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Creative without strategy is called “art”. 

Creative with strategy is called advertising... 

Jef I. Richards 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Είναι γεγονός ότι η συνολική συνεισφορά του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην 

ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε μία περίοδο βαθιάς οικονομικής 

ύφεσης που οι καταναλωτές έχουν μειώσει τις εξόδους τους αλλά και την κατανάλωση 

των ποτών, οι εταιρίες οφείλουν να επιστρατεύσουν δημιουργικά μέσα για τη 

διατήρηση του μεριδίου τους στην αγορά αλλά και στο μυαλό του καταναλωτικού 

κοινού. Η διαφήμιση και ειδικότερα η τηλεοπτική διαφήμιση ήταν ανέκαθεν από τα πιο 

σημαντικά μέσα προβολής. Μέσω αυτής οι διαφημιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 

κάνουν εφαρμογή ποικίλων δημιουργικών στρατηγικών αλλά και μέσων εκτέλεσης. Η 

παρούσα έρευνα εξετάζει την εφαρμογή αυτών των δημιουργικών διαφημιστικών 

στρατηγικών καθώς και των διαφημιστικών μέσων εκτέλεσης των τηλεοπτικών 

διαφημίσεων των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. 

Η έρευνα χωρίστηκε σε δύο μέρη. Αρχικά μελετήθηκε η εφαρμογή των δημιουργικών 

στρατηγικών και των μορφών  εκτέλεσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 ετών. 

Έπειτα, μελετήθηκε η συχνότητα χρήσης τους από τις μεγαλύτερες εταιρίες εισαγωγής 

και διανομής οινοπνευματωδών. 

Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν 197 τηλεοπτικές διαφημίσεις που χρονολογούνταν 

από το 2006 έως και σήμερα οι οποίες μελετήθηκαν ως προς τα είδη των δημιουργικών 

στρατηγικών και εκτελέσεων και εν συνεχεία συγκρίθηκαν ανά έτος αρχικά και ανά 

εταιρία έπειτα, με τη βοήθεια της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σε ότι αφορά τα μέσα εκτέλεσης ,κατέδειξαν 

μία εμφανή απουσία χιούμορ ,εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, την απουσία σεξουαλικών 

μέσων προσέλκυσης και  μία σχεδόν απόλυτη ταύτιση των εταιριών στην προτίμηση 

του συμβολικού συσχετισμού ως δημιουργική στρατηγική των διαφημίσεών τους. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Τραβάω την προσοχή», «Γνωστοποιώ κάτι σε κάποιον  και τον πληροφορώ γι’ αυτό» 

(Gillian Dyer, 1982). Αυτές είναι κάποιες από  τις πιο απλουστευμένες έννοιες του όρου 

διαφήμιση.  Η διαφήμιση βρίσκεται σε πολλές στιγμές της ζωής μας, όπως για παράδειγμα 

σε μία βόλτα στον δρόμο, σε μια βόλτα στα μαγαζιά, σε ένα διαδικτυακό μας ταξίδι, στην 

παρέα με τους φίλους μας  και αποτελεί  αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και της 

καθημερινότητας μας. Κατά καιρούς έχει επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής μας 

και στο βοιωτικό μας επίπεδο, στην πολιτική ζωή του τόπου μας- αλλά και γενικότερα 

όλων των κρατών-στην οικονομία και στον  επιχειρηματικό κλάδο.  

Η διαφήμιση χρησιμοποιεί ποικίλους τρόπους ως μέσα προβολής όπως  την εφημερίδα, το 

περιοδικό, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο, όμως μία από τις πιο ιδανικές επιλογές των 

επιχειρήσεων που βοηθάει να παρουσιάσουν και να επιδείξουν τα προϊόντα τους είναι το 

διαφημιστικό μέσο της τηλεόρασης. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής είναι ότι μπορεί και απευθύνει το μήνυμά της ταυτόχρονα 

σε πολλούς καταναλωτές χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα κίνηση, ήχο και χρώμα 

καταφέρνοντας εύκολα να δημιουργήσει εικόνες στη μνήμη του καταναλωτή (Burtenshaw, 

Mahon and Barfoot, 2011). Ωστόσο, δυσκολεύει τις διαφημιζόμενες εταιρίες στην 

δημιουργία επιτυχούς διαφημιστικού πλάνου αφού η ταυτόχρονη απεύθυνση σε πολλούς 

καταναλωτές την καθιστά αδύναμη στο να στοχεύει αποτελεσματικά σε συγκεκριμένη 

αγορά-στόχο (Clow and Baack, 2010). Επίσης, το γεγονός ότι η χρήση της τηλεόρασης ως 

μέσο διαφήμισης απαιτεί υπέρογκα ποσά, πολλές εταιρίες στην προσπάθειά τους να 

προβληθούν με χαμηλό και ανεκτό κόστος στρέφονται  στην ψηφιακή διαφήμιση 

κάνοντας χρήση  των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.  

Από την άλλη μεριά, οι καταναλωτές, όσο ελκυστική και αν είναι η προβολή κάποιου 

προϊόντος, πλέον δύσκολα πείθονται να προβούν σε κάποια αγορά λόγω του χαμηλού 

εισοδήματος τους, κάνοντας έτσι  τη δουλειά των  διαφημιστών και των διαφημιζόμενων 

εταιριών ακόμα πιο δύσκολη αλλά συγχρόνως δίνοντάς τους κίνητρα για μεγαλύτερη 

προσπάθεια και ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η διαφήμιση  δεν αποτελεί  εύκολη επιλογή καθώς απαιτεί 

πολύ χρήμα, αρκετό χρόνο, έντονη δημιουργικότητα και αστείρευτη φαντασία από τους 

δημιουργούς της αλλά και από τις ίδιες τις διαφημιζόμενες εταιρίες οι οποίες καλούνται να 
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βρουν δημιουργικές στρατηγικές και δημιουργικές εκτελέσεις των διαφημίσεων για να 

προσελκύσουν και να επηρεάσουν όλο και περισσότερους καταναλωτές. 

Η επιλογή  αυτών των δημιουργικών στρατηγικών των διαφημίσεων και των μέσων 

εκτέλεσης αυτών και η εφαρμογή τους στις ελληνικές τηλεοπτικές διαφημίσεις αποτελεί 

το βασικό ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα, η 

μελέτη θα πραγματοποιηθεί μέσω των τηλεοπτικών διαφημίσεων που υπάγονται στον  

κλάδο των ποτών και των τροφίμων και συγκεκριμένα στον κλάδο των αλκοολούχων 

ποτών. 

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών είναι  ένας από τους κλάδους που έχει πληγεί τα 

τελευταία χρόνια της περιόδου της οικονομικής κρίσης. Ιδιαίτερα λόγω της επιβολής  του 

ΕΦΚΟΠ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών)-  ο οποίος αυξήθηκε 

κατά 125% μέσα σε 15 μήνες - οι εισαγωγές και οι πωλήσεις αλκοολούχων ποτών 

μειώνονταν συνεχώς τα τελευταία χρόνια (enikonomia, 2017). Συγκεκριμένα την 5ετία 

2009-2014 ο κλάδος  υπέστη  μείωση στον τομέα των πωλήσεων κατά σχεδόν 50% 

(enikonomia, 2017). Από το σημείο αυτό και έπειτα, ξεκίνησε η ύπαρξη σταθερής πορείας 

των πωλήσεων οι οποίες κατάφεραν να πετύχουν αύξηση  κατά 1,3% το 2015 (epixeiro, 

2017), με ταυτόχρονη ανάκαμψη των εισαγωγών κατά 20% (ICAP, 2017). 

Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι ένας κλάδος που συνεισφέρει καταλυτικά στην ελληνική 

οικονομία.  Συγκεκριμένα, δίνει προστιθέμενη αξία που ξεπερνά τα 1,3 δις ευρώ και  το 

2016 είχε συμμετοχή  στα έσοδα που έφτασε τα 270 εκατομμύρια ευρώ (ΙΟΒΕ, 2015). Η 

μεγάλη επίδραση και προστιθέμενη αξία του κλάδου υπέρ του κράτους οδηγεί τις εταιρίες 

στο να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες προβολής και προώθησης των προϊόντων τους. 

Είναι γεγονός πως η  αλόγιστη κατανάλωση των  προϊόντων που ανήκουν στον 

συγκεκριμένο κλάδο οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα υγείας, σε ψυχολογικές και 

σωματικές εξαρτήσεις καθώς και σε υπερβολικές αντιδράσεις . Λόγω αυτού σε συνδυασμό 

με το τεράστιο απαιτούμενο κόστους των διαφημιστικών δαπανών, καθώς και των 

νομοθετικών κωλυμάτων και άλλων περιορισμών τους οποίους και θα αναφέρουμε 

παρακάτω, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις έχουν μειωθεί δραματικά τα τελευταία έτη σε 

σχέση με τα προηγούμενα 10 χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων τα αλκοολούχα ποτά 

έπαιζαν σχεδόν πρωταγωνιστικό ρόλο στις τηλεοράσεις. Παρόλα αυτά τον τελευταίο 

χρόνο παρατηρείται μία τάση για σταδιακή επανένταξη των αλκοολούχων στον κόσμο των 

τηλεοπτικών διαφημίσεων. 
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Οι περισσότερες δημοσιευμένες  μελέτες -μερικές από τις οποίες θα αναφέρουμε και 

παρακάτω-που αφορούν στις διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών κατά κύριο λόγο 

επικεντρώνονται στην εξέταση των αρνητικών επιπτώσεων  αυτών στους νέους. Ελάχιστες 

μελέτες  έχουν γίνει για  την ανάλυση του περιεχομένου τους και τους τρόπους εκτέλεσής 

τους και μάλιστα οι περισσότερες-αν όχι όλες-αφορούν τις δημοσιεύσεις των  

διαφημίσεων τους στα περιοδικά (π.χ. Ζώτος, 2002). 

Παρόλο που η ενημέρωση μέσω διαδικτύου κερδίζει με τα χρόνια όλο και περισσότερο 

έδαφος και δείχνει να προτιμάται από τις νέες κυρίως ηλικίες ,επιλέχτηκε η τηλεόραση ως 

διαφημιστικό μέσο  γιατί η δύναμη της  δεν παύει να είναι μεγάλη και διαχρονική και η 

επιρροή της στους καταναλωτές  άμεση και καταλυτική. 

 Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση ,η μελέτη και κατανόηση αυτών  

των  δημιουργικών  στρατηγικών καθώς και των μορφών εκτέλεσης των τηλεοπτικών 

διαφημίσεων των αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 ετών (2006-

2017). 

Οι περισσότερες διαφημίσεις της έρευνάς μας διαφημίζουν προϊόντα που ανήκουν στο 

χαρτοφυλάκιο πολυεθνικών εταιριών, συνεπώς είναι δημιουργήματα των αντίστοιχων 

εταιριών του εξωτερικού. Η βασική δουλειά του Μάρκετινγκ των πολυεθνικών εταιριών 

που εδρεύουν στην Ελλάδα είναι η σωστή επιλογή διαφήμισης μέσα από πληθώρα άλλων 

διαφημίσεων που προβάλλονται στο εξωτερικό έτσι ώστε να προσαρμόζεται πλήρως με 

την ελληνική κουλτούρα  και σπανιότερα η δημιουργία αυτής. 

Συνεπώς, τα δεδομένα και τα ευρήματα της παρούσας εργασίας ενδεχομένως να 

αξιοποιηθούν είτε από τις εμπλεκόμενες πολυεθνικές εταιρίες του κλάδου, είτε από τις 

συνεργαζόμενες διαφημιστικές βοηθώντας τους  να αντιληφθούν ποιες επιτυχημένες  

στρατηγικές ακολουθεί ο ανταγωνισμός  έτσι ώστε να βελτιώσουν τις δικές τους επιλογές 

και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, είτε τέλος από το ίδιο το κράτος ώστε να λάβει 

τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή καθιέρωσης του ποτού σαν συνήθεια των νέων μέσω 

των διαφημίσεων αυτών. 

 

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα εισάγουμε έννοιες και ορισμούς καθώς και τις σημαντικότερες 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο αντικείμενο. 
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2.1. Μάρκετινγκ αλκοολούχων ποτών 

Οι εταιρίες εισαγωγής και διανομής αλκοολούχων ποτών στοχεύουν στην πώληση των 

προϊόντων τους σε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν σημεία πώλησης των 

προϊόντων τους και όχι απευθείας στους καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις αυτές χωρίζονται 

σε «on trade»  αγορές που συμπεριλαμβάνουν  τα νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, 

ξενοδοχεία και άλλα, σε «off trade» που συμπεριλαμβάνουν τα super markets και τα mini 

markets και τέλος, στις κάβες ποτών. 

Σε κάθε περίπτωση οι πρακτικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται ποικίλουν. Στα 

νυχτερινά μαγαζιά, σε ότι αφορά την προώθηση, μία από τις πρακτικές που εφαρμόζονται 

είναι η πραγματοποίηση εκδηλώσεων  κατά τη διάρκεια των οποίων όταν  ο πελάτης 

προβαίνει στην αγορά του προωθούμενου προϊόντος, απολαμβάνει  κάποιου είδους 

επιβράβευσης είτε με τη μορφή αναμνηστικού δώρου είτε με τη μορφή συμμετοχής του  

σε κλήρωση. Επιπλέον, άλλη μία πρακτική που εφαρμόζεται είναι η σύναψη οικονομικών 

συμφωνιών μεταξύ των νυχτερινών επιχειρηματιών και των εταιριών αλκοολούχων ποτών. 

Οι συμφωνίες αυτές αφορούν την τοποθέτηση συγκεκριμένων μαρκών σε εμφανή σημεία, 

την κατανάλωση  συγκεκριμένου αριθμού φιαλών και την πληρωμή μετρητοίς με 

αντάλλαγμα την έκδοση  πιστωτικών σημειωμάτων και επιταγών έναντι τιμολογίων 

παροχής υπηρεσιών. 

Στην off trade αγορά οι πρακτικές που ακολουθούνται αφορούν στην τοποθέτηση των 

προϊόντων σε χάρτινες ή ξύλινες κατασκευές οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε εμφανή 

σημεία των καταστημάτων, στις προσφορές που αφορούν μειωμένη τιμή ή δώρο επιπλέον 

προϊόντος, είτε στη διάθεση εορταστικών συσκευασιών. Ομοίως,  στις κάβες η 

τοποθέτηση των προϊόντων σε εμφανή σημεία αποτελεί έναν από τους  πρωταρχικούς 

στόχους των εταιριών οι οποίες και εκεί παραχωρούν ειδικές κατασκευές προβολής για 

κάποια από τα προϊόντα τους είτε στον εσωτερικό χώρο των μαγαζιών είτε στην βιτρίνα. 

Σε ότι αφορά την τιμή των προϊόντων είναι συνήθως υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο 

της αγοράς διότι τα ποτά προωθούνται ως υψηλής αξίας προϊόντα, δηλαδή  προϊόντα που 

συνδέονται με κοινωνικό στάτους και φιλοδοξίες (Jackson et al., 2000). Με αυτό τον 

τρόπο καταφέρνουν και δίνουν αξία στη μάρκα τοποθετώντας την «ψηλά» στα μάτια του 

καταναλωτή. Εξαίρεση σε ότι αφορά την υψηλή τιμή αποτελεί μία συγκεκριμένη ομάδα 

ποτών τα οποία είναι έτοιμα ποτά που  βρίσκονται σε μπουκάλι και μπορούν να 

καταναλωθούν απευθείας από αυτό, τα επονομαζόμενα RTD (Ready To Drink) . Η 

συγκεκριμένη ομάδα λόγω του ότι αποτελείται από ποτά χαμηλής  περιεκτικότητας σε 
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αλκοόλη  στοχεύει στην προσέλκυση των νέων και γι’ αυτό τον λόγο η τιμή του 

κυμαίνεται σε  προσιτά επίπεδα  (Purshouse, et al., 2010) 

 Οι νεότερες γενεές δείχνουν να έχουν μία τάση προσκόλλησης στα σύμβολα και στις 

μάρκες για το λόγο αυτό ,οι εταιρίες θέτουν σε εφαρμογή το μάρκετινγκ που είναι 

προσανατολισμένο στη μάρκα στοχεύοντας μέσω αυτού να χτίσουν ουσιαστικές σχέσεις 

μάρκας-καταναλωτή προκαλώντας συναισθήματα στους τελευταίους και  κάνοντάς τους 

να  συνδέουν πρόσωπα και καταστάσεις  με το εμπορικό σήμα (Saffer, 2002).  

Ένα αρκετά παλιό αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα του συγκεκριμένου είδους 

μάρκετινγκ, το οποίο εμπεριέχει και αρκετά στοιχεία ιογενούς μάρκετινγκ και που 

απέσπασε 2 βραβεία στο “International Association of Promotional Marketing” και στο 

“Cannes International Advertising Awards”, ήταν το “Smirnoff Half Day off” που έλαβε 

χώρα στη Νέα Ζηλανδία. Η συγκεκριμένη καμπάνια διαφημίστηκε με κάθε δυνατό τρόπο 

κάποιοι από τους οποίους ήταν η διανομή φυλλαδίων στα μπαρ, η τοποθέτηση πινακίδων 

στους δρόμους και άλλα. Σκοπός της συγκεκριμένης καμπάνιας ήταν να παροτρύνει τον 

κόσμο να εγγραφεί στην ιστοσελίδα της  Smirnoff και έπειτα καλώντας άλλους 3 φίλους 

υποχρεωτικά, να πάρουν μισή μέρα ρεπό μία συγκεκριμένη μέρα του μήνα και να 

απολαύσουν με την παρέα τους τη βότκα Smirnoff. Μία συγκεκριμένη στιγμή της ημέρας 

γινόταν λήψη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο τους προέτρεπε να  

κλείσουν  τους υπολογιστές τους και να πάνε  στο μπαρ . Το κίνητρο για τους 

συμμετέχοντες αποτελούσε το ποσό των 25 δολαρίων για χρήση στο μπαρ το οποίο θα το 

απολάμβαναν κάποιοι τυχεροί συμμετέχοντες έπειτα από κλήρωση (Casswell, 2004). 

Εκτός από το προσανατολισμένο στη μάρκα μάρκετινγκ, τα τελευταία χρόνια η τάση που 

επικρατεί στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών είναι το μάρκετινγκ που επικεντρώνεται σε 

προϊόντα υψηλότερης αξίας καθώς  και το βιωματικό μάρκετινγκ (marketingweek, 2018). 

Σε ότι αφορά το πρώτο, οι περισσότεροι καταναλωτές τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 

προτιμούν να έχουν στην κατοχή τους ένα καλό προϊόν παρά πολλά χαμηλής αξίας 

(Yeoman and McMahon-Beattie, 2010). Σε ότι αφορά συγκεκριμένα τον τομέα των  

αλκοολούχων ποτών, οι καταναλωτές που ανήκουν στη γενιά του 2000 έχουν πλέον την 

απαίτηση να απολαμβάνουν απολαυστικές και ιδιαίτερες  προτάσεις σερβιρίσματος, 

υψηλής ποιότητας προϊόντα, αυθεντικά, καινοτόμα, με ποιοτικά υλικά  που προσδίδουν 

κύρος και ωφέλεια είτε σε συναισθηματικό είτε σε βιωματικό επίπεδο (marketingweek, 

2018). 
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Το βιωματικό μάρκετινγκ ικανοποιεί την ανάγκη κυρίως των νέων καταναλωτών για 

βιωματικές εμπειρίες . Η συγκεκριμένη στρατηγική μάρκετινγκ είναι μία στρατηγική  που 

ενθαρρύνει τον καταναλωτή να ασχοληθεί με τη μάρκα και να τη «βιώσει» ως εμπειρία 

έτσι ώστε να του μείνει χαραγμένη στο μυαλό. Ουσιαστικά παρέχει στην αγορά στόχο μία 

αξέχαστη εμπειρία η οποία όχι μόνο δεν είναι απλή αλλά προσθέτει αξία στη ζωή του 

(Smilansky, 2017). 

 Κατά καιρούς έχουν υπάρξει διάφορα παραδείγματα εφαρμογών αυτών των στρατηγικών. 

Ένα από αυτά είναι το Event World Class Fine Drinking από την εταιρία Diageo στο οποίο 

οι καταναλωτές μέσα από έμπειρους bartenders, από ιδιαίτερες γευστικές προτάσεις και 

εκλεπτυσμένα ποτά, ζουν μία ξεχωριστή εμπειρία. 

Ένα παράδειγμα βιωματικής εμπειρίας μπορεί να θεωρηθεί η νέα φιάλη περιορισμένης 

έκδοσης της «Absolut Uncovered» της εταιρίας Pernod Ricard Hellas που για να ανοιχθεί 

πρέπει ο καταναλωτής να την ξετυλίξει όπως ακριβώς ένα δώρο. Επιπλέον, άλλο ένα 

παράδειγμα της ίδιας εταιρίας είναι η διεξαγωγή διαγωνισμού  που ονομάζεται «Chivas 

Venture» μέσω του οποίου δίνεται χορηγία ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε 

νεοσύστατες εταιρίες που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και με την ίδρυσή τους θα 

οδηγήσουν τον κόσμο και την κοινωνία σε ένα καλύτερο μέλλον. Τέλος, η ίδια εταιρία με 

το «Jameson Movieing Underground» εφαρμόζοντας το βιωματικό μάρκετινγκ  καλεί τους 

νέους να δουν προβολές αγαπημένων ταινιών  σε υπόγεια μαγαζιά της πόλης τους 

απολαμβάνοντας δωρεάν το ουίσκι τους. 

Συμπερασματικά λοιπόν, παρατηρείται πληθώρα επιλογών σε ότι αφορά τις δράσεις και 

τις εφαρμογές  νέων στρατηγικών τάσεων και πρακτικών  μάρκετινγκ. Με την εξέλιξη 

όμως της τεχνολογίας και λόγω της μεγάλης χρήσης του διαδικτύου, στόχος των τμημάτων 

μάρκετινγκ των εταιριών είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του διαδραστικού ψηφιακού 

μάρκετινγκ αλλά και του μάρκετινγκ μέσω επαυξημένης πραγματικότητας, δηλαδή μέσω 

τεχνολογιών (βίντεο, γραφικά κ.ά.)  που συμπληρώνουν τον πραγματικό κόσμο με 

εικονικά αντικείμενα που φαίνεται να συνυπάρχουν μαζί με τον πραγματικό κόσμο 

(Krevelen and Poelman, 2010).  

Οι εξελίξεις λοιπόν στον τομέα του μάρκετινγκ-και λόγω του ότι η διαφήμιση αποτελεί 

πρωταρχικό εργαλείο του μίγματος μάρκετινγκ και συγκεκριμένα της προώθησης και 

προβολής-δεν θα μπορούσε όλη αυτή η εξέλιξη να μην επηρεάσει αλλά και εξελίξει το 

περιεχόμενο των διαφημίσεων του κλάδου. 
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2.2. Διαφήμιση 

Η διαφήμιση είναι μία εναλλακτική μορφή επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, είναι αυτή που 

επικοινωνεί το προϊόν ή την υπηρεσία  σαν ένας πομπός στους καταναλωτές-δέκτες με τον 

πιο πειστικό δυνατό τρόπο. Μία οπτική της έννοιας της διαφήμισης είναι  ότι «η 

διαφήμιση είναι εικόνα και ως τέτοια έχει πολλές όψεις και επιδέχεται πολλαπλές 

αναγνώσεις» (Ζώτος, 2000). 

Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την όσο το δυνατόν πιο ακριβή διατύπωση του όρου. 

Μία σύγχρονη οπτική της διαφήμισης σύμφωνα με τους  Moriarty et al. (2014, p.5) είναι 

ότι «η διαφήμιση είναι μία πληρωμένη μορφή πειστικής επικοινωνίας που από μία 

αναγνωρίσιμη πηγή, με σκοπό να πείσει τον παραλήπτη να προβεί σε κάποια κίνηση την 

ίδια στιγμή ή στο μέλλον».  

Η λέξη «πληρωμή» του παραπάνω ορισμού αναφέρεται στο  χρόνο και το χώρο που 

πρέπει να αγοραστεί για την υλοποίησή της. Αναφέρεται  και ως «απρόσωπη» ή αλλιώς  

«μη προσωπική» λόγω του ότι είναι  μορφή μαζικής επικοινωνίας, δηλαδή μεταφέρει το 

μήνυμα απευθυνόμενη σε μεγάλες ομάδες ατόμων την ίδια χρονική  στιγμή (Kotler and 

Keller, 2006). 

Τέλος, ένας ακόμα ορισμός που δόθηκε είναι ότι η «η διαφήμιση είναι μία μορφή 

επηρεασμού η οποία με τη σχεδιασμένη εφαρμογή μέσων θέλει να προκαλέσει εκούσια 

υιοθέτηση, εκπλήρωση και μεταφύτευση των σκοπών που αυτή προσφέρει» (Kroeber and 

Riel, 1998) 

Η διαφήμιση θεωρείται πως είναι περισσότερο σημαντική ακόμα και από  το κομμάτι της 

διανομής και της τιμής του προϊόντος η οποία ακόμα και να μεταβληθεί από την εκάστοτε 

επιχείρηση,  πολύ εύκολα και άμεσα μπορεί να τη μεταβάλει και ο ανταγωνιστής της 

(Frazer, 1983).  

Η  διαφήμιση που θα επιλέξουμε για το προϊόν είναι αυτή που θα δείξει τον τόνο στον 

οποίο θα κινηθούν και θα ακολουθήσουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του μίγματος 

προώθησης . Η προώθηση των πωλήσεων για παράδειγμα είναι αυτή  που θα ενισχύσει 

την ήδη υπάρχουσα διαφημιστική στρατηγική. 

Ο αρχικός στόχος της διαφήμισης είναι να καταστήσει γνωστό το διαφημιζόμενο προϊόν ή 

την υπηρεσία, έπειτα να γίνει αποδεκτή από όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα πείθοντάς 

τα να προβούν στην αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας και τελικώς να αυξήσει τις 

πωλήσεις προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα αυτών. Εκτός από αυτούς τους προφανείς 
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στόχους αυτό που επιδιώκει η διαφήμιση είναι «να δημιουργεί επιθυμίες οι οποίες 

προηγουμένως δεν υπήρχαν» (Dyer, 1993). 

 Συμπερασματικά λοιπόν, οδηγούμαστε  στο γεγονός ότι η  διαφήμιση είναι ένα από τα 

κυριότερα στοιχεία και εργαλεία του μίγματος μάρκετινγκ το οποίο πρέπει συνεχώς να 

ελέγχεται αλλά και να δίνεται η πρέπουσα σημασία (Frazer, 1983). Οφείλει να είναι 

αρχικά αισθητικά ελκυστική, να έχει ευφυές περιεχόμενο και φυσικά να προβάλλεται στο  

κατάλληλο μέσο ανάλογα με τον κοινό-στόχο στο οποίο απευθύνεται. 

2.3.Τηλεοπτική διαφήμιση 

Τα κυριότερα διαφημιστικά μέσα είναι το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, το 

διαδίκτυο και η τηλεόραση. Εξαιτίας του ότι πλέον ο κόσμος δύναται να χρησιμοποιεί 

παραπάνω από ένα μέσο την ίδια χρονική στιγμή, οι περισσότερες επιχειρήσεις αξιοποιούν 

ταυτόχρονα πολλά επικοινωνιακά μέσα για τις διαφημίσεις τους  όπου το ένα 

συμπληρώνει το άλλο έτσι ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή προβολή και ταυτόχρονα η 

μέγιστη αποτελεσματικότητα της διαφήμισης (Ζώτος, 2000). 

Η τηλεόραση συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα μέσα προβολής. Είναι η πιο 

ακριβοπληρωμένη μορφή διαφήμισης και αυτό γιατί το κόστος της ουσιαστικά είναι διπλό, 

διότι δεν περιλαμβάνει μόνο το κόστος προβολής της αλλά και το κόστος της παραγωγής 

της (Clow and Baak, 2010). 

Ένα τυπικό  τηλεοπτικό διαφημιστικό σποτ έχει διάρκεια 30 δευτερολέπτων. Παρ’ όλ’ 

αυτά υπάρχουν και μικρότερης διάρκειας -οι επονομαζόμενες σφήνες- οι οποίες είναι 10-

15 δευτερολέπτων όπως και  μεγαλύτερης διάρκειας  90 δευτερολέπτων έως και 2 λεπτών 

οι οποίες όμως αποφεύγονται λόγω υψηλού κόστους (Κουρμούσης, 1997). 

 Ένεκα της εξέλιξης της τεχνολογίας ,του διαφορετικού πλέον τρόπου  ζωής που 

συμπεριλαμβάνει τη χρήση του διαδικτύου, καθώς και της έλλειψης ρευστότητας των 

επιχειρήσεων τείνει να αποδυναμωθεί σαν μέσο αφού πλέον αρκετές από τις επιχειρήσεις 

αδυνατούν οικονομικά να την επιλέξουν σαν μέσο διαφήμισης των προϊόντων τους. 

Εντούτοις, συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο ελκυστικά μέσα στην σύγχρονη κοινωνία 

αφού έχει τη δυνατότητα μέσω των περιεχομένων των διαφημίσεών της να διαμορφώνει 

την συμπεριφορά των θεατών  αλλά και να αποτελεί κρίσιμο πεδίο  ακόμα και για 

αποφάσεις δημόσιας πολιτικής  (Krugman, 1965). 

Ωστόσο, ο βαθμός και ο τρόπος επίδρασης στη συμπεριφορά των θεατών είναι ένα ζήτημα 

που έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών χωρίς σαφή και απόλυτα 
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συμπεράσματα. Σε γενικές γραμμές, φαίνεται να μην υπάρχει λογική σχέση μεταξύ του  

ευχάριστου συναισθήματος  που μπορεί να νιώσει ο καταναλωτής στη θέαση μίας 

διαφήμισης που του αρέσει με της διάθεσής του να προβεί στην αγορά της διαφημιζόμενης  

μάρκας (Palda, 1966).  

Οι διαφορετικοί τρόποι δημιουργίας μίας τηλεοπτικής διαφήμισης, δηλαδή τα τεχνικά 

μέσα που επιλέγει να χρησιμοποιεί, οι στρατηγικές που εφαρμόζει  καθώς και τα 

μηνύματα που θέλει να μεταδώσει, έχουν διαφορετική επίδραση στις αντιδράσεις των 

καταναλωτών γι’ αυτό πρέπει να γίνονται με δέουσα προσοχή. Οι τελευταίοι, επιθυμούν 

οτιδήποτε είναι αληθινό, απλό  και πραγματικό το οποίο δεν υποτιμά τη νοημοσύνη τους 

(D. Jobber, 1974). Ένας λάθος σχεδιασμός και μία λάθος εκτέλεση του διαφημιστικού 

μηνύματος μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη επιτυχία αλλά μπορεί και να επιφέρει τα πιο 

ανεπιθύμητα αποτελέσματα (Belch and Belch, 2013). 

Για παράδειγμα, υπάρχουν τηλεοπτικές διαφημίσεις οι οποίες θεωρούνται υπερβολικές και 

ενοχλητικές από τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, σε έρευνα που έγινε σε κατοίκους του 

Ηνωμένου Βασιλείου το 2007, το 89% των καταναλωτών θεωρούσαν ότι υπάρχουν 

διαφημίσεις που  υπερβάλουν και το 59% αυτών ότι θεωρούν αρκετές διαφημίσεις 

ενοχλητικές (D. Jobber, 1974). 

Αποτελέσματα της ίδιας έρευνας έδειξαν πως σύμφωνα με τους καταναλωτές μία 

ενοχλητική και υπερβολική διαφήμιση είχε τα εξής χαρακτηριστικά (Jobber, 1974): 

 Αναξιοπιστία 

 Επανάληψη 

 Μεγάλη διάρκεια  

 Ενοχλητικές δυνατές φωνές ανθρώπων και παιδιών 

 Παραπληροφόρηση 

 Σεξουαλική-Συναισθηματική  εκμετάλλευση κ.α.  

Η επίδραση στις αντιδράσεις των καταναλωτών σε ότι αφορά την πρόθεση αγοράς, μίας 

όχι μόνο ευχάριστης τηλεοπτικής διαφήμισης αλλά διαφήμισης με έντονο το στοιχείο της 

δημιουργικότητας αποτέλεσε ένα επιπλέον αντικείμενο μελέτης . Μία οπτική της έννοιας 

της δημιουργικότητας είναι ότι η δημιουργικότητα είναι συνυφασμένη με την 

διαφορετικότητα της σκέψης, δηλαδή «με την ικανότητα εύρεσης ασυνήθιστων αλλά και 

μη προφανών λύσεων στα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν» (Reinartz and Saffert, 

2013). Μολονότι υπάρχει δυσκολία ακόμα και μέχρι σήμερα να οριστεί επακριβώς η 

έννοιά της, παρατηρήθηκε ότι τελικά η χρήση της στις τηλεοπτικές  διαφημιστικές 
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καμπάνιες τις κάνει περισσότερο αποτελεσματικές ως προς την  επίδραση της αγοραστικής 

συμπεριφοράς των καταναλωτών (Reinartz and Saffert, 2013). 

2.4 Διαφήμιση αλκοολούχων ποτών 

Ο έλεγχος της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο 

προβληματισμού και μελέτης εξαιτίας του ότι η υπερκατανάλωσή του πέραν του ότι 

οδηγεί σε εξάρτηση και σε αλκοολισμό, επηρεάζει ολόκληρο το ανθρώπινο κεντρικό 

νευρικό σύστημα, τις ανθρώπινες συμπεριφορές και γενικότερα στοιχεία της 

προσωπικότητας του ατόμου. Πολλές φορές αποτελεί παράγοντα που ευθύνεται για 

διαπροσωπική βία, για μειωμένη απόδοση εργασίας ,για επικίνδυνες σεξουαλικές 

συμπεριφορές καθώς και για θανάτους από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα που συνέβησαν 

υπό την επήρεια αλκοόλ (Anderson, Chisholm and Fuhr, 2009). Είτε αναφερόμαστε σε 

ποτά χαμηλής περιεκτικότητας αλκοόλης είτε σε υψηλής, η κατάχρηση αυτών οδηγεί σε 

προβλήματα. Για τον λόγο αυτό το μάρκετινγκ, η προώθηση και δει η διαφήμιση αυτών 

οφείλει να είναι ελεγχόμενη. 

Οι διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνητών 

εξετάζοντας είτε το περιεχόμενό τους είτε την επίδραση που έχει η έκθεση των 

καταναλωτών σε αυτές (Ζώτος, 2002). Ειδικότερα η ύπαρξη αρνητικών ή μη επιπτώσεων 

έχει αποτελέσει θέμα διαφωνιών μεταξύ των υποστηρικτών και επικριτών των 

συγκεκριμένων διαφημίσεων. Παρόλα αυτά μέχρι και σήμερα, δεν είναι ξεκάθαρες οι 

πραγματικές επιπτώσεις που έχουν τα διαφημιστικά μηνύματα αλκοολούχων ποτών. Τα 

αποτελέσματα κάποιων μελετών έδειξαν να υπάρχει συσχέτιση των διαφημιστικών 

μηνυμάτων  με τα εξής: 

 Με την ανάκληση του αλκοόλ μέσω των μέσων ενημέρωσης (Connolly et al, 1994)  

 Με την αύξηση της ταχύτητας που χρειάζεται κάποιος για να καταναλώσει ένα 

ποτό (Leventhal, 1964) 

 Με την ύπαρξη επίδρασης σε ότι αφορά τις προσδοκίες που έχουν οι καταναλωτές 

από την χρήση τους (Kotch et al,1986; Kulick and Rosenberg,1996; 

Winslow,1998). 

 Με την έναρξη της χρήσης και συνέχισή της (Babor et al., 2010) 

Σε ότι αφορά την επίδραση των διαφημίσεων στα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ, κάποιοι 

ερευνητές (J. Dorsett and S. Dickerson, 2004), υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει θετική 
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σχέση, δηλαδή ότι η έκθεση στις διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών δεν σημαίνει 

απαραίτητα ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση και άλλοι (Snyder et al., 2006 ; 

Babor et al., 2010) πως η αυξημένη έκθεση σε αυτές συνεπάγεται και αυξημένη 

κατανάλωση.  

Εντούτοις, σύμφωνα με το Waterson (1989), αυτό που καταφέρνει είναι  να οδηγήσει σε 

αύξηση των μεριδίων αγοράς των επώνυμων προϊόντων των διαφημιζόμενων εταιριών, 

αλλά χωρίς να έχει απαραίτητα επίδραση στις πωλήσεις τους  (Smart, 1988). Ωστόσο η 

αύξηση των πωλήσεων δεν παύει να είναι ο πρωταρχικός στόχος των επιχειρήσεων διότι 

αν η διαφήμιση πείσει για την κατανάλωση έστω και ενός επιπλέον ποτού, η βιομηχανία 

αλκοολούχων μπορεί να πουλήσει συνολικά 2,5 εκατομμύρια κιβώτια επιπλέον το χρόνο. 

Επομένως, η διαφήμιση δεν χρησιμοποιείται από τις εταιρίες μόνο για την προώθηση και 

προβολή συγκεκριμένων μαρκών τους, αλλά και για την προσπάθεια ουσιαστικής αύξησης 

του μεριδίου αγοράς τους και κυρίως αύξησης των πωλήσεών τους (Burck, 1977). 

 Για τους λόγους αυτούς οι διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών ανά τον κόσμο 

προβάλλουν σε γενικές γραμμές με θετικό τρόπο την κατανάλωση αλκοόλ (Atkin, 

Hocking and Block, 1984). Αυτό είναι ένα γεγονός που οδηγεί τους επικριτές αυτών των 

διαφημίσεων να  πιστεύουν ότι  είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα προβλήματα του 

αλκοολισμού και ότι ουσιαστικά  προτρέπουν τους μη χρήστες να δοκιμάσουν και δεν 

αποτρέπουν τους χρήστες  από το να σταματήσουν (Aitken et al., 1988). 

 Η άποψη αυτή έχει διαμορφωθεί λόγω της προσπάθειας που γίνεται μέσω των 

διαφημίσεων για συσχέτιση του αλκοόλ με την έννοια της χαλάρωσης, της 

αναζωογόνησης και του δυναμισμού αποκρύπτοντας τις αρνητικές συνέπειες  και 

παρακινώντας και εκπαιδεύοντας τους καταναλωτές στη χρήση αλκοόλ (Ζώτος, 2002). 

Πιστεύεται πως προωθείται το αλκοόλ ως απαραίτητο αξεσουάρ πλούτου, ανεξαρτησίας, 

κοινωνικής και σεξουαλικής απελευθέρωσης και αποδοχής και ότι προτείνεται ως λύση σε 

όλα τα προβλήματα (Strickland, Finn and Lambert, 1982). 

Ειδικότερα, η επίδραση αυτών  στους νέους είναι γεγονός που προκαλεί ανησυχία και 

προβληματισμό και γι’ αυτό το λόγο αποτελεί  το ερευνητικό  αντικείμενο των 

περισσότερων μελετών σχετικών με τις διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών χωρίς όμως 

να αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έρευνας οπότε και δεν θα υπάρξει διεξοδική 

ανάλυση. Ενδεικτικά, με στοιχεία του 2010, ο μέσος όρος των τηλεοπτικών  

διαφημιστικών μηνυμάτων αλκοολούχων ποτών στα οποία εκτίθενται οι νέοι είναι 366 

ετησίως (Center on Alcohol Marketing and Youth, 2010). Μάλιστα, λόγω του ότι οι 
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τηλεοπτικές διαφημίσεις έχουν τη δυνατότητα να είναι μεγάλης διάρκειας και να κάνουν 

χρήση εντυπωσιακών εικόνων θεωρείται ότι παρασέρνουν με ακόμα μεγαλύτερη ευκολία 

τους εφήβους και ήδη από την ηλικία των 16 ετών τα παιδιά θεωρούν ως αγαπημένες τους 

κάποιες από αυτές  (Covell, 1992). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το American Journal of 

Drug and Alcohol Abuse οι διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών στην τηλεόραση αυξάνουν 

κατά 5 φορές την πιθανότητα να αγοράσει αλκοολούχο ποτό ένας έφηβος (healthview, 

2015). 

Επίσης, οι διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών που προβάλλονται ως χορηγίες σε αθλητικές 

εκδηλώσεις, σε συναυλίες και γενικότερα σε μέρη όπου η πιθανότητα συγκέντρωσης των 

νέων είναι αυξημένη διευκολύνει κατά μεγάλο βαθμό την προσέλκυσή τους (Jacobson, 

Atkins and Hacker, 1983). 

Επιπροσθέτως, το γεγονός  ότι τα νεαρά σε ηλικία παιδιά αναγνωρίζουν ευκολότερα τις 

μάρκες των αλκοολούχων ποτών σε σχέση με τις μάρκες άλλων προϊόντων δείχνει πως 

δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις διαφημίσεις τους, πως νιώθουν ιδιαίτερα ευχάριστα 

απέναντι στη θέασή τους και ότι τελικά οι διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών 

ενδυναμώνουν την από νεαρή ηλικία κατανάλωση αλκοόλ ( Aitken et al., 1988). Τέλος, 

πιστεύεται ότι δημιουργούν την αίσθηση ότι η κατανάλωση αλκοόλ είναι κάτι  φυσικό 

δημιουργώντας τους θετικά συναισθήματα γι’ αυτό και ενθαρρύνοντάς τους  να 

ξεκινήσουν την κατανάλωσή του πιο σύντομα από το επιτρεπτό (Anderson et al., 2009). 

Παρ’ όλα αυτά οι ασχολούμενοι με τη διαφήμιση και γενικότερα με την βιομηχανία των 

μέσων ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι το να γνωρίζεις την ύπαρξη κάποιων  

διαφημιζόμενων μαρκών δεν σημαίνει ότι πείθεσαι να προβείς και στην αγορά τους.  

(Austin, Chen and Grube, 2006). Ο κόσμος της βιομηχανίας του αλκοόλ πιστεύει ότι αυτό 

στο οποίο συμβάλλει η διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών είναι στην επιρροή των ήδη 

υπαρχόντων χρηστών και συγκεκριμένα  σε ότι αφορά την επιλογή της μάρκας ( Parry, 

Burnhams and London, 2012). 

Συγκεκριμένα, ο σκοπός των διαφημίσεων των αλκοολούχων είναι κυρίως (Pennock, 

2005) : 

 η ενίσχυση της πίστης στη μάρκα (brand loyalty) και όχι η προσέλκυση καινούριων 

καταναλωτών 

 η παρουσίαση των διαφορετικών τύπων αλκοολούχων 



13 
 

 η παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές που ήδη κάνουν χρήση αλκοόλ για την 

ποιότητα της μάρκας έτσι ώστε να προτιμήσουν αυτή και να προβούν στην αλλαγή 

της σε περίπτωση που κάνουν χρήση ανταγωνιστικού εμπορικού σήματος  

Ωστόσο υποστηρίζεται πως υπάρχει και αρνητική επίδραση αλλά το μέγεθός της 

εξαρτάται από την προσωπικότητα του ατόμου (Wu et al., 2006) . Οι άνθρωποι έχουν την 

τάση να επηρεάζονται από τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες ανήκουν . Έτσι, σύμφωνα με 

έρευνα που έγινε από τον Leventhal, σε περίπτωση που το άτομο το οποίο εκτίθεται 

μπροστά σε μία τέτοια διαφήμιση είναι κοινωνικά απομονωμένο και αποκλεισμένο, τότε η 

διαφήμιση βρίσκει γόνιμο έδαφος να ασκήσει μεγάλη επιρροή επάνω του και να το 

κινητοποιήσει να κάνει χρήση αλκοόλ (McCarthy, 1964).  

Συμπερασματικά λοιπόν, μία πετυχημένη διαφήμιση αλκοολούχων ποτών θα πρέπει να 

προτείνει τρόπους ευχαρίστησης του αλκοόλ αλλά χωρίς την υπέρβαση ορίων σε ότι 

αφορά την κατάχρηση αυτού και την οδήγηση στη μέθη. Για τον λόγο αυτό στις 

περισσότερες χώρες υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί περί των συγκεκριμένων 

διαφημίσεων.  

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για παράδειγμα, λόγω της ύπαρξης μεγάλων 

προβλημάτων αλκοολισμού, για 50 χρόνια οι εταιρίες επέλεγαν εθελοντική αποχή από τη 

διαφήμιση αλκοολούχων ποτών. Γενικά, οι περιορισμοί στην προβολή τηλεοπτικών 

διαφημίσεων αλκοολούχων ποτών είναι κάτι που υπάρχει και στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα στη Γαλλία από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, παρόλο 

που δεν επιβλήθηκε πλήρης απαγόρευση, υπήρχαν περιορισμοί  σε ότι αφορά το 

περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η Φιλανδία, η Νορβηγία και η Πολωνία είναι μόνο 

κάποιες από τις χώρες στις οποίες απαγορεύεται πλήρως κάθε τέτοιου είδους προβολή. 

Στη Δανία έγινε άρση της απαγόρευσης το 2003, ενώ στη Γερμανία- όπως προηγουμένως 

αναφέραμε και  για την Αμερική- από το 1976 ισχύει εθελοντική αποχή των εταιριών 

(European Group of Television Advertising, n.d.) 

Παρ’ όλα αυτά σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε  ανάμεσα σε 17 χώρες που έλαβαν 

μέρος για την επίδραση των μέτρων απαγόρευσης του αλκοόλ  στην κατανάλωση, 

παρατηρήθηκε ότι οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις  στις διαφημίσεις αλκοολούχων  

ποτών δεν είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσής τους (Nelsen and Young, 

2001). 

Στην Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχουν εφαρμοστεί τέτοιου είδους καθολικές απαγορεύσεις 

και μάλιστα μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν θεωρείτο επιλήψιμο το να καταναλώσει κάποιος 
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λίγο παραπάνω αλκοόλ (Ζώτος, 2000). Η διαφήμιση επιτρέπεται σε όλα τα μέσα 

ενημέρωσης. Παρόλα αυτά ισχύουν κάποιοι περιορισμοί  που όμως έχουν γίνει  σε 

εθελοντική βάση  από τις εταιρίες σύμφωνα με τον ελληνικό κώδικα διαφήμισης και 

επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε), κάτι που δικαιολογεί την  ραγδαία μείωση του αριθμού των 

τηλεοπτικών διαφημίσεων τα τελευταία δέκα χρόνια όπως θα παρατηρήσουμε και 

παρακάτω στο δείγμα μας. 

 Οι περιορισμοί αφορούν στον τρόπο προώθησης των ποτών και στο περιεχόμενο των 

διαφημίσεων. Για παράδειγμα πρέπει να δίνεται έμφαση στην συνετή κατανάλωση αλκοόλ 

και όχι στη υπερβολική και η αποχή από αυτό να μην θεωρείται κάτι αρνητικό. 

Απαγορεύεται η άμεση απεύθυνση σε ανήλικους καθώς και η προβολή τους εν μέσω  

παιδικών ή αθλητικών προγραμμάτων. Η κατανάλωση δεν πρέπει να συνδέεται με 

κοινωνική επιτυχία αλλά ούτε και με σεξουαλική ,με  χώρους εργασίας και φυσικά με την 

οδήγηση (see, 2012) 

Για την αποφυγή αλλά και τον έλεγχο όλων των παραπάνω ο Σύλλογος Ελλήνων 

Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ) έχει κάνει μια σειρά από 

δράσεις όπως :  

1. 2010: Δημιουργία του δικτυακού τόπου “Enjoy Responsibly” μέσω του οποίου 

παρέχονται πληροφορίες για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.  

2. 2010: Σύνταξη σχεδίου Αρχών Αυτοδέσμευσης για ό,τι σχετίζεται με τις 

διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών. 

3. 2016: Ίδρυση της «Συμμαχίας για την υπεύθυνη πώληση οινοπνευματωδών 

ποτών» σε συνεργασία με την ΕΝ.Ε.Α.Π. (Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων 

Ποτών)  

4. 2010: Χορηγός της «Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα». Πρόγραμμα 

μέσω του οποίου παρέχεται ενημέρωση για τις καταστροφικές συνέπειες του 

αλκοόλ σε συνδυασμό με την οδήγηση. 

Αναλυτικές λεπτομέρειες για αυτές τις δράσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΟΠ. 

2.5 Δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές – Διαφημιστικά μέσα εκτέλεσης 

Υπάρχουν δύο ευρείες κατευθύνσεις στις οποίες προσανατολίζονται οι εταιρίες σε ότι 

αφορά την προσέγγιση της διαφημιστικής τους στρατηγικής: 
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 Η στρατηγική “hard sell” της οποίας βασικό χαρακτηριστικό είναι η αμεσότητα. 

Προσανατολίζεται καθαρά στην πώληση, αναφέροντας τα χαρακτηριστικά και τα 

συστατικά των προϊόντων, τα πλεονεκτήματά τους καθώς και το εμπορικό σήμα. 

Κάποιες φορές μπορεί –εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία της εκάστοτε 

χώρας-να γίνει ονομαστική αναφορά των ανταγωνιστικών προϊόντων. Στόχος της 

εταιρίας που επιλέγει αυτή την προσέγγιση είναι να είναι ο ηγέτης στην αγορά. 

(Mueller,1987) 

 Η στρατηγική “soft sell” η οποία είναι λιγότερο άμεση . Προσελκύει τον 

καταναλωτή με εικόνες που συνδέονται με το προϊόν οι οποίες εκτυλίσσονται μέσα 

από όμορφες σκηνές και συναισθηματικές ιστορίες, σπάνια αναφέροντας ρητά την 

ποιότητα του προϊόντος (Mueller, 1987 ; Homer 2008). 

Γενικότερα, ο όρος διαφημιστική στρατηγική έχει προσπαθήσει κατά καιρούς να δοθεί 

από διάφορους συγγραφείς. Θεωρείται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 απόψεις  που 

αντικατοπτρίζουν καλύτερα την έννοια της διαφημιστικής στρατηγικής: 

1. Η πρώτη (Schultzd, 1999; Shimp, 2000) αποδίδει έναν γενικό όρο που αφορά το 

σύνολο διαφορετικών τύπων αποφάσεων του γενικότερου διαφημιστικού πλάνου. 

Για παράδειγμα, θεωρείται ότι τα 5 στάδια που ακολουθούν, (Shimp, 2000), 

συνθέτουν την εικόνα της διαφημιστικής στρατηγικής.    

 Καθορισμός  της κεντρικής ιδέας 

 Καθορισμός του πρωταρχικού προβλήματος μάρκετινγκ 

 Θέσπιση των επικοινωνιακών στόχων 

 Καθορισμός της δημιουργικής στρατηγική  

 Καθορισμός των υποχρεωτικών εταιρικών απαιτήσεων (π.χ. logo, slogan 

κ.ά.)  

2. Η δεύτερη θεωρεί πως η διαφημιστική στρατηγική συνδέεται άμεσα με το θέμα, το 

μήνυμα  και την ιδέα που υπάρχει πίσω από τη διαφημιστική καμπάνια. 

Ουσιαστικά, θεωρεί πως είναι η αρχή για την ύπαρξη και ανάπτυξη της 

δημιουργικής ιδέας και της δημιουργικής εκτέλεσης της διαφήμισης (Steel,1998; 

Drewniany and Jewler, 2013). 
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3. Η τρίτη θεωρεί πως η διαφημιστική στρατηγική αναφέρεται μόνο στα σλόγκαν, στο 

σχέδιο , στην εικόνα, στη μουσική κ.ά. ( Moffitt et al., 1999). 

Η παρούσα έρευνα, σε ότι αφορά τη στρατηγική των διαφημίσεων που μελετήθηκαν, 

επικεντρώθηκε στο νόημα των διαφημιστικών μηνυμάτων, για τον λόγο αυτό η δεύτερη 

άποψη που επικεντρώνεται ουσιαστικά στη δημιουργική διαφημιστική στρατηγική είναι 

αυτή που θα αναλυθεί.  

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα, ο όρος δημιουργικότητα έχει αποδοθεί 

ποικιλοτρόπως από διάφορους ερευνητές παρόλα αυτά, είναι κοινώς αποδεκτό ότι 

αποτελεί μία ψυχολογική διαδικασία η οποία χρειάζεται βαθιά σκέψη. Γι’ αυτό και ένα 

από τα πιο σημαντικά πράγματα σε ότι αφορά τις αποφάσεις του  μάρκετινγκ 

(Frazer,1983) και μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που πρέπει  να πάρουν οι 

δημιουργοί των διαφημίσεων( Belch and Belch, 1990; Clow et al., 2002) ώστε να 

καταφέρουν να φτιάξουν μία επιτυχημένη διαφημιστική καμπάνια, είναι η επιλογή της 

κατάλληλης δημιουργικής διαφημιστικής στρατηγικής (Ramaprasad and Hasegawa, 1992). 

 Αναφερόμενοι στη δημιουργική στρατηγική (ή αλλιώς στρατηγική μηνυμάτων) εννοούμε 

«την πολιτική ή την κατευθυντήρια αρχή που καθορίζει την γενική φύση και το χαρακτήρα 

των μηνυμάτων που πρόκειται να σχεδιαστούν» (Frazer, 1983). 

Για την απόφαση της επιλογής καθώς και την ανάπτυξη της δημιουργικής  διαφημιστικής 

στρατηγικής χρειάζεται να ακολουθείται μία διαδικασία. 

Όπως αναφέρεται από τους Horng and Hu (2008), σύμφωνα με τον Wallas (1926) ,  αυτή η 

διαδικασία περιλαμβάνει 4 στάδια: 

1. Προετοιμασία (Preparation) : Είναι το στάδιο της  έρευνας , της συλλογής 

πληροφοριών και δεδομένων και του καταιγισμού των ιδεών. 

2. Επώαση (Incubation) : Είναι το στάδιο που συνειδητά ο δημιουργός αφήνει το 

μυαλό του ελεύθερο από σκέψεις ενώ υποσυνείδητα δουλεύει και επεξεργάζεται 

όλα τα δεδομένα που έχει ήδη συλλέξει. 

3. Έμπνευση (Illumination or Inspiration) : Είναι η στιγμή που γεννάται η ιδέα. 

4. Εκτίμηση ή επαλήθευση (Evaluation or Verification) : Επανεξέταση της ιδέας 

ώστε να αποφασιστεί αν είναι όντως καλή έτσι ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή 

της. 
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Μολονότι αυτό είναι το πιο κοινώς αποδεκτό μοντέλο , μεταγενέστερα ήρθαν ερευνητές 

με εναλλακτικές προτάσεις για το τί στοιχεία περιλαμβάνει μια  δημιουργική διαδικασία, 

κάποιες εκ των οποίων είναι οι εξής: 

 Όπως αναφέρει ο Ζώτος (2008), τα στάδια που πρότεινε ο Osborn (1963) ήταν: 

1. Προσανατολισμός  (Orientation) 

2. Προετοιμασία (Preparation) 

3. Ανάλυση (Analysis) 

4. Διατύπωση Ιδεών (Ideation) 

5. Επώαση (Incubation) 

6. Σύνθεση (Synthesis) 

7. Αξιολόγηση (Evaluation) 

 

 Finke, Ward and Smith (1992) (Μοντέλο Geneplore): 

A. Γενετικές διεργασίες (Generative processes) 

 Ανάκτηση εικόνων και ιδεών, 

 Συσχέτιση και συνδυασμός αυτών των εικόνων και ιδεών 

Β. Διερευνητικές διαδικασίες (Exploratory processes) 

 Τροποποίηση των ιδεών  

 Επεξεργασία των ιδεών 

 Μετασχηματισμός των ιδεών, (Ward, 2001) 

 Basadur, Runco and Vega (2000)  : 

1. Συνέχεια (Continuum) 

2. Ποικιλία (Variation) 
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3. Ροή (Circulation) 

 

 

Γενικά, οι  δημιουργικές στρατηγικές που επιλέγονται παρουσιάζουν το θέμα, την 

κεντρική ιδέα, το μήνυμα και μας υποδεικνύουν τα σημεία στα οποία πρέπει να 

εστιάσουμε (Parente, 2014). Ουσιαστικά η δημιουργική στρατηγική ορίζει το «τί» θέλει να 

μεταλαμπαδεύσει  μία διαφήμιση στον θεατή. Επιπροσθέτως όμως, σημαντικό ρόλο παίζει 

και  το «πώς» θα μεταφερθεί  στον θεατή  αυτό που θέλουμε μέσω του διαφημιστικού 

μηνύματος. Σε αυτό βοηθούν τα δημιουργικά  μέσα εκτέλεσης  ή τακτικές εκτέλεσης του 

διαφημιστικού μηνύματος (Mueller, 2011) 

Η δημιουργική στρατηγική μπορεί να διαφοροποιηθεί  από τα μέσα ή τακτικές  εκτέλεσης 

(Frazer, Sheehan and Patti, 2002) .Παρόλα αυτά σε ότι αφορά την μελέτη τους, γίνεται 

συνδυαστικά δίνοντας την ίδια βαρύτητα  διότι  « η δημιουργική στρατηγική και η 

εκτέλεση διαμορφώνουν από κοινού το περιεχόμενο και την παρουσίαση μίας 

διαφήμισης» (Ramaprasad and Hasegawa, 1992) 

2.5.1.Δημιουργικές στρατηγικές 

Για τις ανάγκες του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της ανάλυσης  των δημιουργικών 

στρατηγικών και των εκτελέσεων δημιουργήθηκαν από αρκετούς ερευνητές τυπολογίες 

στις οποίες κατηγοριοποίησαν τις διάφορες δημιουργικές  στρατηγικές και τις μορφές 

εκτέλεσής τους. Καμία από αυτές δεν φαίνεται να έχει χαρακτηριστεί ως πλήρως 

αποτελεσματική παρ’ όλα αυτά κάποιες είναι περισσότερο κοινώς αποδεκτές από κάποιες 

άλλες και έχουν χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες έρευνες. 

Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες από αυτές τις τυπολογίες που αφορούν τις δημιουργικές 

στρατηγικές.  

 Vaughn (1980; 1986): 

Το πλέγμα FCB το οποίο κατηγοριοποιούσε τα προϊόντα σύμφωνα με το αν είναι προϊόντα 

χαμηλής ή υψηλής ανάμειξης και με το αν οι αποφάσεις των καταναλωτών για την αγορά 

αυτών θα στηρίζονταν στη λογική ή στο συναίσθημα. 
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Πίνακας 1. Πλέγμα FCB του Vaughn 

 ΛΟΓΙΚΗ 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ  

ΥΨΗΛΗ 

ΑΝΑΜΕΙΞΗ 
ΠΡΟΪΟΝ Α ΠΡΟΪΟΝ Β 

ΧΑΜΗΛΗ 

ΑΝΑΜΕΙΞΗ 
ΠΡΟΪΟΝ Γ ΠΡΟΪΟΝ Δ 

 

Η κατάταξη κάθε προϊόντος στον αντίστοιχο συνδυασμό του Πίνακα 1, οδηγούσε στην  

απόφαση της  επιλογής της δημιουργικής στρατηγικής  δηλαδή του μηνύματος  που θα 

έπρεπε να μεταφερθεί (Wang & Praet, 2015). 

 Rossiter and Percy,1987 ; Rossiter et al,1991: 

Το πλέγμα των Rossiter- Percy  που αποτελεί παραλλαγή του προηγούμενου. (Wanh & 

Praet, 2015) 

Πίνακας 2. Πλέγμα Rossiter-Percy 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΚΙΝΗΤΡΟ 

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

ΚΙΝΗΤΡΟ 

 

ΥΨΗΛΗ 

ΑΝΑΜΕΙΞΗ  
ΠΡΟΪΟΝ Α ΠΡΟΪΟΝ Β 

ΧΑΜΗΛΗ 

ΑΝΑΜΕΙΞΗ  
ΠΡΟΪΟΝ Γ ΠΡΟΪΟΝ Δ 

 Frazer (1983): 

Ο Frazer κατηγοριοποίησε τις δημιουργικές στρατηγικές  στις εξής 7 κατηγορίες  (Laskey, 

Day and Crask,1989): 

1. Γενικές (Generic): Στρατηγική στην οποία δεν γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια 

διαφοροποίησης από τους ανταγωνιστές  

2. Πρωτοποριακές (Preemptive): Σκοπός είναι να αποτελέσει μίμηση για τους 

ανταγωνιστές  
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3. Μοναδικής Πρότασης Πώλησης (Unique Selling Proposition: Βασίζεται σε ένα 

πολύ σημαντικό φυσικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της μάρκας το οποίο την κάνει 

μοναδική. 

4. Εικόνας της μάρκας (Brand Image): Διαφοροποίηση της μάρκας βάσει κάποιον μη 

απτών χαρακτηριστικών  

5. Τοποθέτησης (Positioning) 

6. Απήχησης (Resonance)  

7. Επηρεασμού (Affective): Χρησιμοποιεί μηνύματα για να κερδίσει την προσοχή και 

να επηρεάσει τον καταναλωτή 

 Taylor, 1999: 

O Taylor πρότεινε την τυπολογία “Strategy Wheel” που αποτελείτο από 6 στρατηγικές οι 

οποίες ήταν χωρισμένες σε 2 ομάδες των 3. Η στρατηγική αυτή συνηθίζεται να 

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυτή του Frazer. 

      

 

 

Εικόνα 1. Taylor’s “Strategy wheel” 

 Aaker and Norris (1982)  

Οι Aaker and Norris  πρότειναν έναν διαχωρισμό των  μηνυμάτων στρατηγικής σε 2 

απλούς  βασικούς τύπους: 

Στρατηγική συκινησιακού 
επηρεασμού

(Ritual View)

Επιβεβαίωση του εγώ

(Ego)

Κοινωνική προβολή

(Social)

Συναισθηματική κάλυψη 
(Sensory)

Στρατηγική πληροφοριακού 
επηρεασμού

(Transmission View) 

Ρουτίνα

(Routine)

Έντονη ανάγκη

(Acute Need)

Επιλογή βάσει λογικής 

(Ration)
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Πίνακας 3. Δημιουργικές στρατηγικές των Aaker και Norris 

Α ΤΥΠΟΣ (συναισθηματική 

λειτουργία) 

Β ΤΥΠΟΣ (γνωστική λειτουργία) 

Εικόνας (Image) Πληροφορίας (Informational) 

Συναισθήματος (Emotional) Λογικής (Rational) 

Αίσθησης (Feeling) Γνωστικό (Cognitive) 

 

 Puto and Wells (1984): 

Οι Puto and Wells πρότειναν μία παραλλαγή των Aaker & Norris αναφερόμενοι στον Α 

τύπο ως μετασχηματιστικό και στον Β τύπο ως πληροφοριακό.  

 Kroebel-Riel (1984): 

Διαχώρισαν τις δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές σε λειτουργικές και σε 

συναισθηματικές. (Kroeber-Riel, Werner, 1984) 

 Laskey, Day and Crask (1989) 

 Η συγκεκριμένη ομάδα των ερευνητών πρότεινε μία διαδικασία δύο σταδίων .Η πρώτη 

απόφαση αφορούσε στο αν η διαφήμιση ήταν πληροφοριακή ή μετασχηματιστική και 

έπειτα η επιλογή γινόταν από τις αντίστοιχες υποκατηγορίες. 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ

(Informational)

ΥΠΕΡΒΟΛΗ

(Hyperbole)

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

(Preemptive)

ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΩΛΗΣΗΣ(USP)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

(Comparative)

ΓΕΝΙΚΗ

(Generic)

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ

(Transformational)

ΕΙΚΟΝΑ ΜΑΡΚΑΣ

(Brand Image)

ΕΙΚΟΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

(User Image)

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

(Use occasion)

ΓΕΝΙΚΗ

(Generic)
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Εικόνα 2. Δημιουργικές στρατηγικές των Laskey et al. 

 De Mooij (1994): 

Ο De Mooij πρότεινε να κατηγοριοποιηθούν οι δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές 

σε 8 ομάδες . Αξίζει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη τυπολογία  ήταν περισσότερο 

εξειδικευμένη για μελέτες που σχετίζονταν με την κουλτούρα και τον πολιτισμό 

διαφορετικών χωρών (De Mooij et al., 1994). 

1. Ανακοίνωσης (Announcement) 

2. Παρουσίασης (Display) 

3. Σύνδεσης-συνειρμού (Association) 

4. Μεταφοράς (Transfer) 

5. Διδάγματος (Lesson) 

6. Δράματος (Drama) 

7. Διασκέδασης (Entertainment) 

8. Φαντασίας (Imagination) 

 Wang & Praet (2015): 

Οι Wang & Praet  πιστεύοντας ότι καμία από τις υπάρχουσες τυπολογίες  δεν εξυπηρετεί 

τις ανάγκες ανάλυσης περιεχομένου των διαφημίσεων σε ότι αφορά τις δημιουργικές 

στρατηγικές, αποφάσισαν βασιζόμενοι κυρίως στους Laskey et Al(1989) αλλά και στους 

Puto & Wells (1984), Clow et al.(2002), Simon(1971) και Frazer (1983), να προτείνουν 

μία  τροποποιημένη τυπολογία δημιουργικής στρατηγικής που περιλαμβάνει τρεις κύριες 

στρατηγικές με τις αντίστοιχες  υποκατηγορίες τους και είναι οι εξής: 

Γνωστική (Cognitive) 

 Γενική (Generic)  

 Υπερβολής (Hyperbole) 

 Πραγματικής Περιγραφής (Factual Description) 

 Πρωτοποριακή (Preemptive) 

 Σύγκρισης (Comparative) 

 Μοναδικής Πρότασης Πώλησης 

 

Συναισθηματικής επίδρασης(Affective) 

 Γενική (Generic) 
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 Συναισθηματική (Emotional) 

 Επικέντρωση στους χρήστες της μάρκας (Brand Users) 

 Επικέντρωση στο εμπορικό σήμα (Brand Image) 

 Απήχησης / Περίσταση χρήσης (Resonance/Use occasion) 

 Εταιρική εικόνα (Corporate image) 

 

Κατευθυνόμενης προσπάθειας (Conative) 

 Παρότρυνση για συγκεκριμένη δράση (Action Inducing) 

 Προώθηση Πωλήσεων (Sales Promotional) 

Αρχικά εξέταζαν την κάθε κατηγορία ξεχωριστά και έπειτα ερευνούσαν τους  

συνδυασμούς ανάμεσα στις κύριες στρατηγικές.  

 

 Simon (1971) 

Τέλος, o Simon  το 1971 πρότεινε ένα σύστημα ταξινόμησης που αποτελείτο από 10 

τύπους δημιουργικών στρατηγικών. Ο ίδιος, αποκαλούσε το σύστημα αυτό  «μέθοδοι 

ενεργοποίησης» γιατί ήταν βασισμένο στο γεγονός ότι «τα διάφορα προϊόντα και 

χαρακτηριστικά της κάθε μάρκας απαιτούν διαφορετικές μεθόδους ενεργοποίησης των 

καταναλωτών για να τους προκαλέσεις να αγοράσουν μέσα από μία διαφήμιση» 

(Simon,1971). 

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι αυτά που μας υποδεικνύουν 

τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στην διαφήμιση έτσι ώστε να 

ενεργοποιήσουμε τους καταναλωτές να προβούν σε αγορά και ότι ουσιαστικά η 

δημιουργική στρατηγική που θα αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε  θα μας οδηγήσει 

στον σωστό τρόπο εκτέλεσής της. 

 

Πίνακας 4. Δημιουργικές στρατηγικές Simon 

Δημιουργικές Διαφημιστικές 

Στρατηγικές 
Ορισμός 

Πληροφορία (Information) 
Λιτή παρουσίαση του προϊόντος χωρίς επεξηγήσεις 

και επιχειρήματα 

Επιχείρημα (Argument) Λόγοι για αγορά του προϊόντος 
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«Παιχνίδι» με ήδη υπάρχουσες επιθυμίες 

Κίνητρο με ψυχολογικές 

εκκλήσεις (Motivation with 

psychological appeals) 

Δηλώσεις για το πώς το προϊόν θα ωφελήσει τον 

καταναλωτή 

Χρήση συναισθηματικών μέσων για τη δημιουργία 

μη προϋπαρχουσών επιθυμιών 

Παρουσίαση γεγονότων σε ένα «ειδικά φτιαγμένο 

για τον κάθε καταναλωτή ξεχωριστά» πλαίσιο 

Επαναλαμβανόμενος 

Ισχυρισμός (Repeated 

Assertion) 

“Hard sell”στρατηγική που αφορά μία συγκεκριμένη 

πληροφορία για το προϊόν, συνήθως γενική και χωρίς 

να υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία 

Εντολή (Command) 

Μία «παράλογη» υπενθύμιση (είτε με χρήση hard 

sell είτε soft sell στρατηγικής) για να προδιαθέσει 

θετικά τον καταναλωτή, στηριζόμενη συνήθως από 

κάποιο πρόσωπο εξουσίας 

Εξοικείωση με το εμπορικό 

σήμα (Brand 

Familiarization) 

Φιλική διάθεση με μικρή έως καθόλου εμφανή 

διάθεση πώλησης αλλά υποδεικνύοντας αφοσίωση 

και αξιοπιστία του διαφημιζόμενου προϊόντος 

Συμβολική Συσχέτιση 

(Symbolic Assertion) 

Παρουσίαση μίας πολύ μικρής πληροφορίας. 

Θετική σύνδεση του προϊόντος με ένα μέρος, 

γεγονός, πρόσωπο ή σύμβολο. Σε γενικές γραμμές 

δεν γίνεται προβολή των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος 

Μίμηση (Imitation) 

Μαρτυρία από διασημότητα, από «κρυφής κάμερας» 

συμμετέχοντα ή από κάποιον πλήρως άγνωστο με 

τον οποίο όμως ο θεατής είτε μπορεί να ταυτιστεί 

είτε σέβεται λόγω ορισμένων χαρακτηριστικών του 

Υποχρέωση (Obligation) 

Προσπάθεια του διαφημιζόμενου μέσω δώρων ή 

άλλων πληροφοριών να προκαλέσει στον 

καταναλωτή το αίσθημα της ευγνωμοσύνης 

Έναρξη συνήθειας (Habit 

Starting) 

Προσφορά δείγματος ή μειωμένης τιμής ώστε να 

ωθήσει το καταναλωτή στην τακτική χρήση του 

προϊόντος (ρουτίνα). Συνήθως γίνεται προβολή των 

χαρακτηριστικών του 

 

Η τυπολογία του Simon είναι αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες έρευνες 

ανάλυσης περιεχομένου. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις πιο σημαντικές: 

 Reid et al,1985 

 Martenson,1987 

 Zandpour et al,1992 

 Koudelova and Whitelock, 2001 

 Okazaki and Alonso , 2003 
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 Wei and Jiang,2005 

 Jiang and Wei, 2012 

Οι περισσότερες έρευνες ανάλυσης περιεχομένου διαφημίσεων αφορούν τις επιλογές των 

δημιουργικών στρατηγικών και εκτελέσεων διαφορετικών χωρών καθώς και  τον έλεγχο 

τυποποίησης (Standardization) ή μη (Localization) αυτών των επιλογών  στις διαφημίσεις 

ίδιων προϊόντων διαφορετικών χωρών. 

Η τυπολογία του Simon παρόλο που είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη, κατηγορείται για 

ύπαρξη αδυναμιών. Θεωρείται ότι λείπει ο απλός αλλά σημαντικός διαχωρισμός του 

άξονα γνωστικού-συναισθηματικού που συμπεριλάμβαναν οι Aaker and Norris (1982)  και 

οι Puto and Wells (1984) και ότι συγχέει στοιχεία των δημιουργικών στρατηγικών με 

στοιχεία των δημιουργικών εκτελέσεων (Laskey et al,1989; Ramaprasad and Hasegawa, 

1992).  

2.5.2.Διαφημιστικά μέσα εκτέλεσης 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι μορφές εκτέλεσης αναφέρονται στο «πώς» 

μεταφέρεται το μήνυμα που έχουμε επιλέξει να μεταδώσουμε στον θεατή (Mueller, 2011).  

Όπως και για τις δημιουργικές στρατηγικές, έτσι και για τις εκτελέσεις, έχουν κατά 

καιρούς προταθεί διάφορες τυπολογίες ως προς το ποια τελικά θεωρούνται τα 

διαφημιστικά μέσα εκτέλεσης. 

Ο Stanton (2008) αναφέρει τις εξής δύο τυπολογίες: 

 Arens (1996):  

1. Εικόνες (Picture Package) 

2. Προϊόν (Σκέτο) (Product Alone) 

3. Προϊόν (Κατά τη χρήση) (Product in Use) 

4. Χαρακτηριστικά Προϊόντος (Features) 

5. Σύγκριση προϊόντων (Comparison) 

6. Πλεονεκτήματα (Benefits) 

7. Χιούμορ (Humor) 

8. Μαρτυρία (Testimonial) 

9. Αρνητισμός (Negative Appeal) 

 Vanden Bergh & Katz (1999): 

1. Επίδειξη προϊόντος (Demonstration) 
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2. Μαρτυρία (Testimonial) 

3. Παρουσιαστές (Presenters) 

4. Κομμάτι καθημερινότητας (Slice of Life) 

5. Τρόπος ζωής (Lifestyle) 

6. Κινούμενα σχέδια (Animation) 

7. Χιούμορ (Humor) 

8. Μουσική (Music) 

9. Συναίσθημα (Emotion) 

Παρόμοιες προτάσεις άλλες περισσότερο εμπλουτισμένες με επιπρόσθετα στυλ και  άλλες 

με λιγότερα έκαναν οι Stanton and Burke (1998), οι Ouwersloot and Duncan (2008), ο 

Shimp (1976) και άλλοι. 

Στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιήσουμε την τυπολογία  που προτάθηκε από το 

Επιστημονικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (Schmalensee,1983; Weinberger and Spotts, 1989) 

και χρησιμοποιήθηκε -εκτός άλλων-σε μία από τις έρευνες των Jiang and Wei (2012) στη 

μεθοδολογία της οποίας βασίστηκε και η παρούσα έρευνα. 

 

 

 

Πίνακας 5. Δημιουργικές διαφημιστικά μέσα εκτέλεσης (Επιστημονικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ) 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Μορφή (Format) 
Προϊόν 

(Product) 

Χρήση 

Οπτικών 

Μέσων (Use of 

Visuals) 

Χρήση 

Χιούμορ (Use 

of Humor) 

Χρήση 

Σεξουαλικής 

Σαγήνευσης (Use 

of Sex Appeals 

Ιστορία (History) 

Επίδειξη 

προϊόντος 

(Demonstration 

of product) 

Ρεαλιστικά 

(Realistic) 

Λογοπαίγνιο 

(Pun) 

Σχέση 

(Relationship) 

Κομμάτι της 

καθημερινότητας 

(Slice of Life) 

Εμφάνιση 

προϊόντος 

(Product 

display) 

Φαντασίας ή 

Σουρεαλιστικά 

(Fantasy or 

surreal visuals) 

Αστείο (Joke) 
Έλξη  

(Attraction) 

Πρόβλημα/Λύση 

(Problem/Solution) 

Σύγκριση 

προϊόντων 

(Product 

Comparison) 

Γραφική 

απεικόνιση 

σημείων (Graphic 

display of points) 

Κωμικότητα 

(Ludicrous) 

Προσωπική 

ομορφιά (Personal 

beauty) 

Αναλογία 

(Analogy) 
Τίποτα (None) 

Καρτούν ή 

κινούμενα σχέδια 
Σάτιρα (Satire) Γύμνια (Nudity) 
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(Cartoons or 

animation) 

Άλλα (Others)  
Καθόλου οπτικά 

μέσα (No visuals) 
Ειρωνεία (Irony) 

Δεν 

χρησιμοποιείται 

(Not used) 

   

Δεν 

χρησιμοποιείται 

(Not used) 

 

 

 

2.5.3. Προγενέστερες έρευνες 

Οι περισσότεροι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί επικεντρώνονταν σε συγκεκριμένα 

μέσα εκτέλεσης όπως για παράδειγμα μόνο στο χιούμορ ή στο φόβο. Η πρώτη έρευνα που 

έγινε χρησιμοποιώντας μία μεγάλη βάση δεδομένων με τηλεοπτικές διαφημίσεις (1.000) 

ήταν των  Stewart and Furse (1986). Οι Stewart and Furse (1986)  επικεντρώθηκαν στην 

επίδραση των μέσων εκτέλεσης στον καταναλωτή και συμπέραναν ότι υπήρχαν αρκετές 

αποκλίσεις ανάλογα με το κριτήριο που χρησιμοποιείτο κάθε φορά.  

Μετέπειτα, οι Laskey et al (1994) βασιζόμενοι στην μελέτη των προηγούμενων αλλά 

εξελίσσοντάς την χρησιμοποιώντας την τυπολογία του Shimp (1976)  κατέληξαν στο 

γεγονός ότι τα στυλ εκτέλεσης επηρέαζαν τον καταναλωτή ως προς την ανάκληση και στο 

κυρίως μήνυμα που περιείχε η διαφήμιση ,αλλά όχι ως προς  την πειθώ. 

Κάποια γενικά συμπεράσματα  ερευνών σε ότι αφορά τις στρατηγικές που μπορεί να 

ακολουθεί κυρίως μία εταιρία που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες είναι ότι όταν 

ακολουθείται μία παγκόσμια κοινή στρατηγική υπάρχει τυποποίηση όλων των 

δημιουργικών στρατηγικών και εκτελέσεων και όταν ακολουθείται στρατηγική η οποία 

χρειάζεται να είναι προσαρμοσμένη σε κάθε τόπο τότε όλες οι στρατηγικές είναι 

διαφορετικά προσαρμοσμένες σε κάθε χώρα (Jiang & Wei, 2002). 

Ωστόσο, υφίσταται και η περίπτωση της Glocal στρατηγικής κατά την οποία οι 

δημιουργικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται είναι όμοιες για όλες τις χώρες, αλλά ο 

τρόπος υλοποίησης (μορφές εκτέλεσης) θα είναι διαφορετικά προσαρμοσμένος σε κάθε 

χώρα . Αυτή η στρατηγική αποκαλούμενη και ως «δημιουργική στρατηγική πολλαπλών 

εκτελέσεων» (one-creative multiple execution strategy), είναι αυτή που συνήθως 

προτιμάται (Jiang & Wei,2002). Ειδικότερα σε ότι αφορά τις επιλογές των πολυεθνικών 

εταιριών, οι δημιουργικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν σε διαφορετικές χώρες είναι 
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τυποποιημένες ενώ οι εκτελέσεις προσαρμόζονται κατά τόπους στις ξένες αγορές (Eger, 

1987). 

Συνοπτικά, παρακάτω παραθέτουμε κάποια συμπεράσματα μελετών που αφορούν στη 

χρήση των δημιουργικών στρατηγικών και εκτελέσεων διαφόρων χωρών: 

 Η μουσική παίζει μεγαλύτερο ρόλο στις διαφημίσεις της Δομινικανής Δημοκρατίας 

παρά στις διαφημίσεις των Η.Π.Α. (Murray and Murray,1996)  

  Στην Κίνα η χρήση του  χιούμορ στις διαφημίσεις είναι μεγαλύτερη σε σχέση με 

τις Η.Π.Α. (Jiang & Wei, 2002) 

 Οι Αμερικανο-ισπανοί είτε αυτοί που είναι Ισπανόφωνοι είτε αυτοί που είναι 

δίγλωσσοι, πείθονται περισσότερο όταν παρακολουθούν διαφημίσεις που είναι 

στην Ισπανική γλώσσα και ενσωματωμένες στα Ισπανικά προγράμματα, παρά στις 

Αγγλικές διαφημίσεις που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια αγγλικών 

προγραμμάτων (Roslow and Nicholls, 1995). 

 Στην Κίνα υπάρχει η τάση να προβολής της αξίας της οικογένειας, της παράδοσης 

αλλά και της τεχνολογίας, ενώ στις ΗΠΑ  τείνουν να προβάλλουν τη διασκέδαση, 

τον ατομικισμό καθώς και οικονομικά θέματα. (Cheng and Schweitzer, 1996) 

Μολονότι ο αριθμός των ερευνών σε ότι αφορά το περιεχόμενο των διαφημίσεων 

αλκοολούχων ποτών είναι αρκετά περιορισμένος, στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση περιεχομένου των έντυπων διαφημίσεων αλκοολούχων ποτών και συγκεκριμένα 

αυτές των περιοδικών (Ζώτος, 2000). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Koudelova και Whitelock (2001)  εξετάζοντας διάφορες 

τηλεοπτικές διαφημίσεις της Τσέχικης Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα 

στις οποίες υπήρχαν κι αυτές των αλκοολούχων ποτών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

στην Τσεχία το μεγαλύτερο ποσοστό υπήρχε στη στρατηγική «Μίμηση» ,όχι όμως με τη 

χρήση διάσημων προσωπικοτήτων αλλά χρησιμοποιώντας κοινούς καθημερινούς 

ανθρώπους με τους οποίους μπορούσε να ταυτιστεί  ο καταναλωτής. Αντιθέτως, στην 

Αγγλία η συγκεκριμένη δημιουργική στρατηγική είχε ποσοστό  0 %.  Η στρατηγική του 

«Εξοικείωσης με τη μάρκα»  ήταν μία κοινή επιλογή από  όλες τις Τσέχικες διαφημίσεις οι 

οποίες είχαν παντελή απουσία πληροφοριακών διαφημίσεων σε σχέση με το Ηνωμένο 

Βασίλειο. 
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε τις ερευνητικές υποθέσεις ώστε να μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας με αυτές τις υποθέσεις 

οι οποίες προκύπτουν βάσει της θεωρίας. Αρχικά, οι ερευνητικές υποθέσεις που θα 

προταθούν αφορούν: 

Α. τις δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές και εκτελέσεις των διαφημίσεων 

αλκοολούχων ποτών που εφαρμόστηκαν κατά τα έτη 2006 έως 2017  

Β .τις δημιουργικές στρατηγικές και εκτελέσεις των διαφημίσεων αλκοολούχων ποτών 

που εφαρμόστηκαν από τις εταιρίες αλκοολούχων ποτών τα τελευταία 12 χρόνια 

Α.  Η βιβλιογραφία που σχετίζεται με μακροχρόνιες μελέτες για τη χρήση των 

δημιουργικών στρατηγικών και εκτελέσεων παρόλο που είναι αρκετά περιορισμένη, 

καθώς οι περισσότερες μελετάνε το περιεχόμενο των διαφημίσεων συγκεκριμένης 

χρονικής περιόδου, θα αποτελέσει τη βάση για τις ερευνητικές μας υποθέσεις. 

 Δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές 

Παλαιότερα, για την ακρίβεια στις αρχές του προηγούμενο αιώνα (1900-1910), οι 

περισσότερες διαφημίσεις βασίζονταν στην στρατηγική της «Πληροφορίας» καθώς και 

στην στρατηγική των «Επιχειρημάτων» η οποία προέβαλε τους λόγους αγοράς του 

διαφημιζόμενου προϊόντος (Beard, 2005). Την επόμενη  δεκαετία όμως και 

συγκεκριμένα το 1920, με πρωτοπόρο τον Theodore F. Mac Manus, ξεκίνησε η 

εφαρμογή της στρατηγικής των συναισθηματικών κινήτρων (Beard, 2005). Οι 

διαφημίσεις επικεντρώθηκαν στις ανάγκες των πελατών αφού επικρατούσε η 

πεποίθηση ότι πλέον το καταναλωτικό κοινό ανταποκρινόταν περισσότερο στις 

συναισθηματικές και όχι στις λογικές πληροφοριακές εκκλήσεις (Beard, 2005). 

Έπειτα, τη δεκαετία 1950-1960 όπου και η χρήση της τηλεόρασης ξεκίνησε να είναι 

μεγαλύτερη, η δημιουργικότητα αυξήθηκε κάτι όμως που δεν έμελλε να συνεχιστεί και 

την επόμενη δεκαετία κατά την οποία στράφηκε και πάλι στη στρατηγική της 

πληροφορίας (Beard, 2005). 

Η Πετρελαιακή κρίση που έφερε την παγκόσμια οικονομική κρίση δημιούργησε την 

ανάγκη στους καταναλωτές, σύμφωνα με τον Angelus (1971),  να θέλουν να 

λαμβάνουν γνώση μόνο για  τη χρηστικότητα του προϊόντος πριν το αγοράσουν και για 

τίποτα άλλο. Παρόλα αυτά η ίδια η κρίση με τα χρόνια δημιούργησε ευκαιρίες για 
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έκφραση και δημιουργικότητα φτάνοντας στη δεκαετία του ‘90 όπου  μαζί με τη χρήση 

της πληροφοριακής διαφήμισης επανήλθαν οι διαφημίσεις συναισθηματικών 

επικλήσεων δημιουργώντας διαμάχες για το αν τελικά  έπρεπε οι διαφημίσεις να 

δίνουν τα απλά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή αν έπρεπε να ωθούν τον καταναλωτή 

να αναπτύσσει συναισθηματική σχέση με τις μάρκες (Vagnoni, 1997). 

Τα τελευταία χρόνια οι διαφημίσεις συνεχίζουν και «πουλάνε» συναίσθημα και όχι 

προϊόντα (Jhally, 2003). Παρόλα αυτά ερευνητές και διαφημιστές έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους και  στο συμβολικό νόημα που αποδίδουν οι καταναλωτές στις 

μάρκες χρησιμοποιώντας τη δημιουργική στρατηγική της «Συμβολικής συσχέτισης». 

Σύμφωνα με τον Elliott (1997, p. 286), «οι καταναλωτές πλέον αγοράζουν τα προϊόντα 

όχι μόνο ως προς τη χρηστικότητα αυτών αλλά ως προς τη συμβολική τους σημασία» 

αφού επικρατεί η αντίληψη πως η επικοινωνία του προϊόντος μέσω της διαφήμισης 

πρέπει να εξελίσσεται σε επικοινωνία τρόπου ζωής βασισμένου σε συμβολικές αξίες 

και έννοιες (Tan and Ming, 2003). 

Σε ότι αφορά τη χρήση της δημιουργικής στρατηγικής της «Μίμησης» της οποίας ένα 

κομμάτι είναι η χρήση διάσημων προσωπικοτήτων, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή  

παρατηρείται ότι ανέκαθεν, και μάλιστα από το 1890, υπήρχε μία τάση προτίμησης 

χρήσης διάσημων προσώπων, εντούτοις η χρήση της έχει αρχίσει να εντείνεται κυρίως 

τα τελευταία 20 χρόνια (Fleck, Korchia and Le Roy, 2012).  Συγκεκριμένα, στα τέλη 

της δεκαετίας του ‘70, 1 στις 6 διαφημίσεις των Η.Π.Α. περιείχε μία διασημότητα 

(Howard, 1979). Στο τέλος της δεκαετίας του ’80, σύμφωνα με τον Motavalli (1988), 

υπήρξε αύξηση της χρήσης της ενώ στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 πλέον το 25% 

όλων των τηλεοπτικών διαφημίσεων  χρησιμοποιούσαν διάσημες προσωπικότητες 

(Shimp, 2000). Τα τελευταία χρόνια - εκτός των Η.Π.Α. και του  Ηνωμένου Βασιλείου 

που κυμαίνονται στα ποσοστά της προηγούμενης δεκαετίας-υπάρχουν χώρες όπως η 

Νότια Κορέα που το 57% των διαφημίσεών της εφαρμόζουν την συγκεκριμένη 

στρατηγική προβάλλοντας στις διαφημίσεις τους διάσημες προσωπικότητες (Doss, 

2011). 

 Βάσει λοιπών των δεδομένων ερευνών και παρατηρώντας ότι ανάλογα με την χρονική 

περίοδο επιλέγονταν διαφορετικές δημιουργικές στρατηγικές, προκύπτουν οι 

παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις: 

H10 (Μηδενική υπόθεση): οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές 

εξαρτώνται από τη χρονιά προβολής της διαφήμισης  
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Η1 (Εναλλακτική υπόθεση) : οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές 

στρατηγικές δεν εξαρτώνται από τη χρονιά προβολής της διαφήμισης 

 Μορφές εκτέλεσης 

 Μορφή (Format) 

Για την επίδραση των διαφημίσεων που κάνουν χρήση των μορφών εκτέλεσης έχουν γίνει 

αρκετές μελέτες, ωστόσο για την μακροχρόνια εφαρμογή αυτών και για την χρήση τους 

ανα τα χρόνια, δεν έχουν εντοπιστεί ευρήματα. Παρόλα αυτά βάσει της προηγούμενης 

λογικής της χρήσης των δημιουργικών στρατηγικών παρατίθενται οι παρακάτω 

ερευνητικές υποθέσεις: 

Η20 (Μηδενική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη  

μορφή εξαρτάται από τη χρονιά προβολής της διαφήμισης 

Η2 (Εναλλακτική υπόθεση) : η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη 

μορφή δεν εξαρτάται από τη χρονιά προβολής της διαφήμισης 

 Προϊόν (Product) 

Ομοίως, δεν υπάρχουν μακροχρόνιες έρευνες για τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων. 

Ωστόσο σε ότι αφορά τη σύγκριση προϊόντων συγκεκριμένα, για την ελληνική 

πραγματικότητα υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα . Παρόλο που είναι νομολογικά επιτρεπτή, 

η εφαρμογή της είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα που έχει οδηγήσει στην εδώ και χρόνια  

μη χρήση της (Ευθυμίου, 2015). Βασιζόμενοι σε αυτό το σκέλος των μέσων του τρόπου 

παρουσίασης των προϊόντων και γενικεύοντάς το οδηγούμαστε στις εξής ερευνητικές 

υποθέσεις: 

H30 (Μηδενική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά το 

προϊόν δεν εξαρτάται από τη χρονιά προβολής της διαφήμισης 

Η3 (Εναλλακτική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά το 

προϊόν εξαρτάται από τη χρονιά προβολής της διαφήμισης 

 Οπτικά μέσα (Visuals) 

Σε ότι αφορά τη χρήση οπτικών μέσων, οι ερευνητικές μας υποθέσεις θα βασιστούν  σε 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τη χρήση κινουμένων σχεδίων (animation).  Κατά τη 

δεκαετία του ’90, παρόλο που  ήδη υπήρχαν οι δυνατότητες εκμετάλλευσης και χρήσης 

εξελιγμένων τεχνικών μέσων για την εφαρμογή της συγκεκριμένης στρατηγικής, 
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παρατηρήθηκε ότι οι διαφημίσεις  που δεν το εφάρμοζαν ως μέσο εκτέλεσης ήταν 

περισσότερες από αυτές που το εφάρμοζαν (Callcott and Lee, 1994). Βάσει αυτής της 

μελέτης οδηγούμαστε στις εξής ερευνητικές υποθέσεις: 

H40 (Μηδενική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη 

χρήση οπτικών μέσων δεν εξαρτάται από τη χρονιά προβολής της διαφήμισης 

Η4 (Εναλλακτική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη 

χρήση οπτικών μέσων δεν εξαρτάται από τη χρονιά προβολής της διαφήμισης 

 Χιούμορ (Humor) 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τις προγενέστερες δεκαετίες επικρατούσε η 

διαφήμιση της πληροφορίας και της χρηστικότητας του προϊόντος λόγω του ότι ίσχυε η 

άποψη πως η χρήση οποιασδήποτε συναισθηματική προσέγγισης θα αποσπούσε τον 

καταναλωτή από το ίδιο το προϊόν και έτσι δεν θα οδηγούσε στην πώλησή του 

(Χατζηθωμάς, 2008 ; Fox, 1984). Έτσι, η εφαρμογή του στις διαφημίσεις ξεκίνησε το 

1920 αλλά κοινώς αποδεκτή ξεκίνησε να γίνεται από τη δεκαετία του ‘30 και έπειτα. Τη 

δεκαετία ‘50-‘60 η χρήση του έγινε πιο έντονη φτάνοντας στα τελευταία χρόνια που 1 στις 

5 διαφημίσεις θεωρούνται χιουμοριστικές (Beard, 2005). Σύμφωνα με αυτές τις έρευνες 

καθώς και με το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Devaney (2002), η συχνότητα χρήσης 

χιούμορ πρέπει να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενους κοινωνικούς παράγοντες όπως η 

διάθεση της εποχής και η κατάσταση της οικονομίας, οδηγούμαστε στις παρακάτω 

ερευνητικές υποθέσεις: 

Η50 (Μηδενική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη 

χρήση χιούμορ εξαρτάται από τη χρονιά προβολής της διαφήμισης 

Η5 (Εναλλακτική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη 

χρήση χιούμορ εξαρτάται από τη χρονιά προβολής της διαφήμισης 

 

 Χρήση σεξουαλικών μέσων ( Use of Sex Appeals) 

Η χρήση σεξουαλικών μέσων στη διαφήμιση χρησιμοποιείται από την αρχή της εμφάνισής 

της μέχρι και σήμερα σε μία ευρεία γκάμα προϊόντων συμπεριλαμβανομένου των 

αλκοολούχων ποτών αλλά και προϊόντων που δεν έχουν ουδεμία σύνδεση με τη 

σεξουαλικότητα. Από το 1885 μέχρι και σήμερα η παρουσία των σεξουαλικών μέσων είτε 

μέσω μόνο γυναικών (παλαιότερα) είτε αντρών, είτε ημίγυμνων ή μη, είτε προωθώντας 
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την έλξη είτε μία ρομαντική σχέση ζευγαριού είναι έντονη ανεξαρτήτου εποχής (Reichert, 

2002). 

Η6 (Μηδενική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη χρήση 

σεξουαλικών μέσων δεν εξαρτάται από τη χρονιά προβολής της  διαφήμισης 

Η6 (Εναλλακτική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη 

χρήση σεξουαλικών μέσων εξαρτάται από τη χρονιά προβολής της διαφήμισης 

 Β. Για το Β μέρος των ερευνητικών μας υποθέσεων δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

αντίστοιχες μελέτες που αφορούν την επιλογή των δημιουργικών στρατηγικών και των 

μέσων εκτέλεσης διαφημίσεων διαφορετικών εταιριών στην ίδια χώρα, παρά μόνο μελέτες 

των επιλογών των εταιριών που προβάλλουν το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές χώρες. 

Βασιζόμενοι στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες διαφημίσεις προβάλλονται στην Ελλάδα 

από τις εταιρίες και άρα υπο κοινό ελληνικό πλαίσιο παραθέτουμε τις παρακάτω 

ερευνητικές υποθέσεις: 

 Δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές 

H10 (Μηδενική υπόθεση): οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές 

είναι ανεξάρτητες από την εταιρία στην οποία ανήκει το διαφημιζόμενο προϊόν 

Η1 (Εναλλακτική υπόθεση) : οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές 

στρατηγικές εξαρτώνται από την εταιρία στην οποία ανήκει το διαφημιζόμενο 

προϊόν 

 Μορφές εκτέλεσης 

 Μορφή (Format): 

Η20 (Μηδενική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη  

μορφή  δεν εξαρτάται από την εταιρία στην οποία ανήκει το διαφημιζόμενο προϊόν 

Η2 (Εναλλακτική υπόθεση) : η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη  

μορφή  εξαρτάται από την εταιρία στην οποία ανήκει το διαφημιζόμενο προϊόν 

 Προϊόν (Product): 

H30 (Μηδενική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά το 

προϊόν δεν εξαρτάται από την εταιρία στην οποία ανήκει το διαφημιζόμενο προϊόν 

Η3 (Εναλλακτική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά το 

προϊόν εξαρτάται από την εταιρία στην οποία ανήκει το διαφημιζόμενο προϊόν 
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 Οπτικά μέσα (Visuals): 

H40 (Μηδενική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη 

χρήση οπτικών μέσων δεν εξαρτάται από την εταιρία στην οποία ανήκει το διαφημιζόμενο 

προϊόν 

Η4 (Εναλλακτική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη 

χρήση οπτικών μέσων εξαρτάται από την εταιρία στην οποία ανήκει το διαφημιζόμενο 

προϊόν 

 Χιούμορ (Humor) 

Η50 (Μηδενική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη 

χρήση χιούμορ δεν εξαρτάται από την εταιρία στην οποία ανήκει το διαφημιζόμενο προϊόν 

Η5 (Εναλλακτική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη 

χρήση χιούμορ εξαρτάται από την εταιρία στην οποία ανήκει το διαφημιζόμενο προϊόν 

 Χρήση σεξουαλικών μέσων ( Use of Sex Appeals) 

Η60 (Μηδενική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη 

χρήση σεξουαλικών μέσων δεν εξαρτάται από την εταιρία στην οποία ανήκει το 

διαφημιζόμενο προϊόν 

Η6 (Εναλλακτική υπόθεση): η επιλεγείσα δημιουργική μορφή εκτέλεσης που αφορά τη 

χρήση σεξουαλικών μέσων εξαρτάται από την εταιρία στην οποία ανήκει το 

διαφημιζόμενο προϊόν 
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Ερευνητική διαδικασία  

Η ανάλυση περιεχομένου-δηλαδή η ανάλυση γραπτών, λεκτικών ή οπτικών μηνυμάτων 

επικοινωνίας(Cole,1988)- είναι η ερευνητική διαδικασία που επιλέχθηκε για την παρούσα 

μελέτη. Θεωρείται ως μία από τις πιο ευέλικτες ερευνητικές μεθόδους και έχει 

χρησιμοποιηθεί στην ψυχολογία, στην  κοινωνιολογία, στην πολιτική, στη δημοσιογραφία, 

στις επιχειρήσεις και σε άλλες επιστήμες είτε μόνη της είτε συνδυαστικά με άλλες 

μεθόδους. Οι ρίζες της βρίσκονται στη μελέτη των μαζικών επικοινωνιών τη δεκαετία του 

’50 με την άφιξη της τηλεόρασης όπου  αναλύονταν η βία, ο ρατσισμός και η γυναικεία 

εκμετάλλευση μέσω των προγραμμάτων που προβάλλονταν.  Τον 19ο αιώνα 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ανάλυση πολιτικών ομιλιών, ύμνων, περιοδικών 

και εφημερίδων. (Harwood & Garry, 2003) 

Ένας από τους αρκετούς  ορισμούς που κατά καιρούς δόθηκαν ήταν ότι  η ανάλυση 

περιεχομένου είναι research technique for making replicable and valid inferences from 

data to their content(Krippendorff, 2004) 

Η συγκεκριμένη μέθοδος, ανάλογα με την περίπτωση και με το τί θέλουμε να 

μελετήσουμε διακρίνεται σε ποιοτική και ποσοτική . Οι Lasswell, Lenner και Pool(1952) 

υποστήριζαν πως η ποσοτική μέθοδος  είναι η τεχνική που καταφέρνει να περιγράψει με 

άριστη αντικειμενικότητα και ακρίβεια τί λέγεται, σε ένα συγκεκριμένο μέρος μία 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Παρόλο που κάποιοι ερευνητές ( Shoemaker and Reese, 

1996) πίστευαν ότι η ανάλυση των media θα έπρεπε να γίνεται με τη χρήση και των δύο 

μεθόδων, ακολουθώντας την άποψη του Neuendοrf (2002) ότι η ανάλυση των media  είναι 

καθαρά «ποσοτική υπόθεση», την χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα έρευνα. 

Συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα έγινε καταγραφή  όλων των τηλεοπτικών 

διαφημίσεων  στο πρόγραμμα Microsoft Excel 2013 στο οποίο υπήρχαν ήδη 

καταχωρημένες σε στήλες οι διάφορες διαφημιστικές στρατηγικές και τα στυλ των 

μορφών εκτέλεσης .    

Στη συνέχεια και αφού εξετάστηκε μία προς μία η κάθε τηλεοπτική διαφήμιση, 

χρησιμοποιήθηκε η κωδικοποίηση 0 ή 1 για να γίνει διακριτή  η ύπαρξη (1) ή όχι (0) της 

εκάστοτε στρατηγικής και εκτέλεσης στην αντίστοιχη τηλεοπτική διαφήμιση. 

Για την καταγραφή της κάθε διαφήμισης χρησιμοποιήθηκε ,η μάρκα του  διαφημιζόμενου 

προϊόντος, η αντίστοιχη εταιρία παραγωγής της και η χρονιά προβολής του τηλεοπτικού 
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σποτ. Στο τέλος, πραγματοποιήθηκαν  δύο ξεχωριστές αναλύσεις η μία βάσει της εταιρίας  

του προϊόντος και η άλλη βάσει της χρονολογίας εμφάνισης. 

4.2 Δείγμα 

Για την παρούσα έρευνα συλλέχθηκε δείγμα 198 τηλεοπτικών διαφημίσεων αλκοολούχων 

ποτών το οποίο παραχωρήθηκε από την βάση δεδομένων της Media Services S.A.  

Μελετήθηκαν συνολικά 13 εταιρίες αλκοολούχων ποτών. Αναλυτική έρευνα έγινε  μόνο 

στις 6 εταιρίες που είχαν μεγαλύτερο αριθμό διαφημιστικών μηνυμάτων (Amvyx, 

Beverage, Coca—cola 3E, Diageo, Karoulias, Pernod Ricard ) ενώ οι υπόλοιπες 

ομαδοποιήθηκαν σε μία κατηγορία (Λοιπές). 

Το δείγμα αφορούσε διαφημίσεις που προβλήθηκαν στην ελληνική τηλεόραση την 

περίοδο 2006 έως 2017. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν : 

 36 διαφημίσεις του έτους 2006 

 25 διαφημίσεις του έτους 2007 

 26 διαφημίσεις του έτους 2008 

 20 διαφημίσεις του έτους 2009 

 19 διαφημίσεις του έτους 2010 

 9 διαφημίσεις του έτους 2011 

 5 διαφημίσεις του έτους  2012 

 12 διαφημίσεις του έτους 2013 

 10 διαφημίσεις του έτους 2014 

 12 διαφημίσεις του έτους 2015 

 10 διαφημίσεις του έτους 2016 

 13 διαφημίσεις του έτους 2017 

Ως τυπολογία όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκε αυτή του 

Simon (1971) για τις δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές και του Επιστημονικού  

Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (Πίνακας 4 και Πίνακας 5).   

4.3 Στατιστικά 

Εκτός από το πρόγραμμα Microsoft Excel 2013  που προαναφέραμε, το Στατιστικό πακέτο 

για τις Κοινωνικές επιστήμες ( Statistical Package for Social Sciences-SPSS) –πρόγραμμα 

καταγραφής διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων-είναι το εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας.  
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Η ιστορία του SPSS μετράει 50 χρόνια όταν 3 νέοι από διαφορετικά επαγγελματικά 

υπόβαθρα (Norman H. Nie, C. Hadlaj (Tex) Hull and Dale H. Bent, 1968) αναγνώρισαν τη 

σημασία αλλά και την ανάγκη του να μπορεί κάποιος να μετατρέπει δεδομένα σε 

πληροφορίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη ορθών αποφάσεων και 

ανέπτυξαν ένα σύστημα λογισμικού βασισμένο στη στατιστική (spss, n.d.) 

Το SPSS είναι πλέον από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα και χρησιμοποιείται από 

επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια αλλά και από ερευνητές διαφόρων 

επιστημονικών πεδίων.  

Επιπλέον, μέσω του SPSS  χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος στατιστικού ελέγχου Χ2 (chi-

square) η οποία μας βοήθησε στον έλεγχο της ανεξαρτησίας των δύο κατηγορικών 

μεταβλητών (Franke, Ho and Christie 2011). 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Συνολικά, κατά την πάροδο αυτών των ετών, η δημιουργική στρατηγική που φαίνεται να 

χρησιμοποιήθηκε περισσότερο ήταν αυτή της «Συμβολικής συσχέτισης» με μεγάλη 

διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες και λιγότερο (εκτός της « Έναρξης συνήθειας» που δεν 

χρησιμοποιήθηκε καθόλου ) η «Υποχρέωση» και η «Εντολή». Σε γενικές γραμμές η 

επικρατέστερη  επιλογή της μορφής ήταν άλλη από τις προς εξέταση μορφές με πρώτη 

επικρατέστερη από τις υπόλοιπες την «Ιστορία» και τελευταία την «Πρόβλημα/Λύση». Σε 

ότι αφορά την παρουσίαση των προϊόντων η «Σύγκριση προϊόντων» απουσιάζει παντελώς 

ενώ η απλή «Προβολή του προϊόντος» φαίνεται να επικρατεί στις περισσότερες 

διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών ενώ η απουσία των οπτικών μέσων είναι αισθητή με μία 

μικρή τάση για χρήση «Φαντασίας ή σουρεαλιστικών» μέσων. Εξετάζοντας τη χρήση 

χιούμορ διαπιστώθηκε πως  η επικρατέστερη μορφή χιούμορ που χρησιμοποιείται είναι 

αυτή της «Κωμικότητας» ενώ το «Λογοπαίγνιο» δείχνει να έχει μηδενική προτίμηση. 

Τέλος, στις διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών παρατηρείται η απουσία σεξουαλικών 

μέσων προσέλκυσης στις περισσότερες διαφημίσεις καθώς και η απουσία γυμνού. Παρόλα 

αυτά υπάρχει μία μικρή τάση  να χρησιμοποιείται η προσωπική ομορφιά ως μέσο 

προσέλκυσης. 

Αναλυτικότερα: 

5.1 Αποτελέσματα σύγκρισης διαφημιστικών στρατηγικών ανά έτος 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα που αφορούν τις δημιουργικές διαφημιστικές 

στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν στις τηλεοπτικές διαφημίσεις των αλκοολούχων 

ποτών κατά την πάροδο των τελευταίων 12 χρόνων (από το 2006 έως το 2017 ) και 

διεξήχθησαν με την εφαρμογή της μεθόδου  chi-square (x2 ) συνοψίζονται στον Πίνακα 6. 

Εξετάζοντας τη σχέση των δημιουργικών στρατηγικών με τις χρονολογίες προβολής των 

τηλεοπτικών διαφημίσεων σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις που 

παραθέσαμε σε προηγούμενη ενότητα οδηγούμαστε στα εξής:  

 Η δημιουργική στρατηγική «Έναρξη συνήθειας» δεν χρησιμοποιήθηκε ουδέποτε τα 

τελευταία 12 χρόνια γεγονός που μας οδηγεί στη μη περαιτέρω ανάλυσή της. 

 Αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Η10. 
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Η επιλογή των διαφημιστικών στρατηγικών εξαρτάται από το έτος προβολής των 

τηλεοπτικών διαφημίσεων λόγω του ότι η τιμή p συμβαίνει να είναι παντού μεγαλύτερη 

από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05 πράγμα που μας οδηγεί στην αποδοχή της μηδενικής 

υπόθεσης. 
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Πίνακας 6. Αποτελέσματα χρήσης δημιουργικών στρατηγικών ανά έτος 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

2006 

N 

(%) 

2007

N 

(%) 

2008

N 

(%) 

2009

N 

(%) 

2010

N 

(%) 

2011

N 

(%) 

2012

N 

(%) 

2013 

N 

(%) 

2014

N 

(%) 

2015

N 

(%) 

2016

N 

(%) 

2017

N 

(%) 

Sig. 

Πληροφορία (Information) 
2 5 0 3 2 0 0 2 0 4 2 1 X2= 17,745 

5,6% 20% 0% 15% 10,5% 0% 0% 16,7% 0% 33,3% 20%  7,1% P<0,088 

Επιχείρημα (Argument) 
5 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 X2=8,353 

13,9% 4% 3,8% 10% 10,5% 11,1% 0% 0% 0% 0% 0% 7,1% P<0,681 

Κίνητρο με ψυχολογικές επικλήσεις 

(Motivation with psychological 

appeals) 

5 6 6 4 2 1 1 2 5 0 2 7 X2=18,439 

13,9% 24% 23,1% 20% 10,5% 11,1% 20% 25% 50% 0% 20% 50% P<0,072 

Επαναλαμβανόμενος ισχυρισμός 

(Repeated Assertion) 

2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 X2=15,485 

5,6% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 8,3% 0% 0% 0% 0% P<0,147 

Εντολή (Command) 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X2=9,092 

5,6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% P<0,613 

Εξοικείωση με τη μάρκα 

(Brand familiarization) 

1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 X2=9,193 

2,8% 4% 3,8% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 8,3% 10% 7,1% P<0,604 

Συμβολική συσχέτιση 

(Symbolic Association) 

17 10 16 9 8 6 2 6 3 4 4 4 X2=8,339 

47,2% 40% 61,5% 45% 42,1% 66,7% 40% 50% 30% 33,3% 40% 28,6% P<0,683 

Μίμηση (Imitation) 
2 2 1 2 5 0 0 0 2 3 1 0 X2=17,412 

5,6% 8% 3,8% 10% 26,3% 0% 0% 0% 20% 25% 10% 0% P<0,096 

Υποχρέωση (Obligation) 
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 X2=12,938 

0% 0% 3,8% 0% 0% 11,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% P<0,297 

Έναρξη συνήθειας (Habit starting) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 
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5.2 Αποτελέσματα σύγκρισης δημιουργικών μέσων εκτέλεσης ανά έτος 

5.2.1. Μορφή 

Τα αποτελέσματα που αφορούν τη «Μορφή» των δημιουργικών μέσων εκτέλεσης που 

χρησιμοποιήθηκαν στις τηλεοπτικές διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών κατά την 

πάροδο των τελευταίων 12 χρόνων (από το 2006 έως το 2017 ) και διεξήχθησαν με την 

εφαρμογή της μεθόδου  chi-square (x2 ) συνοψίζονται στον Πίνακα 7. 

Εξετάζοντας τη σχέση των μορφών εκτέλεσης με τις χρονολογίες προβολής των 

τηλεοπτικών διαφημίσεων σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις που 

παραθέσαμε σε προηγούμενη ενότητα οδηγούμαστε στα εξής:  

 Αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Η20. 

Η επιλογή της οποιασδήποτε μορφής της εκτέλεσης της τηλεοπτικής διαφήμισης των 

αλκοολούχων ποτών εξαρτάται από το έτος προβολής των τηλεοπτικών διαφημίσεων 

λόγω του ότι η τιμή p συμβαίνει να είναι σε όλα τα είδη μορφών μεγαλύτερη από το 

επίπεδο σημαντικότητας 0,05.  
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Πίνακας 7. Αποτελέσματα χρήσης των μορφών εκτέλεσης  ανά έτος 

ΜΟΡΦΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

2006 

N 

(%) 

2007

N 

(%) 

2008

N 

(%) 

2009

N 

(%) 

2010

N 

(%) 

2011

N 

(%) 

2012

N 

(%) 

2013 

N 

(%) 

2014

N 

(%) 

2015

N 

(%) 

2016

N 

(%) 

2017

N 

(%) 

Sig. 

Μορφή (Format) 

Ιστορία (Story) 
4 4 4 4 8 2 1 4 5 4 2 6 X2=16,414 

11,1% 16% 15,4% 20% 42,1% 22,2% 20% 33,3% 50% 33,3% 20% 42,9% P<0,126 

Κομμάτι της ζωής  

(Slice of life) 

8 9 5 5 5 3 0 3 2 1 2 2 X2=7,043 

22,2% 36% 19,2% 25% 26,3% 33,3% 0% 25% 20% 8,3% 20% 14,3% P<0,796 

Πρόβλημα/Λύση 

(Problem/Solution) 

1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 X2=9,301 

2,8% 0% 3,8% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% P<0,594 

Αναλογία (Analogy) 
6 1 3 1 0 0 0 0 0 1 2 1 X2=12,205 

16,7% 4% 11,5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 8,3% 20% 7,1% P<0,348 

Άλλα 

(Others) 

17 11 12 8 5 4 4 5 3 6 4 5 X2=6,683 

47,2% 44% 46,2% 40% 26,3% 44,4% 80% 41,7% 30% 50% 40% 35,7% P<0,824 
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5.2.2. Προϊόν 

Τα αποτελέσματα που αφορούν τον τρόπο παρουσίασης του προϊόντος στις τηλεοπτικές 

διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών κατά την πάροδο των τελευταίων 12 χρόνων (από 

το 2006 έως το 2017 ) και διεξήχθησαν με την εφαρμογή της μεθόδου  chi-square (x2 ) 

συνοψίζονται στον Πίνακα 8. 

Εξετάζοντας τη σχέση του τρόπου παρουσίασης του προϊόντος με τις χρονολογίες 

προβολής των τηλεοπτικών διαφημίσεων σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ερευνητικές 

υποθέσεις που παραθέσαμε στην ενότητα 3, οδηγούμαστε στα εξής:  

 Αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Η30. 

Η επιλογή οποιουδήποτε τρόπου παρουσίασης του προϊόντος είναι ανεξάρτητη από το 

έτος προβολής των τηλεοπτικών διαφημίσεων λόγω του ότι η τιμή p συμβαίνει να είναι 

σε όλα τα είδη μορφών μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05.  
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Πίνακας 8. Αποτελέσματα παρουσίασης των  προϊόντων ανά έτος 

ΜΟΡΦΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

2006 

N 

(%) 

2007

N 

(%) 

2008

N 

(%) 

2009

N 

(%) 

2010

N 

(%) 

2011

N 

(%) 

2012

N 

(%) 

2013 

N 

(%) 

2014

N 

(%) 

2015

N 

(%) 

2016

N 

(%) 

2017

N 

(%) 

Sig. 

Προϊόν (Product) 

Επίδειξη προϊόντος 

(Demonstration of 

product) 

4 3 3 4 3 0 1 2 0 2 3 3 X2=7,200 

11,1% 12% 11,5% 20% 15,8% 0% 20% 16,7% 0% 16,7% 30% 21,4% P<0,783 

Προβολή του 

προϊόντος 

(Product display) 

31 22 21 16 16 8 3 8 10 8 7 11 X2=9,846 

86,1% 88% 80,8% 80% 84,2% 88,9% 60% 66,7% 100% 66,7% 70% 78,6% P<0,544 

Σύγκριση προϊόντων 

(Product 

Comparison) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

Κανένα από τα 

παραπάνω 

(None) 

1 0 2 0 0 1 1 2 0 2 0 1 X2=15,135 

2,8% 0% 7,7% 0% 0% 11,1% 20% 16,7% 0% 9,1% 0% 7,1% P<0,176 
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5.2.3. Οπτικά μέσα 

Τα αποτελέσματα που αφορούν την επιλογή των οπτικών μέσων στις τηλεοπτικές 

διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών κατά την πάροδο των τελευταίων 12 χρόνων (από 

το 2006 έως το 2017 ) και διεξήχθησαν με την εφαρμογή της μεθόδου  chi-square (x2 ) 

συνοψίζονται στον Πίνακα 9. 

Εξετάζοντας τη σχέση των οπτικών μέσων με τις χρονολογίες προβολής των 

τηλεοπτικών διαφημίσεων σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις που 

παραθέσαμε στην ενότητα 3, οδηγούμαστε στα εξής:  

 Αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Η40. 

Η μελέτη στην οποία βασιστήκαμε που αφορούσε στη χρήση κινουμένων σχεδίων 

φαίνεται να επιβεβαιώνεται για όλα τα οπτικά μέσα εκτέλεσης στην έρευνά μας 

οδηγώντας μας στο ότι η επιλογή οποιουδήποτε οπτικού μέσου είναι ανεξάρτητη από 

το έτος προβολής των τηλεοπτικών διαφημίσεων λόγω του ότι η τιμή p συμβαίνει να 

είναι σε όλα τα είδη μορφών μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05.
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Πίνακας 9. Αποτελέσματα χρήσης οπτικών μέσων ανά έτος 

ΜΟΡΦΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

2006 

N 

(%) 

2007

N 

(%) 

2008

N 

(%) 

2009

N 

(%) 

2010

N 

(%) 

2011

N 

(%) 

2012

N 

(%) 

2013 

N 

(%) 

2014

N 

(%) 

2015

N 

(%) 

2016

N 

(%) 

2017

N 

(%) 

Sig. 

Οπτικά μέσα  (Visuals) 

Ρεαλιστικά 

(Realistic) 

2 2 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 X2=5,594 

5,6% 8% 3,8% 10% 5,3% 11,1% 20% 0% 20% 8,3% 10% 7,1% P<0,899 

Φαντασίας ή 

σουρεαλιστικά  

(Fantasy or surreal 

visuals) 

12 11 12 6 3 1 2 2 2 5 1 5 X2=13,258 

33,3% 44% 46,2% 30% 15,8% 11,1% 40% 16,7% 20% 41,7% 10% 35,7% P<0,277 

Ομορφιά τοπίου 

(Scenic beauty) 

5 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 X2=10,189 

13,9% 4% 7,7% 5% 0% 0% 0% 8,3% 0% 0% 0% 14,3% P<0,514 

Γραφική απεικόνιση 

των σημείων 

(Graphic display of 

points) 

 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 X2=15,579 

0% 0% 0% 8,3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% P<0,158 

Κινούμενα σχέδια 

 (Cartoons or 

animation) 

3 3 5 3 1 1 0 1 2 1 2 0 X2=7,163 

8,3% 12% 19,2% 15% 5,3% 11,1% 0% 8,3% 20% 8,3% 20% 0% P<0,786 

Καθόλου οπτικά 

μέσα 

(No visuals) 

15 8 7 8 14 6 2 7 4 5 6 5 X2=15,977 

41,7% 32% 26,9% 40% 73,7% 66,7% 40% 58,3% 40% 41,7% 60% 35,7% P<0,142 
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5.2.4. Χιούμορ 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα που αφορούν τη χρήση χιούμορ στις τηλεοπτικές 

διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών κατά την πάροδο των τελευταίων 12 χρόνων (από 

το 2006 έως το 2017 ) και διεξήχθησαν με την εφαρμογή της μεθόδου  chi-square (x2 ) 

συνοψίζονται στον Πίνακα 10. 

Εξετάζοντας τη σχέση της επιλογής χιούμορ με τις χρονολογίες προβολής των 

τηλεοπτικών διαφημίσεων σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις που 

παραθέσαμε στην ενότητα 3, οδηγούμαστε στα εξής:  

 Αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Η50. 

Σύμφωνα με την αρθρογραφία η επιλογή της χρήσης ή μη του χιούμορ ανά τις 

δεκαετίες σε όλα τα είδη των διαφημίσεων γινόταν ανάλογα με την περίοδο προβολής 

αυτών κάτι το οποίο φαίνεται να  ισχύει και για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις των 

αλκοολούχων αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα η χρήση του  εξαρτάται από το έτος 

προβολής της διαφήμισης. Αυτό φαίνεται από το ότι η τιμή p συμβαίνει να είναι σε όλα 

τα είδη χιούμορ μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 
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Πίνακας 10. Αποτελέσματα χρήσης χιούμορ ανά έτος 

ΜΟΡΦΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

2006 

N 

(%) 

2007

N 

(%) 

2008

N 

(%) 

2009

N 

(%) 

2010

N 

(%) 

2011

N 

(%) 

2012

N 

(%) 

2013 

N 

(%) 

2014

N 

(%) 

2015

N 

(%) 

2016

N 

(%) 

2017

N 

(%) 

Sig. 

Χιούμορ  (Humor) 

Λογοπαίγνιο (Pun) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

 Αστείο (Joke) 
2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 X2=16,404 

5,6% 0% 0% 0% 10,5% 22,2% 20% 8,3% 0% 0% 0% 7,1% P<0,127 

Κωμικότητα 

(Ludicrous) 

3 1 4 1 1 1 0 2 2 3 2 0 X2=10,817 

8,3% 4% 15,4% 5% 5,3% 11,1% 0% 16,7% 20% 25% 20% 0% P<0,459 

Σάτιρα (Satire) 

 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X2=9,124 

0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7,1% P<0,610 

Ειρωνεία (Irony) 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 X2=4,920 

2,8% 0% 3,8% 0% 5,3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% P<0,935 

Δεν χρησιμοποιείται 

(Not used) 

30 21 21 19 15 6 4 9 8 9 8 12 X2=4,933 

83,3% 84% 80,8% 95% 78,9% 66,7% 80% 75% 80% 75% 80% 85,7% P<0,934 
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5.2.5. Χρήση σεξουαλικών μέσων 

Τα αποτελέσματα που αφορούν τη χρήση σεξουαλικών μέσων στις τηλεοπτικές 

διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών κατά την πάροδο των τελευταίων 12 χρόνων (από 

το 2006 έως το 2017 ) και διεξήχθησαν με την εφαρμογή της μεθόδου  chi-square (x2 ) 

συνοψίζονται στον Πίνακα 11. 

Εξετάζοντας τη σχέση της επιλογής του σεξουαλικού μέσου με τις χρονολογίες 

προβολής των τηλεοπτικών διαφημίσεων σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ερευνητικές 

υποθέσεις που παραθέσαμε στην ενότητα 3, οδηγούμαστε στα εξής:  

 Αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Η60. 

Όπως συνέβαινε για όλες τις προηγούμενες δεκαετίες προϊόντα διαφόρων κλάδων, έτσι 

και για τις διαφημίσεις του κλάδου των αλκοολούχων ποτών, η επιλογή του 

σεξουαλικού μέσου είναι ανεξάρτητη από το έτος προβολής των τηλεοπτικών 

διαφημίσεων λόγω του ότι η τιμή p συμβαίνει να είναι σε όλα τα είδη μορφών 

μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 
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Πίνακας 11. Αποτελέσματα χρήσης σεξουαλικών μέσων ανά έτος 

ΜΟΡΦΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

2006 

N 

(%) 

2007

N 

(%) 

2008

N 

(%) 

2009

N 

(%) 

2010

N 

(%) 

2011

N 

(%) 

2012

N 

(%) 

2013 

N 

(%) 

2014

N 

(%) 

2015

N 

(%) 

2016

N 

(%) 

2017

N 

(%) 

Sig. 

Χρήση σεξουαλικών μέσων (Use of sex appeals) 

Σχέση (Relationship) 
0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 X2=12,212 

0% 4% 0% 0% 0% 11,1% 0% 0% 10% 0% 0% 7,1% P<0,348 

 Έλξη (Attraction) 
2 2 1 3 1 2 1 0 0 0 0 1 X2=11,258 

5,6% 8% 3,8% 15,8% 5,3% 22,2% 20% 0% 0% 0% 0% 7,1% P<0,422 

Προσωπική ομορφιά 

(Personal beauty) 

2 3 0 2 2 0 0 3 1 2 1 1 X2=9,897 

5,6% 12% 0% 10% 10,5% 0% 0% 25% 10% 16,7% 10% 7,1% P<0,540 

 Γύμνια (Nudity) 

 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X2=6,236 

2,8% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7,1% P<0,857 

Δεν χρησιμοποιείται 

 (Not used) 

31 18 24 14 16 6 4 9 8 10 9 10 X2=8,385 

86,1% 72% 92,3% 70% 84,2% 66,7% 80% 75% 80% 83,3% 90% 71,4% P<0,678 
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5.3 Αποτελέσματα σύγκρισης διαφημιστικών στρατηγικών μεταξύ των εταιριών 

Τα αποτελέσματα που αφορούν τις δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν στις τηλεοπτικές διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών από τις 

εταιρίες εισαγωγής τους και διεξήχθησαν με την εφαρμογή της μεθόδου  chi-square (x2 

) συνοψίζονται στον Πίνακα 12. 

Εξετάζοντας τη σχέση της επιλογής των δημιουργικών στρατηγικών με τις εταιρίες 

εισαγωγής τους σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις που 

παραθέσαμε σε προηγούμενη ενότητα οδηγούμαστε στα εξής:  

 Η δημιουργική στρατηγική «Έναρξη συνήθειας» δεν χρησιμοποιήθηκε από 

καμία εταιρία γεγονός που μας οδηγεί στη μη περαιτέρω ανάλυσή της. 

 Αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Η΄10. 

Η τιμή p είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05 επομένως η επιλογή 

οποιασδήποτε δημιουργικής στρατηγικής είναι ανεξάρτητη από την εταιρία στην οποία 

ανήκει το προϊόν. Δεν φαίνεται κάποια από τις εταιρίες που μελετήθηκαν να τείνει να 

επιλέγει κάποια συγκεκριμένη δημιουργική στρατηγική. Αντιθέτως, ανεξαρτήτου 

εταιρίας, όπως προαναφέραμε στην αρχή του κεφαλαίου, φαίνεται να προτιμάται η 

Συμβολική συσχέτιση. 
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Πίνακας 12. Αποτελέσματα χρήσης δημιουργικών στρατηγικών ανά εταιρία 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
AMVYX 

N 

(%) 

BEVERAGE 

 N 

(%) 

COCA-

COLA 3E 

 N 

(%) 

DIAGEO 

N 

(%) 

KAROULIAS 

N 

(%) 

PERNOD 

RICARD 

N 

(%) 

ΛΟΙΠΕΣ 

N 

(%) 

Sig. 

Πληροφορία (Information) 
2 5 0 3 2 0 0 X2= 17,745 

5,6% 20% 0% 15% 10,5% 0% 0% P<0,088 

Επιχείρημα (Argument) 
5 1 1 2 2 1 0 X2=8,353 

13,9% 4% 3,8% 10% 10,5% 11,1% 0% P<0,681 

Κίνητρο με ψυχολογικές επικλήσεις 

(Motivation with psychological appeals) 

(Motivation with psychological 

appeals) 

5 6 6 4 2 1 1 X2=18,439 

13,9% 24% 23,1% 20% 10,5% 11,1% 20% P<0,072 

Επαναλαμβανόμενος ισχυρισμός 

(Repeated assertion) 

(Repeated Assertion) 

2 0 0 0 0 0 1 X2=15,485 

5,6% 0% 0% 0% 0% 0% 20% P<0,147 

Εντολή (Command) 
2 0 0 0 0 0 0 X2=9,092 

5,6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% P<0,613 

Εξοικείωση με τη μάρκα 

(Brand familiarization) 

1 1 1 0 0 0 1 X2=9,193 

2,8% 4% 3,8% 0% 0% 0% 20% P<0,604 

Συμβολική συσχέτιση 

(Symbolic Association) 

17 10 16 9 8 6 2 X2=8,339 

47,2% 40% 61,5% 45% 42,1% 66,7% 40% P<0,683 

Μίμηση (Imitation) 
2 2 1 2 5 0 0 X2=17,412 

5,6% 8% 3,8% 10% 26,3% 0% 0% P<0,096 

Υποχρέωση (Obligation) 0 0 1 0 0 1 0 X2=12,938 

0% 0% 3,8% 0% 0% 11,1% 0% P<0,297 

Έναρξη συνήθειας (Habit starting) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 
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5.4 Αποτελέσματα σύγκρισης διαφημιστικών μέσων εκτέλεσης μεταξύ των 

εταιριών 

5.4.1. Μορφή 

Τα αποτελέσματα που αφορούν τη μορφή των διαφημιστικών μέσων εκτέλεσης που 

χρησιμοποιήθηκαν στις τηλεοπτικές διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών από τις 

εταιρίες εισαγωγής τους και διεξήχθησαν με την εφαρμογή της μεθόδου  chi-square (x2 

) συνοψίζονται στον Πίνακα 13. 

Εξετάζοντας τη σχέση της επιλογής των μορφών εκτέλεσης με τις εταιρίες εισαγωγής 

τους σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις που παραθέσαμε στην 

ενότητα 3 οδηγούμαστε στα εξής:  

 Για τη μορφή εκτέλεσης «Ιστορία» καθώς και για τα «Άλλα» ισχύει η 

εναλλακτική υπόθεση Η΄2 δηλαδή η επιλογή τους εξαρτάται από την εταιρία 

στην οποία ανήκει το διαφημιζόμενο προϊόν. 

 Για όλες τις υπόλοιπες δημιουργικές στρατηγικές ισχύει η μηδενική υπόθεση 

Η΄20. 

Το αποτέλεσμά μας σε ότι αφορά την επιλογή της «Ιστορίας» ως μέσο μορφής 

εκτέλεσης είναι στατιστικά σημαντικό και δείχνει ότι υπάρχει σημαντική σχέση 

ανάμεσα σε αυτή και τις υπό εξέταση εταιρίες. Συγκεκριμένα, γίνεται πολύ μικρή 

χρήση από όλες εκτός της Beverage η οποία δείχνει να την προτιμά ιδιαιτέρως. Σε ότι 

αφορά την επιλογή των υπόλοιπων μορφών εκτέλεσης είναι ανεξάρτητη από την 

εταιρία στην οποία ανήκει το προϊόν λόγω του ότι η τιμή p είναι μεγαλύτερη από το 

επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 
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Πίνακας 13. Αποτελέσματα χρήσης των μορφών εκτέλεσης ανά εταιρία 

ΜΟΡΦΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

AMVYX 

N 

(%) 

BEVERAGE 

 N 

(%) 

COCA-

COLA 3E 

 N 

(%) 

DIAGEO 

N 

(%) 

KAROULIAS 

N 

(%) 

PERNOD 

RICARD 

N 

(%) 

ΛΟΙΠΕΣ 

N 

(%) 
Sig 

Μορφή (Format) 

Ιστορία (Story) 
9 6 4 17 1 9 2 X2=14,288 

21,4% 54,5% 20,8% 32,7% 8,3% 30% 14,3% P<0,027 

Κομμάτι της ζωής  

(Slice of life) 

11 2 2 12 2 11 5 X2=11,656 

26,2% 18,2% 5,4% 23,1% 16,7% 36,7% 35,7% P<0,070 

Πρόβλημα/Λύση 

(Problem/Solution) 

1 0 0 1 0 1 1 X2=3,366 

2,4% 0% 0% 2% 0% 3,3% 7,1% P<0,762 

Αναλογία (Analogy) 
1 0 5 4 1 2 2 X2=5,330 

2,4% 0% 13,5% 7,7% 8,3% 6,7% 14,3% P<0,502 

Άλλα 

(Others) 

20 3 24 18 8 7 4 X2=18,888 

47,6% 27,3% 64,9% 34,6% 66,7% 23,3% 28,6% P<0,004 
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5.4.2. Προϊόν 

Τα αποτελέσματα που αφορούν τον τρόπο παρουσίασης του προϊόντος στις τηλεοπτικές 

διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών από τις εταιρίες εισαγωγής τους και διεξήχθησαν 

με την εφαρμογή της μεθόδου  chi-square (x2 ) συνοψίζονται στον Πίνακα 14. 

Εξετάζοντας την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των προϊόντων από  τις εταιρίες 

εισαγωγής τους σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις που 

παραθέσαμε στην ενότητα 3 οδηγούμαστε στα εξής:  

 Η «Σύγκριση προϊόντων» δεν χρησιμοποιήθηκε από καμία εταιρία γεγονός που 

μας οδηγεί στη μη περαιτέρω ανάλυσή της. 

 Για το μέσο εκτέλεσης «Επίδειξη προϊόντος» ισχύει η εναλλακτική υπόθεση 

Η΄3 δηλαδή η επιλογή του εξαρτάται από την εταιρία στην οποία ανήκει το 

διαφημιζόμενο προϊόν. 

 Για όλα τα υπόλοιπα διαφημιστικά μέσα εκτέλεσης αποδεχόμαστε την μηδενική 

υπόθεση Η΄30. 

Παρατηρούμε πως καμία από τις 6 μεγάλες εταιρίες δεν προτιμά ιδιαιτέρως την 

«Επίδειξη προϊόντος», παρόλα αυτά φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική λόγω της 

προτίμησής της από τις «Λοιπές» εταιρίες. Η επιλογή των υπόλοιπων μορφών 

εκτέλεσης είναι ανεξάρτητη από την εταιρία στην οποία ανήκει το προϊόν λόγω του ότι 

η τιμή p είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 
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Πίνακας 14. Αποτελέσματα παρουσίασης προϊόντων ανά εταιρία 

ΜΟΡΦΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

AMVYX 

N 

(%) 

BEVERAGE 

 N 

(%) 

COCA-

COLA 3E 

 N 

(%) 

DIAGEO 

N 

(%) 

KAROULIAS 

N 

(%) 

PERNOD 

RICARD 

N 

(%) 

ΛΟΙΠΕΣ 

N 

(%) 
Sig 

Προϊόν (Product) 

Επίδειξη προϊόντος 

(Demonstration of 

product) 

6 2 3 8 0 3 6 X2=13,232 

14,3% 18,2% 8,1% 15,4% 0% 10% 42,9% P<0,039 

Προβολή του 

προϊόντος 

(Product display) 

34 9 34 39 12 25 8 X2=12,315 

81% 81,8% 91,9% 75% 100% 83,3% 57,1% P<0,055 

Σύγκριση προϊόντων 

(Product Comparison) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

Κανένα από τα 

παραπάνω 

(None) 

3 0 0 5 0 2 0 X2=6,743 

7,1% 0% 0% 9,6% 0% 6,7% 0% P<0,345 
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5.4.3. Οπτικά μέσα 

Τα αποτελέσματα που αφορούν την επιλογή των οπτικών μέσων στις τηλεοπτικές 

διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών από τις εταιρίες εισαγωγής τους και διεξήχθησαν 

με την εφαρμογή της μεθόδου  chi-square (x2 ) συνοψίζονται στον Πίνακα 15. 

Εξετάζοντας τη σχέση της επιλογής των οπτικών μέσων με τις εταιρίες εισαγωγής τους 

σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις που παραθέσαμε στην ενότητα 

3 οδηγούμαστε στα εξής:  

 Για τα μέσα εκτέλεσης «Γραφική απεικόνιση των σημείων» και «Κινούμενα 

σχέδια» ισχύει η εναλλακτική υπόθεση Η΄4 δηλαδή η επιλογή τους εξαρτάται 

από την εταιρία στην οποία ανήκει το διαφημιζόμενο προϊόν. 

 Για όλα τα υπόλοιπα διαφημιστικά μέσα εκτέλεσης ισχύει η μηδενική υπόθεση 

Η΄40. 

Η «Γραφική απεικόνιση των σημείων» λόγω της τιμής p που είναι μικρότερη από το 

επίπεδο σημαντικότητας είναι στατιστικά σημαντική, ωστόσο έχει χρησιμοποιηθεί μόνο 

σε 1 διαφήμιση από τις 197 από την εταιρία Karoulias. Σε ότι αφορά τα «Κινούμενα 

σχέδια», η επιλογή τους εξαρτάται από την εταιρία διότι παρατηρείται ότι από άλλες 

προτιμάται και από άλλες δεν προτιμάται καθόλου. Τέλος, η επιλογή των υπόλοιπων 

οπτικών μέσων είναι ανεξάρτητη από την εταιρία στην οποία ανήκει το προϊόν λόγω 

του ότι η τιμή p είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 
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Πίνακας 15. Αποτελέσματα χρήσης οπτικών μέσων ανά εταιρία 

ΜΟΡΦΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

AMVYX 

N 

(%) 

BEVERAGE 

 N 

(%) 

COCA-

COLA 3E 

 N 

(%) 

DIAGEO 

N 

(%) 

KAROULIAS 

N 

(%) 

PERNOD 

RICARD 

N 

(%) 

ΛΟΙΠΕΣ 

N 

(%) 
Sig 

Οπτικά μέσα  (Visuals) 

Ρεαλιστικά 

(Realistic) 

2 0 0 7 1 2 3 X2=10,864 

4,8% 0% 0% 13,5% 8,3% 6,7% 21,4% P<0,093 

Φαντασίας ή 

σουρεαλιστικά  

(Fantasy or surreal 

visuals) 

10 2 15 15 5 9 6 X2=5,083 

23,8% 18,2% 40,5% 28,8% 41,7% 30% 42,9% P<0,533 

Ομορφιά τοπίου 

(Scenic beauty) 

4 1 0 2 2 3 0 X2=7,989 

9,5% 9,1% 0% 3,8% 16,7% 10% 0% P<0,239 

Γραφική απεικόνιση 

των σημείων 

(Graphic display of 

points) 

 

0 0 0 0 1 0 0 X2=15,579 

0% 0% 0% 0% 8,3% 0% 0% P<0,016 

Κινούμενα σχέδια 

 (Cartoons or 

animation) 

3 2 10 7 0 0 0 X2=18,007 

7,1% 18,2% 27% 13,5% 0% 0% 0% P<0,006 

Καθόλου οπτικά μέσα 

(No visuals) 

23 6 12 21 3 17 5 X2=8,860 

54,8% 54,5% 32,4% 40,4% 25% 56,7% 35,7% P<0,182 
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5.4.4. Χιούμορ 

Τα αποτελέσματα που αφορούν τη χρήση χιούμορ στις τηλεοπτικές διαφημίσεις των 

αλκοολούχων ποτών από τις εταιρίες εισαγωγής τους και διεξήχθησαν με την εφαρμογή 

της μεθόδου  chi-square (x2 ) συνοψίζονται στον Πίνακα 16. 

Εξετάζοντας τη σχέση της επιλογής του χιούμορ με τις εταιρίες εισαγωγής τους σε 

συνδυασμό με τις αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις που παραθέσαμε στην ενότητα 3 

οδηγούμαστε στα εξής:  

 Το  «Λογοπαίγνιο» δεν χρησιμοποιήθηκε από καμία εταιρία γεγονός που μας 

οδηγεί στη μη περαιτέρω ανάλυσή της. 

 Για την «Κωμικότητα» και για την επιλογή «Δεν χρησιμοποιείται» ισχύει η 

εναλλακτική υπόθεση Η΄5 δηλαδή η επιλογή τους εξαρτάται από την εταιρία 

στην οποία ανήκει το διαφημιζόμενο προϊόν. 

 Για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις χιούμορ ισχύει η μηδενική υπόθεση Η΄50. 

Η χρήση χιούμορ σε γενικές γραμμές είναι μικρή, παρόλα αυτά εξαρτάται από την 

εταιρία που διαφημίζει το προϊόν. Άλλες δεν χρησιμοποιούν καθόλου και άλλες 

χρησιμοποιούν αρκετά. Συγκεκριμένα η επιλογή της Κωμικότητας χρησιμοποιείται 

σχεδόν μόνο από την Beverage και την Coca-Cola 3E. Τέλος, η χρήση των υπόλοιπων 

επιλογών χιούμορ  είναι ανεξάρτητη από την εταιρία στην οποία ανήκει το προϊόν λόγω 

του ότι η τιμή p είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 
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Πίνακας 16. Αποτελέσματα χρήσης χιούμορ ανά εταιρία 

ΜΟΡΦΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

AMVYX 

N 

(%) 

BEVERAGE 

 N 

(%) 

COCA-

COLA 3E 

 N 

(%) 

DIAGEO 

N 

(%) 

KAROULIAS 

N 

(%) 

PERNOD 

RICARD 

N 

(%) 

ΛΟΙΠΕΣ 

N 

(%) 
Sig 

Χιούμορ  (Humor) 

Λογοπαίγνιο (Pun) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

 Αστείο (Joke) 
3 2 0 3 0 0 1 X2=9,526 

71,1% 18,2% 0% 5,8% 0% 0% 7,1% P<0,146 

Κωμικότητα 

(Ludicrous) 

0 4 8 3 0 4 1 X2=21,385 

0% 36,4% 21,6% 5,8% 0% 13,3% 7,1% <0,002 

Σάτιρα (Satire) 

 

1 0 0 0 0 1 0 X2=3,694 

2,4% 0% 0% 0% 0% 3,3% 0% P<0,718 

Ειρωνεία (Irony) 
1 0 1 0 0 1 0 X2=2,595 

2,4% 0% 2,7% 0% 0% 3,3% 0% P<0,858 

Δεν χρησιμοποιείται 

(Not used) 

37 5 28 44 12 24 12 X2=14,978 

88,1% 45,5% 75,7% 84,6% 100% 80% 85,7% P<0,020 



61 
 

 

 

5.4.5. Χρήση σεξουαλικών μέσων 

Τα αποτελέσματα που αφορούν τη χρήση σεξουαλικών μέσων στις τηλεοπτικές 

διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών από τις εταιρίες εισαγωγής τους και διεξήχθησαν 

με την εφαρμογή της μεθόδου  chi-square (x2 ) συνοψίζονται στον Πίνακα 17. 

Εξετάζοντας τη σχέση της επιλογής των σεξουαλικών μέσων με τις εταιρίες εισαγωγής 

τους σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις που παραθέσαμε στην 

ενότητα 3 οδηγούμαστε στα εξής:  

 Για την «Έλξη» ισχύει η εναλλακτική υπόθεση Η΄6 δηλαδή η επιλογή της 

εξαρτάται από την εταιρία στην οποία ανήκει το διαφημιζόμενο προϊόν. 

 Για όλες τις υπόλοιπες επιλογές σεξουαλικών μέσων ισχύει η μηδενική υπόθεση 

Η΄60. 

Παρόλο που η χρήση των σεξουαλικών μέσων γενικότερα δεν εξαρτάται ούτε από 

τη χρονιά προβολής της διαφήμισης ούτε από την εταιρία στην οποία ανήκει το 

διαφημιζόμενο προϊόν, η χρήση της «Έλξης» ως σεξουαλικό μέσο εκτέλεσης είναι 

το μόνο μέσο που εξαρτάται από την εταιρία αφού αποτελεί επιλογή σχεδόν μόνο 

της εταιρίας Amvyx . Σε ότι αφορά την επιλογή των υπόλοιπων σεξουαλικών 

μέσων είναι ανεξάρτητη από την εταιρία στην οποία ανήκει το προϊόν λόγω του ότι 

η τιμή p είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 
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Πίνακας 17. Αποτελέσματα χρήσης σεξουαλικών μέσων ανά εταιρία 

ΜΟΡΦΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

AMVYX 

N 

(%) 

BEVERAGE 

 N 

(%) 

COCA-

COLA 3E 

 N 

(%) 

DIAGEO 

N 

(%) 

KAROULIAS 

N 

(%) 

PERNOD 

RICARD 

N 

(%) 

ΛΟΙΠΕΣ 

N 

(%) 
Sig 

Χρήση σεξουαλικών μέσων (Use of sex appeals) 

Σχέση (Relationship) 
1 0 0 1 0 2 0 X2=4,828 

2,4% 0% 0% 1,9% 0% 6,7% 0% P<0,566 

 Έλξη (Attraction) 
9 1 0 1 0 0 2 X2=23,794 

21,4% 9,1% 0% 1,9% 0% 0% 14,3% P<0,001 

Προσωπική ομορφιά 

(Personal beauty) 

4 0 3 5 2 2 1 X2=2,338 

9,5% 0% 8,1% 9,6% 16,7% 6,7% 7,1% P<0,886 

 Γύμνια (Nudity) 

 

0 0 1 0 0 1 1 X2=6,108 

0% 0% 2,7% 0% 0% 3,3% 7,7% P<0,411 

Δεν χρησιμοποιείται 

 (Not used) 

28 10 33 44 9 25 10 X2=9,263 

66,7% 90,9% 89,2% 84,6% 75% 83,3% 71,4% P<0,159 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ερευνήσει την εφαρμογή των δημιουργικών 

διαφημιστικών στρατηγικών και των μέσων εκτέλεσης των τηλεοπτικών διαφημίσεων 

που αφορούν τα αλκοολούχα ποτά. 

Το πρώτο μέρος της έρευνας μελέτησε την εφαρμογή αυτών κατά τη διάρκεια των 12 

τελευταίων ετών ενώ το δεύτερο μέρος μελέτησε την εφαρμογή τους από τις εταιρίες 

εισαγωγής και διανομής των αντίστοιχων προϊόντων. 

Ένα  γενικότερο συμπέρασμα που προκύπτει και από τα δύο μέρη της έρευνάς μας πριν 

ακολουθήσει η λεπτομερής ανάλυση είναι ότι ουδέποτε έγινε χρήση της στρατηγικής 

«Έναρξης συνήθειας» κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο αφού σε αντίθετη περίπτωση θα 

υπήρχε αρνητικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις αλλά και για την ίδια την κοινωνία 

λόγω των καταστροφικών και βλαβερών συνεπειών που θα προκαλούσε ένα 

ενδεχόμενο επιτυχές αποτέλεσμα της εφαρμογής της, καθώς και ότι η δημιουργική 

στρατηγική της «Συμβολικής συσχέτισης» ήταν η πλέον προτιμητέα με ακόλουθη το 

«Κίνητρο με συναισθηματικές εκκλήσεις». 

Παρακάτω αναλύουμε εκτενώς τα συνολικά ευρήματα της μελέτης. 

Α. Οι αλλαγές που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας είτε σε κοινωνικό 

είτε σε οικονομικό επίπεδο -όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την αρθρογραφία-

φαίνεται πως είχαν εμφανή επίδραση σε ότι αφορά τις επιλογές των δημιουργικών 

στρατηγικών των προϊόντων στον κλάδο των οινοπνευματωδών αφού τα αποτελέσματα 

της μελέτης μας δείχνουν ότι η επιλογή αυτών εξαρτάται από το έτος προβολής τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 45% του δείγματός μας (89 διαφημίσεις  από το 

σύνολο των 197) των τελευταίων 12 ετών εφάρμοσαν τη στρατηγική της «Συμβολικής 

συσχέτισης». Δεύτερη στην επιλογή των στρατηγικών τοποθετείται το 

«Συναισθηματικό κίνητρο» αφού αναγνωρίστηκε ως στρατηγική σε 41 διαφημίσεις, 

ενώ η «Δημιουργία υποχρέωσης», η «Εντολή» και ο «Επαναλαμβανόμενος 

ισχυρισμός» φαίνεται ότι δεν προτιμήθηκε σχεδόν καθόλου από το 2006 έως το 2017. 

Το γεγονός ότι τείνει να επιλέγεται η συμβολική συσχέτιση ως δημιουργική στρατηγική 

είναι λογικό αφού, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ενότητα, τα αλκοολούχα ποτά 

προωθούνται στην αγορά ως προϊόντα υψηλής αξίας κάτι που μπορεί και ενισχύει η 
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συμβολική προσέγγιση η οποία βοηθάει στο να αποκτήσει το προϊόν προσωπικότητα 

που συμπεριλαμβάνει εκτός της ποιότητας και των βασικών, λειτουργικών 

χαρακτηριστικών του προϊόντος «συναισθηματικές προστιθέμενες αξίες» (Mc William 

and De Charnatory, 1989). Επίσης, η συμβολική συσχέτιση είναι αυτή που δημιουργεί 

αξία για τους καταναλωτές κάτι το οποίο είναι και το ζητούμενο (Wee and Ming 2002). 

Σε ότι αφορά την εφαρμογή των μέσων εκτέλεσης, η διαφήμιση των προϊόντων είτε με 

τη μορφή ιστοριών είτε με κομμάτια της καθημερινότητας φαίνεται να εξαρτάται από 

τη χρονιά προβολής της. 

Οι δυνατότητες της τεχνολογίας είναι γεγονός πως πλέον είναι σχεδόν απεριόριστες, 

παρόλα αυτά παρατηρείται ότι παραπάνω από τις μισές διαφημίσεις του 2016 δεν 

έκαναν έντονη τη χρήση οπτικών μέσων κυρίως των σουρεαλιστικών εφέ. 

Επιπλέον, σε ότι αφορά τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων, παρόλο που σύμφωνα 

με το Άρθρο 11 του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Δ.-Ε.)  δεν 

απαγορεύεται η σύγκριση δύο ανταγωνιστικών προϊόντων στις τηλεοπτικές διαφημίσεις 

παρά μόνο οφείλει να είναι σχεδιασμένη ώστε να μην υποκινεί τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό, είναι απούσα σε όλο το εύρος της μελέτης. 

Τέλος, είναι αξιοσημείωτο να παρατηρήσουμε την σε γενικές γραμμές έλλειψη χιούμορ 

καθώς και την απουσία σεξουαλικών μέσων προσέλκυσης σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 

των διαφημίσεων του δείγματός μας. 

Β. Η μελέτη του δεύτερου μέρους επικεντρώθηκε στη σχέση που υπάρχει μεταξύ των 

δημιουργικών στρατηγικών και των μέσων εκτέλεσης με τις εταιρίες εισαγωγής και 

διανομής των διαφημιζόμενων προϊόντων. Όπως προαναφέρθηκε στην Ενότητα 4,  οι 6 

μεγαλύτερες εταιρίες μελετήθηκαν ξεχωριστά ενώ οι μικρότερες ομαδοποιήθηκαν στην 

κατηγορία «ΛΟΙΠΕΣ». 

Όλες οι εταιρίες μηδενός εξαιρουμένης επέλεξαν έστω και για μία διαφήμισή τους τη 

«Συμβολική συσχέτιση», παρ’ όλα αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι η νούμερο ένα εταιρία 

στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, η Diageo,  δείχνει να είναι πιο ευέλικτη στις 

επιλογές της καθώς είναι η μόνη που έχει εφαρμόσει όλες τις δημιουργικές στρατηγικές 

στις διαφημίσεις εκτός της «Εντολής» και της « Έναρξης συνήθειας» που έτσι κι 

αλλιώς η τελευταία είναι «απαγορευτική» για τους λόγους που προαναφέραμε. Ομοίως, 

και η ανερχόμενη στον κλάδο των αλκοολούχων Coca Cola 3E η οποία ούσα στον 

κλάδο μόλις 4 χρόνια, φαίνεται να παραδειγματίζεται από την ηγέτιδα εταιρία του 
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κλάδου. Η Pernod-Ricard είναι αυτή που επικεντρώνεται ουσιαστικά μόνο στη 

συμβολική συσχέτιση και στις ψυχολογικές εκκλήσεις κάνοντας χρήση σε δύο μόνο  

διαφημίσεις την στρατηγική της «Πληροφορίας» και της «Μίμησης». 

Μολονότι η επιλογή της μίμησης ως δημιουργική στρατηγική  είναι ανεξάρτητη από 

την εταιρία και κατά καιρούς έχει υιοθετηθεί και από άλλες εταιρίες παρατηρείται μία 

εντονότερη χρήση της από την εταιρία Diageo.  Η Diageo ως η πιο κερδοφόρα εταιρία 

είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διάσημες 

προσωπικότητες ως πρωταγωνιστές στα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα. 

Εκμεταλλευόμενη το γεγονός αυτό ξεκίνησε να την εφαρμόζει κατά κόρον τα τελευταία 

7 χρόνια και συγκεκριμένα κυρίως για τις ανάγκες των διαφημίσεων του Johnie Walker  

οι οποίες αποτελούν και ορόσημο για την συγκεκριμένη εταιρία. Η Pernod Ricard 

εφάρμοσε για πρώτη φορά τη στρατηγική της μίμησης μόλις την προηγούμενη χρονιά, 

το 2016, με τον Javier Bardem και το Chivas. 

Επιπλέον, η στρατηγική διαφήμισης του προϊόντος μέσα από την αφηγηματική  

διήγηση ιστοριών ή διήγηση αυτών μέσω εικόνων εξαρτάται από την εταιρία στην 

οποία ανήκει το προϊόν κάτι το οποίο φαίνεται από τα αποτελέσματά μας αν 

παρατηρήσομε ότι πάνω από τις μισές διαφημίσεις της Beverage ακολουθούν αυτή τη 

λογική . 

Σε ότι αφορά την στρατηγική επίδειξης προϊόντος είναι μια στρατηγική της οποίας η 

επιλογή επίσης εξαρτάται από την εταιρία. Παρατηρήθηκε πως η Karoulias S.A. 

αποφεύγει όλα αυτά τα χρόνια την εφαρμογή της. 

Επιπροσθέτως, παρόλο που σύμφωνα με τα ευρήματα της αρθρογραφίας που 

αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο των ερευνητικών υποθέσεων η χρήση σεξουαλικών μέσων 

προσέλκυσης στις διαφημίσεις ήταν και είναι μεγάλη, φαίνεται πως σε ότι αφορά 

συγκεκριμένα στον κλάδο των αλκοολούχων οι εταιρίες  τους τείνουν να μην κάνουν 

σχεδόν καθόλου χρήση σεξουαλικών θέλγητρων. Εξαίρεση αποτελεί η «Έλξη» ως μέσο 

εκτέλεσης , η οποία χρησιμοποιείται σε μεγάλο ποσοστό από την Amvyx αλλά σχεδόν 

καθόλου από τις υπόλοιπες. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η παρουσία του χιούμορ και των οπτικών μέσων στο 

περιεχόμενο των διαφημίσεων του δείγματος είναι ελάχιστη . Εντούτοις, η χρήση των 

κινουμένων σχεδίων  ως οπτικό μέσο και της κωμικότητας ως εργαλείο του χιούμορ 

εξαρτώνται  από την εταιρία. Συγκεκριμένα, η Coca-Cola 3E είναι αυτή που φαίνεται 

να πρωτοστατεί στη χρήση κινουμένων σχεδίων με τις διαφημίσεις του Famous Grouse  
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και τη διάσημη πέρδικα καθώς και να κατέχει τη δεύτερη θέση στη χρήση της 

κωμικότητας η οποία πλέον είναι χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης μάρκας αφού στις 

διαφημίσεις της η πέρδικα πρωταγωνιστεί είτε χορεύοντας, είτε κάνοντας καλλιτεχνικό 

πατινάζ, είτε ακούγοντας μουσική. Τέλος, η Beverage  με τις διαφημίσεις της για την 

τεκίλα Jose Cuervo είναι η εταιρία που σύμφωνα με το δείγμα μας κάνει τη μεγαλύτερη 

χρήση χιούμορ προβάλλοντας ως επί το πλείστο κωμικές και υπερβολικές καταστάσεις. 

Σε γενικές γραμμές, ίσως λόγω ύπαρξης συγκεκριμένων πλαισίων μέσα στα οποία 

πρέπει να κινούνται οι εταιρίες των αλκοολούχων ποτών σε ότι αφορά τις διαφημίσεις, 

δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις επιλογές των δημιουργικών διαφημιστικών 

στρατηγικών και δημιουργικών μέσων εκτέλεσης εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων οι 

οποίες και επισημάνθηκαν αναλυτικά προηγουμένως. 

 7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, παρόλο που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, δεν θα πρέπει να γενικευτούν διότι υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί 

περιορισμοί. 

 Αρχικά, για κάθε διαφήμιση επιλέχθηκε μία και μόνο δημιουργική στρατηγική 

και ένα μέσο εκτέλεσης κάθε φορά . Δηλαδή, παρόλο που οι  περισσότερες 

διαφημίσεις του δείγματος έκαναν χρήση τουλάχιστον μίας στρατηγικής, 

επιλέχθηκε η κατά τη γνώμη του ερευνητή επικρατέστερη για λόγους ευκολίας 

ανάγνωσης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Το αντίστοιχο συνέβη και για 

όλα τα μέσα εκτέλεσης. 

 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως τα τελευταία χρόνια υπήρξαν ουκ ολίγες 

εξαγορές εταιριών και προϊόντων. Το γεγονός αυτό δίνει τη πιθανότητα 

διαστρέβλωσης κάποιων αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, το αποτέλεσμα που 

προέκυψε για την Coca-Cola 3E σε ότι αφορά τη χρήση χιούμορ και 

συγκεκριμένα της κωμικότητας δεν μπορεί να γενικευτεί και να χαρακτηρίσει 

την συγκεκριμένη εταιρία ως προς την χρήση χιούμορ διότι το προϊόν στου 

οποίου η διαφήμιση γίνεται η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέσου εκτέλεσης 

είναι το Famous Grouse  που προηγουμένως ανήκε στην εταιρία Amvyx. 

 Τέλος, η μεγάλη διαφορά του μεγέθους του δείγματος των διαφημίσεων μεταξύ 

των ετών δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε πλήρως ασφαλή συμπεράσματα. Ο 
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αριθμός του δείγματος του 2006 ήταν 37 διαφημίσεις ενώ του 2017 ήταν 14 κάτι 

που δεν τα καθιστά απόλυτα συγκρίσιμα. 

 

8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για 

περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση των εφαρμογών των δημιουργικών στρατηγικών και 

εκτελέσεων των τηλεοπτικών διαφημίσεων αλκοολούχων ποτών. 

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να κάνουν μία συνδυαστική μελέτη  

χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και να μελετήσουν αν οι 

επιλογές των εκάστοτε επιλεχθέντων στρατηγικών έχουν πραγματική επίδραση στην 

πρόθεση και τελικά απόφαση του καταναλωτή για αγορά του προϊόντος την παρούσα 

χρονική περίοδο. 

Επίσης, προτείνεται μία πιο ολοκληρωμένη έρευνα η οποία θα μελετάει τις στρατηγικές 

και εκτελέσεις που χρησιμοποιούν οι εταιρίες ανά είδος και να διαπιστωθεί αν 

επικρατεί κάποιος κοινός επικοινωνιακός γνώμονας. Για παράδειγμα αν υφίσταται ότι 

οι διαφημίσεις που αφορούν το ουίσκι απευθύνονται μόνο σε άντρες, αν οι διαφημίσεις 

για το τζιν και το ρούμι στοχεύουν σε μικρότερες ηλικίες κ.ο.κ.  

Επιπλέον, θα είχε ερευνητικό ενδιαφέρον η συγκριτική μελέτη των στρατηγικών και 

μέσων εκτέλεσης  που εφαρμόζουν στις διαφημίσεις τους διαφορετικές χώρες για τα 

ίδια προϊόντα οινοπνευματωδών. 

Τέλος, προτείνεται σε μετέπειτα έρευνες να χρησιμοποιηθεί η μουσική ως μέσο 

εκτέλεσης γιατί αποτελεί βασικό κομμάτι μίας τηλεοπτικής διαφήμισης και αξίζει να 

μελετηθεί. 
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