείμενο που διάβασαν. 

 

Έκθεση 410 μαθητών 

(193-ΗΠΑ & 217-

Ιαπωνία) σε 6 διαφη- 

μίσεις (3 μαλακού & 3 

σκληρού περιβλήματος για 

προϊόντα χαμηλής-μεσαίας 

και υψηλής εμπλοκής και 

έπειτα χρήση 

συνεντεύξεων . 

 

Έκθεση 1585 ατόμων 

(392-ΗΠΑ, 369-Γαλλία, 

424-Γερμανία, 400-Ιταλία) 

σε μία διαφήμιση μαλακού 

περιβλήματος και χρήση 

ερωτηματολογίων για την 

αποτελεσματικότητα της 

διαφήμισης. 

 

Αξιολόγηση 6 

διαφημίσεων μαλακού/ 

σκληρού περιβλήματος 

μέσω  focus groups, 

ερωτηματολογίων  

και συνεντεύξεων. 

 

 

 

 

 

 

ΗΠΑ, 

Ιαπωνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γερμανία, 

ΗΠΑ, 

Ιταλία, 

Γαλλία 

 

 

 

 

 

ΗΠΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

2.1 Εισαγωγή Κεφαλαίου  

Οι διαφημιστές, σήμερα, επιλέγουν να κάνουν χρήση της έκκλησης φόβου κατά τη 

διαφήμιση μιας πληθώρας κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών. Παρόλο αυτά, από την 

βιβλιογραφική επισκόπηση παρατηρήθηκε ότι οι τομείς που έχουν ασχοληθεί σε μεγαλύτερο 

βαθμό με τον φόβο ως ερέθισμα και κάνουν κατά κύριο λόγο χρήση αυτής της έκκλησης, 

είναι αυτοί της υγείας και της ασφάλειας. Σε αυτήν λοιπόν την παρατήρηση στηρίχθηκε η 

επιλογή των διαφημίσεων του πειράματος. Έτσι, πριν γίνει η ανάλυση της πειραματικής 

διαδικασία που ακολουθήθηκε, κρίνεται σημαντικό να γίνει λόγος στην επίδραση και στην 

αποτελεσματικότητα του στοιχείου του φόβου σε διαφημίσεις σχετικά με την υγεία-ομορφιά 

και την ασφάλεια. 

Η πιο διαδεδομένη και ευρεία χρήση της έκκλησης φόβου αφορά τον τομέα της υγείας ή 

γενικά τομείς που εμπεριέχουν κάποιο ρίσκο ή κίνδυνο. Οι άνθρωποι από την φύση τους, 

φοβούνται τις ασθένειες, τους τραυματισμούς, το θάνατο και γενικά θέλουν να παραμένουν 

υγιείς. Εξ ορισμού, τα περισσότερα διαφημιστικά μηνύματα που αφορούν την υγεία κάνουν 

χρήση της έκκλησης φόβου. Δηλαδή, τα πιο πειστικά μηνύματα που αποσκοπούν στην 

προστασία της υγείας και την πρόληψη μίας νόσου περιγράφουν τις αρνητικές συνέπειες που 

θ’ ακολουθήσουν εάν το άτομο δεν προβεί σε κάποια δράση πρόληψης. Προσπαθούν να 

προκαλέσουν φόβο λέγοντας ότι το άτομο είναι πιθανό να τραυματιστεί, ν ‘ αρρωστήσει ή 

ακόμα και να πεθάνει αν δεν υιοθετήσει την συνιστώμενη συμπεριφορά. Όταν 

χρησιμοποιείται σωστά, η έκκληση φόβου μπορεί να παρακινήσει τους ανθρώπους να 

φροντίσουν τον εαυτό τους και να υιοθετήσουν υγιείς συνήθειες (Witte, Meyer, & Martell, 

2001). 

Εκτός από τα μηνύματα που αφορούν στον τομέα της υγείας, η έκκληση φόβου 

χρησιμοποιείται εκτεταμένα και σε μηνύματα σχετιζόμενα με την εξωτερική εμφάνιση. Πιο 

συγκεκριμένα, τα μηνύματα αυτά προσπαθούν να προκαλέσουν τον φόβο στους αποδέκτες, 

δίνοντας έμφαση στις αρνητικές συνέπειες που θα υποστεί το άτομο στην εμφάνισή του αν 

δεν προβεί στη δράση που συνιστά το μήνυμα (Hevey, Pertl, Thomas, Maher, Craig, & 

Chuinneagain, 2010). Έρευνες έχουν τονίσει τη σημασία των κινήτρων που βασίζονται  στην 

εμφάνιση για την υιοθέτηση συμπεριφορών υγείας (Oyserman, Fryberg, & Yoder, 2007). 
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Συγκεκριμένα, ισχυρά κίνητρα που σχετίζονται με την εξωτερική εμφάνιση  είναι δυνατό να 

οδηγήσουν τα άτομα σε συμπεριφορές που ευνοούν μακροπρόθεσμα την υγεία (Leary, 

Tchividjian, & Kraxberger, 1994). Όπως αναφέρουν και οι Rumsey και Harcourt (2005) τα 

συναισθήματα των ανθρώπων σχετικά με την εμφάνισή τους μπορεί να έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στην αυτοαντίληψή τους, στην ευημερία τους και στις  συμπεριφορές υγείας που 

θα υιοθετήσουν. Για παράδειγμα, σε πολλές μελέτες, η εικόνα του σώματος έχει αποδειχτεί 

ισχυρό κίνητρο όσον αφορά τη διαχείριση βάρους και διατροφικές διαταραχές (McCabe & 

Ricciardelli, 2003) (Stice, Shaw, & Nemeroff, 1998). Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί ότι η 

ντροπή που σχετίζεται με κάποια σωματική ασθένεια συνδέεται άμεσα με τον φόβο για 

κοινωνική απόρριψη από τους άλλους (Lazare, 1986).  

Ένα είδος διαφημιστικού μηνύματος, το οποίο κάνει συχνά χρήση φόβου είναι αυτό που 

προωθεί την υιοθέτηση συμπεριφοράς για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Αυτού 

του είδους τα διαφημιστικά μηνύματα μπορεί να εστιάζουν είτε στις επιπτώσεις που μπορεί 

να έχει η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία στην υγεία (π.χ. μεγάλη πιθανότητα για 

εμφάνιση καρκίνου του δέρματος) είτε στις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει στην 

εξωτερική εμφάνιση του ατόμου (π.χ. ρυτίδες, πρόωρη γήρανση, κηλίδες, πανάδες κτλ.) 

(Hevey, Pertl, Thomas, Maher, Craig, & Chuinneagain, 2010). Πολλά άτομα, κυρίως οι 

έφηβοι και οι γυναίκες, πιστεύουν ότι το μαύρισμα τους κάνει να δείχνουν πιο ελκυστικοί και 

υγιείς (Miller, Aston, McHoskey, & Gimbel, 1990) και για τον λόγο αυτό αυξάνουν την 

έκθεσή τους στην υπεριώδη ακτινοβολία (Hillhouse, Turrisi, & Kastner, 2000). Έτσι λόγω 

του γεγονότος ότι η έκθεση στον ήλιο συνδέεται με το μαύρισμα που βελτιώνει την 

εξωτερική εμφάνιση, πολλές φορές τα μηνύματα που επικεντρώνονται αποκλειστικά στους 

κινδύνους της υγείας δεν αποδεικνύονται τόσο αποτελεσματικά (Mahler, Kulik, Gibbons, & 

Gerrard, 2007). Αντίθετα, τα μηνύματα που εστιάζουν στις αρνητικές συνέπειες στην 

εξωτερική εμφάνιση δρουν ενάντια στο αρχικό κίνητρο των ατόμων για έκθεση στον ήλιο. 

Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι συνήθως αισθάνονται πιο ευάλωτοι στην εμφάνιση 

ρυτίδων και κηλίδων παρά την εμφάνιση καρκίνου, καθώς οι πρώτες είναι πιο συχνές και 

εύκολες στο να δημιουργηθούν. Οι Jones και Leary (1994) διαπίστωσαν ότι τα μηνύματα με 

έμφαση στην εμφάνιση αποδείχτηκαν γενικά πιο αποτελεσματικά από τα μηνύματα που 

εστίαζαν στην υγεία, με εξαίρεση τα άτομα με ισχυρό το κίνητρο εμφάνισης, στα οποία 

φαίνεται να είχαν μικρότερη αποτελεσματικότητα. 

Τέλος, ένας τομέας στον οποίο γίνεται μεγάλη χρήση της έκκλησης φόβου είναι αυτός των 

ασφαλίσεων. Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες, προσπαθούν να προωθήσουν τις υπηρεσίες 
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τους, εστιάζοντας στις αρνητικές συνέπειες με τις οποίες θα έρθουν αντιμέτωπα τα άτομα τα 

οποία δεν θα προβούν στην αγορά ενός τέτοιου πακέτου υπηρεσιών. Κάποια παραδείγματα 

τέτοιων διαφημίσεων είναι η τηλεοπτική διαφήμιση της American Express Travelers Checks 

το 1987, η οποία, θέλοντας να προωθήσει τις ταξιδιωτικές επιταγές, δείχνει ένα ζευγάρι το 

οποία έπεσε θύμα ληστείας κατά τη διάρκεια των διακοπών του και φαίνεται να είναι σε 

κατάσταση σοκ και απελπισίας. Επίσης, δύο από τις διαφημίσεις της Prudential Insurance το 

1983 κάνουν χρήση της έκκλησης φόβου προκειμένου να προωθήσουν τα πακέτα ασφάλισης 

υγείας. Η πρώτη δείχνει έναν άνδρα να πεθαίνει στο χειρουργείο με μήνυμα που εστιάζει στο 

τι θα απογίνουν τώρα τα παιδιά του και δεύτερη απεικονίζει μία γυναίκα που πνίγεται 

υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ασφάλιση ζωής (LaTour & A.Zahra, 1989). 

2.2 Στόχος της Έρευνας 

Όπως είναι γνωστό, τα διάφορα είδη διαφημιστικής έκκλησης δεν είναι αλληλοαναιρούμενα, 

αντίθετα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά σ’ ένα διαφημιστικό μήνυμα. 

Μάλιστα, η πλειοψηφία των διαφημιστικών μηνυμάτων σήμερα εμφανίζει ορισμένα βασικά 

στοιχεία, τα οποία κατατάσσονται τόσο στην πληροφοριακή όσο και στη συναισθηματική 

έκκληση. Κύριος στόχος, λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση δύο συγκεκριμένων 

ειδών εκκλήσεων και η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του μεταξύ τους συνδυασμού. 

Συγκεκριμένα, ερευνάται πώς λειτουργεί η έκκληση του φόβου συνδυαστικά με την έκκληση 

μαλακού/ σκληρού περιβλήματος και πώς αυτός ο συνδυασμός επιδρά τόσο στην στάση 

έναντι της διαφήμισης και της μάρκας όσο και στην πρόθεση αγοράς. Αποτέλεσμα της 

έρευνας αποτελεί η διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να 

λάβουν υπόψη τους οι επαγγελματίες διαφημιστές ώστε να συνδυάσουν τα κατάλληλα είδη 

έκκλησης και να σχεδιάσουν αποτελεσματικότερες διαφημίσεις για λογαριασμό των πελατών 

τους.  

2.3 Ερευνητικές υποθέσεις 

Ο όρος μεικτά/ ταυτόχρονα συναισθήματα έχει μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές και το 

συμπέρασμα στο οποίο έχουν καταλήξει είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. 

Όπως αναφέρει ο Plutchick (1981), είναι αδύνατο για κάποιον να βιώσει δύο αντίθετα 

συναισθήματα την ίδια στιγμή. Κάτι τέτοιο φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τους Lazarus 
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(1991), Ortony, Clore, και Collins (1988), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι διαφορετικά 

συναισθήματα συνδέονται με διαφορετικές γνωστικές εκτιμήσεις μιας κατάστασης. Έτσι, 

λόγω του ότι αυτές οι γνωστικές εκτιμήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα, 

αυτό σημαίνει ότι και τα συναισθήματα με τα οποία συνδέονται δεν μπορούν να βιωθούν την 

ίδια στιγμή. Πολλές φορές η ανάμιξη αυτή των συναισθημάτων επιτυγχάνεται από τα 

συναισθήματα που απελευθερώνονται τόσο από την εικόνα τόσο και από το κείμενο της 

διαφήμισης (Janssens, Pelsmacker, & Weverbergh, 2007). Αυτό σημαίνει πως, αν δεν γίνει 

σωστός συνδυασμός κειμένου και εικόνας σε μία διαφήμιση, είναι δυνατό το κείμενο να 

είναι σε ανταγωνιστική σχέση με την εικόνα και να παίζει έναν ανασταλτικό ρόλο στα 

συναισθήματα που αυτή προκαλεί.  

Ένας συνδυασμός εκκλήσεων, του οποίου η αποτελεσματικότητα θα αναλυθεί στη συνέχεια, 

είναι αυτός της έκκλησης μαλακού/ σκληρού περιβλήματος και της συναισθηματικής 

έκκλησης (στην προκειμένη περίπτωση έκκληση φόβου). Συγκεκριμένα, όσον αφορά το 

μήνυμα μαλακού περιβλήματος, έχει ήδη αναφερθεί, ότι πρόκειται για ένα ήπιο και 

διακριτικό μήνυμα που λειτουργεί εμμέσως και εστιάζει στο συναίσθημα. Αντίθετα, το 

μήνυμα σκληρού περιβλήματος προσελκύει την ορθολογική σκέψη, εστιάζοντας την 

προσοχή των καταναλωτών στα χαρακτηριστικά του προϊόντος και σε πληροφορίες που 

συνδέονται άμεσα με την προώθηση πωλήσεων (Mueller, 1987). Η πιο διαδεδομένη και 

ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική σκληρού περιβλήματος είναι αυτή που κάνει χρήση 

κάποιας ειδικής τιμής ή προσφοράς με συγκεκριμένο πάντα χρονικό περιθώριο, σε 

συνδυασμό με κάποιο μήνυμα «Αγοράστε τώρα», «Προλάβετε», κτλ.. Σκοπός αυτού του 

μηνύματος είναι να προκαλέσει τους αποδέκτες του μηνύματος να λάβουν γρήγορα μία 

απόφαση και να δράσουν άμεσα.  

Αντίθετα, ένα μήνυμα που βασίζεται στο συναίσθημα εστιάζει την προσοχή των 

καταναλωτών κυρίως στα οπτικά στοιχεία της διαφήμισης, μέσα από τα οποία στοχεύει στην 

διέγερση κάποιων συναισθημάτων (π.χ. φόβο, χιούμορ, ζεστασιά κτλ) τα οποία συνήθως δεν 

σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του προϊόντος. Πιο αναλυτικά, όσον 

αφορά το μήνυμα που κάνει χρήση του χιούμορ, προκείμενου να είναι αποτελεσματικό 

πρέπει να συμφωνεί με την «θεωρία της ανακούφισης» ή με την «θεωρία της ασυμφωνίας». 

Σύμφωνα με την «θεωρία της ανακούφισης» (Relief Theory) το χιούμορ γεννάται όταν μία 

κατάσταση έντονης ψυχολογικής έντασης αντικαθιστάται από το αίσθημα της ασφάλειας. 

Από την άλλη η «θεωρία της ασυμφωνίας» (Incongruity Theory) αντιμετωπίζει το χιούμορ 

ως ένα μέσο επίλυσης ενός λογικού αινίγματος, που απαιτεί κάποια διανοητική διεργασία 
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προκειμένου να καταλήξει σε έναν χιουμοριστικό επίλογο (Ζώτος, 2008). Κατά την ίδια 

λογική, η έκκληση φόβου επίσης γεννά μια κατάσταση έντονης ψυχολογικής έντασης, η 

οποία συνήθως συνοδεύεται από κάποια πρόταση που προσφέρει ασφάλεια ή ελπίδα (Olsen 

& Pracejus, 2004). Σύμφωνα με το Μοντέλο Υποκίνησης Φόβου και τη Θεωρία Κινήτρων 

Προστασίας, ο αποδέκτης του μηνύματος ακολουθεί μια διανοητική διεργασία προκειμένου 

να λύσει την γνωστική ασυμφωνία και να ξεπεράσει την ένταση που του προκαλεί η 

διαφήμιση. 

Ως εκ τούτου, φαίνεται να υπάρχει μία ανταγωνιστική σχέση μεταξύ της έκκλησης σκληρού 

περιβλήματος και της συναισθηματικής έκκλησης. Αυτό συμβαίνει καθώς, η έκκληση 

συναισθημάτων απαιτεί μία διαδικασία επεξεργασίας του μηνύματος, η οποία στη συνέχεια 

θα προκαλέσει τα ανάλογα συναισθήματα, φόβο, αγάπη, ζεστασιά, χιούμορ κτλ. Έτσι, ένα 

μήνυμα σκληρού περιβλήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως επιθετικό και 

προσανατολισμένο στην άμεση πώληση, φαίνεται πως αποσπά την προσοχή των 

καταναλωτών από αυτήν τη διαδικασία επεξεργασίας και την σωστή αποκωδικοποίηση του 

μηνύματος, αποτρέποντας τους να βιώσουν το συναίσθημα όπως θα έπρεπε (Hatzithomas, 

Manolopoulou, & Boutsouki, 2017). Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει η εξής 

υπόθεση: 

Υπόθεση 1: Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της έκκλησης μαλακού/ σκληρού περιβλήματος 

και της έκκλησης φόβου στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Ειδικότερα η υπόθεση 

αυτή απαρτίζεται από τις εξής δύο υπο-υποθέσεις. 

Υπόθεση 1.α: Ο συνδυασμός έκκλησης φόβου και μαλακού περιβλήματος είναι πιο 

αποτελεσματικός ως προς α) τη στάση έναντι της διαφήμισης, β) τη στάση έναντι της μάρκας 

και γ) τη πρόθεση αγοράς από τον συνδυασμό έκκλησης φόβου και σκληρού περιβλήματος. 

Υπόθεση 1.β: Ο συνδυασμός σκληρού περιβλήματος και χρήσης φόβου είναι λιγότερο 

αποτελεσματικός ως προς α) τη στάση έναντι της διαφήμισης, β) τη στάση έναντι της μάρκας 

και γ) τη πρόθεση αγοράς από τον συνδυασμό σκληρού περιβλήματος και μη-χρήσης φόβου. 

Ένα συναίσθημα το οποίο συνδέεται συχνά με τις συναισθηματικές διαφημίσεις είναι αυτό 

της έκπληξης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκκλήσεων που προσπαθούν να προκαλέσουν 

έκπληξη είναι αυτά της έκκλησης φόβου και σοκ (Dahl, Frankenberger, & Manchanda, 

2003), όπως επίσης και της έκκλησης χιούμορ (Woltman, Mukherjee, & Hoyer, 2004). Στην 

περίπτωση των συγκεκριμένων εκκλήσεων, η έκπληξη είναι το συναίσθημα το οποίο 
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γεννάται πριν τη διέγερση των παραπάνω συναισθημάτων και αυτό που ξεκινά την 

διαδικασία επεξεργασίας του διαφημιστικού μηνύματος, εστιάζοντας τη προσοχή στο 

ερέθισμα ή στο γεγονός  (Meyer, Niepel, Rudolph, & Schützwohl, 1991). Εμπειρικά 

ευρήματα σε αυτόν τον τομέα αποδεικνύουν ότι τα άτομα εμπλέκονται σε υψηλότερα 

επίπεδα αποτιμητικής σκέψης για απροσδόκητα γεγονότα που «γεννούν» έκπληξη παρά για 

αναμενόμενα γεγονότα (Pyszczynski & Greenberg, 1981). Ως εκ τούτου, η έκπληξη 

ενθαρρύνει περαιτέρω τη γνωστική δραστηριότητα, καθώς τα άτομα προσπαθούν να 

κατανοήσουν την πηγή της έκπληξης (Dahl, Frankenberger, & Manchanda, 2003). Έτσι 

λοιπόν, οι διαφημίσεις που προσπαθούν να προκαλέσουν φόβο ή σοκ στο ακροατήριό τους, 

στοχεύουν επίσης να επιτύχουν υψηλά επίπεδα έκπληξης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

η χρήση σκληρού περιβλήματος σε μία διαφήμιση φόβου έχει την τάση να «μπλοκάρει» την 

διέγερση συναισθημάτων και να εστιάζει την προσοχή σε άλλα στοιχεία της διαφήμισης που 

έχουν να κάνουν κυρίως με το προϊόν και τους λόγους αγοράς (χαμηλή τιμή, έκπτωση κτλ) 

(Hatzithomas, Manolopoulou, & Boutsouki, 2017). Συνεπώς φαίνεται πως η έκκληση 

σκληρού περιβλήματος περιορίζει τη λειτουργία της έκπληξης σε μία διαφήμιση φόβου, η 

οποία λειτουργία είναι η εστίαση στο ερέθισμα. Τέλος, πέρα από την έκπληξη, οι 

συναισθηματικές διαφημίσεις προσπαθούν να προκαλέσουν και άλλα συναισθήματα, όπως 

είναι η χαρά, η αγάπη, η ανακούφιση η ζεστασιά κτλ. Όπως είναι κατανοητό, σε μία 

διαφήμιση φόβου όλα αυτά τα θετικά συναισθήματα είναι περιορισμένα και η έννοια της 

«χαράς» μπορεί να εκφραστεί περισσότερο ως ευχαρίστηση που γεννάται από τη δυνατότητα 

επεξεργασίας και ερμηνείας του διαφημιστικού μηνύματος ή ως ανακούφιση μετά από 

κάποιο μήνυμα ασφάλειας και ελπίδας που συνοδεύει τον φόβο. Κατά την ίδια λογική, η 

χρήση σκληρού περιβλήματος σε μία συναισθηματική διαφήμιση θεωρείται ότι αποσπά την 

προσοχή του αποδέκτη και αποτρέπει την διέγερση των οποιαδήποτε συναισθημάτων, είτε 

θετικών είτε αρνητικών· ακόμη και στη περίπτωση της διαφήμισης φόβου η οποία σχετίζεται 

με πολύ χαμηλά επίπεδα θετικών συναισθημάτων. Χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές τις 

συναισθηματικές αντιδράσεις που αναλύθηκαν παραπάνω, της έκπληξης και της χαράς, 

σχηματίζονται οι εξής δύο υποθέσεις. 

Υπόθεση 2.α: Ο συνδυασμός έκκλησης φόβου και μαλακού περιβλήματος συνοδεύεται από 

υψηλότερα επίπεδα χαράς και έκπληξης από τον συνδυασμό έκκλησης φόβου και σκληρού 

περιβλήματος. 
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Υπόθεση 2.β: Ο συνδυασμός σκληρού περιβλήματος και χρήσης φόβου συνοδεύεται από 

χαμηλότερα επίπεδα χαράς και έκπληξης από τον συνδυασμό σκληρού περιβλήματος και μη-

χρήσης φόβου. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Aaker και Bruzzone (1985), η διαφήμιση είναι ενοχλητική όταν 

είναι αντιδραστική, προκλητική ή προκαλεί δυσαρέσκεια. Έτσι, δεδομένου ότι ένα μήνυμα 

σκληρού περιβλήματος έχει την τάση να είναι πιο συγκρουσιακό/ επιθετικό, είναι πιθανό να 

προκαλέσει μεγαλύτερο βαθμό ενόχλησης (advertising irritation) από ότι ένα μήνυμα 

μαλακού περιβλήματος (Arora & Brown, 2012). Επίσης, μία δυσάρεστη κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από αυξημένη ένταση επίσης είναι πιθανό να προκαλέσει ενόχληση στο 

ακροατήριο. Συγκεκριμένα, οι εκκλήσεις φόβου, και ειδικά οι εκκλήσεις σωματικού φόβου 

(physical fear) οδηγούν σε αυξημένη διαφημιστική ενόχληση (Aaker & Bruzzone, 1985). 

Έτσι λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά τα δύο παραπάνω ευρήματα, καθώς και όσα 

προαναφέρθηκαν για την ανταγωνιστική και συγκρουσιακή σχέση που υπάρχει μεταξύ 

έκκλησης φόβου και σκληρού περιβλήματος, προκύπτει ότι αυτός ο συνδυασμός εκκλήσεων 

έχει την τάση να προκαλεί υψηλά επίπεδα αρνητικών συναισθημάτων, όπως είναι η 

δυσαρέσκεια, η ενόχληση, και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμα και ο θυμός. Συνεπώς, από τα 

παραπάνω, αναμένεται να ισχύουν οι εξής δύο υποθέσεις.  

Υπόθεση 3.α: Ο συνδυασμός έκκλησης φόβου και μαλακού περιβλήματος συνοδεύεται από 

χαμηλότερα επίπεδα ενόχλησης και θυμού από τον συνδυασμό έκκλησης φόβου και σκληρού 

περιβλήματος. 

Υπόθεση 3.β: Ο συνδυασμός σκληρού περιβλήματος και χρήσης φόβου συνοδεύεται από 

υψηλότερα επίπεδα ενόχλησης και θυμού από τον συνδυασμό σκληρού περιβλήματος και 

μη-χρήσης φόβου. 

Η θεωρία των δύο διαδρομών (κεντρική διαδρομή και περιφερειακή διαδρομή) προς την 

πειθώ που πρότειναν οι Petty και Cacioppo (1981) έχει προσφέρει αρκετή πληροφόρηση 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διάφορων τύπων διαφήμισης για προϊόντα υψηλής 

και χαμηλής εμπλοκής/ ανάμιξης. Συγκεκριμένα, στο μοντέλο που πρότειναν οι ίδιοι το 

οποίο είναι γνωστό ως Μοντέλο Πιθανότητας Επεξεργασίας (Elaboration Likelihood Model), 

υποθέτουν ότι η αλλαγή της στάσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπλοκή/ ανάμιξη 

του ατόμου με την παρεχόμενη πληροφόρηση (Petty & Cacioppo, 1981). Κατά συνέπεια, 

όταν πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ανάμιξης, η επεξεργασία της διαφήμισης μέσω της 

κεντρικής διαδρομής προς την πειθώ (central route) πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική. Το 
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αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση ενός προϊόντος χαμηλής ανάμιξης, όπου είναι πιο πιθανό 

η επεξεργασία της διαφήμισης να πραγματοποιηθεί μέσω της περιφερειακής οδού (peripheral 

route). Οι Petty, Cacioppo και Sheman (1983) υποστήριξαν εμπειρικά αυτήν την υπόθεση, 

αποδεικνύοντας ότι η ποιότητα της επιχειρηματολογίας που χρησιμοποιήθηκε στη 

διαφήμιση, ήταν πιο σημαντική στην περίπτωση ενός προϊόντος υψηλής ανάμιξης. Έτσι, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα ισχυρό, λογικό επιχείρημα ήταν πιο αποτελεσματικό 

στην περίπτωση των προϊόντων υψηλής ανάμιξης. Από την άλλη, για προϊόντα χαμηλής 

εμπλοκής, άλλα στοιχεία όπως η χρήση διασημοτήτων και η ελκυστικότητα της πηγή 

οδήγησαν με μεγαλύτερα επίπεδα πειθούς σε σύγκριση με τα επιχειρήματα υψηλής 

ποιότητας. 

Μία έρευνα που στηρίχθηκε στην παραπάνω έρευνα των Petty και Cacioppo (1981) ήταν 

αυτή των Lucy Cochrane και Pascale Quester (2005), η οποία μελέτησε την επίδραση της 

ανάμιξης του καταναλωτή με το προϊόν στην αποτελεσματικότητα των συναισθηματικών και 

ουδέτερων (λογικών) εκκλήσεων. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι η 

διαφήμιση για το προϊόν υψηλής εμπλοκής, προκάλεσε μια πιο περίπλοκη διαδικασία 

επεξεργασίας της πληροφόρησης από ό, τι η διαφήμιση για το χαμηλής εμπλοκής προϊόν. 

Ειδικότερα, παρουσίασε μια πρόσθετη διάσταση που αντικατοπτρίζει την άμεση 

ανταπόκριση των καταναλωτών στην απειλή που συνεπάγεται η έκκληση φόβου. Έτσι 

φαίνεται ότι η διαφήμιση φόβου ήταν πιο αποτελεσματική για το προϊόν υψηλής εμπλοκής, 

καθώς προκάλεσε την επιθυμητή ενόχληση, σε αντίθεση με την αντίστοιχη διαφήμιση φόβου 

για το προϊόν χαμηλής εμπλοκής, όπου έγινε απλά επιφανειακή αξιολόγηση (Cochrane & 

Quester, 2005). Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με το Μοντέλο Κινήτρου 

Προστασίας (Protection Motivation Theory), σύμφωνα με το οποίο η αξιολόγηση της 

σοβαρότητας της απειλής (threat appraisal) φαίνεται να ωθεί τον αποδέκτη να επεξεργαστεί 

τη διαφήμιση πιο προσεκτικά και ν’ αναζητήσει διανοητικά μία «επανορθωτική» δράση, του 

δίνει το λεγόμενο «κίνητρο για προστασία» από τον κίνδυνο (Protection Motivation) (Rogers 

R. , 1975). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερευνητικά ευρήματα, αναμένεται να 

ικανοποιηθούν οι εξής δύο υποθέσεις: 

Υπόθεση 4: Η διαφήμιση έκκλησης φόβου είναι πιο αποτελεσματική ως προς α) τη στάση 

έναντι της διαφήμισης, β) τη στάση έναντι της μάρκας και γ) τη πρόθεση αγοράς για 

προϊόντα υψηλής ανάμιξης από την διαφήμιση μη-έκκλησης φόβου. 
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Υπόθεση 5: Η διαφήμιση μη-έκκλησης φόβου είναι πιο αποτελεσματική ως προς α) τη 

στάση έναντι της διαφήμισης, β) τη στάση έναντι της μάρκας και γ) τη πρόθεση αγοράς για 

προϊόντα χαμηλής ανάμιξης από την διαφήμιση έκκλησης φόβου. 

2.4 Ερευνητική Μεθοδολογία 

Πειραματική Διαδικασία 

1. Επιλογή σχεδίου έρευνας 

Το σχέδιο έρευνας αποτελεί το πλαίσιο εργασίας το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 

τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

ανταπόκριση της έρευνας στη φύση του προβλήματος και έπειτα η χρήση μεθόδων και 

τεχνικών με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η έρευνα αγοράς μπορεί να πάρει τις εξής τρεις 

μορφές: διερευνητική (exploratory research), περιγραφική (descriptive research) και 

αιτιολογική (causal research) (Σταθακόπουλος, 2005). Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται ως 

αιτιολογική, καθώς αποσκοπεί στο να καθορίσει τη σχέση μεταξύ δυο μεταβλητών (είδος 

διαφημιστικής έκκλησης-αποτελεσματικότητα) και να εντοπίσει τις επιρροές της μιας πάνω 

στην άλλη. Όπως συνηθίζεται στις αιτιολογικές έρευνες, πραγματοποιείται ένα πείραμα μέσα 

στο οποίο ενσωματώνονται οι συγκεκριμένες μεταβλητές. 

2. Επιλογή μεθόδου συλλογής δεδομένων 

Η συλλογή των στοιχείων στην έρευνα πραγματοποιείται με δύο βασικούς τρόπους: τα 

δευτερογενή στοιχεία πληροφοριών (secondary data) και τα πρωτογενή στοιχεία 

πληροφοριών (primary data). Τα δευτερογενή στοιχεία είναι αυτά που υπάρχουν ήδη από 

προηγούμενες έρευνες και η συλλογή τους είχε πραγματοποιηθεί για την εξυπηρέτηση 

διαφόρων σκοπών, ενώ αντίθετα τα πρωτογενή στοιχεία είναι εκείνα που συγκεντρώνονται 

για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος (Σταθακόπουλος, 2005). Στην παρούσα 

έρευνα, αφού έγινε επισκόπηση της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας πάνω στο συγκεκριμένο 

θέμα, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα υπό τη μορφή συμπλήρωσης ερωτηματολογίου 

(questionnaire). Συγκεκριμένα, η έρευνα αποτελείται από τέσσερα δομημένα 

ερωτηματολόγια με κλειστές ερωτήσεις, των οποίων ο σκοπός δεν ήταν γνωστός στο δείγμα 

έτσι ώστε να μην επηρεαστούν οι απαντήσεις του κατά τη διάρκεια του πειράματος. 
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3. Επιλογή δείγματος 

Η επιλογή του δείγματος αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επιλεγούν οι συμμετέχοντες της 

έρευνας, όπως επίσης και το μέγεθος που πρέπει να έχει το δείγμα προκειμένου να εξάγει 

αξιόπιστα αποτελέσματα (Σταθακόπουλος, 2005). Στη παρούσα έρευνα δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή έτσι ώστε το δείγμα να είναι ομοιόμορφο όσον αφορά το φύλο και την ηλικία. Αυτό 

σημαίνει πως και τα τέσσερα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από συμμετέχοντες 

παρόμοιου φύλου και ηλικίας. Το δείγµα που χρησιμοποιήθηκε θεωρείται δείγµα ευκολίας 

(convenience sample) αφού κριτήριο επιλογής του πέρα από την ηλικία και το φύλο ήταν η 

προσβασιμότητα του. Αναλυτικότερα, το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 172 

άτομα, εκ των οποίων 43 άτομα συμπλήρωσαν το πρώτο ερωτηματολόγιο, επίσης 43 το 

δεύτερο ερωτηματολόγιο, 44 το τρίτο και τέλος 42 άτομα απάντησαν στο τέταρτο 

ερωτηματολόγιο. Όσον αφορά το φύλο, τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν συνολικά από 80 

άντρες (47% του δείγματος) και 92 γυναίκες (53% του δείγματος). 

4. Σχεδιασμός ερωτηματολογίων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται και περιγράφεται αναλυτικά ο σχεδιασµός των τεσσάρων 

ερωτηματολογίων, που απαρτίζουν τη συνολική έρευνα. Η κύρια πρόκληση κατά το στάδιο 

αυτό ήταν η δημιουργία τεσσάρων ερωτηματολογίων τα οποία να ενσωματώνουν κατάλληλα 

τις μεταβλητές που πρόκειται να μελετηθούν και να απαντούν στις ερωτήσεις που έχει θέσει 

η έρευνα χωρίς όμως να απαιτούν πολύ χρόνο για τη συμπλήρωσή τους. Τα ερωτηματολόγια 

σχεδιάστηκαν μέσω της πλατφόρμας Google Forms και ο μέσος εκτιμώμενος χρόνος 

συμπλήρωσής τους είναι τα 10 λεπτά. Το κάθε ερωτηματολόγιο συνοδεύεται από δύο 

διαφημίσεις και αποτελείται από τρεις ενότητες, εκ των οποίων οι δύο πρώτες αφορούν τις 

δύο διαφημίσεις και η τρίτη περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία. 

Η διαδικασία σχεδιασμού των ερωτηματολογίων ξεκίνησε από την δημιουργία των 

διαφημίσεων. Δημιουργήθηκαν συνολικά οχτώ (8) έντυπες διαφημίσεις, εκ των οποίων οι 

μισές (4) αφορούν τον τομέα των ασφαλίσεων (διαφήμιση για ασφάλιση κατοικίας από την 

αμερικάνικη ασφαλιστική εταιρία Chubb) και οι άλλες μισές (4) τον τομέα της υγείας-

ομορφιάς (διαφήμιση βιολογικών αντηλιακών από την μάρκα Coola). Στο σημείο αυτό, 

κρίνεται σημαντικό ν’ αναφερθεί ότι προτιμήθηκαν μάρκες σχετικά άγνωστες στο ελληνικό 

καταναλωτικό κοινό, προκειμένου το δείγμα μας να μην έχει κάποια προηγούμενη εμπειρία 

με την μάρκα (είτε θετική είτε αρνητική) και να είναι πιο αντικειμενικό στις απαντήσεις του. 

Για κάθε ομάδα διαφημίσεων χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές εικόνες, απ’ τις οποίες η 
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μία περιέχει το στοιχείο του φόβου και η άλλη όχι. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη 

κειμένου· το ένα περιέχει έκκληση μαλακού περιβλήματος και το άλλο έκκληση σκληρού 

περιβλήματος. Ξεκινώντας με την πρώτη ομάδα διαφημίσεων (για την ασφάλιση κατοικίας 

από την αμερικάνικη ασφαλιστική εταιρία Chubb), έγιναν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί με τις 

δύο εικόνες και τα δύο είδη κειμένου, και δημιουργήθηκαν συνολικά τέσσερις διαφημίσεις 

(διαφήμιση με φόβο-σκληρού περιβλήματος, διαφήμιση χωρίς φόβο-σκληρού περιβλήματος, 

διαφήμιση με φόβο-μαλακού περιβλήματος και τέλος διαφήμιση χωρίς φόβο-μαλακού 

περιβλήματος). Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε και για τη δεύτερη ομάδα 

διαφημίσεων (για τα βιολογικά αντηλιακά από την μάρκα Coola). Τέλος, οι οχτώ αυτές 

διαφημίσεις που δημιουργήθηκαν μοιράστηκαν στα τέσσερα ερωτηματολόγια, έτσι ώστε 

κάθε ερωτηματολόγιο να περιέχει δύο διαφημίσεις διαφορετικού περιεχομένου και 

διαφορετικής έκκλησης. Για παράδειγμα το πρώτο ερωτηματολόγιο περιέχει μία διαφήμιση 

σκληρού περιβλήματος για ασφάλιση κατοικίας που κάνει χρήση του στοιχείου του φόβου 

και μία διαφήμιση αντηλιακών μαλακού περιβλήματος που δεν περιέχει φόβο. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο ο κάθε συμμετέχοντας εκτέθηκε σε δύο διαφημίσεις τελείως διαφορετικού 

περιεχομένου και είδους έκκλησης, κάνοντας τα αποτελέσματα της έρευνας πιο αξιόπιστα. 

Συνολικά, το κάθε ερωτηματολόγιο αποτελείται από 61 ερωτήσεις, οι οποίες, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, ταξινομούνται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, παρουσιάζεται στους 

συμμετέχοντες η πρώτη έντυπη διαφήμιση η οποία ακολουθείται από κάποιες σχετικές 

ερωτήσεις.  Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων αφορά την άποψη των συμμετεχόντων για τη 

διαφήμιση και ξεκινά με την ερώτηση «Η διαφήμιση σας ήταν:». Πρόκειται για μια 

επταβάθµια κλίµακα αριθμημένη, µε ακραίες επιλογές «άγνωστη» (1) και «γνωστή» (7), της 

οποίας σκοπός είναι να εξακριβώσει αν το δείγμα έχει κάποια οικειότητα με την διαφήμιση ή 

αν του είναι εντελώς άγνωστη. Στη συνέχεια ακολουθούν επταβάθµιες αριθμημένες κλίµακες 

τύπου Likert, µε ευδιάκριτες συγκεκριμένες απαντήσεις, µε άκρα που δηλώνουν απόλυτη 

διαφωνία (1) και απόλυτη συµφωνία (7), µε δυνατότητα ουδέτερης επιλογής (non forced 

choice) (Parasuraman, Grewal, & Krishnan, 2007). Οι προτάσεις αυτές αναφέρονται στην 

στάση των συμμετεχόντων απέναντι στη διαφήμιση· αν για παράδειγμα τους αρέσει η 

συγκεκριμένη διαφήμιση, αν θεωρούν ότι θα την ξεχάσουν εύκολα και τέλος αν βρίσκουν τη 

διαφήμιση αυτή πειστική, αποτελεσματική, ενοχλητική, ευχάριστη, ενδιαφέρουσα. Στην 

επόμενη ομάδα ερωτήσεων γίνεται έλεγχος των συναισθηματικών αντιδράσεων του 

δείγματος, δηλαδή των συναισθημάτων που ένιωσε ο ερωτώμενος μόλις εκτέθηκε στη 

διαφήμιση. Πρόκειται για µια αριθμημένη επταβάθµια κλίµακα, µε ακραίες επιλογές 
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«καθόλου» (1) και «πάρα πολύ» (7), όπου αναζητάται ο βαθµός στον οποίο ο ερωτώμενος, 

μετά την έκθεσή του στη διαφήμιση, ένιωσε: έκπληκτος, κατάπληκτος, έκθαμβος, 

ευτυχισμένος, χαρούμενος, πολύ ευχάριστα, τρομαγμένος, φοβισμένος, πανικοβλημένος, 

θυμωμένος, έξαλλος, εξοργισμένος. Στη τελευταία ομάδα ερωτήσεων της πρώτης ενότητας, 

διερευνάται η άποψη των συμμετεχόντων για τη διαφημιζόμενη μάρκα (στη συγκεκριμένη 

περίπτωση για τη διαφημιζόμενη ασφαλιστική εταιρία), όπου αρχικά καλούνται οι 

ερωτώμενοι να δηλώσουν εάν υπάρχει κάποια οικειότητα με την εταιρία σε μία επταβάθµια 

αριθμημένη κλίμακα, µε ακραίες επιλογές «άγνωστη» (1) και «γνωστή» (7). Τέλος, 

ακολουθούν κάποιες προτάσεις σχετικές με την ασφαλιστική εταιρία και οι ερωτώμενοι 

πρέπει να δηλώσουν κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτές σε μία αριθμημένη 

επταβάθµια κλίμακα µε άκρα που δηλώνουν απόλυτη διαφωνία (1) και απόλυτη συµφωνία 

(7). Οι προτάσεις αυτές είναι οι εξής: «Πιστεύω πως πρόκειται για μία καλή ασφαλιστική 

εταιρία», «Νιώθω θετικά απέναντι στη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία», «Θα πρότεινα 

την ασφαλιστική εταιρία σε άλλους», «Δεν θα σκεφτόμουν να κάνω ασφάλιση στη 

συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία», «Θα διάλεγα μία άλλη ασφαλιστική εταιρία», «Θα 

έκανα μάλλον ασφάλιση στη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία». Ακριβώς η ίδια λογική 

ακολουθείται και στην δεύτερη ενότητα, η οποία αφορά τη διαφήμιση αντηλιακών. 

Συγκεκριμένα, το δείγμα καλείται να απαντήσει σε κάποιες ομάδες ερωτήσεων σχετικά με 

την απόψή του για τη διαφήμιση και σε κάποιες άλλες σχετικά με τη διαφημιζόμενη μάρκα 

(Coola). Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν και στις δύο διαφημίσεις είναι ακριβώς οι 

ίδιες, προκειμένου τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν από την έρευνα να βασίζονται 

αποκλειστικά σε παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη διαφήμιση. 

Τέλος, το ερωτηματολόγιο κλείνει µε την τρίτη και τελευταία ενότητα, δηλαδή τα 

δηµογραφικά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την καλύτερη µελέτη του θέματος. 

Αυτά είναι το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το ετήσιο εισόδημα του κάθε 

ερωτώμενου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όλες οι παραπάνω ερωτήσεις αποτελούν ερωτήσεις 

κλειστού τύπου. 

5. Διαδικασία συλλογής στοιχείων 

Όπως προαναφέρθηκε, η τελική έρευνα αποτελείται από τέσσερα ερωτηματολόγια, τα οποία 

συνοδεύονται από δύο διαφημίσεις το καθένα. Τα ερωτηματολόγια αυτά μοιράστηκαν 

συνολικά σε 172 άτομα με τίτλο «Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης». Ο σκοπός της 

έρευνας δεν ήταν γνωστός στο δείγμα, έτσι ώστε να μην επηρεαστούν οι απαντήσεις του. Τα 
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αποτελέσματα που εξήχθησαν από την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. 

2.5 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

2.5.1 Εισαγωγή Κεφαλαίου 

Σε προηγούμενα κεφάλαια έγινε διατύπωση του σκοπού και των υποθέσεων της έρευνας, 

όπως επίσης και της ερευνητικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Στο παρόν κεφάλαιο, θα 

γίνει ο έλεγχος των υποθέσεων όπως επίσης και η παρουσίαση και η ανάλυση των στοιχείων 

που συνελέγησαν. Τέλος, μέσω των κατάλληλων στατιστικών μοντέλων και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν, δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης σχέσεων μεταξύ μεταβλητών και 

εξαγωγής συμπερασμάτων. 

 

2.5.2 Έλεγχος Υποθέσεων 

Ο Πίνακας 3 συνοψίζει τα αποτελέσματα που εξήχθησαν. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη 

σχέση μεταξύ ανεξάρτητων (independent variable) και εξαρτημένων μεταβλητών (dependent 

variable). Ανεξάρτητες μεταβλητές αποτελούν τα είδη έκκλησης ενώ εξαρτημένες 

μεταβλητές είναι η στάση έναντι της διαφήμισης, η στάση έναντι της μάρκας, η πρόθεση 

αγοράς, οι συναισθηματικές αντιδράσεις (έκπληξη, χαρά, φόβος, θυμός) και τέλος η 

διαφημιστική ενόχληση. Έτσι λοιπόν, μέσα από την ανάλυση των μέσων και της μεταβλητής 

sig (στατιστική διαφορά μέσων), θα καταλήξουμε στην επιβεβαίωση ή στην απόρριψη των 

ερευνητικών μας υποθέσεων. Προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η ανάλυση, στην πρώτη 

στήλη του πίνακα αναφέρεται ποια μεταβλητή αντιστοιχεί σε ποια υπόθεση. 
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Fear- 

Soft sell 

Fear- 

Hard sell 

No fear- 

Soft sell 

No fear- 

Hard sell 
Sig 

Υ1.α-Υ1.β 
Στάση έναντι της 

διαφήμισης 
4,47 4,08 3,96 4,18 0,012 

Υ1.α-Υ1.β 
Στάση έναντι της 

μάρκας 
4,02 3,81 3,97 3,89 0,631 

Υ1.α-Υ1.β 
 

Πρόθεση αγοράς 
4,12 3,96 3,92 4,07 0,203 

Υ2.α-Υ2.β 
 

Έκπληξη 
2,33 1,96 1,48 2,08 0,001 

Υ2.α-Υ2.β 
 

Χαρά 
1,97 1,52 2,26 2,63 0,009 

 
 

Φόβος 
2,57 2,6 1,24 1,36 0,756 

Υ3.α-Υ3.β 
 

Θυμός 
1,66 1,62 1,19 1,34 0,384 

Υ3.α-Υ3.β 
 

Ενόχληση 
2,81 3,27 2,38 2,17 0,055 

Πίνακας 3.  Η αλληλεπίδραση Φόβου & Μαλακού/ Σκληρού Περιβλήματος στην 

αποτελεσματικότητα στης διαφήμισης. 

   

2.5.2.1 Έλεγχος Υπόθεσης 1 

Η πρώτη υπόθεση, η οποία αποτελεί και την βασική υπόθεση της έρευνας, αφορούσε την 

αλληλεπίδραση μεταξύ της έκκλησης φόβου και μαλακού/σκληρού περιβλήματος στην 

αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Με τον όρο αποτελεσματικότητα της διαφήμισης 

εννοούμε την στάση έναντι της διαφήμισης, τη στάση έναντι της μάρκας και τη πρόθεση 

αγοράς που πετυχαίνει η διαφήμιση. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπάρχει αλληλεπίδραση 

μεταξύ των δύο ειδών εκκλήσεων, καθώς όπως φαίνεται και παραπάνω, κάθε ένας από τους 

τέσσερις συνδυασμούς εκκλήσεων παρουσιάζει διαφορετικούς μέσους τόσο για τη στάση 

έναντι της διαφήμισης, όσο και για τη στάση έναντι της μάρκας και τη πρόθεση αγοράς. 

2.5.2.2 Έλεγχος Υποθέσεων 1.α & 1.β 

 Στο σημείο αυτό, θα διερευνηθεί η ισχύς των δύο υπο-κατηγοριών της πρώτης υπόθεσης. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την Υπόθεση 1.α,  θεωρήθηκε ότι ο συνδυασμός έκκλησης φόβου 

και μαλακού περιβλήματος θα είναι πιο αποτελεσματικός ως προς α) τη στάση έναντι της 

διαφήμισης, β) τη στάση έναντι της μάρκας και γ) τη πρόθεση αγοράς από τον συνδυασμό 

έκκλησης φόβου και σκληρού περιβλήματος. Κατά την ίδια λογική, στην Υπόθεση 1.β 

υποστηρίχθηκε η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συνδυασμού σκληρού περιβλήματος 
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και μη-χρήσης φόβου ως προς α) τη στάση έναντι της διαφήμισης, β) τη στάση έναντι της 

μάρκας και γ) τη πρόθεση αγοράς έναντι του συνδυασμού σκληρού περιβλήματος και 

χρήσης φόβου. 

α) Όσον αφορά τη στάση έναντι της διαφήμισης, όπως φαίνεται από τον πίνακα, η διαφήμιση 

που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο είναι αυτή της έκκλησης φόβου και μαλακού 

περιβλήματος (fear-soft sell) με μέσο m=4,47. Αμέσως μετά ακολουθεί η διαφήμιση χωρίς 

φόβο και σκληρού περιβλήματος (no fear-hard sell,m=4,18) και στη συνέχεια αυτή της 

έκκλησης φόβου και σκληρού περιβλήματος (fear-hard sell,m=4,08). Τον μικρότερο μέσο 

φαίνεται να συγκεντρώνει η διαφήμιση που δεν περιέχει το στοιχείο του φόβου και 

ταυτόχρονα χρησιμοποιεί έκκληση μαλακού περιβλήματος (no fear-soft sell,m=3,96). 

Συγκρίνοντας μεταξύ τους, τους συνδυασμούς που κάνουν χρήση φόβου, όντως φαίνεται πως 

ο συνδυασμός με την έκκληση μαλακού περιβλήματος (m=4,47) παρουσιάζει έναν 

μεγαλύτερο μέσο έναντι του συνδυασμού με την έκκληση σκληρού περιβλήματος (m=4,08). 

Πραγματοποιώντας μία παρόμοια σύγκριση για τις κατηγορίες της έκκλησης  σκληρού 

περιβλήματος, αποδεικνύεται ότι όταν δεν υπάρχει το στοιχείο του φόβου (m=4,18) 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ως προς τη στάση έναντι της διαφήμισης σε 

σχέση με όταν ο φόβος είναι υπαρκτός (m=4,08). Επίσης, όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ 

των παραπάνω μέσων φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική, καθώς sig=0,012<0,05. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω φαίνεται πως επιβεβαιώνεται τόσο η Υπόθεση 1.α.α όσο και η 

Υπόθεση 1.β.α. 

β) Αναφορικά με τη στάση έναντι της μάρκας, ο μεγαλύτερος μέσος φαίνεται να είναι και 

πάλι αυτός της διαφήμισης έκκλησης φόβου και μαλακού περιβλήματος (fear-soft 

sell,m=4,02). Ακολουθεί με μικρή διαφορά η διαφήμιση μη φόβου και μαλακού 

περιβλήματος με μέσο m=3,97 και έπειτα η διαφήμιση μη φόβου και σκληρού περιβλήματος 

(m=3,89). Τέλος, η διαφήμιση που σημειώνει τον μικρότερο μέσο γι’ αυτήν τη μεταβλητή 

είναι αυτή του συνδυασμού φόβου και σκληρού περιβλήματος (m=3,81). Από  την 

παραπάνω κατάταξη των μέσων , γίνεται αντιληπτό πως υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση 

στην κατεύθυνση που ακολουθούν οι μέσοι όσον αφορά τη στάση έναντι της μάρκας σε 

σχέση με τη στάση έναντι της διαφήμισης. Μέσω της σύγκρισης των συνδυασμών, που 

αποτελούν και τη βάση της υπόθεσης φαίνεται πως ενώ ο συνδυασμός fear-soft sell 

παρουσιάζει μεγαλύτερο μέσο από τον συνδυασμό fear-hard sell,όπως επίσης και ο 

συνδυασμός no fear-hard sell έναντι του συνδυασμού fear-hard sell, η διαφορά μεταξύ των 
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μέσων δεν θεωρείται στατιστικά σημαντική (sig=0,631>0,05). Έτσι λοιπόν, απορρίπτονται οι 

Υποθέσεις 1.α.β και 1.β.β. 

γ) Προχωρώντας στην ανάλυση του τελευταίου σκέλους των Υποθέσεων 1.α και 1.β, δηλαδή 

στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας στη πρόθεση αγοράς, φαίνεται ότι οι μέσοι 

κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και σύμφωνα με αυτήν που ακολουθούν στη στάση 

έναντι της διαφήμισης. Συγκεκριμένα, τον μεγαλύτερο μέσο φαίνεται να εμφανίζει η 

διαφήμιση fear-soft sell (m=4,12) και στη συνέχεια ακολουθούν οι διαφημίσεις no fear-hard 

sell (m=4,07), fear-hard sell (m=3,96)και τέλος no fear-soft sell (m=3,92). Παρά το γεγονός 

ότι η διαφήμιση fear-soft sell παρουσιάζει μεγαλύτερη πρόθεση αγοράς από την αντίστοιχη 

fear-hard sell, όπως επίσης και η διαφήμιση no fear-hard sell έναντι της διαφήμισης fear-hard 

sell, η διαφορά μεταξύ των μέσων δεν θεωρείται στατιστικά σημαντική. Συνεπώς, οι 

Υποθέσεις 1.α.γ και 1.β.γ απορρίπτονται. 

2.5.2.3 Έλεγχος Υπόθεσης 2.α 

Στην υπόθεση 2.α θεωρήθηκε ότι ο συνδυασμός fear-soft sell θα επιφέρει υψηλότερα επίπεδα 

χαράς και έκπληξης απ’ ότι ο συνδυασμός fear-hard sell. Όσον αφορά, αρχικά το 

συναίσθημα της έκπληξης, όντως αποδεικνύεται πως ο συνδυασμός φόβου και μαλακού 

περιβλήματος (m=2,33) επέφερε μεγαλύτερο βαθμό έκπληξης σε σχέση με τον συνδυασμό 

φόβου και σκληρού περιβλήματος (m=1,96). Μάλιστα, το πρώτο είδος διαφήμισης φαίνεται 

ότι προκάλεσε τα υψηλότερα επίπεδα έκπληξης σε σχέση και με τις υπόλοιπες δύο 

διαφημίσεις (no fear-hard sel, no fear-soft sell). Επιπλέον, όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ 

των μέσων θεωρείται στατιστικά σημαντική (sig=0,001). 

Σχετικά με το δεύτερο συναίσθημα, αυτό της χαράς, όπως ήταν αναμενόμενο, οι δύο 

διαφημίσεις που περιέχουν το στοιχείο του φόβου προκάλεσαν πολύ χαμηλότερα επίπεδα 

χαράς σε σχέση με τις διαφημίσεις που χαρακτηρίζονται από την απουσία φόβου. Βέβαια, 

για την διερεύνηση της Υπόθεσης 2.α, απαιτείται η σύγκριση μόνο μεταξύ των κατηγοριών 

με χρήση φόβου. Συγκεκριμένα, η διαφήμιση fear-soft sell με μέσο m=1,97 προκάλεσε 

υψηλότερα επίπεδα χαράς σε σχέση με τη διαφήμιση fear-hard sell με μέσο m=1,52. Επίσης, 

η διαφορά μεταξύ των μέσων είναι sig=0,009 και θεωρείται στατιστικά σημαντική. Σύμφωνα 

με τα παραπάνω, φαίνεται ότι ισχύουν οι υποθέσεις που πραγματοποιήθηκαν και για τις δύο 

συναισθηματικές αντιδράσεις και επομένως, η Υπόθεση 2.α επαληθεύεται. 
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2.5.2.4 Έλεγχος Υπόθεσης 2.β 

Κατά την ίδια λογική, στην υπόθεση 2.β θεωρήθηκε ότι ο συνδυασμός no fear-hard sell θα 

επιφέρει υψηλότερα επίπεδα χαράς και έκπληξης απ’ ότι ο συνδυασμός fear-hard sell. 

Ξεκινώντας πάλι με την συναισθηματική αντίδραση της έκπληξης, φαίνεται πως όντως το 

πρώτο είδος διαφήμισης (no fear-hard sell,m=2,08) επέφερε μεγαλύτερα επίπεδα έκπληξης 

από το δεύτερο (fear-hard sell,m=1,96). Όπως και παραπάνω, η διαφορά μεταξύ των μέσων 

θεωρείται και εδώ στατιστικά σημαντική (sig=0,001). Συνεχίζοντας με την ανάλυση για τη 

συναισθηματική αντίδραση της χαράς, παρατηρείται ότι η διαφήμιση no fear-hard sell 

(m=2,63) συνοδεύεται επίσης από υψηλότερα επίπεδα χαράς σε σχέση με τη διαφήμιση fear-

hard sell (m=1,52) και η διαφορά μεταξύ των δύο μέσων είναι στατιστικά σημαντική 

(sig=0,009). Ως εκ τούτου, συμπεραίνεται η επαλήθευση της Υπόθεσης 2.β. 

2.5.2.5 Έλεγχος Υπόθεσης 3.α 

Η Υπόθεση 3.α σχετίζεται με τις συναισθηματικές αντιδράσεις της ενόχλησης και του θυμού 

και υποστηρίζει ότι ο συνδυασμός fear-soft sell θα συνοδεύεται από χαμηλότερα επίπεδα γι’ 

αυτά τα δύο συναισθήματα σε σχέση με τον συνδυασμό fear-hard-sell. Όσον αφορά αρχικά 

την ενόχληση, κάτι τέτοιο φαίνεται να ισχύει, καθώς ο μέσος για τον πρώτο συνδυασμό είναι 

ίσος 2,81 με ενώ για τον δεύτερο είναι ίσος με 3,27. Η μεταξύ τους διαφορά είναι ίση με 0,05 

και επομένως θεωρείται στατιστικά σημαντική. Καθώς ο θυμός θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

έντονη ενόχληση, θεωρήθηκε πως θα κινείται στην ίδια κατεύθυνση με αυτή της ενόχλησης. 

Παρόλο αυτά, φαίνεται να μην ισχύει κάτι τέτοιο, καθώς τα επίπεδα θυμού και για τα δύο 

είδη διαφημίσεων είναι περίπου τα ίδια, με την διαφήμιση fear-soft sell (m=1,66) να 

παρουσιάζει ελάχιστα υψηλότερα έναντι της διαφήμισης fear-hard sell (m=1,62). Συνεπώς, η 

Υπόθεση 3.α ισχύει εν μέρει, επαληθεύεται ως προς τη συναισθηματική αντίδραση της 

έκπληξης αλλά απορρίπτεται ως προς τον θυμό. 

2.5.2.6 Έλεγχος Υπόθεσης 3.β 

Η Υπόθεση 3.β εμπλέκει επίσης τις συναισθηματικές αντιδράσεις της ενόχλησης και του 

θυμού, θεωρώντας ότι τα δύο αυτά συναισθήματα θα είναι πιο ισχυρά για τον συνδυασμό 

fear-hard sell σε σχέση με τον συνδυασμό no fear-hard sell. Συγκεκριμένα για την ενόχληση, 

η διαφήμιση no fear-hard sell (m=2,17) παρουσιάζει όντως μικρότερο βαθμό ενόχλησης από 

την διαφήμιση fear-hard sell (m=3,27), η οποία πρέπει να σημειωθεί πως συνδέεται με τα 

μεγαλύτερα επίπεδα ενόχλησης σε σχέση με όλες τις διαφημίσεις. Επιπλέον, η μεταβλητή sig 

είναι ίση με 0,05, και επομένως στατιστικά σημαντική. Όσον αφορά το συναίσθημα του 

θυμού, παρά το γεγονός ότι ο συνδυασμός fear-hard sell (m=1,62) παρουσιάζει επίσης έναν 
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μεγαλύτερο μέσο απ’ αυτόν του συνδυασμού no fear-hard sell (m=1,34), η μεταξύ τους 

διαφορά δεν θεωρείται στατιστικά σημαντική (sig=0,384). Έτσι, όπως η Υπόθεση 3.α, έτσι 

και η Υπόθεση 3.β επαληθεύεται μόνο όσον αφορά το συναίσθημα της ενόχλησης και όχι 

του θυμού. 

  Fear- 

High 

Involv. 

Fear- 

Low 

Involv. 

No fear- 

High 

Involv. 

No fear- 

Low 

Involv. 

Sig 

Υ4.α-Υ5.α 
Στάση έναντι της 

διαφήμισης 
3,84 4,71 3,53 4,62 0,305 

Υ4.β-Υ5.β 
Στάση έναντι της 

μάρκας 
3,82 4,01 3,43 4,42 0,003 

Υ4.γ-Υ5.γ Πρόθεση αγοράς 4,01 4,07 3,77 4,22 0,102 

Πίνακας 4. Η αλληλεπίδραση Φόβου & Ανάμιξης με το προϊόν στην αποτελεσματικότητα 

της διαφήμισης. 

 

2.5.2.7 Έλεγχος Υποθέσεων 4 & 5 

Οι Υποθέσεις 4 & 5 σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του φόβου και της συναισθηματικής 

εμπλοκής στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Με τον όρο αποτελεσματικότητα 

εννοούμε και εδώ α) τη στάση έναντι της διαφήμισης, β) τη στάση έναντι της μάρκας και γ) 

τη πρόθεση αγοράς. Επίσης, η διάκριση της συναισθηματικής εμπλοκής σε χαμηλή και 

υψηλή, αναφέρεται στις διαφημίσεις προώθησης αντηλιακού και ασφάλισης κατοικίας 

αντίστοιχα. Παρόλο που δεν πραγματοποιήθηκε κάποιος έλεγχος pretest για την επιβεβαίωση 

του δείγματος σχετικά με αυτήν τη διάκριση, το αντηλιακό γενικά θεωρείται ένα προϊόν 

χαμηλής ανάμιξης, σε αντίθεση με την ασφάλιση κατοικίας και οποιασδήποτε μορφή 

ασφάλισης, στις οποίες οι καταναλωτές παρουσιάζουν γενικά μια υψηλή ανάμιξη. 

Συγκεκριμένα στην Υπόθεση 4 θεωρήθηκε ότι η διαφήμιση έκκλησης φόβου είναι πιο 

αποτελεσματική ως προς τις τρεις παραπάνω μεταβλητές για προϊόντα υψηλής 

συναισθηματικής εμπλοκής σε σχέση με τη διαφήμιση μη-έκκλησης φόβου. Κατά την ίδια 

λογική, στην Υπόθεση 5 διατυπώθηκε ότι τα προϊόντα χαμηλής συναισθηματικής εμπλοκής 

διαφημίζονται πιο αποτελεσματικά χωρίς τη χρήση φόβου παρά με τη χρήση φόβου.  

Όσον αφορά τη στάση έναντι της διαφήμισης, ο συνδυασμός fear-high involvement 

(m=3,84) παρουσιάζει έναν αρκετά μεγαλύτερο μέσο από τον συνδυασμό no fear-high 

involvement (m=3,53), κάτι το οποίο ναι μεν έρχεται σε συμφωνία με την αρχική υπόθεση 

που διατυπώθηκε, αλλά η διαφορά μεταξύ των μέσων δεν θεωρείται στατιστικά σημαντική 
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(sig=0,305). Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και για τη πρόθεση αγοράς. Συγκεκριμένα, ο 

μέσος για τη διαφήμιση με χρήση φόβου είναι ίσος με 4,01 ενώ για τη διαφήμιση που δεν 

περιέχει το στοιχείο του φόβου είναι ίσος με 3,77. Παρόλο αυτά η μεταξύ τους διαφορά δεν 

θεωρείται και πάλι στατιστικά σημαντική (sig=0,102) Τέλος, για τη στάση έναντι της 

μάρκας, οι μέσοι που σημειώθηκαν για τις διαφημίσεις fear-high involvement και no fear-

high involvement είναι 3,82 και 3,43 αντίστοιχα και η μεταβλητή sig είναι ίση με 0,003 και 

επομένως, στατιστικά σημαντική. Συνεπώς, η Υπόθεση 4 επιβεβαιώνεται όσον αφορά τη 

στάση απέναντι στη μάρκα, αλλά απορρίπτεται ως προς τη στάση έναντι της διαφήμισης και 

την αγοραστική πρόθεση. 

 Προχωρώντας στην Υπόθεση 5 και στις κατηγορίες διαφημίσεων που σχετίζονται με τη  

χαμηλή συναισθηματική εμπλοκή, παρατηρείται ότι ο συνδυασμός με τη χρήση 

φόβου(m=4,71) παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα ως προς τη στάση έναντι της 

διαφήμισης σε σχέση με τον συνδυασμό χαμηλής εμπλοκής και μη χρήσης φόβου (m=4,62), 

κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση που διατυπώθηκε. Αυτό βέβαια δεν ισχύει 

για τις μεταβλητές της στάσης έναντι της μάρκας και της πρόθεσης αγοράς. Ειδικότερα, 

αναφορικά με την πρώτη μεταβλητή, ο συνδυασμός no fear-low involvement σημειώνει έναν 

μέσο ίσο με 4,42, ενώ ο συνδυασμός fear-low involvement έναν μέσο ίσο με 3,53. Επιπλέον, 

η διαφορά μεταξύ τους είναι ίση με 0,003, και επομένως θεωρείται στατιστικά σημαντική. 

Ως προς την πρόθεση αγοράς, ο πρώτος συνδυασμός (no fear-low involvement, m=4,22) 

πετυχαίνει επίσης καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τον δεύτερο συνδυασμό (fear-low 

involvement,m=4,07), χωρίς όμως η μεταξύ τους διαφορά να θεωρείται στατιστικά 

σημαντική (sig=0,102). Από τα παραπάνω συμπεραίνεται πως, όπως συνέβη για την 

Υπόθεση 4, έτσι και η Υπόθεση 5 επαληθεύεται μόνο ως προς τη στάση έναντι της μάρκας, 

ενώ απορρίπτεται για τις μεταβλητές στάση έναντι της διαφήμισης και πρόθεση αγοράς. 

2.5.3 Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Αφού έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων, κρίνεται σημαντική στο σημείο αυτό η 

συζήτηση και η σύγκριση αυτών με αποτελέσματα άλλων ερευνών, προκειμένου να 

διαπιστωθεί σε ποια σημεία συγκλίνουν ή αποκλίνουν μεταξύ τους. Προτού γίνει η σύγκριση 

όμως, θεωρείται σημαντικό να παρουσιαστούν συνοψισμένα τα αποτελέσματα που 

εξήχθησαν. 

Αρχικά, κάνοντας μία σύνοψη για τη διαφήμιση φόβου και μαλακού περιβλήματος (fear-soft 

sell), φαίνεται πως ήταν αυτή που σημείωσε τα καλύτερα αποτελέσματα μεταξύ των 
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τεσσάρων. Συγκεκριμένα, παρουσίασε την θετικότερη στάση τόσο έναντι της διαφήμισης και 

της μάρκας όσο και την μεγαλύτερη πρόθεση αγοράς. Επίσης, η σύγκριση αυτής με την 

διαφήμιση που επίσης κάνει χρήση φόβου (fear-hard sell), η οποία αποτέλεσε και τη βάση 

για τη διατύπωση των περισσότερων υποθέσεων, έδωσε επίσης σημαντικά αποτελέσματα. 

Ειδικότερα, η διαφήμιση fear-soft sell συνοδεύεται από υψηλότερα επίπεδα χαράς και 

έκπληξης και ταυτόχρονα χαμηλότερα επίπεδα διαφημιστικής ενόχλησης και θυμού σε 

σύγκριση με την διαφήμιση fear-hard sell. Στη συνέχεια, μετά τη διαφήμιση fear-soft sell, η 

διαφήμιση που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ως προς τη στάση έναντι της 

μάρκας και τη πρόθεση αγοράς είναι η διαφήμιση no fear-hard sell. Η συγκεκριμένη 

διαφήμιση επίσης συνοδεύεται από έναν μεγαλύτερο βαθμό χαράς και έκπληξης και έναν 

μικρότερο βαθμό ενόχλησης και θυμού σε σχέση με την αντίστοιχη σκληρού περιβλήματος 

που όμως περιέχει το στοιχείο του φόβου (no fear-hard sell). 

Από τα δύο παραπάνω αποτελέσματα αποδεικνύεται αυτό που υποστηρίχθηκε και πριν τη 

διεξαγωγή του πειράματος όσον αφορά τον συνδυασμό των εκκλήσεων φόβου και μαλακού/ 

σκληρού περιβλήματος· ότι δηλαδή το στοιχείο του φόβου λειτουργεί καλύτερα με την 

έκκληση μαλακού περιβλήματος και αντίστοιχα η έκκληση σκληρού περιβλήματος δίνει 

καλύτερα αποτελέσματα όταν δεν υπάρχει το στοιχείο του φόβου. Το συμπέρασμα αυτό 

αποκλίνει ως ένα βαθμό από συμπεράσματα άλλων σχετικών ερευνών. Μία απ’ αυτές είναι η 

έρευνα των Wim Janssens και Patrick De Pelsmacker (2005), οι οποίοι συμπέραναν ότι ο 

συνδυασμός Πληροφοριακής και Συναισθηματικής έκκλησης αποδίδει καλύτερα σε σχέση με 

τη χρήση μόνο Πληροφοριακής ή μόνο Συναισθηματικής έκκλησης. Το ίδιο φαίνεται να 

υποστηρίζει και η έρευνα των Salvador Ruiz και Maria Sicilia (2004), η οποία κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η διαφήμιση που περιέχει ταυτόχρονα στοιχεία και των δύο εκκλήσεων 

είναι πιο εύκολο να επεξεργαστεί από τους καταναλωτές και οδηγεί σε θετικότερη στάση 

έναντι της διαφήμισης και της μάρκας και σε μεγαλύτερη πρόθεση αγοράς. Μπορεί με μία 

πρώτη ματιά τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών να έρχονται σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, όμως θεωρείται πως αυτό συμβαίνει λόγω του είδους 

της πληροφοριακής έκκλησης που συνδυάστηκε με το συναίσθημα, δηλαδή την έκκληση 

σκληρού περιβλήματος. Το μήνυμα σκληρού περιβλήματος, ναι μεν περιέχει την απαραίτητη 

πληροφόρηση, αλλά από την φύση του είναι πιο επιθετικό και παρουσιάζει έναν επείγοντα 

χαρακτήρα που μπορεί να διχάσει το ακροατήριο όταν συνδυάζεται μ’ ένα δυνατό 

συναίσθημα, όπως είναι αυτό του φόβου. Αυτό συμβαίνει καθώς εστιάζει τη προσοχή του 
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καταναλωτή στη τιμή και στη περιορισμένης διάρκειας προσφορά, και όχι στο ερέθισμα της 

διαφήμισης. 

 Επίσης, σύμφωνα με τους Witte, Meyer, Martell (2001) τα μηνύματα φόβου μπορούν αν 

διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες με βάση την αμεσότητα που τα χαρακτηρίζει, τα έμμεσα 

και τα άμεσα μηνύματα φόβου. Τα έμμεσα μηνύματα θεωρείται ότι γίνονται κατανοητά μέσα 

από το γενικό πλαίσιο του μηνύματος και δεν εκφράζονται μ’ ένα σαφή και ρητό τρόπο. 

Αντίθετα, ένα άμεσο μήνυμα, είναι τόσο σαφές που δεν τίθεται καμία αμφιβολία ως προς το 

νόημά του. Συγκεκριμένα, τα μηνύματα ρητής απειλής καθορίζουν σαφώς τις αρνητικές 

συνέπειες που θ’ ακολουθήσουν εάν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν προβεί στη δράση/ 

συμπεριφορά που προτείνεται. Μηνύματα όπως το «AIDS σκοτώνει» ή «το να πίνεις και να 

οδηγάς είναι θανατηφόρο», είναι παραδείγματα ρητών απειλητικών μηνυμάτων. Από την 

άλλη, τα μηνύματα με σιωπηρές απειλές είναι συνήθως πιο διακριτικά και απλά υπονοούν 

την απειλή, χωρίς να δηλώνουν ξεκάθαρα τις αρνητικές συνέπειες. Τέλος, τα ρητά μηνύματα 

φόβου δίνουν συγκεκριμένες συστάσεις/ προτάσεις σχετικά με το τι πρέπει να κάνει ο 

αποδέκτης του μηνύματος για ν’ αποφύγει την απειλή. Σε αντίθεση, τα σιωπηρά μηνύματα 

δεν προτείνουν κάποια συνιστώμενη απόκριση, αλλά υποθέτουν ότι οι αποδέκτες του 

μηνύματος γνωρίζουν ενστικτωδώς ποια είναι η απόκριση που συνίσταται και θα ενεργήσουν 

σύμφωνα μ’ αυτήν.  

Έχει διαπιστωθεί ότι τα μηνύματα φόβου που αναφέρουν ρητά τη συνιστώμενη απόκριση 

λειτουργούν πολύ καλύτερα από αυτά που απλά την υπαινίσσονται. Παρόλο που μπορεί να 

φανεί προφανές ότι ένα πειστικό μήνυμα που περιγράφει τους κινδύνους του καπνίσματος θα 

παρακινήσει κάποιον να μην ξεκινήσει ή να σταματήσει το κάπνισμα, έχει διαπιστωθεί ότι οι 

άνθρωποι συχνά δεν καταλήγουν σ’ αυτό το συμπέρασμα και χρειάζονται μία ρητή δήλωση 

για το τι πρέπει να κάνουν. Για παράδειγμα, ένα μήνυμα που υπογραμμίζει τις τρομερές 

συνέπειες που μπορεί ν’ ακολουθήσουν από την κατανάλωση αλκοόλ όταν κάποιος οδηγάει, 

πείθει τον αποδέκτη ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι επικίνδυνο όμως δεν τον πείθει όσον  

αφορά το τι πρέπει να κάνει για ν’ αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες. Ως εκ τούτου, κρίνεται 

σημαντικό για την αποτελεσματικότητα ενός μηνύματος φόβου να είναι σαφές να 

παρουσιάζει τη συνιστώμενη απόκριση μ’ έναν ξεκάθαρο και κατανοητό τρόπο (Witte, 

Meyer, & Martell, 2001). Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ένα 

μήνυμα σκληρού περιβλήματος θα λειτουργούσε καλύτερα με την έκκληση φόβου απ’ ότι 

ένα μήνυμα μαλακού περιβλήματος, καθώς όπως έχει ήδη αναφερθεί, συνοδεύεται από έναν 

μεγαλύτερο βαθμό αμεσότητας. Έτσι σύμφωνα με το συμπέρασμα των Witte, Meyer, Martell 
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(2001) και δεδομένου ότι το μήνυμα σκληρού περιβλήματος χαρακτηρίζεται ως άμεσο, 

σαφές και σχεδιασμένο να προκαλεί τη δράση, θα έπρεπε να οδηγήσει σε καλύτερα 

αποτελέσματα όταν συνδυάστηκε με το στοιχείο του φόβου, απ’ ότι το μήνυμα μαλακού 

περιβλήματος που είναι πιο έμμεσο και υπαινικτικό. Βέβαια, κρίνοντας από τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Μία πιθανή 

εξήγηση για την παραπάνω ασυμφωνία των αποτελεσμάτων είναι ότι ναι μεν ένα μήνυμα 

σκληρού περιβλήματος συνοδεύεται από την κατάλληλη αμεσότητα που απαιτείται για τη 

σωστή επεξεργασία και ερμηνεία ενός μηνύματος φόβου, αλλά πολλές φορές μπορεί να γίνει 

αρκετά επιθετικό και να περιέχει στοιχεία που έρχονται σε σύγκρουση με το συναίσθημα ου 

φόβου (π.χ. τιμή προσφοράς). 

 Παρά το γεγονός, ότι έχει πραγματοποιηθεί διεξοδική και εκτεταμένη έρευνα όσον αφορά 

των συνδυασμό γενικότερα της πληροφορίας και του συναισθήματος, το ίδιο δε φαίνεται να 

συμβαίνει για τον συνδυασμό επιμέρους κατηγοριών πληροφοριακής και συναισθηματικής 

έκκλησης, όπως είναι για παράδειγμα η έκκληση φόβου και μαλακού/ σκληρού 

περιβλήματος. Επίσης, ενώ μπορεί αυτά τα δύο είδη έκκλησης να έχουν διερευνηθεί σε 

μεγάλο βαθμό μεμονωμένα, δεν ισχύει το ίδιο για τον μεταξύ τους συνδυασμό, ο οποίος 

παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. 

Πέρα από τον συνδυασμό της έκκλησης φόβου και του μαλακού/σκληρού περιβλήματος 

ερευνήθηκε ως ένα βαθμό και η αποτελεσματικότητα της αλληλεπίδρασης του φόβου με την 

συναισθηματική εμπλοκή για το προϊόν. Το συμπέρασμα που εξήχθη από την παρούσα 

έρευνα είναι ότι το προϊόν που χαρακτηρίζεται από υψηλή συναισθηματική εμπλοκή 

διαφημίζεται γενικά αποτελεσματικότερα με τη χρήση φόβου, πετυχαίνοντας θετικότερη 

στάση έναντι της μάρκας. Από την άλλη, τα αποτελέσματα για το προϊόν χαμηλής 

συναισθηματικής εμπλοκής φαίνονται να είναι ανάμεικτα. Παρά το γεγονός ότι η διαφήμιση 

χωρίς το στοιχείο φόβου οδήγησε σε θετικότερη στάση για το προϊόν, σε σχέση με τη 

διαφήμιση φόβου, δεν οδήγησε σε θετικότερη στάση έναντι της διαφήμισης. Το γεγονός ότι 

τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας όσον αφορά τον συνδυασμό φόβου και 

συναισθηματικής εμπλοκής δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρα και αποκλίνουν ως ένα βαθμό με 

αποτελέσματα άλλων ερευνών, μπορεί να οφείλεται επίσης στη χρήση μαλακού και σκληρού 

περιβλήματος και στην αλληλεπίδραση που έχει με τον φόβο. 
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2.6 Περιορισμοί έρευνας 

Όπως ισχύει σε κάθε ερευνητική προσπάθεια, έτσι και στην παρούσα έρευνα υφίστανται 

κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να διευκρινιστούν πριν 

γενικευθούν τα αποτελέσματα της έρευνας.  

Αρχικά, ο πρώτος περιορισμός σχετίζεται με το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, το οποίο όπως 

αναφέρθηκε θεωρείται δείγµα ευκολίας (convenience sample), αφού κριτήριο επιλογής του 

πέρα από την ηλικία και το φύλο ήταν η προσβασιμότητά του. Παρά το γεγονός ότι δόθηκε 

ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε το δείγμα που συμπλήρωσε και τα τέσσερα ερωτηματολόγια να 

είναι ομοιόμορφο όσον αφορά το φύλο και την ηλικία,  παραμένει ένα συμβατικό δείγμα το 

οποίο  εμποδίζει ως ένα βαθμό τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Επίσης, το 

δείγμα θεωρείται σχετικά μικρού μεγέθους (172 άτομα), γεγονός που σημαίνει ότι τα 

αποτελέσματα θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν ως ένα βαθμό εάν γινόταν χρήση 

ευρύτερου δείγματος.  

Ένας άλλος περιορισμός έχει να κάνει με το ερέθισμα της έρευνας, δηλαδή τις έντυπες 

διαφημίσεις που περιείχαν το στοιχείο του φόβου. Παρά το γεγονός, ότι δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή κατά τη δημιουργία των εικόνων με το στοιχείο του φόβου, ο αντιλαμβανόμενος 

φόβος αποτελεί ένα στοιχείο υποκειμενικό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό η ίδια 

διαφήµιση να προκαλεί τα ίδια επίπεδα φόβου σε όλους. Για παράδειγμα, είναι πιθανό η ίδια 

διαφήμιση που προκαλεί φόβο σε μία μερίδα του δείγματος, να θεωρηθεί πολύ χαμηλής 

έντασης και να μην προσελκύσει την προσοχή ή αντίστοιχα να θεωρηθεί υπερβολική και να 

αγνοηθεί από κάποια άλλη μερίδα του ίδιου δείγματος. Επίσης, λόγω χρονικών περιορισμών 

για την ολοκλήρωση του πειράµατος δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση κάποιου ελέγχου 

pretest για την τελική επιλογή των διαφημίσεων με ή χωρίς χρήση φόβου. 

Ο επόμενος περιορισμός σχετίζεται με τις επωνυμίες που επιλέχθηκαν για τις δύο 

διαφημίσεις. Παρά τα γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν επωνυμίες που δεν είναι γνωστές στην 

ελληνική αγορά και στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό, είναι πιθανό να µην επιτεύχθηκε εξ’ 

ολοκλήρου η µη προηγούμενη εμπειρία και συνεπώς η οικειότητα µε τη µάρκα προϊόντος. 

Επίσης, όπως συμβαίνει με κάθε έρευνα η οποία πραγματοποιείται σ’ ένα τεχνητό 

περιβάλλον, έτσι και στην παρούσα μελέτη τα αποτελέσματα θα ήταν πιο ολοκληρωμένα αν 

είχε χρησιμοποιηθεί ένα πιο ρεαλιστικό περιβάλλον στο οποίο η πρόθεση αγοράς ήταν άμεσα 

παρατηρήσιμη και μετρήσιμη. Ακόμη, πρέπει ν’ αναφερθεί ότι πολλές φορές οι απαντήσεις 
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του δείγματος σε τεχνητό περιβάλλον, χαρακτηρίζονται από έλλειψη αυθορμητισμού και 

μπορεί να διαφοροποιούνται σε σχέση με τις αποφάσεις που θα λάμβαναν σε κάποιο 

ρεαλιστικό περιβάλλον. Με λίγα λόγια, το γεγονός ότι σ’ έναν καταναλωτή αρέσει μια 

διαφήμιση δεν σημαίνει πως στην πραγματικότητα θα μεταφραστεί σε θετική στάση για το 

προϊόν ή σε πρόθεση αγοράς. Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τόσο για την ευκολία 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων όσο και για την ευκολία συλλογής των δεδομένων, τα 

ερωτηματολόγια περιείχαν μόνο ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες οδηγούν κυρίως  σε 

συνειδητές και όχι υποσυνείδητες απαντήσεις που ίσως συνδέονταν με πιο ποιοτικά και 

ρεαλιστικά συμπεράσματα. 

2.7 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Αφού έγινε λόγος στους περιορισμούς της έρευνας, κρίνεται απαραίτητη και η κατάθεση 

κάποιων προτάσεων για μελλοντική έρευνα, έτσι ώστε όχι μόνο να ενισχυθούν τα 

συμπεράσματα της παρούσας έρευνας αλλά και να εξαχθούν νέα, εξίσου σημαντικά για την 

για την ανάπτυξη της επιστήμης της διαφήμισης. Σε πρώτη φάση, θα ήταν ενδιαφέρον να 

πραγματοποιηθεί μια επανάληψη του ίδιου πειράματος κάνοντας χρήση διαφορετικού 

δείγματος, έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν ή και όχι τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης. 

Αναφορικά με το δείγμα, προτείνεται αρχικά η συγκέντρωση ενός αρκετά μεγάλου δείγματος 

που θα είναι αντιπροσωπευτικό όλης της χώρας. Επίσης, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν 

και άλλες ηλικιακές ομάδες (μικρότερες/ μεγαλύτερες) προκειμένου να διερευνηθεί (εάν 

υπάρχει) η επίδραση της μεταβλητής της ηλικίας στην αντίληψη του φόβου. Κατά την ίδια 

λογική, το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα, ή μεταβλητές σχετικές με την προσωπικότητα 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν κριτήρια επιλογής ενός μελλοντικού δείγματος. Προτείνεται 

επίσης, η πραγματοποίηση παρόμοιας έρευνας και για άλλες κατηγορίες προϊόντων ή 

υπηρεσιών, με κριτήριο για παράδειγμα τον τύπο προϊόντος (π.χ. ωφελιμιστικό προϊόν-

προϊόν αξίας), την συναισθηματική εμπλοκή με το προϊόν (π.χ. προϊόν χαμηλής-υψηλής 

εμπλοκής), τις ανάγκες στις οποίες απευθύνεται το προϊόν (π.χ. πρακτικές/ λειτουργικές 

ανάγκες-ψυχολογικές ανάγκες) κοκ. 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η έντυπη διαφήμιση. Έτσι σε μελλοντικές έρευνες 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άλλου τύπου διαφημίσεις, όπως για παράδειγμα 

τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές, οι οποίες μέσα από την χρήση εικόνας και ήχου κάνουν τον 

προκαλούμενο φόβο πιο έντονο. 
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Ακόμη, προτείνεται η εμβάθυνση στη μελέτη του φόβου και η διερεύνηση κάποιων 

μεταβλητών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα, των στοιχείων της 

Θεωρίας Κινήτρου Προστασίας, των μεταβλητών χαμηλής και υψηλής αίσθησης ευθύνης, 

της έντασης φόβου, της επίδρασης των διαφορετικών ατομικών διαφορών στην αντίληψη του 

φόβου, κτλ. Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε έρευνα για την διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας του συνδυασμού του φόβου και του σκληρού/ μαλακού περιβλήματος. 

Έτσι, θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον η πραγματοποίηση της ίδιας ή παρόμοιας μελέτης 

με συνδυασμό άλλων ερεθισμάτων και ειδών έκκλησης (π.χ. το χιούμορ/ο φόβος σε 

συνδυασμό με στερεότυπα στην διαφήμιση ή σε συνδυασμό με αμφίπλευρα/μονόπλευρα 

μηνύματα κτλ), έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της 

επιστημονικής γνώσης και του τομέα της διαφήμισης. Επιπλέον, θα μπορούσε η έρευνα να 

επαναληφθεί σ’ ένα πιο ρεαλιστικό περιβάλλον, όπου θα υπήρχε η δυνατότητα εξακρίβωσης 

της ταύτισης της πρόθεσης αγοράς με την πραγματική συμπεριφορά και η μέτρηση της 

ουσιαστικής αποτελεσματικότητας. 

Τέλος, συνιστάται η διεξαγωγή του πειράματος και σε άλλες χώρες, προκειμένου να γίνει 

σύγκριση των αποτελεσμάτων και να διαπιστωθεί, εάν υπάρχει,  η επίδραση της κουλτούρας 

στην αποτελεσματικότητα των διαφόρων συνδυασμών ειδών έκκλησης. 

2.8 Συμπεράσματα 

Στην ενότητα αυτή θα συνοψιστούν τα συνολικά συμπεράσματα της παρούσας εργασίας που 

προέκυψαν τόσο από την βιβλιογραφική όσο και από την ερευνητική προσέγγιση, όπως 

επίσης και θα αξιολογηθεί κατά πόσο επετεύχθη ο γενικός σκοπός που τέθηκε κατά την 

έναρξη της εργασίας. 

Αρχικά, αφού πραγματοποιήθηκε μία σε βάθος μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, 

παρατηρήθηκε ότι η διαφημιστική έκκληση και τα είδη που τα απαρτίζουν είναι ένα θέμα 

που έχει προσελκύσει σε μεγάλο βαθμό την προσοχή και το ενδιαφέρον πολλών 

διαφημιστών και ερευνητών. Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιηθεί μία πληθώρα ερευνών 

κατά τις οποίες γίνεται προσπάθεια διάκρισης της Πληροφοριακής έκκλησης από τη 

Συναισθηματική  και διερεύνηση των παραγόντων  που μπορεί να επηρεάζουν την επιλογή 

κάθε μίας από αυτές. Για παράδειγμα, ο τύπος του προϊόντος, το είδος του κοινού-στόχου, το 

πολιτισμικό πλαίσιο είναι κάποιοι μόνο από τους παράγοντες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά την επιλογή ενός είδους διαφημιστικής έκκλησης. Βέβαια η αρθρογραφία δεν 
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περιορίζεται μόνο στις δύο αυτές γενικές κατηγορίες έκκλησης, αλλά έχει επεκταθεί και στη 

διερεύνηση των ειδών που τις απαρτίζουν. Δύο από τα είδη τα οποία καταλαμβάνουν μεγάλο 

μέρος στη σύγχρονη αρθρογραφία και αποτελούν και το αντικείμενο της έρευνας είναι η 

έκκληση φόβου και η έκκληση μαλακού/σκληρού περιβλήματος. Όσον αφορά το πρώτο, 

έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες ώστε να δοθεί μία εξήγηση για το πώς υποκινείται ο 

φόβος, πώς επεξεργάζεται από τον αποδέκτη του μηνύματος ανάλογα με τα διάφορα επίπεδα 

έντασης και για το ποιο είναι το αντίκτυπό του στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. 

Αναφορικά με την έκκληση μαλακού/σκληρού περιβλήματος, επίσης έχει αποτελέσει 

αντικείμενο πολλών ερευνών ώστε να επιτευχθεί μία διάκριση μεταξύ των δύο και 

διερεύνηση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν κάθε μία απ’ αυτές. Συγκεκριμένα, κάποια 

από τα σημαντικότερα στοιχεία που συνδέονται με την έκκληση σκληρού περιβλήματος είναι 

η χρήση της λογικής και των γεγονότων και η αμεσότητα, ενώ αντίθετα η έκκληση σκληρού 

μαλακού περιβλήματος χαρακτηρίζεται από τη χρήση συναισθήματος και εικόνων και 

συνοδεύεται από έναν μικρό βαθμό αμεσότητας. Επίσης, η επίδραση των πολιτισμικού 

πλαισίου και των πολιτισμικών αξιών φαίνεται να έχει μελετηθεί εκτενώς στο πλαίσιο της 

έκκλησης μαλακού/σκληρού περιβλήματος. 

Διαπιστώθηκε κατά την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας, ότι υπάρχει ερευνητικό 

κενό στην μέχρι σήμερα αρθρογραφία, όσον αφορά τον συνδυασμό περισσότερων 

διαφημιστικών εκκλήσεων. Αυτό σημαίνει πως, παρά το γεγονός ότι έχει μελετηθεί εκτενώς 

το κάθε ένα απ’ αυτά τα είδη έκκλησης, δεν φαίνεται να έχει διερευνηθεί η μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση. Η κάλυψη αυτού του ερευνητικού κενού αποτέλεσε, λοιπόν, τον στόχο της 

παρούσας έρευνας, ο οποίος φαίνεται πως επετεύχθη σε σημαντικό βαθμό. Ειδικότερα, 

διαπιστώθηκε πως όντως υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της έκκλησης φόβου και μαλακού/ 

σκληρού περιβλήματος και πως κάποιοι συνδυασμοί λειτουργούν καλύτερα και κάποιοι 

χειρότερα από κάποιους άλλους.  

Το σημαντικότερο συμπέρασμα που προέκυψε από την ολοκλήρωση του πειράματος είναι 

πως έκκληση σκληρού περιβλήματος αλληλεπιδρά αρνητικά με την έκκληση φόβου και οι 

διαφημιστές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τη χρήση τους. Αυτό έγινε 

εμφανές μέσα από τη σύγκριση τριών συνδυασμών, της έκκλησης φόβου-σκληρού 

περιβλήματος, της έκκλησης φόβου-μαλακού περιβλήματος,  και της έκκλησης μη φόβου-

σκληρού περιβλήματος, κατά την οποίο διαπιστώθηκε ότι οι δύο τελευταίοι συνδυασμοί 

λειτούργησαν αποτελεσματικότερα από τον πρώτο. Συγκεκριμένα, σημείωσαν θετικότερη 

στάση έναντι της διαφήμισης και της μάρκας και μεγαλύτερη πρόθεση αγοράς. Επίσης, 



Φαρφαρά Δήμητρα                                          ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 2015-2017  

Τα είδη διαφημιστικής έκκλησης: Θεωρητική & Πρακτική Προσέγγιση  65 

φάνηκε ότι συνοδεύτηκαν από υψηλότερα επίπεδα χαράς και έκπληξης και χαμηλότερα 

επίπεδα διαφημιστικής ενόχλησης από τον συνδυασμό φόβου-σκληρού περιβλήματος. 

Συνεπώς, κρίνεται σημαντική για τους διαφημιστές η αποφυγή της χρήσης φόβου 

συνδυαστικά μ’ ένα μήνυμα σκληρού περιβλήματος, ειδικά όταν αυτό το μήνυμα εστιάζει 

στη χαμηλή τιμή και στοχεύει στην άμεση πώληση.  

Επίσης, ένα ακόμη συμπέρασμα το οποίο προέκυψε αναφορικά με την έκκληση φόβου και τα 

προϊόντα υψηλής/ χαμηλής ανάμιξης είναι ότι γενικά τα προϊόντα χαμηλής συναισθηματικής 

εμπλοκής διαφημίζονται καλύτερα χωρίς το στοιχείο του φόβου, το οποίο από την άλλη 

φαίνεται να λειτουργεί θετικά στη διαφήμιση των προϊόντων υψηλής συναισθηματικής 

εμπλοκής. Παρόλο αυτά, το παραπάνω συμπέρασμα, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, καθώς 

στο συγκεκριμένο πείραμα ο φόβος χρησιμοποιήθηκε συνδυαστικά με την έκκληση 

μαλακού/σκληρού περιβλήματος και είναι πιθανό ο συνδυασμός αυτός να επηρέασε ως ένα 

βαθμό το αποτέλεσμα. 
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