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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει τον αποκλεισμό των διαφημίσεων

από τους  Έλληνες καταναλωτές. Την διαφήμιση, τόσο στο διαδίκτυο, όσο και σαν

γενικότερη  έννοια  αναλύοντας  την,   με  έννοιες  όπως  είναι  τα  banners και  τα

αναδυόμενα παράθυρα. Θα συστήσει εφαρμογές και λογισμικά που χρησιμοποιούνται

για  τον  αποκλεισμό  της,  θα  συζητηθεί  η  αποτελεσματικότητα  της  μέσω  των

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που προκύπτουν. Η διαφήμιση αποτελεί το

μέσο της πληροφορίας και η σωστή τοποθέτηση της φέρνει μια καλύτερη θέση στην

οπτική των χρηστών, μετρώντας έτσι την αποτελεσματικότητά της. Πιο αναλυτικά, θα

αναφερθούν παραδείγματα από άλλες χώρες που έχει διερευνηθεί ο αποκλεισμός της

διαφήμισης, καθώς και ερευνητικές προβλέψεις που έχουν γίνει για την αποφυγή της .Ο

ρόλος  των  κοινωνικών  δικτύων  και  οι  σχέσεις  ανάμεσα  στην  διαφήμιση  και  το

διαδίκτυο μέσω αυτών. Τέλος, θα αναλυθούν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου

που διενεργήθηκε στα πλαίσια της έρευνας. Οδηγώντας σε συμπεράσματα σχετικά με

την αποφυγή της διαφήμισης και την σχέση των Ελλήνων καταναλωτών με εφαρμογές

αποκλεισμού  διαφημίσεων.  Ωστόσο,  τα  συμπεράσματα  που  προκύπτουν  βάση  των

αποτελεσμάτων,  δείχνει  ότι  οι  καταναλωτές  όλο  και  περισσότερο  αποφεύγουν  την

διαφήμιση,  κάθε  είδους  και  τα  ποσοστά  αυτών  που  χρησιμοποιούν  εφαρμογές

αποκλεισμού  διαφημίσεων  αυξάνονται  απειλητικά  Το  συμπέρασμα  είναι  ότι  οι

καταναλωτές  αποφεύγουν  τις  διαδικτυακές  διαφημίσεις  ,πράγμα  που  θέτει  σοβαρά

ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του διαδικτύου και των διαδικτυακών επιχειρήσεων,

στο  γεγονός  που  έρχονται  σιγά  σιγά  αντιμέτωποι,  πως  θα  καταφέρουν  να

ανταπεξέλθουν  οικονομικά,  αλλά  και  ως  πότε  θα  μπορούν  να  παρέχουν  δωρεάν

υπηρεσίες στους χρήστες  .Είναι  από τα σοβαρά ερωτήματα που θα  απασχολήσουν

παρακάτω.

Λέξεις κλειδιά: διαφήμιση, αποκλεισμός, κοινωνικά δίκτυα, Έλληνες καταναλωτές,

αποφυγή, εφαρμογές..  
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ABSTRACT

The purpose  of  this  research  is  to  investigate  the  exclusion  of  advertisements  from

Greek  consumers.  Advertising,  both  on  the  internet  and  as  a  general  concept  by

analyzing it, with concepts such as banners and pop-up windows. It will recommend

applications and software used to block it, its effectiveness will be discussed through the

benefits and disadvantages that arise. Advertising is the medium of information and its

right  placement  brings  a  better  place  to  the  users'  perspective,  thus  measuring  its

effectiveness. More specifically, examples from other countries that have investigated

the exclusion of advertising,  as well as research predictions that have been made to

avoid it, will be reported. The role of social networks and the links between advertising

and the internet through them. Finally, the results of the questionnaire conducted in the

framework  of  the  survey  will  be  analyzed.  Leading  to  conclusions  on  avoiding

advertising and the relationship of Greek consumers  with ads blocking applications.

However,  the  findings  based  on  the  results  show  that  consumers  are  increasingly

avoiding  advertising,  and  all  kinds  of  ads  using  ad  blocking  applications  are

threateningly  growing.  The  conclusion  is  that  consumers  are  avoiding  online

advertising, which raises serious questions about the future of the internet and online

businesses, the fact that they are slowly coming to grips, how they will manage to cope

economically, but also how they will be able to provide free services to users. It is one

of the serious questions that will be dealt with below.

Κey words: advertising,  exclusion,  social  networks,  Greek  consumers,  avoidance,

applications. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζητήσεων στον κόσμο και ιδιαίτερα στον κόσμο

του διαδικτύου είναι οι διαφημίσεις. Ο λόγος αρκετά προφανής, αφού οι περισσότεροι

όλο και πιο πολύ εκνευρίζονται με την διαφήμιση τόσο σε  ιστότοπους, επιχειρήσεων

που  προάγουν  το  έργο  τους  και  τις  υπηρεσίες  του  ή  τα  προϊόντα  τους,  για  να

συντηρήσουν  τον  ιστότοπο  αυτό,  χρησιμοποιούν  την  μέθοδο  της  έξυπνης

χρηματοδότησης,  και  αυτό  δεν  είναι  άλλο  από  την  τοποθέτηση  διαφημίσεων

οποιαδήποτε τύπου, όπως  αναδυόμενα παράθυρά, πλαίσια κτλ.. Με το διαφημιζόμενο

προϊόν  άλλης  εταιρείας.  να  καταλαμβάνει  αρκετό  χώρο  στην  διαδικτυακή  σελίδα.

Γεγονός είναι ότι κάθε πλευρά έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Έτσι, παρόλο που

η διαφήμιση στο διαδίκτυο είναι μια τεχνολογική και επιχειρηματική καινοτομία τόσο

για οικονομικούς, όσο και για κοινωνικούς λόγους. Επεξηγείτε γιατί προκαλείτε τέτοια

διήσταση απόψεων.

Η βιβλιογραφία που παρατίθεται επιβεβαιώνει και τα χαρακτηριστικά, αλλά και τους

τρόπους  μετάδοσης  τέτοιων  διαδικτυακών  διαφημίσεων.  Επιπρόσθετα  υπάρχουν

ποικίλοι τρόποι τοποθέτησης διαδικτυακών διαφημίσεων πού εξυπηρετεί και άλλους

σκοπούς  όπως  είναι  η  εξυπηρέτηση  των  πελατών,  η  διευκόλυνση  αγοράς  και  η

πληθώρα  πληροφοριών που  δίνει  για  τα  προϊόντα,  συνήθως  με  σχόλια  από άλλους

χρήστες που δίνουν την δυνατότητα κρίσης του προϊόντος.

Αναλυτικά,  γίνεται  αναφορά  για  την  διασφάλιση  των  προσωπικών  στοιχείων  των

χρηστών,   αφού  η  τεχνολογία  έχει  εισβάλει  μέσα  στην  ζωή  των  χρηστών  και  δεν

λείπουν  συσκευές  όπως  υπολογιστές,  ηλεκτρονικές  ταμπλέτες  κτλ.  Που  δίνουν

πρόσβαση στο διαδίκτυο από οπουδήποτε..

Αυτό όμως κρίνεται κυρίως από την επίσκεψη ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και

μέσων, όπου οι χρήστες έχουν λογαριασμούς και έρχονται αντιμέτωποι με την ηθική

κρίση και την αρνητική άποψη με την διαφήμιση. Η αποφυγή της διαφήμισης πλέον

γίνεται κύριο μέλημα των χρηστών, μεγιστοποιώντας την δυσφορία τους. Από την άλλη

κοινωνική  ιστότοποι  Facebook ,Twitter κ.α.  αυξάνουν  καθημερινά  τους

εγγεγραμμένους χρήστες.

Η αποτελεσματικότητα όμως της διαδικτυακής διαφήμισης τόσο μέσω της στοχευμένης

διαφήμισης  και  της  καταμέτρησης  επισκέψεων  και  επιλεκτικότητας  της
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επισκεψιμότητας  των  ιστότοπων,  δίνει  ένα  «αβαντάζ»  στις  επιχειρήσεις  να

χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα υπέρ τους..

Ο λόγος της παρούσας ερευνάς αποσκοπεί κυρίως στο να δούμε και να επιβεβαιώσουμε

ότι έχει μελετηθεί από προγενέστερες έρευνες σχετικά με την αποφυγή της διαφήμισης.

Τι εφαρμογές υπάρχουν για να μπορεί ο χρήστης να αποφεύγει την διαφήμιση, αλλά και

κατά  πόσο  χωρίς  ακραίες  κατατάσσεις  να  οδηγούνται  σε  μια  μέση  λύση.  Ο  ι

εφαρμογές-λογισμικά που υπάρχουν είναι αρκετά, το κενό όμως που δημιουργείτε και

θα  καλύψει  η  παρούσα  διπλωματική  έρευνα  είναι  πόσοι  από  τους  Έλληνες

καταναλωτές του διαδικτύου χρησιμοποιούν  λογισμικό αποκλεισμού διαφήμισης και

αν τελικά η αρνητική στάση που προκύπτει στην βιβλιογραφία τόσο σε ευρωπαϊκές

χώρες,  όσο και στις ανατολικές επιβαρύνει το ίδιο και μια χώρα, όπως η Ελλάδα που

ανήκει στην Ευρώπη αλλά αποτελεί το πέρασμα των βαλκανικών χωρών. Παράλληλα,

μέχρι πρότινος δεν έχει δημοσιευτεί κάποια επιστημονική έρευνα που να αποδεικνύει

για  την  ποσοστά  αρνητικότητας  στην  διαφήμιση  στο  διαδίκτυο  από  τους  Έλληνες

καταναλωτές,  και  πόσο  διαδεδομένη  είναι  η  χρήση  εφαρμογών  αποκλεισμού

διαφημιστικών  μηνυμάτων.  Το  μόνο  που  υπάρχει  είναι  τυπικές  έρευνες  σε

δημοσιογραφικό επίπεδο, από διαδικτυακές εφημερίδες για να εμπλουτίσουν την γνώση

τους κατά πόσο οι χρήστες παρατηρούν ή όχι διαφημίσεις τους, και αν χρησιμοποιούν

κάποιο λογισμικό που τους αποκλείει από το κέρδος-συντήρηση των ιστότοπων τους.

Λόγο της έλλειψης κλικ πάνω τους..

Μέσω  ερωτηματολογίου,  που  διενεργήθηκε  κατά  το  πέρασμα  2  εβδομάδων,   και

αναλυτικής αξιοπιστίας του δείγματος, διαπιστώθηκε  ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό, που

ουσιαστικά δεν θέλει να βλέπει και αποφεύγει τις διαφημίσεις .Η χρήση λογισμικών

αποκλεισμού αγγίζει το 44%, γεγονός που θα πρέπει να ανησυχεί των επιχειρηματικό

κόσμο και τις λύσεις που πρέπει να δοθούν για να αποτραπεί το κλείσιμο, ιδιαίτερα

διαδικτυακών εφημερίδων, περιοδικών, αρθρογραφίας και blog.

 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  να  καλύψει  ερωτήματα  σχετικά  με  το  πόσο

επικίνδυνο  στο  πέρασμα  του  χρόνου  μπορεί  να  γίνει  η  εξέλιξη  των  λογισμικών

απόκλισης  διαφημίσεων.  Τι  κάνει  τελικά  τους  χρήστες  να  απαξιούν  τόσο  την

διαφήμιση.  Πόσο χρήσιμη είναι η διαφήμιση βάση του σκεπτικισμού, όσων αναφορά

καταστάσεις πληροφόρησης, χρησιμότητας και αποτελεσματικότητας του στόχου της..

Αναφορές  στο  τι  αποκομίζει  τελικά  ο  χρήστης  βάση  των  υπέρογκων  ποσών  που
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ξοδεύονται  στην  βιομηχανία  της  διαφήμισης.  Είναι  τελικά  απαραίτητο  να

χρησιμοποιείται τόσος βομβαρδισμός διαφημιστικών μηνυμάτων.  Ποια η στάση των

καταναλωτών  .Ερωτήματα  που  πρέπει  να  απαντηθούν  τόσο  για  την  καλύτερη

διενέργεια και τοποθέτηση της διαφήμισης τόσο στο διαδίκτυο,  αλλά και σε άλλα μέσα

επικοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
Διαφήμιση  είναι  διαδικασία  γνωστοποίησης  και  επηρεασμού  του  καταναλωτικού

κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή. Στην πιο απλή σημασία της η λέξη

«διαφήμιση» σημαίνει: «να τραβάς την προσοχή σε κάτι», «να γνωστοποιείς κάτι σε

κάποιον ή να τον πληροφορείς γι’ αυτό». Είναι ο ορισμός που δίνει η Gillian Dyer.

«Διαφήμιση  –  η  διάδοση  μιας  είδησης  με  τη  φήμη,  με  τον  προφορικό  λόγο  ή  με

δημοσίευμα, των αρετών ενός προσώπου ή πράγματος», είναι ο ορισμός που βρίσκουμε

στο Υπερλεξικό της Νεοελληνικής  Γλώσσας, εκδόσεων Παγουλάτου. Οι Bernard de

Plas  και  Henri  Verdier  είναι  της  γνώμης  πως,  «διαφήμιση  είναι  το  σύνολο  των

τεχνικών,  με  ομαδικό  αποτέλεσμα,  που  χρησιμοποιούνται  προς  όφελος  μιας

επιχείρησης  ή  ενός  συγκροτήματος  επιχειρήσεων  για  την  απόκτηση,  ανάπτυξη  ή

διατήρηση μιας πελατείας» (Καρυακατζής και Μπαρλάς 2016). 

Η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιεί άλλοτε συγκινησιακά χαρακτηριστικά (επίκληση

στο συναίσθημα) που συνδέουν τον χρήστη με την αγορά ή την χρήση του προϊόντος

και  άλλοτε  λογικά  χαρακτηριστικά  (επίκληση  στη  λογική)  όπως  τεχνικά

χαρακτηριστικά  και  πλεονεκτήματα  του  προϊόντος  σε  σχέση  με  τα

ανταγωνιστικά(Ζώτος 2008).

Η διαφήμιση ανήκει στο μείγμα προβολής και επικοινωνίας του τμήματος Μάρκετινγκ.

Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερα ποσά ξοδεύονται από τις  εταιρίες  για την

διαφημιστική προβολή των προϊόντων τους.  Εταιρίες κολοσσοί  μπορεί  να ξοδεύουν

ακόμα και δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως(Ζώτος 2008).

2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
Σύμφωνα με τον Γεώργιο Χ. Ζώτο 2008,σελ33-34 «Διαφήμιση», η διαφήμιση είναι

ανάλογα με το πώς θα προσεγγίσει και θα λάβει ο δέκτης κάθε φορά  διαφορετικό

περιεχόμενο. Πρωταρχικά, μπορεί να θεωρηθεί ως μια επιχειρηματική δραστηριότητα,

όπου  μπορεί  να  εμπλέκονται  αρκετοί  και  διαφορετικοί  ενδιαφερόμενοι  όπως:  ο
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διαφημιζόμενος  (επιχειρήσεις,  οργανισμοί),  η διαφημιστική εταιρεία,  οι  επιχειρήσεις

των μέσων μαζικής επικοινωνίας (τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο κ.α.),

οι  καταναλωτές  και  η  πολιτεία.  Μπορεί  και  οτιδήποτε  θεωρηθεί  κοινωνικό  και

πολιτιστικό φαινόμενο, θεσμοθετημένης δραστηριότητας ή και αμφιλεγόμενη μορφή

τέχνης.

 Για το στέλεχος μιας επιχείρησης, η διαφήμιση είναι μία δραστηριότητα που

εναρμονίζει την τόνωση  τόσο της ζήτησης, όσο και της αύξησης του μεριδίου

αγοράς της επιχείρησης στην αγορά, μέσω της αύξησης των πωλήσεων και στα

μακροχρόνια σχέδια της επιχείρησης την αύξηση του τζίρου, με την μέγιστη

προβλεπόμενη μεγιστοποίηση των κερδών όσο αυτό είναι εφικτό. 

 Για  τον  καλλιτεχνικό  διευθυντή  ενός  διαφημιστικού  γραφείου-εταιρείας

αποτελεί την δημιουργική έκφραση μιας «ιδέας» (Concept).

 Για τον  υπεύθυνο σχεδιασμού και  επιλογής  των μέσων μαζικής  ενημέρωσης

και επικοινωνίας  είναι οι διαφορετικοί τρόποι για να επιλέξει να επικοινωνήσει

η διαφήμιση με τον τελικό αποδέκτη (όπως άλλες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή

και καταναλωτές).

 Για  τον  κοινωνικό  επιστήμονα  αποτελεί  το  πιο  ενδιαφέρον  φαινόμενο  της

έρευνάς του και της ανάλυσης όλου του περιεχομένου. Επειδή συμβάλει στην

καθημερινότητα όλων των ατόμων, τόσο στην διαδικασία της κοινωνικοποίησης

τους όσο και στο να αναπαράγει ή και να παράγει στερεότυπα ,προβάλει έναν

τρόπο ζωής και συμβάλει στην διαμόρφωση της καταναλωτικής  ιδεολογίας.

Ταυτόχρονα,  η  διαφήμιση  θεωρείται  ότι  στερείται  ηθικών  ερεθισμάτων,  είναι

αμοραλιστική (αμοραλισμός: είναι η αδιαφορία για τους κανόνες της ηθικής και για τις

ηθικές  αξίες  ενός  πολιτισμού.(Μικρό  λεξικό  νεοελληνικής  γλώσσας

Πατάκη)),βρίσκεται  στα  όρια  της  κοινωνικής  αποδοχής  και  οδηγεί  στην  σπατάλη

παραγωγικών πόρων. Πολλές φόρες οι διαφημίσεις γίνονται κατακριτέες από το κοινό,

λογοκρίνονται και βάση του νόμου, του κράτους που προβάλλονται, απαγορεύονται.

Αυτό  συμβαίνει,  επειδή  κάνουμε  λόγο  για  μια  αμφιλεγόμενη  δραστηριότητα,  με

πολλαπλές  και  διαφορετικές  εκφάνσεις,  που αυτή η πολυδιάστατη αλλά παράλληλα

απλή δραστηριότητα δημιουργεί πολλές παραδοξότητες .Από την άλλη, όμως αποτελεί

στην  καθημερινή  οικονομία,  έναν  καθοριστικό  παράγοντα  για  την  λειτουργία  της

υγειούς ανάπτυξης και ανταγωνιστικής καπιταλιστικής αγοράς. Αποτελεί αντανάκλαση

της  υπάρχουσας  κατάστασης  στο  συγκεκριμένο  σύστημα  παραγωγής.  Όμως,  δεν

αποδίδεται δικαιοσύνη όταν εκλαμβάνεται ως αιτία που δημιουργεί στρεβλώσεις, ενώ
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δεν είναι παρά το αποτέλεσμα συνθήκων που διαμορφώνονται στην οικονομία(Ζώτος

2008).

2.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Η παρούσα έρευνα ,επειδή θα επικεντρωθεί στην διαφήμιση μέσω διαδικτύου και στο

πώς  επηρεάζει  τους  Έλληνες  καταναλωτές,  θα  παραθέσουμε  ορισμούς  για  την

αποσαφήνιση του όρου διαφήμισης στο χώρο του διαδικτύου, αλλά και τι είναι και πως

λειτουργεί  ο  αποκλεισμός  της  διαφήμισης  μέσω  ειδικών  καλά  σχεδιασμένων

εφαρμογών που έχουν δημιουργηθεί για να σαμποτάρουν-αποκλείουν τις διαδικτυακές

διαφημίσεις (banner, αναδυόμενες κ.α.).

Η διαφήμιση ορίζεται ως κάθε μορφή πληρωμένης προβολής και προώθησης ιδεών,

αγαθών  ή  υπηρεσιών,  κερδοσκοπικού  ή  μη  οργανισμού  (American Marketing

Association 1948).Έτσι  κατ’  επέκταση,  η  διαδικτυακή  διαφήμιση  ορίζεται  ως  κάθε

πληρωμένη  μορφή  προβολής  και  προώθησης  ιδεών,  αγαθών  ή  υπηρεσιών,

κερδοσκοπικού ή μη οργανισμού που διεξάγεται στο διαδίκτυο( Πάλλα 2008).

2.4 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Το  διαδίκτυο,  γνωστό  πλέον  και  ως  Ίντερνετ  (Internet),αποτελεί  το  αναπόσπαστο

κομμάτι της κοινωνίας  μας και του σύγχρονου ανθρώπου στην ζωή των αναπτυγμένων

κοινωνιών. Είναι πλέον το μέσο επικοινωνίας, μεταφοράς και της διάδοσης όλων των

πληροφοριών ανά το  κόσμο.  Αναπτύσσεται  καθημερινά  και  με  ραγδαίους  ρυθμούς,

γρηγορότερους από οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας(Anderson 1995). 

Είναι όμως πλέον η «εποχή της πληροφορίας» και το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο

κομμάτι της πληροφορίας και πρωταρχικό ρόλο σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης

δράσης και κυρίως αυτή της επιχειρηματικής. Αυτό που  το κάνει να διαφέρει από άλλα

μέσα επικοινωνίας είναι,  ότι  εξασφαλίζει μετάδοση και πρόσβαση σε έναν τεράστιο

όγκο πληροφοριών από όπου και αν βρίσκεται το άτομο σε όλο τον πλανήτη αρκεί να

υπάρχει η κατάλληλη καλωδίωση σύνδεσης στο ίντερνετ – διαδίκτυο και όλα αυτά με

ελάχιστο κόστος τόσο χρηματικό όσο και χρονικό(Ζώτος  2008,σελ 503). 

Σύμφωνά με τον Kotler 2002,(σελ. 811)ορίζει ότι στις μέρες μας, το διαδίκτυο, ως έναν

παγκόσμιο  διαδικτυακό  ιστό  χωρίς  κεντρική  ιδιοκτησία  και  διοίκηση  και  το

χαρακτηρίζει  ως την πιο σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογία .

Επιπρόσθετα,  το  διαδίκτυο  χαρακτηρίζεται  ως  τεχνολογική  και  επιχειρηματική

καινοτομία  (Παπαζαφειροπούλου,  Πουλούδη  και  Δουκίδης  2002).Επειδή
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χρησιμοποιείται ως ένα κανάλι επιπρόσθετης επικοινωνίας και διανομής τόσο σε διεθνή

όσο  και  σε  τοπικό  επίπεδο  με  τις  αγορές.  Παράλληλα  έχει  συνδράμει  σε  όλες  τις

λειτουργίες και δραστηριότητες του μάρκετινγκ, αλλά μειώνοντας  ιδιαίτερα σημαντικά

το κόστος, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και διευκολύνοντας την

επικοινωνία μεταξύ τους. 

Τα οφέλη που προσφέρει το διαδίκτυο σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους

είναι αδιαμφισβήτητο, αφού αποτελεί το νέο και μεγάλο κανάλι διανομής οποιαδήποτε

αγαθών και το μέσο για διαφήμιση με καλές επικοινωνιακές  και δημόσιες σχέσεις, ενώ

από την άλλη παρέχει ευκαιρίες για επέκταση σε νέες αγορές με μεγαλύτερη ασφάλεια,

νέους τρόπους για μείωση του κόστους, με τη μείωση προσωπικού, καθώς και νέους

τρόπους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών (Πάλλα 2008).

Τα μειονεκτήματα στο διαδίκτυο από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι αλληγορικά από

άποψη, της ασφάλειας των συναλλαγών, αλλά και των προσωπικών δεδομένων ,πράγμα

που  μπορεί  να  δυσαρεστήσει  τους  καταναλωτές  αν  καταλάβουν  ότι  χάθηκε  η

αξιοπιστία. Η ανάπτυξη τόσο στις νέες αγορές εγκυμονεί κινδύνους και μεγάλα ρίσκα

(Ζώτος 2008).

2.5 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Το διαδίκτυο κάνει χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελώντας έτσι πομπό αλλά και

αποδέκτη μηνυμάτων, εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας και

εισάγει  νέα  μοντέλα  επικοινωνίας.  Η  αλληλεπίδραση  είναι  αυτή  που  το  κάνει  να

διαφοροποιείται  από  τα  παραδοσιακά  μέσα(Pardun και  Lamb 1999,  Jerram 1997,

σελ.38) και φαίνεται να το κάνει όλο και πιο ελκυστικό κανάλι προβολής (Interactive

Media)(Βλαχοπούλου 2003,Davenport, Harris και Kohli 2001).

Επιπρόσθετα,  υπάρχουν  και  άλλα  σημαντικά  χαρακτηριστικά  που  συμβάλουν  στην

διαφορετικότητα του και στο γεγονός ότι επιτρέπει ταυτόχρονα τόσο την μαζική όσο

και  την  ατομική  επικοινωνία.(Kotler et al.  2002).  Παρέχει  την  δυνατότητα  της

αναπροσαρμογής  του  διαφημιστικού  μηνύματος  (Βλαχοπούλου  2003,Hofacker και

Μurphy 1998,  Peltiel,  Schibrowsky  και   Schultz  2003).Επίσης  το  διαδίκτυο

εξασφαλίζει στην διαφήμιση μετρήσιμα αποτελέσματα, και από ότι φαίνεται το κόστος

προβολής σε αυτό δεν είναι υψηλό.

Συμπερασματικά, η διαδικτυακή διαφήμιση αποτελεί μία αλληλεπίδραση με μαζική και

διαπροσωπική  επικοινωνία,  αποστέλλοντας  εξατομικευμένα  διαφημιστικά  μηνύματα
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,για αυτό το λόγο όλο και περισσότεροι οργανισμοί κερδοσκοπικοί ή μη, επιχειρήσεις ή

ακόμα  και  ατομικά   την  χρησιμοποιούν  για  να  προβάλουν  την  δουλειά  τους,  την

επιλέγουν αφού έχει χαμηλό κόστος και ευρυφασματική εμβέλεια σε όλα τον κόσμο, σε

όλο τον πλανήτη μπορούν να μάθουν και να ενημερωθούν για τα αγαθά, τις υπηρεσίες

των  επιχειρήσεων  ή  ακόμα  και  για  τις  ανάγκες  της  προσφοράς,  κυρίως  για  μη

κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

2.6 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Τα είδη  της  διαδικτυακής  διαφήμισης  συναντώνται  κατά  κύριο  λόγο στην  επίσημη

ιστοσελίδα της εταιρείας “ Web Site”, στα διαφημιστικά πλαίσια τύπου “Banners”, στα

διαφημιστικά κουμπιά “  Buttons”, στα αναδυόμενα παράθυρα “Pop-ups”, στα δελτία

τύπου  “Advertorials”,  στους  δεσμούς  Υπερσύνδεσης  “  Links”,στα  διαφημιστικά

μηνύματα  πλήρους  οθόνης  “Splash”,επίσης  ένας  ακόμα  πολυδιαδεδομένος  τρόπος

διαφημίσεις είναι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “E-mails” με την μορφή

κυρίως newsletter πιο συγκεκριμένα μια μορφή διαφήμισης όπου ο χρήστης του email

έχει δώσει το δικαίωμα στην εταιρία να στέλνει διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (email) για να ενημερώνετε για προσφορές, νέα προϊόντα και υπηρεσίες,

αλλά  και  να  παίρνει  μέρος  σε  διαγωνισμούς,  βέβαια  αυτό  από  τις  περισσότερες

εταιρείες γίνεται κατάχρηση αυτού του δικαιώματος και βομβαρδίζουν κυριολεκτικά τα

ηλεκτρονικά ταχυδρομεία με παραπάνω από δύο μηνύματα (Briggs και  Hollis 1997,

Ducoffe 1996,  Newhagen Rafaelli 1996,  Schlosser,  Shavitt,  Knafer 1999,  Singh   και

Dallal 1999, Πάλλα 2008, Ζώτος 2008).

Βέβαια, μπορεί να θεωρηθεί  από κάποιους, ότι η ιστοσελίδα μίας εταιρείας, μπορεί να

είναι διαφημιστική, αλλά υπάρχει και η άποψη από άλλους μελετητές ότι δεν είναι,

στην διεθνή όμως βιβλιογραφία υπερισχύει η γνώμη των μελετητών ότι αποτελεί ένα

από τα είδη της διαφήμισης στο διαδίκτυο, ωστόσο  να σημειωθεί ότι οι μελετητές το

αναφέρουν ως γενικότερα την εδραίωση της εταιρείας στο διαδίκτυο και λιγότερο ως

την προβολή της μέσω αυτού (Πάλλα2008).

2.7 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μια επιχείρηση που έχει μια έντονη ή απλά μια παρουσία στο διαδίκτυο, είτε αυτό είναι

μέσω της ιστοσελίδας της, αλλά ίσως και άλλων ειδών διαφημιστικών προβολών του

διαδικτύου, την καθιστά ταυτόχρονα και προνομιούχα, αλλά και με τον βαθμό κινδύνου

να  χάσει  μερίδιο  πελατών  λόγω πολλών  κακών  χειρισμών,  και  κακής  πελατειακής
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πολιτικής  μέσω του διαδικτύου, και  να αυξήσει και τα μειονεκτήματα που προσφέρει

η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη: 

1. Παροχή πληροφοριών για την εταιρεία. Η ιστοσελίδα δίνει την δυνατότητα

να δώσει πληροφορίες και να συντάξει ένα προφίλ για την επιχείρηση. Όσο

και  να  φαίνονται  ασήμαντες  αυτές  οι  πληροφορίες  δίνει  μια  πνοή

ισχυροποίησης για την εταιρική φήμη και την εταιρική υπευθυνότητα.

2. Παγκόσμια προβολή. Είναι αυτό που προσφέρει απλόχερα το διαδίκτυο από

την πιο μικρή  μέχρι την πιο μεγάλη επιχείρηση ανά τον κόσμο.

3. Ενδυνάμωση των σχέσεων πελάτη και εταιρείας.  Αποτελεί τον βασικότερο

δίαυλο  επικοινωνίας  και  καλύτερης  εξυπηρέτησης  των  πελατών,  πράγμα

που βοηθάει και στην διαφήμιση στόμα με στόμα, αλλά και της καλύτερης

κριτικής  σε  ανάλογες  πλατφόρμες  κριτικών  σχετικά  με  εμπειρίες  της

συγκεκριμένης  εταιρίας,  και  πολλές  φορές  δίνοντας  την  δυνατότητα

σύγκρισης μεταξύ άλλων ανταγωνιστικών εταιρειών ως προς όφελος πάντα

του πελάτη. 

4. Παροχή πληθώρας πληροφοριών για τα διαθέσιμα προϊόντα. Οι πληροφορίες

που παρέχει είναι αναλυτικές και ταυτόχρονα στις περισσότερες ιστοσελίδες

δίνει την δυνατότητα να δει κάποιος ενδελεχώς χαρακτηριστικά, τιμές και

τρόπους διάθεσης του προϊόντος .

5. Συλλογή  πληροφορίων  και  στοιχείων.  Η  ιστοσελίδα  μπορεί  να

χρησιμοποιηθεί  ως  μια  μεγάλη  βάση  δεδομένων  πελατειακής  βάσης.

Δίνοντας  έτσι,  μετρήσιμα στοιχεία για την εταιρεία που προκύπτουν από

τους πελάτες,  χρήσιμα για έρευνες της. Αλλά και δίνοντας κίνητρα στους

πελάτες  της  να  συμπληρώνουν  τα  στοιχεία  τους  κερδίζοντας  πάντα  κάτι

(Προσφορές, εκπτώσεις, δείγματα, ταξίδια, διαγωνισμούς κ.α.).

6. Δυνατότητα ανανέωσης. Τόσο για αναβάθμιση της ιστοσελίδας όσο και των

διαφημίσεων  της  αφού  ο  ανταγωνισμός  είναι  συνεχής  και  πιεστικός.

Ενδεχομένως  μια τέτοιου είδους αναβάθμιση να κοστίσει  πολύ λιγότερο

από ότι μια αναβάθμιση στα άλλα είδη διαφημίσεων.

7. Διευκόλυνση αγοραστικής διαδικασίας.  Πολλές φορές τόσο οι διαφημίσεις,

όσο και η ιστοσελίδα που τις προωθεί δίνει την δυνατότητα μεγαλύτερης

επεξήγησης  και  τρόπου  καλύτερης  διανομής  μεταφοράς  ή  αγοράς  του

αγαθού.
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8. Διαδραματίζει  ένα  συγκεκριμένο ρόλο.  Το διαδίκτυο παράγει  περισσότερο

δελεαστικά  και  διαδραστικά  διαφημιστικά  μηνύματα  και  προκαλούν  την

ανάμιξη του καταναλωτή και όχι την παθητικότητα του. Αυτό επιτυγχάνεται

με  χρήση  διαδραστικών  περιεχομένων  στην  διαφήμιση  ή  στην  ίδια  την

ιστοσελίδα, με την χρήση παιχνιδιών που δημιουργεί μια ευνοϊκότερη στάση

και  μια  θετικότερη  εντύπωση  για  το  προϊόν  ή  την  υπηρεσία  που

προβάλλεται.

9. After Sale Service.  Πολλοί,  όμως  ερευνητές  υποστηρίζουν  και  την

εξυπηρέτηση μετά την αγορά,  όπως οι  Hoffman και  Novak (1996) και οι

Brethon,  Pitt και  Watson (1996),  καθώς  δίνει  στην  επιχείρηση  την

δυνατότητα να διευθετεί άμεσα ζητήματα που την αφορούν και προκύπτουν

μετά την αγορά και γιατί την βελτιώνουν και γιατί ενισχύει την φήμη της

καθώς  ελαχιστοποιεί  τα  ελλαττωματικά  προϊόντα,  τα  παράπονα  στην

εξυπηρέτηση κ.τ.λ.(Ζώτος 2008 ,σελ. 515 – 516).

Τα μειονεκτήματα που προκύπτουν είναι  ότι  η χρήση της  διαδικτυακής διαφήμισης

πρέπει  να  γίνεται  ορθά  και  με  σωστή  συνοχή  ώστε  η  ιστοσελίδα  της  εταιρείας-

επιχείρησης που διαφημίζεται να μην υπόκεινται σε συνεχόμενα και παράτυπα λάθη

όπως  αυτά  είναι,  να  ελέγχουν  τις  διαφημίσεις  τους  και  ο  κώδικάς  τους  να  μην

αλλοιώνεται, διότι το πιο εύκολο είναι να πλημμυρίζονται από κώδικες που είναι ιοί

τύπου  spam διαφημίσεων  και  να  μολύνονται  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές,  ταμπλέτες,

αρχεία, κινητά, και ούτω κάθε εξής. Αυτό είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να θίγεται υπό

διαπραγμάτευση, όταν ειδικά κάνουμε λόγο για μια παγκόσμια προβολή με πολλούς

κινδύνους από ανταγωνιστικές εταιρείες που θέλουν να καταστρέφουν ανταγωνιστικές

τους εταιρείες. Παράλληλα, θέτοντας σε κίνδυνο προσωπικά δεδομένα των πελατών

τους  ή  των  υποψήφιων  πελατών  τους.  Ενώ  πρέπει  να  τηρούν  και  να  πληρούν  τις

προϋποθέσεις που θέτουν προτού ο καταναλωτής αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία

που  παρέχουν.  Μια  κακή  διαχείριση  των  λεγόμενων  τους  στο  διαδίκτυο   και

παραπλάνηση μπορεί  να  τιμωρηθεί  και  νομικά (Ελληνικός  κώδικας  διαφήμισης  και

επικοινωνίας (2007) Άρθρο 3,4,5,19,24)(Σιώμκος  2011, σελ.481).

2.8 Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Η  τοποθέτηση  και  η  στρατηγική  προώθηση  ενός  διαφημιστικού  μηνύματος   είναι

ανάλογα με τα στρατηγικά σχέδια της κάθε εταιρείας .
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Τα διαφημιστικά πλαίσια-banner είναι πλαίσια που διαφημίζονται άλλα  site με άλλα

προϊόντα σε μία ιστοσελίδα, πατώντας πάνω τους μεταγόμαστε στην διαφημιζόμενη

ιστοσελίδα.  Στην  εικόνα  2.1  παρατηρούμε  ότι  ενώ  βρισκόμαστε  στο  in.gr υπάρχει

διαφημιστικό πλαίσιο και για τα ΝΕΑ την εφημερίδα. Αν κλικάρουμε πάνω στο banner

μεταγόμαστε αμέσως στην ιστοσελίδα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ. Από την άλλη πολλοί

διαφημιστές  το χαρακτηρίζουν ως  «διαφήμιση  για την διαφήμιση» (The Ad for the

Ad)(Ζώτος 2008).

Εικόνα 2.1:www  .  in  .  gr   

Τα  “Splash Screens”  χαρακτηρίζονται  ως  εκτοξευμένα   διαφημιστικά  μηνύματα

πλήρους οθόνης και μικρής χρονικής διάρκειας. Πιο συγκεκριμένα είναι διαφημιστικά

μηνύματα  τα  οποία  εκτοξεύονται  για  λίγα  δευτερόλεπτα  πριν  από την  είσοδο ενός

χρήστη  στην  ιστοσελίδα  όπου  αρχικά  ήθελε  να  περιηγηθεί.  Έτσι  καταφέρνουν  να

καταλαμβάνουν ολόκληρη στην οθόνη. Η  περιγραφή του θα μπορούσε να γίνει ως

animation,  ουσιαστικά  κάτι  σαν  κινούμενα  σχέδια  με  πολύ  έντονα  χρώματα  και

γραφικά,  δίνοντας  στον  καταναλωτή   από  ένα  ως  δύο  ξεκάθαρα  μηνύματα.  Βλέπε

εικόνα 2.2 (Ζώτος 2008).
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Εικόνα 2.2

Σύμφωνα με τον Γιώργο Ζώτο 2008 ,τα «Pop-ups» ή αλλιώς αναδυόμενα διαφημιστικά

πλαίσια,  είναι  μικρά  εικονίδια  τα  οποία  συνήθως  έχουν  εφαρμογές  πολυμέσων.

Μοιάζουν  με  τα  διαφημιστικά  πλαίσια  τύπου  banners ως  προς  το  περιεχόμενο  τις

διαστάσεις και το ύφος. Η βασική όμως διαφορά των αναδυόμενων πλαισίων είναι ότι

εμφανίζονται από το πουθενά χωρίς να το περιμένει ο χρήστης, για αυτό είναι και από

τους  λόγους  που  είναι  «ενοχλητικά»  και  οι  χρήστες  ενεργοποιούν  προγράμματα

-εφαρμογές που αποτρέπουν την εμφάνιση των αναδυόμενων παραθύρων.

Τα “Advertorials” μπορούν να χαρακτηριστούν και ως πληρωμένα δελτία τύπου ή και

παρουσιάσεις  σε  ορισμένες  ιστοσελίδες.  Αναφέρονται  σε  συγκεκριμένα  προϊόντα,

υπηρεσίες   ή καταχωρήσεις.  Συνήθως απαρτίζονται  από τα διαφημιστικά πλαίσια ή

κουμπιά  (buttons)  και  πάντα  περιλαμβάνουν  υπερσυνδέσμους  (Hyperlinks)  «Links»

πάντα με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Τα Links,δηλαδή οι σύνδεσμοι αυτοί είναι λέξεις

που εντάσσονται μέσα σε ένα κείμενο ή μια καταχώρηση, οι οποίες συνδέονται με τις

ιστοσελίδες  των  προϊόντων  και  υπηρεσιών  που  προβάλλουν.  Οι  σύνδεσμοι  αυτοί

εξασφαλίζουν  την  μετάβαση  στην  ιστοσελίδα  χωρίς  να  χρειαστεί  ο  χρήστης  να

πληκτρολογήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση(Ζώτος 2008).

Τα διαφημιστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail)είναι ο πιο διαδεδομένος

τρόπος,  αφού  όλο  και  περισσότερές  εταιρείες-επιχειρήσεις  χρησιμοποιούν  αυτό  τον

τρόπο  ως  έναν  εξαιρετικά  μετρήσιμο  και  φθηνό,  αφού  αποστέλλουν  χιλιάδες

ηλεκτρονικά μηνύματα στο λεπτό με πολλούς παραλήπτες, ή ακόμα και μεμονωμένους,
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που ακόμα και οι παραλήπτες να διαγράψουν το μήνυμα χωρίς να το έχουν δει,  θα

έχουν δει τον αποστολέα και τον τίτλο του μηνύματος(Παλλά, Ζώτος 2008). 

2.9  ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Έρευνα  μεταξύ των τάμπλετ και της τηλεόρασης δείχνει ότι οι καταναλωτές και ειδικά

οι  νέοι  σε  ηλικία  προτιμούν  τα  τάμπλετ  και  την  παρακολούθηση  από  εκεί  βίντεο,

εκπομπών και ταινιών, ακόμα όμως και εκεί αποφεύγουν τις διαδικτυακές διαφημίσεις,

όπως  και  με  την  τηλεόραση.  Επιπρόσθετα,  να  σημειωθεί  ότι  οι  περισσότερες

διαφημίσεις της τηλεόρασης  είναι και στο διαδίκτυο αλλά και εκεί υπάρχει το στοιχείο

του  ερεθισμού  που  προκαταβάλλεται  από την  απέχθεια  και  την  αποτροπή  από  την

διαφήμιση. (McCreery και Krugman 2017).

Η μελέτη των Koshksaray, Franklin, Heidarzadeh Hanzaee,2015 παρέχει πληροφορίες

για το ηλεκτρονικό τρόπο ζωής των χρηστών του Διαδικτύου και  την αποφυγή της

διαφήμισης στο Διαδίκτυο. Προσδιορισμός του τύπου αποφυγής του τρόπου ζωής για

την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδιασμού και δημοσίευσης διαφημίσεων στο Διαδίκτυο

ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους και να μειωθεί η αρνητική τάση των

κλικ  στις  διαφημίσεις  στο  Διαδίκτυο.  Τα  αποτελέσματα  που  προέκυψαν  από  την

ανάλυση των κυριότερων δεδομένων αποκαλύπτουν ότι ο ηλεκτρονικός τρόπος ζωής

δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αποφυγή διαφήμισης μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, η

ανάλυση των τροποποιημένων στοιχείων δείχνει  σημαντική  επίδραση.  Επίσης,  στην

ανάλυση των κυριότερων και των τροποποιημένων δεδομένων, ο τύπος αποφυγής από

τη διαφήμιση στο Διαδίκτυο (γνωστικός, συναισθηματικός και εθελοντικός) ποικίλλει

ανάλογα με τον τρόπο ζωής. Σύμφωνα με την πεποίθηση των συγγραφέων, η παρούσα

μελέτη  είναι  η  πρώτη  αναφορά  μιας  έρευνας  σχετικά  με  την  επίδραση  του

ηλεκτρονικού  τρόπου  ζωής  στην  αποφυγή  της  διαφήμισης  στο  Διαδίκτυο,

προσαρμοσμένη κατά μέσον όρο των ωρών που δαπανώνται σε σύνδεση-online.

Η έρευνα που υπάρχει σχετικά με το να συγκρίνει τη διαφορά του βαθμού αποφυγής

της  διαφήμισης  στα  παραδοσιακά  μέσα  ενημέρωσης  και  στο  Διαδίκτυο  είναι   μία

μελέτη που εξετάζει επίσης τις πεποιθήσεις, τις συμπεριφορές και τη συμπεριφορά των

πελατών προς τη διαφήμιση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα θεωρητικό μοντέλο που

εξηγεί  την  αποφυγή  της  διαφήμισης.  Διεξήχθη  έρευνα  για  τον  εντοπισμό  των

σημαντικών παραγόντων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι σε σύγκριση με τις αναδυόμενες

διαφημίσεις  και  τα  ανεπιθύμητα  ηλεκτρονικά  μηνύματα  στο  Διαδίκτυο  ήταν  πιο

προβληματικές  από  τις  τηλεοπτικές  διαφημίσεις  και  τα  ταχυδρομικά  διαφημιστικά

18



μηνύματα, οδηγώντας σε μεγάλη αποφυγή διαφημίσεων εκ μέρους των καταναλωτών.

Τέλος, με τη χρήση της ανάλυσης πορείας, δοκιμάζεται ένα γενικό μοντέλο αποφυγής

διαφήμισης  βασισμένο  σε  ιεραρχία  συμπεριφοράς  πίστης-στάσης-συμπεριφοράς.  Το

μοντέλο δείχνει ότι ορισμένες πεποιθήσεις στη διαφήμιση έχουν άμεσες επιπτώσεις στη

συμπεριφορά αποφυγής διαφημίσεων καθώς και στη στάση απέναντι στη διαφήμιση

(Kyo Kim και Pasadeos 2006).

2.10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Μελέτη  σχετικά  με  τα  κοινωνικά  δίκτυα  και  την  διαφήμιση  σχεδιάστηκε  για  να

διερευνήσει επιπτώσεις σχετικές με την προστασία της ιδιωτικής ζωής έννοιες - όπως η

εχεμύθεια, οι ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και η αυτονομία - κατά

την  αποφυγή  τριών  τύπων  διαφημίσεων  στο  Facebook  είναι:  οι   πληρωμένες,   οι

ιδιόκτητες και οι κερδισμένες. Η έρευνά μας έδειξε ότι υπάρχουν αρνητικές σχέσεις

μεταξύ  της  εικαζόμενης  εμπιστευτικότητας  και  της  αποφυγής  πληρωμένων  και

κερδισμένων  διαφημίσεων.  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  η  αντιληπτή  αυτονομία

συνδέονταν αρνητικά με την αποφυγή ιδιοκτησιακών και κερδοφόρων διαφημίσεων και

ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτική ζωή των πληροφοριών, των χρηστών σχετικά με την

αμειβόμενη διαφήμιση που λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής μεταξύ της εικαζόμενης

εμπιστευτικότητας  και  της  αποφυγής  πληρωμένων,  ιδιοκτησιακών  και  κερδοφόρων

διαφημίσεων (Kim, Yoon, και Cheon 2015).

 Ένας ακόμα διαχωρισμός για την διαφήμιση μέσω των κοινωνικών δικτύων είναι η

Ηθική κρίση των καταναλωτών και  η  αμφιλεγόμενη διαφήμιση οι  Moraes,  Ferreira,

Μιχαηλίδου και McGrath ,2016, έκαναν  μια σχετική έρευνα αρκετά ενδιαφέρουσα για

να μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις για την αποφυγή της διαφήμισης και σε αυτό το

τομέα, πιο συγκεκριμένα ανέλυσαν τι  είναι  αμφιλεγόμενη διαφήμιση και πώς αυτή

μπορεί να οριστεί ως διαφήμιση που προσβάλλει ή κλονίζει τους θεατές. Το θέμα αυτό

είναι  σημαντικό  για  τους  εμπόρους  και  τους  ερευνητές,  δεδομένου  ότι  ο

πολλαπλασιασμός  της  διαφήμισης  των  κοινωνικών  μέσων  οδηγεί  τις  μάρκες  να

παράγουν  διαφημίσεις  που  προσπαθούν  να  περιορίσουν  την  ακαταστασία  των

διαφημίσεων με τη χρήση αμφιλεγόμενων εφέσεων. Έτσι, η παρούσα μελέτη στόχευσε

στην αντιμετώπιση αυτού του ερευνητικού κενού και στόχος της ήταν να εξετάσει τον

αντίκτυπο της αμφιλεγόμενης αντίληψης της διαφήμισης και της δεοντολογικής κρίσης

των  καταναλωτών  στην  αποφυγή  διαφήμισης,  στο  συγκεκριμένο  πλαίσιο  των

κοινωνικών μέσων. Επιπλέον, δείχνει ότι η ηθική κρίση χρησιμεύει ως συντονιστής της

σχέσης μεταξύ της αντίληψης μιας διαφήμισης ως αμφιλεγόμενης και της αποφυγής
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της. Η απροσδόκητη κατεύθυνση του άμεσου αποτελέσματος της ηθικής κρίσης στην

αποφυγή της διαφήμισης, καθώς και η συγκράτηση του αποτελέσματος της αρνητικής

αντίληψης  της  διαφήμισης  σχετικά  με  την  αποφυγή  διαφήμισης,  δείχνουν  ότι  η

επίδραση της ηθικής κρίσης στην αποφυγή της διαφήμισης είναι πιο περίπλοκη. Αυτό

μπορεί  να  οφείλεται  στην  επίδραση  των  παραγόντων  πηγής  και  των  προσφυγών

μηνυμάτων σε αμφιλεγόμενες διαφημίσεις. Για παράδειγμα, οι εκστρατείες κοινωνικού

μάρκετινγκ  στα  κοινωνικά  μέσα  ενημέρωσης  ενδέχεται  να  προκαλέσουν  δυσφορία

στους θεατές, αλλά δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αποφυγή κοινωνικών μέσων μαζικής

ενημέρωσης λόγω της ανταπόκρισής τους στις ηθικές κρίσεις και τις ηθικές αξίες των

καταναλωτών. Αυτό υποδηλώνει ότι  οι  καταναλωτές μπορούν να βρουν δυσάρεστες

κάποιες διαφημίσεις  κοινωνικών μέσων,  αλλά μπορεί  να τις  κρίνουν αποδεκτές  εάν

χρησιμοποιούνται  για  καλό  σκοπό  (π.χ.  για  την  επικοινωνία  μη  κερδοσκοπικών,

κοινωνικών  αιτιών).  Η  έρευνα  αυτή  σχετίζεται  επίσης  με  τους  επαγγελματίες  του

μάρκετινγκ,  καθώς  υπογραμμίζει  τη  σημασία  της  αξιολόγησης  της  δεοντολογικής

κρίσης  των  καταναλωτών  πριν  από  τη  διεξαγωγή  εκστρατειών  κοινωνικών  μέσων,

δεδομένου ότι  η αποφυγή κοινωνικών μέσων επηρεάζει τα κοινωνικά μέσα και  την

αποτελεσματικότητα.

Ωστόσο οι αφηρημένοι ιστότοποι κοινωνικού δικτύου (SNS) έχουν αναδειχθεί ως ένας

κοινός τόπος κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας στον κυβερνοχώρο. Έχουν

αναπτυχθεί  γρήγορα  στη  φήμη  και  την  αποδοχή  του  χρήστη  παγκοσμίως.  Το

επιχειρηματικό μοντέλο πολλών από αυτές τις εταιρείες SNS βασίζεται στη διαφήμιση.

Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας οι χρήστες να δέχονται τη διαφήμιση κοινωνικών

δικτύων (SNA). Η αρθρογραφία δείχνει ότι οι χρήστες αποδέχονται τη διαφήμιση που

είναι σύμφωνη με τα κίνητρά τους για χρήση μέσων. Πολλοί άνθρωποι συμμετέχουν σε

SNSs   για  να  ξεχάσουν  τα  προβλήματα  και  τις  ανησυχίες  της  καθημερινής  ζωής.

Ωστόσο, εκλείπουν εμπειρικά στοιχεία που δείχνουν τα αποτελέσματα του κινήτρου

κοινωνικού  αποκλεισμού  στην  αποδοχή  από  το  χρήστη  του  SNA.  Βασισμένη  στη

θεωρία των χρήσεων και των ικανοτήτων, η παρούσα μελέτη προτείνει και δοκιμάζει

ένα  μοντέλο που δείχνει  τις  επιδράσεις  του κινήτρου κοινωνικού αποκλεισμού στις

στάσεις των χρηστών απέναντι στο SNA καθώς και στη συμπεριφορά των διαφημίσεων

με banner SNS(Mir 2017). 

 Πάραυτα ένα διαδεδομένο SNS είναι το Facebook που  κερδίζει την πρωτοκαθεδρία ως

ένα προτιμώμενο διαδικτυακό κανάλι διαφήμισης μεταξύ των εμπόρων καθώς παρέχει

στους καταναλωτές πολύτιμες ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα. Το
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Facebook,  μετρά  περισσότερους  από  1,3  δισεκατομμύρια  χρήστες  κάθε  μήνα

(Statisticbrain  2014),  γίνεται  το  ταχύτερα  αναπτυσσόμενο  κοινωνικό  μέσο  ανά  τον

κόσμο.  Καθώς   αυξάνεται  το  ποσό των  πληροφοριών  σχετικά  με  τα  προϊόντα  που

διαφημίζονται  στο  Facebook,  οι  ανησυχίες  για  την  προστασία  της  ιδιωτικής  ζωής

αποτελούν σημαντικό ζήτημα. Οι καταναλωτές ανησυχούν για τη χρήση και τη διανομή

των προσωπικών τους πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Σκοπός του παρόντος

εγγράφου είναι να διερευνήσει την επίδραση των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα

και τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην αποδοχή της διαφήμισης

στο Facebook. Το βασικό επιχείρημα αυτής της εργασίας είναι ότι οι καταναλωτές θα

δέχονται διαφημίσεις στο Facebook μόνο όταν τους παρέχουν πολύτιμες ενημερωμένες

πληροφορίες για το προϊόν και όταν πιστεύουν ότι το Facebook κρατά τις πληροφορίες

τους  ανώνυμες  και  προστατευμένες.  Η  παρούσα  έρευνα  εξετάζει  επίσης  τη  σχέση

μεταξύ της στάσης και της πρόθεσης να δεχτεί το Facebook ως διαφημιστικό κανάλι.

Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο

που  περιλάμβανε  ήδη  υπάρχοντες  κλίμακες.  Ένα  μοντέλο  αναπτύχθηκε  και

δοκιμάστηκε  σε  δείγμα  269  φοιτητών  που  προέρχονταν  από  δημόσιο  ίδρυμα

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Νότιας Αφρικής που εδρεύει στην επαρχία Gauteng. Η

μελέτη υποθέτει ότι οι πληροφορίες για τα προϊόντα και η ιδιωτική ζωή επηρεάζουν την

αποδοχή  της  διαφήμισης  στο  Facebook.  Τα  αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  η  παροχή

πολύτιμων πληροφοριών  για  τα  προϊόντα  επηρεάζει  τις  προθέσεις  των μαθητών  να

χρησιμοποιούν  το  Facebook  ως  διαφημιστικό  κανάλι,  οι  ανησυχίες  σχετικά  με  την

προστασία  της  ιδιωτικής  ζωής  επηρεάζουν  τη  στάση  των  φοιτητών  απέναντι  στο

Facebook ως διαφήμιση. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ανησυχίες για την

προστασία της ιδιωτικής ζωής επηρεάζουν τις προθέσεις των μαθητών να δεχθούν το

Facebook ως διαφημιστικό κανάλι. οι στάσεις των φοιτητών απέναντι στη χρήση του

Facebook  ως  διαφημιστικού  καναλιού  επηρεάζουν  τις  προθέσεις  τους  να  το

αποδεχθούν.  Το  μοντέλο  της  τρέχουσας  μελέτης  φαίνεται  να  είναι  σχετικό  με  την

επεξήγηση  των  ανησυχιών  για  την  πληροφόρηση  σχετικά  με  τα  προϊόντα  και  την

ιδιωτική ζωή ως σημαντικές μεταβλητές που επηρεάζουν την αποδοχή της διαφήμισης

στο Facebook (Bongazana Mahlangu 2014).

Αξιοσημείωτο  όμως  θεωρήθηκε  και  αποτέλεσμα  έρευνας  που  έγινε  σχετικά  με  την

ασφάλεια  και  την  ιδιωτικότητα  των  χρηστών  οι  όποιοι  για  να  αποδεχτούν  τέτοια

μοντέλα τεχνολογίας και κοινωνικών δικτύων, κρατάνε επιφυλάξεις, παρόλο που όλο

αυτό δίνει την δυνατότητα να κάνει πιο εύκολη την ζωή τους ακόμα και σε οικονομικό
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-κοινωνικό  επίπεδο,  υπάρχει  ακόμα μεγάλη μερίδα  ανθρώπων που δεν  μπορούν να

αποδεχτούν τεχνολογίες όπως, για παράδειγμα το web-banking,ο φόβος είναι ένα από

τα κυρίαρχα στοιχεία στο να μπουν σε «νερά» ξένα και ασυνήθιστα, σχετικά με αυτά

που  έχουν  συνηθίσει  τόσο  καιρό.  Κυρίως  όμως  αυτό  συναντάται  σε  μεγαλύτερές

ηλικίες (Lin και Kim 2016).

Πάραυτα  όμως,  η  κοινωνία  ανά  τον  κόσμο  δεν  πτοείται.  Οι  ιστότοποι  κοινωνικής

δικτύωσης (sNs) όπως το Facebook και το Twitter αυξάνονται τόσο με τη δημοτικότητα

όσο και με τον αριθμό των χρηστών. Για τους διαφημιζόμενους και τους ίδιους τους

ιστότοπους,  είναι  σημαντικό  οι  χρήστες  να  δέχονται  τη  διαφήμιση  ως  συστατικό

στοιχείο των sNs. Τα ανεκδοτικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η διαφήμιση κοινωνικής

δικτύωσης (sNA) μπορεί να είναι αποτελεσματική όταν οι χρήστες την αποδέχονται,

αλλά  η  αντίληψη  περί  υπερβολικής  εμπορευματοποίησης  μπορεί  να  οδηγήσει  σε

εγκατάλειψη του χρήστη. Εντούτοις, ελπιδοφόρα είναι η υποστήριξη των προτάσεων

αυτών. Με βάση τις χρήσεις των μέσων ενημέρωσης και τη θεωρία ικανοποίησης, οι

συγγραφείς  προτείνουν  και  εμπειρικά  δοκιμάζουν  ένα  μοντέλο  σχετικών  με  το

περιεχόμενο, δομικών και κοινωνικοποιητικών παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση

των χρηστών απέναντι στο Sns (Taylor,Lewin και Strutton 2011).

Σε αυτή την παράγραφο θα αναλύσουμε την αποφυγή της διαφήμισης από την άποψη

για τους έφηβους, αλλά και θα αναλύσουμε το μοντέλο της αποφυγής της διαφήμισης.

Η τεχνολογία παρέχει στους καταναλωτές τα μέσα για τον έλεγχο και την επεξεργασία

των  πληροφοριών  που  λαμβάνουν  και  μοιράζονται  αποτελεσματικά,  ειδικά  στο

διαδικτυακό περιβάλλον.  Παρόλο που προηγούμενες  μελέτες  έχουν διερευνήσει  την

αποφυγή διαφημίσεων στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και  στο  Διαδίκτυο,  έχει

γίνει ελάχιστη έρευνα σχετικά με τη διαφήμιση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η διερευνητική μελέτη εξέτασε τα προηγούμενα της αποφυγής διαφημίσεων σε

ιστότοπους  κοινωνικής  δικτύωσης  στο  διαδίκτυο,  οδηγώντας  στην  ανάπτυξη  ενός

μοντέλου.  Το  μοντέλο  υποδηλώνει  ότι  η  διαφήμιση  στο  περιβάλλον  κοινωνικής

δικτύωσης στο διαδίκτυο είναι πιο πιθανό να αποφευχθεί αν ο χρήστης έχει προσδοκίες

αρνητικής εμπειρίας,  η  διαφήμιση δεν είναι  σχετική με το χρήστη, ο χρήστης είναι

σκεπτικός  στο  διαφημιστικό  μήνυμα  ή  ο  καταναλωτής  είναι  σκεπτικός  προς  το

διαφημιστικό μέσο, η αυξανόμενη κατασπατάληση και ο κατακερματισμός των μέσων

εκθέτουν τώρα τους καταναλωτές σε χιλιάδες εμπορικά μηνύματα κάθε μέρα. Αυτά τα

μηνύματα  προέρχονται  όχι  μόνο  από  παραδοσιακά  μέσα  ενημέρωσης,  όπως

τηλεοπτικές  και  εφημερίδες,  αλλά  και  από  εκστρατείες  ενημέρωσης
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ανταρτών(guerrilla),  κάτω  από  το  τραπέζι-  μάρκετινγκ  σε  απευθείας  σύνδεση,

εγκατάσταση μάρκας και μέσα ενημέρωσης που παράγονται από τους καταναλωτές,

όπως  blogs,  podcasts  και  σε  απευθείας  σύνδεση ιστότοπους  κοινωνικής  δικτύωσης.

Κατά  συνέπεια,  οι  καταναλωτές  γίνονται  ολοένα  και  περισσότερο  συντάκτες

πληροφοριών,  εξουσιοδοτημένοι  από  την  τεχνολογία  για  την  αποφυγή  τόσο  των

περιεχομένων  όσο  και  των  διαφημιστικών  μηνυμάτων  που  δεν  τους  ενδιαφέρουν.

Παρόλο  που  η  αποφυγή  της  διαφήμισης  είναι  ένα  καλά  ερευνημένο  θέμα,  έχει

πρόσφατα μελετηθεί στο ηλεκτρονικό περιβάλλον (Cho και Cheon 2004, Grant 2005)

και ποτέ δεν έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο σε διαδικτυακές τοποθεσίες κοινωνικής

δικτύωσης.  Έτσι,  διερεύνησε  τη  στάση  των  εφήβων  απέναντι  στη  διαφήμιση  στο

περιβάλλον  κοινωνικής  δικτύωσης  στο  διαδίκτυο,  εάν  χρησιμοποιούνται  τακτικές

αποφυγής και ποιες τακτικές χρησιμοποιούνται. Αυτή η προσπάθεια είναι σημαντική

επειδή λίγα είναι γνωστά για το πώς η διαφήμιση, σχεδιασμένη ως εργαλείο μαζικών

μέσων ενημέρωσης, θα μπορούσε να ανακαλυφθεί στον προσωπικό χώρο των εφήβων.

Εικόνα 2.3
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Αποφυγή Διαφήμισης όταν είστε Συνδεδεμένοι  από τους Cho και Cheon (2004) που

προτείνουν  τρία  προγενέστερα  παραδείγματα  ηλεκτρονικής  αποφυγής  διαφημίσεων:

διακοπή της  εργασίας,  αντιληπτή ακαταστασία στις  ιστοσελίδες του Διαδικτύου και

αρνητικές  εμπειρίες  του  παρελθόντος  με  τη  διαφήμιση  μέσω  Διαδικτύου.  Αυτός  ο

παράγοντας είναι σημαντικός, διότι το Διαδίκτυο θεωρείται πιο προσανατολισμένο σε

στόχους και στόχους από τα παραδοσιακά μέσα, όπως η τηλεόραση. Όταν η διαφήμιση

μειώνει  ή  διακόπτει  την  ταχύτητα  ανάκτησης  και  επεξεργασίας  δεδομένων,  οι

καταναλωτές ενδέχεται να αντιδράσουν αρνητικά προς τη διαφήμιση ή το προϊόν. Οι

αναδυόμενες  διαφημίσεις,  οι  διαφημίσεις  που  αποσπούν  την  προσοχή  και  οι

διαφημίσεις  που  απαιτούν  ενέργεια  από  τον  καταναλωτή  προτού  μπορέσουν  να

ξαναρχίσουν τη δραστηριότητά τους στο διαδίκτυο, ενδέχεται να τους ενθαρρύνουν να

διαγράψουν  αμέσως  το  μήνυμα  και,  ως  εκ  τούτου,  να  αποφύγουν  τη  διαφήμιση

εντελώς.

Το δεύτερο πλεονέκτημα της διαδικτυακής αποφυγής διαφημίσεων είναι η κατανόηση

της διαφημιστικής ακαταστασίας, η οποία μπορεί επίσης να αποδείξει την απόσπαση

της προσοχής, προκαλώντας διακρίσεις στους καταναλωτές και αποφυγή διαφημίσεων

που δεν είναι σχετικές ή σημαντικές γι 'αυτές. Εάν αυτό το αντιληπτό ακαταστασία

είναι  υπερβολικό,  οι  καταναλωτές είναι  πιθανό να δυσκολεύονται  να διακρίνουν τα

μηνύματα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδιαφορία για όλα αυτά .Το τρίτο

προηγούμενο της αποφυγής διαφημίσεων είναι η προηγούμενη αρνητική εμπειρία,  η

οποία  περιλαμβάνει  περιπτώσεις  όπου  η  διαφήμιση  στο  Διαδίκτυο  είναι

παραπλανητική,  υπερβολική  ή  εσφαλμένη  στοχεύει  ή  οδηγεί  τους  χρήστες  σε

ακατάλληλους ιστότοπους(Kelly, Kerr και Drennan 2010).

 2.11 Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
Σαφώς και  το  μάρκετινγκ  προάγει  μέσω των κοινωνικών  δικτύων  στρατηγικές  που

βοηθούν την ανάπτυξη και την παρουσίαση οποιαδήποτε προϊόντος. Το διαδίκτυο έχει

αναπτυχθεί  πλήρως  τα  τελευταία  χρόνια  ,παρέχει  ότι  θα  έκανε  κάποιος  και  σε

πραγματικό χρόνο, πραγματικές καταστάσεις μόνο που αυτό  πλέον το κάνει μέσω των

ηλεκτρονικών  συσκευών του.  Έτσι  η  εμπιστοσύνη  και  η  κοινωνικές  σχέσεις  έχουν

αναπτυχθεί και σε διαδικτυακό επίπεδο, έρευνα δείχνει ότι το  Facebook είναι το πιο

διαδεδομένο μέσο με 95% χρηστικότητα από τους χρήστες. Αυτό δίνει στους μάρκετερς

την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο πολυεργάλειο προς όφελός τους. Με το

πέρασμα των χρόνων τα κοινωνικά δίκτυα έχουν όλο και περισσότερη αποδοχή και

24



μεγαλύτερη προσέγγιση, δίνοντας εμπιστοσύνη-trust σε μια θετικότερη επαφή με την

διαφήμιση (Soeres, Pinho και Nobre 2012).

 Παρεμπιπτόντως, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (SNS) εμφανίστηκαν ως ένα από

τα ισχυρότερα μέσα ενημέρωσης για διαφήμιση ανά τον κόσμο. Σε παγκόσμιο επίπεδο,

οι  εταιρείες  μετατοπίζουν  μια  μεγαλύτερη  μερίδα  από  τους  διαφημιστικούς

προϋπολογισμούς τους ,προς  τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για μια καλύτερη

πρόσβαση και διαδραστική πλατφόρμα. Οι εταιρείες το θεωρούν επίσης ως μοντέλο

χαμηλού κόστους, το οποίο θα μπορούσε να αποκομίσει το ελάχιστο δυνατό χρόνο για

τη στοχευμένη "γενιά Facebook".  Αυτά τα γεγονότα παρακινούν τους ερευνητές  να

μελετήσουν την αξία των διαφημίσεων σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όπως το

Facebook,  το  LinkedIn,  το  Twitter  και  άλλα.  Τα  ευρήματα  της  παρούσας  έρευνας

δείχνουν ότι όταν οι διαφημίσεις που εμφανίζονται σε SNS παρέχουν ψυχαγωγία και

περιεχόμενο  ή  εντυπώσεις,  αυξάνει  την  αξία  της  διαφήμισης.  Αφενός,  όπως  έχει

αποδειχθεί  για  άλλους  τύπους  διαφημίσεων  μέσων,  οι  καταναλωτές  αντλούν

χρησιμότητα από τις  διαφημίσεις  που  παρέχουν  ορισμένες  χρήσιμες  ή  λειτουργικές

πληροφορίες και αυξάνουν την ηδονική αξία διασκεδάζοντάς από αυτές. Από την άλλη

πλευρά, ο ερεθισμός μειώνει την καθαρή αξία των διαφημίσεων που εμφανίζονται στα

SNS.  Αυτό  υποδηλώνει  ότι  οι  εταιρείες  που  χρησιμοποιούν  μέσα  SNSs  για  τη

διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους πρέπει να μειώσουν το περιεχόμενο,

το οποίο ερεθίζει  τη βάση των θεατών.  Αξίζει  να σημειωθεί  ότι  η «πληροφόρηση»

παρουσίαζε περίπου 1,6 φορές μεγαλύτερη δύναμη επιρροής στην αξία της διαφήμισης

παρά  στην  ψυχαγωγία.  Αυτό  υποδηλώνει  ότι  οι  εταιρείες  θα  πρέπει  καταρχάς  να

επικεντρωθούν στην παροχή πληροφοριακού περιεχομένου στις διαφημίσεις τους, για

να κάνουν  τις  διαφημίσεις  τους  να  αξίζουν  για  τους  καταναλωτές.  Επιπλέον,  είναι

ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι τα ευρήματα αυτής της μελέτης δείχνουν μια σημαντική

συσχέτιση μεταξύ της πληροφορίας και της ψυχαγωγίας,  γεγονός που δείχνει  ότι  οι

καταναλωτές που βρίσκουν μια διαφήμιση για να διασκεδάζουν είναι πιο πιθανό να το

αξιολογήσουν ως ενημερωτικό(Saxena  και Khanna 2013).

2.12 Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 
Στα  ευρύτερα  πλαίσια  το  φαινόμενο  της  διαφήμισης  στο  διαδίκτυο  αποτελεί  ένα

πρόσφατο  γεγονός  που  την  τελευταία  δεκαετία  πολλαπλασιάζεται  με  ραγδαίους

ρυθμούς, αφού παρατηρούμε, ότι όλες οι επιχειρήσεις επιθυμούν και επιβάλλεται να

εισαχθούν στην διαδικτυακή διαφήμιση, σύμφωνα με τους Aldridge, Forcht και Pierson
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1997,η διαφημιστική εκστρατεία στο διαδίκτυο φαίνεται να συνίσταται στο «πώς θα

οδηγήσουμε τον χρήστη που αποτελεί το στοχούμενο κοινό στην επίσημη ιστοσελίδα

της εταιρείας. Βέβαια, καλό είναι να αναφέρουμε ότι η προθυμία του καταναλωτή να

επισκεφτεί την ιστοσελίδα μιας εταιρείας που διαφημίζεται είναι σε μεγάλο βαθμό, η

στάση  του  έναντι  της  διαδικτυακής  διαφήμισης  η  οποία  είναι  θετική,  σύμφωνα  με

έρευνα των Schlosser,Shavitt και Kanfer 1999.

Τα διαδικτυακά διαφημιστικά  μηνύματα σύμφωνα με  έρευνα,  έδειξαν ότι  παρά την

σημαντική συμβολή των διαφημιστικών πλαισίων, των αναδυόμενων παραθύρων και οι

δεσμοί υπερσυνδέσεων δεν αποτελούν μα ούτε και συντελούν σημαντικά στην αύξηση

της επισκεψιμότητας μιας ιστοσελίδας, Η δημιουργία και η ισχυροποίηση της ετικέτας

(Branding) της εταιρείας είναι αυτό που θα κάνει τους χρήστες να την επισκεφτούν

(Yang et.  All.  2003).  Για να θεωρηθεί  στοχευμένη  μια διαδικτυακή εκστρατεία το

διαδίκτυο δίνει την δυνατότητα να συλλέξει στοιχεία για το ποιος, πού, πώς, για πόση

ώρα και πότε επισκέφτηκε την ιστοσελίδα της επιχειρήσεις, αλλά και να καταγράψει

ποτέ  ,πού  και  πώς  είδαν  το  διαφημιστικό  μήνυμα.  Βάση  αυτών  των  κριτηρίων

αξιολόγησης  μια  διαφήμιση  μπορεί  να  κριθεί  αν  είχε  κάποια

αποτελεσματικότητα(Ζώτος 2008). 

Οι Έλληνες καταναλωτές  τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο  ασχολούνται με

την  τεχνολογία,  συμφώνα  με  έρευνα  του  δευτέρου  τριμήνου  του  2007  η  ελληνική

αγορά  άρχισε  να  παρουσιάζει  μεγαλύτερα  ποσοστά  αύξησης  της  χρήσης  του

διαδικτύου,  οι  περισσότερές  έρευνες  δείχνουν  ότι  «σερφάρουν»  αρκετά  χρόνια  και

συνδέονται όλο και πιο συχνά σε αυτό.  Λόγοι χρήσης  είναι :

1) Αναζήτηση επαγγελματικών πληροφορίων 58,3%

2) Ενημέρωση 51,3%

3) Χόμπι 36,8%

4) Πληροφόρηση για ταξίδια 33,8%

5) Κατέβασμα τραγουδιών 24,1%

6) Παιχνίδια μέσω διαδικτύου 24,1%

7) Ιατρικές πληροφορίες 15,4%

8) Επικοινωνία μέσω πλατφορμών συζήτησης (chat) 14,9%

9) Κατέβασμα ταινιών 15,1%

10)  Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω διαδικτύου 6,7%
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11) Αγορές  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  από  διαδικτυακά  καταστήματα(Online

shopping)  12,9%

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από Ζώτος 2008, (www  .  imerisia  .  gr  )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ( AD-BLOCKING)
Ο  αποκλεισμός  διαφημίσεων  ή  το  φιλτράρισμα  διαφημίσεων  είναι  ένας  τύπος

λογισμικού  (ή  λιγότερο  συχνά,  μια  συσκευή  υλικού  υπολογιστή),  που  μπορεί  να

καταργήσει  ή  να  μεταβάλει  το διαφημιστικό περιεχόμενο από μια  ιστοσελίδα,  έναν

ιστότοπο ή μια εφαρμογή για κινητά. Οι αποκλειστές διαφημίσεων είναι διαθέσιμοι για

μια  σειρά  πλατφορμών  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  συμπεριλαμβανομένων

επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών, ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablets) και έξυπνα

κινητά (smartphones). Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μέθοδοι για την παρεμπόδιση

διαφημίσεων (Huffingtonpost  2017).  Τα  οφέλη αυτού του  λογισμικού είναι  ευρείας

κλίμακας  και  η  χρήση  λογισμικού  αποκλεισμού  διαφημίσεων  αυξάνεται  (Internet

advertising bureau UK 2016 ). Ωστόσο, πολλοί ιδιοκτήτες μέσων (εκδότες) βασίζονται

στη διαφήμιση για τη χρηματοδότηση του δωρεάν περιεχομένου που παρέχουν στους

χρήστες.  Ορισμένοι  έχουν  λάβει  αντίμετρα  εναντίον  χρηστών  που  αποκλείουν

διαφημίσεις στους ιστότοπους που επισκέπτονται, όπως για παράδειγμα το Forbes(The

wall street journal 2016) .  Γενικότερα,  τόσο  στην  διεθνής  όσο  και  στην  ελληνική

βιβλιογραφία  δεν  έχουν γίνει  εμπεριστατωμένες  έρευνες  για να  οδηγηθούν σε έναν

γενικής  παραδοχής  ορισμό,  έτσι  ο  ορισμός  που  αναφέρθηκε  παραπάνω  είναι  ένα

συνονθύλευμα  από  επεξηγήσεις  από  άρθρα  στον  διεθνή  τύπο  για  να  μπορέσει  ο

αναγνώστης της παρούσας έρευνας να κατανοήσει τον όρο που θα χρησιμοποιηθεί  και

να αποσαφηνιστεί πλήρως, για την ευκολία του αναγνώστη και μόνο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Για  τα  λειτουργικά  συστήματα  android ,iOS,Windows (για  όλες  τις  εκδόσεις)

Macintosh,  UNIX,ubuntu,Linux κ.α.  υπάρχουν  πλήθος  εφαρμογών  όπου  μπορεί  να

αγοράσει ο χρήστης έναντι συγκεκριμένου χρηματικού αντιτίμου ή απλά και δωρεάν αν

το επιτρέπει στο «PlayStore», «iStore», «Microsoft store»,καθώς και έτοιμες εφαρμογές

που  μέσω  μιας  μηχανής  αναζήτησης,  μπορεί  κάποιος  να  βρει  τη  καταλληλότερη
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εφαρμογή  αποκλεισμού για την συσκευή που χρησιμοποιεί για την περιήγησή του στο

διαδίκτυο. 

Εικόνα 3.1                                                                                Εικόνα 3.2  

Οι εφαρμογές ενδεικτικά για ενημερωτικούς λόγους θα παρουσιαστούν στον ακόλουθο

πίνακα :

Εικόνα 3.3
Εικόνα 3.4 Εικόνα 3.5 Εικόνα 3.6

Free adblocker

browser- Adblock

&Popup Blocker

AdBlock Adblock Plus AdBlock

Adblock browser for

Android

Adblock

Browser

Adblock Adblock Plus

Adblock Fast Peace block:

ads and

trackers,

powered by

ghostery

Ad-Blocker AdBlock  Plus  for

Chrome

Adguard Content

Blocker

Crystal-Block

ads -browser

faster

Ad-Blocker ultimate uBlock

AdBlocker Lite

Browser

Purify blocker:

fast, clutter-

free web

browsing in

Safari

Adguard Blocker AD  AdBlock  for

Windows
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Πίνακας 2.1 Συνοδευτικός πίνακας από έρευνα στο διαδίκτυο και στα καταστήματα για

συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα.(Ενδεικτικά)

3.2 ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 
Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι οι καλύτεροι δημογραφικοί δείκτες προβλέψεις

είναι η ηλικία και το εισόδημα σχετικά  με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το εύρος της

χρήσης  αυτής  ήταν  ένας  σημαντικός  παράγοντας  μετάδοσης  τους,  μεταξύ  των

προβλημάτων επικοινωνίας που θεωρήθηκε ότι παρεμποδίζουν την αναζήτηση είχαν τη

μεγαλύτερη επίδραση στην αποφυγή διαφημίσεων.  Αυτό προκύπτει  από γενικότερες

έρευνες που σύμφωνα με αυτές, ένας καταναλωτής είναι αποδέκτης ή αλλιώς εκτίθεται

σε  περισσότερα  από  3000  διαφημιστικά  μηνύματα  την  εβδομάδα.  Η  διαφημιστική

αποφυγή περιλαμβάνει  όλες τις  δραστηριότητες από τα μέσα, όπου μέσα μπορεί  να

θεωρηθεί ο έντυπος και ο ηλεκτρονικός τύπος, αλλά και η τηλεόραση. Οι καταναλωτές

έχουν διαφορετικότητα στο πώς τα χρησιμοποιούν αυτά. Οι άνθρωποι αποφεύγουν τις

διαφημίσεις από γνωστικές συμπεριφορές  και μηχανικά μέσα. Αξιολογούν συνεχώς τις

εναλλακτικές  λύσεις  τους.  Περιλαμβάνουν  προτιμήσεις  περιεχομένου  και  συνήθειες

επεξεργασίας,  συμπεριλαμβανομένων των γενικών στάσεων απέναντι στη διαφήμιση

και  των προτύπων αποφυγής  διαφημίσεων.  Πιο  αναλυτικά  για  τις   Εφημερίδες:  Οι

άνθρωποι μπορούν να αφαιρέσουν μια διαφήμιση εφημερίδων από την προσοχή τους

αγνοώντας (γνωστικές), γυρνώντας τη σελίδα ή αφαιρώντας ένα διαφημιστικό τμήμα

(συμπεριφοριακό). Οι αναγνώστες στρέφονται στις αγαπημένες τους ενότητες με τον

τρόπο  που  οι  τηλεθεατές  ελέγχουν  τα  αγαπημένα  τους  κανάλια.  (Δεν  έχει

πραγματοποιηθεί  ακαδημαϊκή  έρευνα  σχετικά  με  την  αποφυγή  διαφημίσεων  για

εφημερίδες). Για τα Περιοδικά: Οι άνθρωποι μπορούν να αφαιρέσουν μια διαφήμιση

περιοδικών  από  την  προσοχή  τους  αγνοώντας  (γνωστικές),  γυρνώντας  τη  σελίδα  ή

απορρίπτοντας ένα διαφημιστικό ένθετο (συμπεριφοριακό).Έτσι μπορεί να εισαχθεί ο

αναγνώστης  στο  πρόβλημα  των  διαφημίσεων  και  να  αντιληφθεί  κατά  πόσο  μια

διαφήμιση αποτελεί θετική και θεμιτή τελικά για τον αναγνώστη των μέσων. Το ίδιο

περίπου ισχύει και για την τηλεόραση ο τηλεθεατής μπορεί να φύγει από το δωμάτιο,

να  αλλάξει  κανάλι  ή  να  κάνει  κάποιες  εργασίες  που  έχει  και  να  αγνοήσει  τις

διαφημίσεις(Surgi Speck και  Elliott 2013).

Σαφώς,  τα  αποτελέσματα  της  διαφήμισης  δεν  θα  μπορέσουν  να  επιδράσουν  στον

καταναλωτή  .Συνολικά,  όμως  το  φύλο  και  η  ηλικία  παράγουν  τα  πιο  συνεπή

δημογραφικά αποτελέσματα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης (οι νεότεροι καταναλωτές και
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οι άνδρες φαίνεται να αποφεύγουν τη διαφήμιση). Το εισόδημα είναι επίσης σημαντικό,

αλλά η κατεύθυνση των επιπτώσεών του ποικίλλει (Surgi Speck και  Elliott 2013) .

Αυτό  όμως  ουσιαστικά  είναι  η  έρευνα  που  μας  δείχνει  πώς  αντιδρά  ο  μέσος

καταναλωτής στην τηλεόραση και στον έντυπο τύπο. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά

αυτή του διαδικτύου,  η  οποία είναι  πιο απειλητική και  ταυτόχρονα πιο ενοχλητική.

Έρευνα του M. Francis Walsh, (2010) διερευνά την έννοια της αποφυγής διαφημίσεων

στο διαδίκτυο και  συγκρίνει  αυτό με  τα παραδοσιακά μέσα -  ενσωματώνοντας  δύο

ξεχωριστά  ερευνητικά  ρεύματα.  Επιπλέον,  το  ψυχολογικό  κατασκεύασμα,  ο  τόπος

ελέγχου  ελέγχεται  ως  πρόβλεψη  της  αποφυγής  διαφήμισης.  Τα  αποτελέσματα  της

έρευνας δείχνουν ότι η αποφυγή διαφημίσεων είναι πιο διαδεδομένη στο διαδικτυακό

μέσο,  σε  σύγκριση  με  τα  παραδοσιακά  μέσα.  Σε  σύγκριση  με  την  τηλεόραση,  το

ραδιόφωνο,  τις  εφημερίδες και  τα περιοδικά,  το Διαδίκτυο παρουσιάζει  μεγαλύτερη

χρήση, μεγαλύτερο εύρος χρήσης, πιο αρνητικές στάσεις απέναντι στη διαφήμιση και

υψηλότερα προβλήματα κατανάλωσης επικοινωνίας. Το εύρος της χρήσης των μέσων

μαζικής ενημέρωσης, της στάσης απέναντι στη διαφήμιση και των χαρακτηριστικών

της  διαφήμισης  που  παρεμποδίζουν  την  αναζήτηση  βρέθηκαν  να  είναι  σημαντικοί

παράγοντες  πρόβλεψης  της  αποφυγής  διαφημίσεων  σε  όλα  τα  μελετημένα  μέσα,

γεγονός  που υποδηλώνει  ένα  γενικό  μοντέλο  αποφυγής  διαφημίσεων.  Τα άτομα με

υψηλή  εσωτερική  θέση  ελέγχου  λαμβάνουν  πιο  ενεργά  μέτρα  για  την  αποφυγή

διαφημίσεων στο διαδίκτυο(Surgi Speck και  Elliott 2013).

Η  διαφήμιση  όμως  στο  διαδίκτυο  είναι  όλο  και  πιο  δημοφιλές  μέρος  των

προγραμμάτων επικοινωνίας μάρκετινγκ. Αυτό επιβεβαιώθηκε σε μια πρόσφατη μελέτη

της  Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας  Διαφημιζομένων,  στην  οποία  οι  διαφημιζόμενοι

κατέταξαν την πρώτη θέση όσον αφορά τις προτεραιότητές τους για το 2008 (Ετήσια

Έκθεση  WFA,  2007).  Η  διαφήμιση  στο  Διαδίκτυο  αναμένεται  να  αυξηθεί  σε

δημοτικότητα .Σύμφωνά με τον Walsh μέχρι και το 2012 η διαδικτυακή διαφήμιση θα

είχε  ανέβει  325%  ,αλλά  τέτοιες  προβλέψεις  πάντα  έχουν  μεγάλο  ρίσκο  έτσι

παρατηρήθηκε μείωση των ποσοστών κλικ και  άλλων μέτρων αποτελεσματικότητας

που  υποδηλώνουν  μια  αντίδραση των καταναλωτών σε  απάντηση στη  διάδοση της

διαφήμισης στο διαδίκτυο. Ο συνδυασμός της αναμενόμενης αύξησης της διαφήμισης

μέσω διαδικτύου και  της φθίνουσας αποτελεσματικότητας υπογραμμίζει τη σημασία

που έχει για τους διαχειριστές να κατανοούν και να καταπολεμούν τους παράγοντες που

οδηγούν στην αποφυγή της διαφήμισης στο διαδίκτυο.
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Παράλληλα, για να κάνει κάποιος διαδικτυακή διαφήμιση πρέπει να κατανοήσει τους

λόγους  αποφυγής  διαφημίσεων  με  δύο  τρόπους.  Πρώτον,  ένα  κοινό  σύνολο

προγνωστικών χρησιμοποιείται για να μελετήσει την αποφυγή διαφήμισης σε όλα τα

μέσα ενημέρωσης επιτρέποντας τη σύγκριση του μήλου με τα μήλα, με το φαινόμενο

της  αποφυγής  διαφημίσεων.  Έτσι  προσδιορίζει  ένα  κοινό  σύνολο  μεταβλητών  που

επηρεάζουν  την  αποφυγή  διαφημίσεων  σε  όλα  τα  μεγάλα  διαφημιστικά  μέσα.

Δεύτερον, οι προηγούμενες έρευνες για την αποφυγή διαφήμισης έχουν θεωρήσει ως

προγνωστικούς  παράγοντες  τα  χαρακτηριστικά  των  μέσων  (π.χ.,  στάση  έναντι  του

μέσου).  Σε  αυτή  την  έρευνα,  ένα  ψυχολογικό  κατασκεύασμα  -  τόπος  ελέγχου

προστίθεται ως πρόσθετος προγνωστικός παράγοντας και βρέθηκε να προβλέπει την

αποφυγή  διαφήμισης  στα  μέσα  ενημέρωσης  στο  διαδίκτυο.  Οι  έμποροι  έχουν

περιορισμένες  δυνατότητες  να  αλλάξουν  τα  χαρακτηριστικά  των  μέσων  που

χρησιμοποιούν  για  επικοινωνίες.  Για  παράδειγμα,  η  ακαταστασία  διαφημίσεων  έχει

αποδειχθεί ότι επηρεάζει τη συμπεριφορά αποφυγής της διαφήμισης. Δυστυχώς, ενώ

αυτό έχει αναγνωριστεί από τους εμπόρους ως πρόβλεψη της αποφυγής διαφημίσεων,

υπάρχουν ελάχιστοι ειδικοί μάρκετερς για να ελαχιστοποιήσουν αυτό τον παράγοντα

στα προγράμματά επικοινωνίας μάρκετινγκ. Ωστόσο, ο τόπος πρόβλεψης του ελέγχου

είναι κάτι που οι μάρκετερς  μπορούν να αντιμετωπίσουν και να επηρεάσουν(Walsh

2010).

Η αποφυγή διαφήμισης ορίζεται  ως οποιαδήποτε ενεργά ή παθητικά βήματα για τη

μείωση της έκθεσης στη διαφήμιση. Υπάρχουν διάφοροι  τρόποι με τους οποίους οι

καταναλωτές αποφεύγουν το περιεχόμενο των διαφημίσεων. 

1) οι  άνθρωποι  μπορούν  να  αποφύγουν  τη  διαφήμιση  περιεχομένου  γνωστικώς

αγνοώντας το. 

2)  οι άνθρωποι μπορούν να αποφύγουν τη συμπεριφορά της διαφήμισης παύοντας

να καταναλώνουν τα μέσα (π.χ. σταματούν το σερφάρισμα το διαδίκτυο).

3)  οι  άνθρωποι  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  εργαλεία  όπως  το  TiVo  ή  τα

αναδυόμενα μπλοκ για να αποφύγουν τη διαφήμιση(Walsh 2010). 

Με βάση τις υπάρχουσες θεωρίες μάρκετινγκ και ψυχολογίας, θεωρείται ότι η αποφυγή

διαφήμισης είναι μια λειτουργία: 1) αποφυγής ως μαθησιακής απόκρισης, 2) αποφυγής

ως  ανταπόκριση  στη  διαφήμιση  που  συμβάλλει  στις  δυσκολίες  επικοινωνίας  στην

κατανάλωση του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης (Walsh 2010).
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Ο  Walsh οδηγείτε  σε  συμπεράσματα  σχετικά  με  την  γενική  στάση  απέναντι  στο

διαδίκτυο ως μέσο ήταν σημαντικά υψηλότερη από άλλα μέσα. Ωστόσο, η αντίληψη

της  διαφήμισης  μέσω του  διαδικτύου  είναι  σημαντικά  χαμηλότερη σε  σύγκριση  με

άλλα  μέσα. Συνοπτικά,  οι  καταναλωτές  αγαπούν  το  διαδίκτυο,  μισούν  όμως  την

διαφήμιση μέσω  του διαδικτύου, και θεωρούν τη διαφήμιση αυτή πιο ενοχλητική και

αποσπούν  την  προσοχή  σε  σύγκριση  με  άλλα  μέσα  διαφήμισης  (π.χ.  τηλεόραση,

ραδιόφωνο, περιοδικά και εφημερίδες). Η διαφήμιση στο διαδίκτυο αντιμετωπίζει ένα

ιδιαίτερα αδιάφορο ακροατήριο.  Σε σύγκριση με την τηλεόραση,  το ραδιόφωνο,  τις

εφημερίδες  και  τα  περιοδικά,  οι  καταναλωτές  αναφέρουν   πιο  αρνητικές  στάσεις

απέναντι  στη διαφήμιση και  σε  υψηλότερα προβλήματα κατανάλωσης  επικοινωνίας

(π.χ. διαφήμιση που διακόπτει τη συμπεριφορά αναζήτησης στο διαδίκτυο). Από την

άλλη, ο τόπος διεξαγωγής ελέγχων προσφέρει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να

μειώνουν /  ελαχιστοποιούν την αποφυγή διαφημίσεων.  Μια σχετικά νέα έννοια στο

μάρκετινγκ  είναι  το  «μάρκετινγκ  με  πρόσκληση».  Αυτή  η  έννοια  δηλώνει  ότι

οποιαδήποτε  διαφήμιση  σε  έναν  καταναλωτή  θα  πρέπει  να  γίνεται  μόνο  με  την

πρόσκληση ή άδεια που έχει εκφράσει ο καταναλωτής ή με την οποία έχει ήδη μια

προϋπάρχουσα  επιχειρηματική  σχέση.  Ένα  παράδειγμα  αυτής  της  έννοιας  είναι  οι

έμποροι  που χρησιμοποιούν  το  διαδίκτυο,  οι  οποίοι  δίνουν  στους  καταναλωτές  την

επιλογή  να  λαμβάνουν  μηνύματα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  /  διαφήμισης.  Είναι

λογικό να υποθέσουμε ότι,  όσοι καταναλωτές  που επιλέγουν να λαμβάνουν email  /

διαφημιστικά μηνύματα θα έχουν μια πιο θετική στάση απέναντι σε τέτοια μηνύματα.

Επιπλέον,  η  έννοια  του  μάρκετινγκ  μέσω  πρόσκλησης  είναι  κατάλληλη  για  την

αντιμετώπιση  υψηλού  τόπου  ελέγχου  ατόμων  που  τείνουν  να  έχουν  μεγαλύτερη

αποφυγή διαφήμισης.  Εξ ορισμού,  το μάρκετινγκ μέσω πρόσκλησης παραχωρεί  τον

έλεγχο στον καταναλωτή, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που θέλουν οι υψηλοί τόποι

ελέγχου των ατόμων. Οι μάρκετερς με υψηλή θέση των πελατών ελέγχου πρέπει να

είναι ευφυείς στο πώς θα χρησιμοποιήσουν τις στρατηγικές των διαφημίσεων τους, ως

να δίνουν στο χρήστη-καταναλωτή την δυνατότητα να καταναλώνει περισσότερο και

μέσω διαδικτύου.

Για να δώσουμε όμως μία καλύτερη έννοια στην συμβολή του διαδικτύου και  πώς

τελικά  καταλήγουμε   και  οδηγούμαστε  σε  μετρήσιμα  αποτελέσματα  ,αλλά  και

αποτελέσματα κέρδους ή ζημία,  πρέπει οποιοσδήποτε παράγοντας που επηρεάζει  το

κόστος, την αξία και τη διαθεσιμότητα του επιθυμητού περιεχομένου να θεωρείται από

τους πελάτες ως "θόρυβος" και να  επηρεάζει αρνητικά την εμπειρία, την κρίση και τη
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μελλοντική συμπεριφορά τους . Επιπλέον, στην τρέχουσα έρευνα των Seyedghorban,

Tahernejad  και Matanda (2015) , η θεωρία αντιστροφής που χρησιμοποιείται για να

στηρίξει  τη  φάση  επέκτασης  του  μοντέλου,  εξηγώντας  πώς  ο  τρόπος  του   χρήστη

μετριάζει τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν στο αρχικό μοντέλο. Σύμφωνα με τη θεωρία

της  αναστροφής,  τα άτομα σε μία καταληκτική κατάσταση (σοβαρής σκέψης) είναι

πολύ  προσανατολισμένα  προς  το  στόχο,  ενώ  εκείνα  που  βρίσκονται  σε  παρατελή

(παιχνιδιάρικη) κατάσταση έχουν χαμηλό προσανατολισμό στο στόχο. Αυτές οι δύο

αντίθετες  μετα-μεταναστευτικές  καταστάσεις  σχηματίζουν  μια  συνέχιση

κατευθυντικότητας στόχου όπου η δύναμη των οδηγών αποφυγής διαφήμισης ποικίλλει

για  τους  χρήστες  στα  αντίθετα  σημεία.  Στην  πραγματικότητα,  οι  ερευνητές  στη

διαφήμιση έχουν εφαρμόσει θεωρία αντιστροφής για να εξηγήσουν τις παραλλαγές των

απαντήσεων των χρηστών με βάση τους τρόπους  του χρήστη. Έτσι, οι τρεις θεωρίες

που συζητήθηκαν εδώ παρέχουν μια κατάλληλη θεωρητική βάση για το εννοιολογικό

μας πλαίσιο.  Πιο συγκεκριμένα, η αποφυγή διαφημίσεων στο διαδίκτυο ορίζεται ως

"όλες οι ενέργειες των χρηστών πολυμέσων που μειώνουν διαφορικά την έκθεσή τους

στο περιεχόμενο της διαφήμισης" (Speck and Elliott 1997, σελ. 61). Οι περισσότερες

προηγούμενες έρευνες θεωρούν την αποφυγή διαφήμισης ως μια τριμερή διάθεση που

αποτελείται από γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές συνιστώσες. Για να

διευκολυνθεί η εννοιολογική αναπαραγωγή, υιοθετείται στην παρούσα μελέτη η ιδέα

που  βασίζεται  στο  παραδοσιακό  μοντέλο  απόκρισης,  από  συμπεριφορά  σε

συμπεριφορά,  η  οποία  χρησιμοποιήθηκε  και  σε  άλλες  μελέτες  διαδικτυακής

διαφήμισης. Η συνιστώσα συμπεριφοράς συλλαμβάνει τόσο συμπεριφορικές όσο και

μηχανικές  πτυχές  της  αποφυγής  διαφημίσεων.  Η  κύλιση  όταν  εκτίθεται  σε  μια

διαφήμιση  σε  μια  ιστοσελίδα  είναι  ένα  παράδειγμα  αποφυγής  συμπεριφορικής

διαφήμισης, ενώ η χρήση αποκλειστικών διαφημίσεων είναι παρόμοια με τη μηχανική

αποφυγή  διαφημίσεων.  Η  αποφυγή  γνωστικής  διαφήμισης  είναι  ο  μηχανισμός

αμυντικής ψυχολογίας που έχει ως αποτέλεσμα οι χρήστες να αγνοούν σκόπιμα μια

διαφήμιση στην οποία εκτίθενται .Από την άλλη, στην έρευνα αυτή γίνεται αναφορά

στην  αποφυγή  γνωστικής  διαφήμισης  που  έχει  τις  ρίζες  της  στις  πεποιθήσεις  των

καταναλωτών σχετικά  με  τις  διαφημίσεις,  γεγονός  που  μπορεί  να  οδηγήσει  στο  να

αγνοήσουν σκόπιμα μια διαφήμιση. Η αφελής αποφυγή διαφημίσεων, από την άλλη

πλευρά,  περιλαμβάνει  αρνητικά  συναισθήματα  και  έκφραση  συναισθηματικών

αντιδράσεων προς μια διαφήμιση. Η αποφυγή συμπεριφοράς είναι «δράσεις αποφυγής

των  καταναλωτών  εκτός  από  την  έλλειψη  συμμετοχής».  Σε  αυτήν  την  κατάσταση

αποφυγής διαφημίσεων, οι καταναλωτές όχι μόνο συνειδητά και ενεργά αγνοούν και / ή
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διαμορφώνουν  αρνητικές  στάσεις  απέναντι  στις  διαφημίσεις,  αλλά  και  αποφεύγουν

συμπεριφορές,  όπως  κύλιση  προς  τα  κάτω,  χρήση  αποκλεισμών  διαφημίσεων  και

κάνοντας κλικ μακριά από τη σελίδα (Seyedghorban, Tahernejad  και Matanda 2015).

Η  έρευνα  δίνει  και  άλλες  πτυχές,  όπου  δείχνει  με  κατανοητό  τρόπο  πώς  τελικά

χρησιμοποιείται  ο  αποκλεισμός  της  διαφήμισης  ως  εφαρμογή  πλέον,  το  αντιληπτό

εμπόδιο στόχου έχει μια ασθενέστερη συσχέτιση με την αποφυγή διαφημίσεων από ό,τι

αποδεικνύεται στο αρχικό μοντέλο. Τα αποτελέσματα αυτά δεν προκαλούν έκπληξη,

δεδομένου ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν αυξήσει την ικανότητα

των χρηστών να αναλάβουν τον έλεγχο του περιεχομένου στο διαδίκτυο στον οποίο η

απορρόφηση του ελέγχου περιεχομένου του χρήστη αποδεικνύεται από την αυξημένη

χρήση  λειτουργιών  όπως  το  Adblock  και  το  Adblock  Plus   για  τη  διαφήμιση

διαφημίσεων  στο  διαδίκτυο  σε  προγράμματα  περιήγησης  όπως  το  Firefox  και  το

Chrome (Mozilla 2014). Οι χρήστες του διαδικτύου αντιλαμβάνονται ότι οι διαφημίσεις

στο διαδίκτυο είναι  λιγότερο διασκεδαστικές  και  ενοχλητικές  όταν έχουν αυξημένο

έλεγχο του αποκλεισμού διαφημίσεων (Seyedghorban, Tahernejad  και Matanda 2015).

Από την άλλη πλευρά, οι παραθελικοί (αυτοί που θέλουν σε υπερθετικό βαθμό κάτι)

χρήστες είναι πιο πιθανό να κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση στο  διαδίκτυο(Internet),

δημιουργώντας έτσι μια εμπειρία με αυτό. Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την

πρόσφατη  έρευνα  που  διαπίστωσε  ότι  οι  παραθελικοί- paratelic  χρήστες  είναι  πιο

πιθανό  να  ανακαλέσουν  και  να  αναγνωρίσουν  διαφημίσεις  από  τους  χρήστες  της

στιγμής. Στις επόμενες δραστηριότητές τους περιήγησης οι παραθελικοί  χρήστες είναι

πιθανότερο να αποφύγουν τις διαφημίσεις, εάν οι προηγούμενες εμπειρίες τους είναι

αρνητικές.  Έτσι,  τα  αποτελέσματά  μας  υποδεικνύουν  ότι  οι  δεσμοί  μεταξύ  του

αντιληπτού εμποδίου στόχου και της προηγούμενης αρνητικής εμπειρίας, που οδηγεί

στην αποφυγή της διαφήμισης, μπορεί να μετριαστεί από τη λειτουργία του χρήστη.

Ωστόσο, οι στιγμιαίοι και οι παραθελικοί χρήστες δεν φαίνεται να έχουν διαφορετικές

συμπεριφορές σε ένα γεμάτο περιβάλλον (Seyedghorban, Tahernejad  και Matanda ,

2015).

 

3.3 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΑΝΑ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ
Μια έρευνα  σχετικά  με  τις  άμεσες  και  έμμεσες  επιπτώσεις  της  πολυμεριακής  των

πολυμέσων  μέσω  του  διαφημιστικού  σκεπτικισμού  και  των  ερεθισμάτων  μέσω  της
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διευκόλυνσης  αυτού,  εξετάζει  αν  οι  πολλαπλοί  στόχοι  βαρέων και  ελαφρών μέσων

ενημέρωσης που συχνά ασχολούνται  με  την  ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών οθονών

διαφέρουν όσον αφορά σχετικά με τις  συμπεριφορές αποφυγής διαφημίσεων και σε

ποιο βαθμό ο διαφημιστικός σκεπτικισμός, η αντιληπτή διεισδυτικότητα στη διαφήμιση

και  ο  ερεθισμός  προκαλούν  ένα  τέτοιο  αποτέλεσμα.  Είναι  πολύ  απίθανο  ότι  η

συμπεριφορά πολλαπλών εντολών θα μειωθεί. Δεδομένου των μεγάλων προσπαθειών

και δαπανών που αφιερώνουν οι διαφημιστές στην προσέγγιση των καταναλωτών μέσω

ποικίλων  τύπων  μέσων,  πλατφορμών  και  οχημάτων  (vehicles)  και  δεδομένης  της

πολλαπλότητας  των  μεθόδων  που  οι  καταναλωτές  πρέπει  να  αποφύγουν  αυτά  τα

διαφημιστικά  μηνύματα,  είναι  όλο  και  πιο  σημαντικό  να  κατανοήσουμε  τους

παράγοντες  που  οδηγούν  στην  αποφυγή.  Σε  αυτή  την  έρευνα,  εξετάζει  πρώτα  την

κατάσταση  της  γνώσης  σχετικά  με  την  πολυδιάθεση  πολυμέσων  και  ειδικότερα  τη

χρήση  πολλαπλών  οθονών  (δηλαδή,  ένα  υποσύνολο  πολλαπλών  εντολών  που

περιλαμβάνει  ταυτόχρονη  χρήση  πολλαπλών  συσκευών  οθόνης).  Στη  συνέχεια

συνοψίζουμε  τις  αντιλήψεις  για  τις  έννοιες  του  διαφημιστικού  σκεπτικισμού,  της

διεισδυτικότητας και του ερεθισμού, ακολουθούμενη από μια συζήτηση σχετικά με τις

συμπεριφορές αποφυγής διαφημίσεων. Τέλος, περιγράφει μια ηλεκτρονική έρευνα που

αποσκοπεί  στην  περαιτέρω  κατανόηση  της  σχέσης  μεταξύ  αυτών  των  εννοιών.

(Kononova, Taylor Quilliam, Richards, Michigan State University,  East Lansing, MI

2015)

 Αναλυτικά: Αποσαφηνίζοντας τις  έννοιες

Το Multitasking Media  και Multi  -Screening Media αναφέρεται  στη χρήση των

μέσων  ταυτόχρονα  με  άλλα  μέσα  ή  κατά  τη  διάρκεια  δραστηριοτήτων  μη  μέσων.

Παρότι  τα  πολυμέσα  των  μέσων ενημέρωσης  μπορεί  να  εμφανιστούν  σε  μία  μόνο

συσκευή (π.χ. περιήγηση σε πολλαπλές ιστοσελίδες που ανοίγουν σε έναν υπολογιστή,

ή ως συνδυασμός μέσων μαζικής ενημέρωσης και δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται

με τα μέσα ενημέρωσης, οι περισσότεροι επιστήμονες της επικοινωνίας θεωρούν ότι

χρησιμοποιούν πολλαπλά μέσα ταυτόχρονα) .

Το Multitasking των ΜΜΕ, η Επεξεργασία Πληροφορίας και η Πειστικότητα. Η

πολυεπεξεργασία των μέσων ενημέρωσης έχει αποδειχθεί ότι είναι θετική σε σχέση με

την  "ρηχή"  επεξεργασία  πληροφοριών,  όπου  τα  άτομα  μετακινούνται  μέσω  ενός

μεγαλύτερου αριθμού ερεθισμάτων αντί να εστιάζουν σε βάθος σε ένα.  Παράλληλα

από  άλλους  ερευνητές   έχει  διαπιστωθεί   ότι  οι  βαριές  πολλαπλές  επιθέσεις  ήταν

35



χειρότερες  όταν  εκτελούσαν  γνωστικές  εξετάσεις  που  απαιτούσαν  φιλτράρισμα

άσχετων πληροφοριών και εναλλαγή καθηκόντων. 

Διαφήμιση  και  Σκεπτικισμός.  Ο  σκεπτικισμός  συνεπάγεται  με  δυσπιστία,  μια

εξειδικευμένη γνωστική ανταπόκριση. Με την έννοια του σκεπτικισμού στην αγορά,

είναι  ένα  στοιχείο  της  κοινωνικοποίησης  των  καταναλωτών,  ένα  εργαλείο  που  οι

καταναλωτές  εκπαιδεύονται  να  χρησιμοποιούν  όταν  διαχειρίζονται  τις  προσπάθειες

πειθούς.  Ο σκεπτικισμός,  εξαιτίας του χρόνου του ή του ειδικού για το περιβάλλον

χαρακτήρα  του,  ενδέχεται  να  επηρεάζεται  και  έτσι  να  ανταποκρίνεται  σε  πειστικά

μηνύματα όπως διαφημίσεις .

Διαταραχή  διαφήμισης  και  ερεθισμός.   Τα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  είναι  πιο

πιθανό να αναλάβουν κινδύνους στην εξερεύνηση άγνωστων (ή άσχετων) ερεθισμάτων,

ενώ οι  πολυάριθμοι  πολυμέσων είναι  πιο πιθανό να εκμεταλλευτούν τις  γνωστές (ή

σχετικές) . Τα πολυάριθμα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενδέχεται να είναι πιο ανοιχτά σε

νέα  μεσολαβητικά  περιεχόμενα  (π.χ.  διαφήμιση)  ακόμα  κι  αν  αποσπούν  και  δεν

σχετίζονται με τον πρωταρχικό στόχο της επεξεργασίας πληροφοριών. Ως αποτέλεσμα,

μπορεί να αντιλαμβάνονται τη διαφήμιση ως λιγότερο παρεμβατική σε σύγκριση με τις

ελαφρύτερες  multitasking καταστάσεις. Η διεισδυτικότητα έχει οριστεί ως "ο βαθμός

στον οποίο μια ανεπιθύμητη επικοινωνία  του μάρκετινγκ παρεμβαίνει στην γνωστική

διαδικασία  και  τα  καθήκοντα  ενός  ατόμου,  καθώς  και  στην  παρέμβαση  στα

περιεχόμενα των μέσων ενημέρωσης.

Οι παραπάνω ανάλυση των  Kononova,  Taylor Quilliam,  Richards,  Michigan State

University, East Lansing, MI,2015  δείχνει τα εξής αποτελέσματα από την έρευνά τους ,

οι  ισχυρές  πολυφασματικές-multitasking εκδοχές μπορούν να αλλάξουν από τη μια

συσκευή στην άλλη όταν εκτίθενται σε ανεπιθύμητο περιεχόμενο, όπως η διαφήμιση.

Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία από προηγούμενες μελέτες  είχαν δείξει  ότι όλοι οι

multitasking  στόχοι είναι επίσης παραπλανητικοί, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο

ανοιχτοί στην εξερεύνηση νέων ερεθισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών

μεσολαβητικών περιεχομένων. Η παρούσα μελέτη φωτίζει και παρουσιάζει  μια σειρά

σημαντικών ευρημάτων που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον

οποίο  η  πολυτοπική  συμπεριφορά  επηρεάζει  τις  συμπεριφορές  αποφυγής  της

διαφήμισης και  ποιες  διεργασίες  βασίζονται  σε αυτές  τις  σχέσεις.  Δεν διαπιστώσαν

σημαντική  άμεση  επίδραση  μεταξύ  της  πολλαπλής  προβολής  και  της  αποφυγής

διαφημίσεων. Προτείνουν όμως ότι η σχέση αυτή μπορεί είναι πολύ περίπλοκη. Κατά
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συνέπεια,  θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη ορισμένοι  πρόσθετοι  παράγοντες  κατά  τον

έλεγχο. Υποστηρίζοντας ότι ο διαφημιστικός σκεπτικισμός, η παρεμβατικότητα και ο

ερεθισμός  είναι  μερικοί  από  αυτούς  τους  παράγοντες  που  θα  μπορούσαν  να

επηρεάσουν  το  εύρος  και  την  κατεύθυνση  των  σχέσεων  μεταξύ  της  πολλαπλής

προβολής  και  της  αποφυγής  διαφημίσεων,  η  βαριά  πολλαπλή προβολή μειώνει  τον

ερεθισμό  των  διαφημίσεων  και  την  αποφυγή  διαφημίσεων.  Όταν  ο  ερεθισμός

απομακρυνθεί, ο διαφημιστικός σκεπτικισμός εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικό

αποτέλεσμα  μεσολάβησης.  Επιπλέον,  ο  σκεπτικισμός  μεταβάλλεται  από  δικές  του

θετικά  εκτιμημένες  διαφημιστικές  αξιολογήσεις  (παρεμβατικότητα  και  ερεθισμός)

καθώς  και  αποφυγή  διαφήμισης.  Σημαντικές  επίσης  θετικές  σχέσεις  μεταξύ  των

μεταβλητών  που  σχετίζονται  με  τη  διαφήμιση  (σκεπτικισμός,  παρεμβατικότητα,

ερεθισμός και αποφυγή) που βρήκαν υποστηρίζοντας προηγούμενες ενδείξεις σχετικά

με το θέμα. Η θεωρητική καινοτομία της παρούσας μελέτης σχετίζεται με την εισαγωγή

μιας νέας μεταβλητής χρήσης πολυμέσων, πολλαπλής προβολής,  η οποία είναι ένας

τύπος  Multitasking  πολυμέσων,  που  μπορεί  να  μεταβάλει  τις  αντιλήψεις  και  τις

αξιολογήσεις της διαφήμισης καθώς και να αλλάξει τους τρόπους με τους οποίους τα

άτομα ενεργούν προς αυτήν. Παρόλο που ο πολλαπλός έλεγχος δεν επηρέασε άμεσα

την  αποφυγή  διαφημίσεων  και  τον  ερεθισμό,  έδειξε  σημαντικές  συνδέσεις  με  τον

διαφημιστικό  σκεπτικισμό  και  τη  διεισδυτικότητα  της  διαφήμισης.  Η  εύρεση  μιας

σημαντικής αρνητικής σχέσης μεταξύ πολυδιάστατων μέσων μαζικής ενημέρωσης και

σκεπτικισμού  των  διαφημίσεων  υποστήριξε  την  υπόθεση  ότι  οι  πολυάριθμοι

multitasking  φορείς πολυμέσων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως "ρηχά" επεξεργαστές

πληροφοριών, επιλέγουν την ποικιλομορφία των πληροφοριών μέσω μιας εστιασμένης

και εις βάθος επεξεργασίας την ικανότητά τους να αντιπαραβάλλουν (π.χ. να σκεφτούν

κριτικά) και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αντίληψη της διαφήμισης ως αξιόπιστης και

πιστευτής.  Η εύρεση μιας  σημαντικής  θετικής  σχέσης μεταξύ του Multitasking των

μέσων  ενημέρωσης  και  της  διείσδυσης  των  διαφημίσεων  ήταν  αντίθετη  με  όσα

πρόβλεψαν.  Διαπιστώσαν  επίσης  ότι  η  παρενόχληση  και  ο  ερεθισμός,  χωρίς

σκεπτικισμό, αύξησαν την αποφυγή της διαφήμισης σε βαριές πολλαπλές επιθέσεις.

Ενώ  αυτό  το  περίεργο  εύρημα  παραμένει   σε  περισσότερες  έρευνες,  μπορούμε  να

υποθέσουμε  ότι,  σε  γενικές  γραμμές,  αν  δεν  αντιληφθούμε  τον   σκεπτικισμό,  τα

αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζουν μία από τις αντικρουόμενες προτάσεις σχετικά με

τις  επιπτώσεις  της  πολυδιάθεσης   των  μέσων  μαζικής  ενημέρωσης  στην  αποφυγή

διαφήμισης. 
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Σχετικά με την έρευνα σε ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

και  την  αποφυγή  της  διαφήμισης  σε  αυτές,  σύμφωνα  με  άρθρο  από  έρευνα  που

δημοσιεύτηκε από τους, van der Goot, Rozendaal,  Opree, Ketelaar και Smit,2016, μας

δίνει μια καλύτερη εικόνα για τους ανθρώπους, την αντίληψη και τον συνδυασμό των

παραπάνω εννοιών στην πράξη. Αυτή η διεπιστημονική έρευνα πάνω σε ένα μεγάλο

δείγμα εξέτασε γενικές διαφορές στη χρήση των μέσων ενημέρωσης, τη στάση των

διαφημίσεων και την αποφυγή για τα μέσα ενημέρωσης (ιστότοποι, κοινωνικά μέσα,

κινητά τηλέφωνα, τηλεόραση, εφημερίδες) σε έξι χώρες Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο

Βασίλειο,  Ηνωμένες  Πολιτείες  Αμερικής,  Γαλλία  και  Ολλανδία.  Τα  αποτελέσματα

έδειξαν ότι η διαδικτυακή γενιά και η γενιά των εφημερίδων, αλλά όχι η τηλεοπτική

γενιά, ήταν σαφώς διακριτές στη συχνότητα χρήσης των μέσων ενημέρωσης και στις

έξι χώρες. Σημειώθηκαν διαφορές γενεών, η καθαρή γενιά ήταν στο θετικό τέλος, ενώ η

γενιά των εφημερίδων ήταν συνήθως η πιο αρνητική. Για την αποφυγή της διαφήμισης,

τα  γενεαλογικά  μοτίβα  ήταν  λιγότερο  παρόντα  και  συνεπή.  Για  τις  συμπεριφορές

διαφήμισης,  τα  γενεαλογικά  πρότυπα  ήταν  ορατά,  ωστόσο,  ούτε  για  όλα  τα  μέσα

ενημέρωσης, ούτε για όλες τις χώρες. 

 Σχετικά  με  έρευνα  που  διενεργήθηκε   το  2012  στην  Σαγκάη της  Κίνας  από  τους

Prendergast, Cheung &  West, η αποφυγή της διαφήμισης είναι ένα κυρίαρχο θέμα και

στην ανατολική πλευρά του πλανήτη , παραμένει ένα από τα πιο απαιτητικά στοιχεία

στο σχεδιασμό εκστρατειών. Οι ισχυρές εμπορικές αξίες παραγωγής, οι γυαλιστερές

διαφημίσεις  περιοδικών  και  οι  εγκρίσεις  των  υψηλά  αμειβόμενων  διασημοτήτων

υπολογίζονται  για  λίγους  ανθρώπους  που  απλά  αποφεύγουν  τη  διαφήμιση.  Αυτή  η

μελέτη βασίζεται αρχικά σε προηγούμενη έρευνα σχετικά με το θέμα, επεκτείνοντας το

φάσμα των ψυχολογικών μεταβλητών που εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν κατά  την

επιρροή τους στην Κίνα, μια χώρα όπου η διαφήμιση έχει σχετικά σύντομο ιστορικό.

Τα στοιχεία της έρευνας συλλέγονται σχετικά με την αποφυγή διαφημίσεων στην Κίνα.

Το  άρθρο  μας  προτείνει  ένα  νέο  παθητικό-ενεργό  πλαίσιο  για  να  εξηγήσει  τις

παρατηρήσεις  της συμπεριφοράς αποφυγής.  Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων με

περισσότερους από 400 ερωτηθέντες στη Σαγκάη δείχνουν ότι η γενική στάση απέναντι

στη  διαφήμιση  είναι  ένας  σημαντικός  παράγοντας  πρόβλεψης  της  αποφυγής

διαφημίσεων τόσο στα  ραδιοτηλεοπτικά  όσο και  στα  έντυπα μέσα ενημέρωσης,  με

αρνητικότερη  στάση  απέναντι  στη  διαφήμιση  που  οδηγεί  σε  υψηλότερα  επίπεδα

αποφυγής διαφημίσεων. Η παρουσία άλλων και η ατομική πίεση χρόνου αποτελούν

σημαντικούς παράγοντες πρόβλεψης της αποφυγής διαφημίσεων στα μέσα μετάδοσης.
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Συμπερασματικά όμως οι ερευνητές οδηγήθηκαν στα εξής  ότι η έρευνα επεκτείνει τη

γνώση του εύρους των ψυχολογικών μεταβλητών που επηρεάζουν την αποφυγή της

διαφήμισης. Η παρουσία άλλων εξηγεί εν μέρει την αποφυγή της διαφήμισης στα μέσα

μετάδοσης.  Στην  πράξη,  οι  φίλοι  και  η  οικογένεια  δημιουργούν  θόρυβο.  Οι

διαφημιστικές  επικοινωνίες  πρέπει  να  είναι  αφοσιωμένες  και  προσωπικές,  ώστε  να

αμφισβητούν την τάση να μιλάνε με τους ανθρώπους στο χώρο. Μια απλή λύση σε

αυτό το πρόβλημα θα ήταν επιθυμητή, αλλά αυτή η επιρροή της παρουσίας των άλλων

είναι ένα παλιό πρόβλημα, καθώς μόνο στις πρώτες μέρες της τηλεόρασης οι άνθρωποι

κοίταζαν γύρω από την τηλεόραση και παρακολουθούσαν σπάνια διαφημίσεις για την

καινοτομία  τους.  Οι  καταναλωτές  είναι  γενικά έξυπνοι  και  κατανοητοί,  και  αυτή  η

μελέτη έχει δείξει ότι ακόμη και σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, όπου η διαφήμιση

έχει σχετικά σύντομο ιστορικό, οι άνθρωποι προτιμούν να χρησιμοποιούν διαλείμματα

για να μιλήσουν και να αλληλεπιδρούν. Οι μαγικές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα δεν

υπάρχουν  και  οι  διαφημιστές  και  οι  διαφημιζόμενοι  δεν  θα  βρουν  από  αυτά  τα

ευρήματα μια ανακάλυψη, καθώς κανείς δεν αναμένει ότι τα διαφημιστικά μηνύματα

θα  παρακολουθούνται  με  απόλυτη  προσοχή.  Αυτό  που  απαιτείται  είναι  η  συνεχής

έμφαση στην ανάπτυξη δημιουργικών διαφημίσεων που εμπλέκουν τους  θεατές  και

τους συνδέουν για να παρακολουθούν πιο προσεκτικά. Το δεύτερο κύριο συμπέρασμα

από τη μελέτη αυτή είναι ότι οι καταναλωτές που αντιλαμβάνονται ότι υφίστανται πιο

μακροχρόνιες πιέσεις θα εμπλακούν σε μεγαλύτερη αποφυγή της διαφήμισης στα μέσα

μετάδοσης. Οι εκπομπές έχουν εξωτερικό ρυθμό υπό την έννοια ότι το μέσο ελέγχει το

ρυθμό  μετάδοσης.  Ως  εκ  τούτου,  οι  διαφημιζόμενοι  πρέπει  να  γνωρίζουν  τους

περιορισμούς σχετικά με το μήκος και την πολυπλοκότητα των μηνυμάτων εκπομπής

που μπορούν να προσελκύσουν την προσοχή. Οι διαφημίσεις που απορροφούν λιγότερο

σε σχέση με περισσότερο χρόνο είναι λιγότερο πιθανό να αποφευχθούν. Ο ρόλος της

διαφήμισης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών που μεταβάλλεται από έναν κύριο σε έναν

υποστηρικτικό ρόλο δεν προκαλεί έκπληξη. Οι διαφημίσεις όμως, όλο και περισσότερο

κατευθύνουν  τους  καταναλωτές  σε  έντυπη  διαφήμιση  ή  σε  κάποιο  ιστότοπο  για

λεπτομερέστερες  πληροφορίες  καθώς  η  αγορά  μετατοπίζεται  γενικά  από  τις

επικοινωνίες  ώθησης  και  έλξης  -push  to  pull.  Η  βασική  δυσκολία  με  παθητικούς

παράγοντες είναι η σχετική αδυναμία των εμπόρων να τους επηρεάσουν. Εντούτοις, η

εξέταση  των  ενεργών  παραγόντων,  η  αναγνώριση  και  η  ανταπόκριση  στη  στάση

απέναντι στη διαφήμιση μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ευκαιρία στους εμπόρους να

μειώσουν την αποφυγή παρά  την παθητικότητα. Η μελέτη δείχνει ότι η στάση απέναντι

στη διαφήμιση έχει ένα ρόλο στην εξήγηση της διαφήμισης αποφυγής σε όλα τα μέσα.
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Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο διαφημιστικός κλάδος πρέπει συλλογικά να εξετάσει

τρόπους για τη δημιουργία πιο θετικής στάσης απέναντι στη διαφήμιση, ίσως με την

ανάπτυξη και την εφαρμογή εκστρατειών υποστήριξης. Εάν η διαφήμιση επρόκειτο να

ακολουθήσει  την  προηγούμενη  σύσταση  να  γίνει  περισσότερο  αφοσιωμένη  και

προσωπική, μπορεί να υπάρξει βελτίωση της στάσης απέναντι στη διαφήμιση και με τη

σειρά της μείωση της αποφυγής διαφημίσεων. 

Ποια είναι η εικόνα της μελέτης σχετικά με τις στάσεις απέναντι στη διαφήμιση στο

κινεζικό πλαίσιο; Σε περίπτωση εκτεταμένων ερευνών, υπάρχουν λίγες βεβαιότητες.

Ωστόσο, το σκηνικό είναι ότι η πολιτική ελίτ θεωρεί τη διαφήμιση ως κρίσιμο στοιχείο

στην  προσπάθειά  της  να  "καλύψει"  τις  ανεπτυγμένες  οικονομίες.  Κάθε  τυχαίος

παρατηρητής της κινεζικής τηλεόρασης, του τύπου και της διαφήμισης περιοδικών θα

διαπιστώσει  ότι  είναι  σχετικά  λιγότερο  εκλεπτυσμένος  και  έχει  την  τάση  να

χρησιμοποιεί  ευκολότερα κατανοητά άμεσα και  χρηστικά μηνύματα.  Η ιστορία  της

πολιτισμικής ευαισθησίας και του συντηρητισμού θέτει τα όρια σε πιο δημιουργικές

διαφημιστικές προσεγγίσεις παράλληλα με τους σχετικά περιοριστικούς νόμους για τη

διαφήμιση. Αν δεν κατανοήσουμε την έλλειψη γενικευμένων στοιχείων, δεδομένου ότι

η  Κίνα  είναι  μια  σχετικά  νέα  οικονομία  της  αγοράς  με  λιγότερες  εμπειρίες  στη

διαφήμιση από τις δυτικές χώρες, είναι πιθανό οι καταναλωτές της να είναι λιγότερο

κυνικοί  όσον  αφορά  τη  διαφήμιση  από  τους  ομολόγους  τους  στις  ανεπτυγμένες

οικονομίες. Φυσικά, οι Κινέζοι καταναλωτές ενδέχεται να αναπτύξουν πιο επικριτικές

απόψεις  για  τη  διαφήμιση  καθώς  μεγαλώνει  η  εμπειρία  τους,  αλλά  με  βάση  τα

διαθέσιμα παρατηρήσιμα στοιχεία και τα πορίσματα αυτής της μελέτης, δεν υπάρχουν

ακόμη. Επομένως, η Κίνα εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να προωθήσει τη θετική

στάση  απέναντι  στη  διαφήμιση,  προτού  να  καταστούν  βαθύτατα  χαραγμένες  οι

αρνητικές  απόψεις.  Τα  αποδεικτικά  στοιχεία  είναι  περιορισμένα,  αλλά  το  1990

ερευνητές  διαπίστωσαν  ότι  οι  δυτικοί  διαφημιστές  θεωρήθηκαν  πιο  ειλικρινείς,

καλλιτεχνικοί και ευχάριστοι σε σχέση με τη διαφήμιση που πραγματοποιούν οι τοπικές

κινεζικές  εταιρείες.  Από  την  πλευρά  της,  μια  τέτοια  αντίθεση  φαίνεται  να  είναι

απίθανη, δεδομένης της σχεδόν είκοσι ετών οικονομικής ανάπτυξης και της εμπειρίας

των  καταναλωτών,  αλλά  υποδηλώνει  ότι  οι  δυτικοί  διαφημιστές  βρίσκονται  σε

καλύτερη θέση από τους ντόπιους για να επηρεάσουν τη θετική στάση απέναντι στη

διαφήμιση (Prendergast, Cheung και West 2012).

Το 2013 έρχεται μία άλλη έρευνα να αποδείξει την αποφυγή της διαφήμισης στο Ιράν

από τον  Azizi καθηγητή του πανεπιστημίου της Τεχεράνης. Ο Azizi στην έρευνά του
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κάνει λόγο για την 11 ετία 2000-2011  όπου στοχεύει να δώσει μια εικόνα για τον

αντίκτυπο ορισμένων προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως κυνισμός, αυτοεκτίμηση και

κοινωνική επιρροή, όπως οι αρνητικοί υποκειμενικοί κανόνες, ως προγενέστεροι της

διαφήμισης μέσω SMS και της αποφυγής διαφημίσεων μέσω SMS. Τα αποτελέσματα

επιβεβαιώνουν θεωρίες που κατά το παρελθόν άλλοι ερευνητές  ισχυρίστηκαν για τη

θετική  επίδραση  της  αυτοεκτίμησης  στον  διαφημιστικό  σκεπτικισμό.  Οι  υψηλοί

χρήστες  κινητής  τηλεφωνίας  έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και  έχουν λιγότερη

ανάγκη να βασίζονται σε άλλους. Η ανάλυση έδειξε ότι το υποστηρικτικό κοινωνικό

πλαίσιο  για  την  ανάγνωση  διαφήμισης  μέσω  SMS  έχει  αρνητικό  αντίκτυπο  στο

σκεπτικισμό  των  διαφημίσεων  SMS.  Οι  χρήστες  κινητών  τηλεφώνων  ζουν  σε  ένα

κοινωνικό  περιβάλλον  και  έχουν  συνδέσεις  με  συνομηλίκους,  οικογένειες  και

συμμαθητές.  Αυτές  οι  ομάδες  αναφοράς  μπορούν να πείσουν ή να  εμποδίσουν ένα

άτομο,  επιβάλλοντας  υποκειμενικούς  κανόνες  σχετικά  με  την  άσκηση  μιας

δραστηριότητας. Αυτό επιβεβαιώνει τα ευρήματα των προγενέστερων του ερευνητών,

σχετικά  με  τις  θετικές  επιπτώσεις  της  κοινωνικής  επιρροής  στη  λήψη διαφημίσεων

μέσω SMS. Ο θετικός αντίκτυπος του κυνισμού των κινητών χρηστών στο σκεπτικισμό

των  διαφημίσεων  μέσω  SMS  ,που  υποστηρίζει  ότι  ο  κυνισμός  έχει  αρνητικά

αποτελέσματα  για  τις  επιχειρήσεις.  Αυτό  το  αποτέλεσμα  επιβεβαιώνει  επίσης  τα

ευρήματα των προγενέστερων ερευνητών. Παρόλο που η βιβλιογραφία πρότεινε ότι

όταν  ένας  κινητός  χρήστης  ήταν  κυνικός  για  μηνύματα  διαφήμισης  μέσω  SMS,

αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς των διαφημιζόμενων και μπορούσε να αποφύγει, αλλά

η έρευνα αυτή δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει αυτόν τον ισχυρισμό. Αυτό οφείλεται σε

διάφορους λόγους. Πρώτον, η χρησιμοποιούμενη κλίμακα κυνισμού δεν επικυρώθηκε

ακόμη.  Δεύτερον,  ο  κυνισμός  είναι  μια  μακροπρόθεσμη  κοινωνική  συνέπεια  της

διαφήμισης  και  όταν  συμβεί  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  αποφυγή  διαφήμισης.  Αλλά  η

διαφήμιση  μέσω  SMS  είναι  ένα  νέο  εργαλείο  στο  Ιράν  και  ο  κυνισμός  δεν  έχει

δημιουργηθεί ακόμα. Η μελέτη αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο διαφημιστικός

σκεπτικισμός των SMS έχει θετικό αντίκτυπο στην αποφυγή διαφημίσεων μέσω SMS.

Αυτό επιβεβαιώνει τον Prendergast et al. 2009 ισχυρίζονται ότι "πιο πρόσφατες έρευνες

έχουν  δείξει  ότι  οι  πιο  σκεπτικιστές  καταναλωτές,  όπως  η  διαφήμιση  λιγότεροι,

στηρίζονται σε λιγότερα και να παρακολουθούν λιγότερο". Αυτό επίσης εγκρίνει και

Merisavo et al. 2007.

Σημείωση:  Στην  έρευνα  αυτή  δεν  διαχωρίστηκαν  τρεις  τύποι  αποφυγής  διαφήμισης

(γνωστικές,  συναισθηματικές,  συμπεριφορά)  και  έπειτα  άλλοι  ερευνητές  μπορούν  να
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εξετάσουν ξεχωριστά την επίδραση των προηγούμενων περιπτώσεων στην αποφυγή SMS.

Η  διερεύνηση  της  επίδρασης  της  καινοτομίας  των  καταναλωτών  στην  αποφυγή

διαφημίσεων SMS και  ο σκεπτικισμός μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα. Ένας από τους

περιορισμούς  αυτής  της  μελέτης  είναι  η  μέθοδος  δειγματοληψίας  της  που  ήταν  η

δειγματοληψία ευκολίας, η οποία περιορίζει τη γενικευσιμότητα των ευρημάτων.

Αν συνδέσουμε τις παραπάνω έρευνες για να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα είναι ότι

η Ευρώπη ,η Βόρεια Αμερική ,η Κίνα και το Ιράν έχουν έναν κοινό παρανομαστή την

αποφυγή  της  διαφήμισης  ,κοινώς   σχεδόν  όλος  ο  πλανήτης  που  διέπετε  από

διαφορετικές  κουλτούρες  και  πολιτισμούς,  βορράς  ,νότος  ,δύση  και  ανατολή

συνενώνονται μέσω ενός χαρακτηριστικού που αναπτύχθηκε έντονα τον 20ο αιώνα για

μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση και καταναλωτισμό ,δείχνουν να έχουν μια απέχθεια

στο  γεγονός  του  βομβαρδίζονται  από  παντού  με  διαφημιστικά  μηνύματα  και  τους

επιβάλλουν  το  τι  θα  αγοράσουν  ,κυρίως  διότι  οι  διαφημιστές  -πιστεύουν-  ότι

προσπαθούν να τους προσανατολίσουν σε μια γραμμή που θέλουν αυτοί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η  έρευνα  που  συστάθηκε  για  να  οδηγηθούμε  σε  συμπεράσματα  σχετικά  με  τον

αποκλεισμό των διαφημίσεων, βασίστηκε πάνω σε 68 ερωτήσεις όπου προσπάθησε να

αντλήσει πληροφορίες από τον ερωτηθέντα : 

1) σχετικά  με  το  πώς  συμπεριφέρεται  ως  άτομο  στην  κοινωνία   για  τις  τρείς

πρώτες ερωτήσεις.

2) για το πόσο άνετα νιώθει κοινωνικά στο διαδίκτυο για τις  ερωτήσεις 4-16 .

3) σχετικά με την απόσπαση του από το διαδίκτυο για τις ερωτήσεις 17-23. 

4) για τις ερωτήσεις 24-28 το ερωτηματολόγιο αντλεί πληροφορίες σχετικά με την

στάση  του  ερωτώμενου  απέναντι  στις  διαφημίσεις  που  προβάλλονται  στο

διαδίκτυο.

5) για  τις  ερωτήσεις   29-32  μετράτε   πώς  αντιλαμβάνεται  την  απειλή  της

ελευθερίας του από τις διαφημίσεις.

6) στις ερωτήσεις 33-41 επικεντρωνόμαστε στον σκεπτικισμό της διαφήμισης.

7) και  στην συνέχεια δημιουργούμε την κλίμακα σκεπτικισμού της διαφήμισης

ως προς την γνωστική αποφυγής της 42-49 ,για την συγκινησιακή της αποφυγή

από την ερώτηση 50-55 και τέλος για την συμπεριφορική αποφυγή της για τις

ερωτήσεις 56-59. 

8) Για το αν χρησιμοποιεί ad-blocking  ως εφαρμογή  ερώτηση 60 .
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9) Για το πόσο χρόνο και αν αγοράζει από το διαδίκτυο για τις ερωτήσεις 61-65.

10) Για τα δημογραφικά  στοιχεία του ατόμου εκπαίδευση, ηλικία και φύλο.

Αναλυτικά για την ανασυγκρότηση του ερωτηματολογίου σύμφωνα με την παραπάνω

παράγραφο η βιβλιογραφία έχει ως εξής:

1)To economic liberalism από το  Milfont, T.L. and Duckitt, J., 2004. The structure of
environmental attitudes: A first-and second-order confirmatory factor analysis. Journal
of Environmental Psychology, 24(3), pp.289-303.

2-4)  To  Ad  Skepticism  από το  Calfee,  J.E.  and  Ringold,  D.J.,  1988.  Consumer
skepticism and advertising regulation: what do the polls show?. ACR North American
Advances.

5)To Freedom Threat προέρχεται από το  Dillard, J.P. and Shen, L., 2005. On the nature
of  reactance  and  its  role  in  persuasive  health  communication. Communication
Monographs, 72(2), pp.144-168.

6) Oberniller και Spangenberg, (1998)

7) Οι ερωτήσεις για τα Cognitive  avoidance,  affective  avoidance  και behavioral
avoidance προήλθαν από το άρθρο  Cho, C.H. and as-, U.O.T.A.A.I.A., 2004. Why do
people avoid advertising on the internet?. Journal of advertising, 33(4), pp.89-97.

 8-10) αφορούν γενικές ερωτήσεις για να καλύψουν την έρευνα ως προς το αντικείμενό

της.

Το δείγμα που συλλέχτηκε,  ύστερα από δυο εβδομάδες διανομής 10-24 Ιανουαρίου

2018, μέσο της βοήθεια της φόρμας του Google forms όπου κατέγραφε τις απαντήσεις

συνολικά απάντησαν 123 άτομα, με τους άνδρες να φτάνουν σε απαντήσεις τους 35

(28,5%)  και  τις  γυναίκες  να  ανταποκρίνονται  περισσότερο  στην  απάντηση  του

ερωτηματολογίου  και  της  έρευνας,  καθώς  άγγιξαν  τεράστιο  ποσοστό   71,5%  (88

άτομα).

Εικόνα 4.1

43



Το  ερωτηματολόγιο  διανεμήθηκε  μέσω  του  facebook-messenger,viber και  email

καθόλη  την  διάρκεια  των  δυο  εβδομάδων  και  ταυτόχρονα  ζητούνταν  ευγενικά  να

σταλεί και σε άλλα άτομα-φίλους. Η μέθοδος της δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε

είναι αυτή της  χιονοστιβάδας (snowball sampling) δηλαδή εντοπίζουμε κάποια αρχικά

άτομα ,τα οποία με την σειρά τους υποδεικνύουν άλλα άτομα κ.ο.κ.. Έτσι το δείγμα

μεγαλώνει με μορφή χιονοστιβάδας ,όπως δηλαδή γίνεται με το χιόνι όταν κυλά και

παρασύρει  στο  πέρασμά  του,  έτσι  μεγαλώνει  και  το  δείγμα  συνεχώς.  Επειδή  όμως

αποτελεί  μια  εξαιρετική  και  ξεχωριστή  κατηγορία  δειγματοληψίας  ,διότι

χρησιμοποιείται  κυρίως  σε  δυσπρόσιτες  ομάδες  ατόμων,  απαιτείται  ιδιαίτερη

προσέγγιση  στην  προσπάθεια  της  γενίκευσης  των  συμπερασμάτων  (  Ψαρρού  και

Ζαφειρόπουλος ,σελ.204, 2004).

Επιπρόσθετά, να αναφερθεί ότι το δείγμα που ανταποκρίθηκε περισσότερο σχετικά με

το όριο ηλικίας 15-65+ ήταν σε ποσοστό 28,5% η ηλικία 35-44 ετών, με δεύτερη την

25-34 ετών με ποσοστό 23,6%, ενώ οι ηλικίες 18-24 ετών άγγιξαν το 21,1 % ,με 20,3%

να είναι  45-54 ετών, μικρά ποσοστά ανταπόκρισης σημειώθηκαν από τις πολύ μικρές

ηλικίες και από τις πού μεγάλες.

Εικόνα 4.2

Κλείνοντας με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου θα αναφερθούμε

στην εκπαίδευση των ερωτηθέντων και στο επίπεδό τους.
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Εικόνα 4.3

Παρατηρούμε  ότι  όλοι  έχουν  εκπαίδευση  γυμνάσιου/τεχνικής  σχολής  και  άνω,

αποτέλεσμα που δείχνει ότι το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων που ασχολούνται

με το διαδίκτυο και το σύνολό του έχει καλλιεργημένη και τοποθετημένη παιδεία .Έτσι

βλέπουμε ότι 37,4% (46 άτομα) έχουν τελειώσει το λύκειο και το 39% (48 άτομα)

έχουν  τελειώσει  κάποια  ανώτατη  σχολή.  Με πολλούς  από αυτούς  να  έχουν  19,5%

μεταπτυχιακό δηλαδή 24 άτομα και 3 άτομα να έχουν και διδακτορικό, ενώ μόλις  2

άτομα  δήλωσαν  ότι  δεν  προχώρησαν  τις  σπουδές  τους  πέρα  γυμνασίου  ή  τεχνικής

σχολής.

Τα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι το google forms αρχικά όπου τις

απαντήσεις  του  ερωτηματολογίου  τις  κρατάει  αυτόματα  και  δημιουργείται

υπολογιστικό  φύλλο  excel και  βάση  των   συγκεντρωτικών  πινάκων  του  στο  excel

μετατράπηκαν  τα  αποτελέσματα  ώστε  να  γίνει  σύγκριση  βάση  της  γραμμικής

παλινδρόμησης, με την σωστή κωδικοποίηση της κλίμακας 1-5 με ένα το πιο αρνητικό

και  5  το  πιο  θετικό  .Για  παράδειγμα  1=Διαφωνώ  απόλυτα  ,2=Διαφωνώ  λίγο  ,

3=Συμφωνώ,4=Συμφωνώ  πολύ,5=  Συμφωνώ  Απόλυτα.  (  για  την  ερώτηση  60

χρησιμοποιήθηκε  η  εξής  κωδικοποίηση  1=Όχι  ,2=Ναι).Ενώ  η  δειγματοληπτική

συσχέτιση είναι αυτή που θα μας δείξει αν οι απαντήσεις έχουν σωστή συσχέτιση και

δεν έχουν ασυσχέτιστα αποτελέσματα, αυτά αναλυθήκαν βάση μετατροπής του  excel

αρχείου στο πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων SPSS Statistics 23.

4.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΜΕΣΩ SPSS
Σε αυτό το μέρος ουσιαστικά θα αναλύσουμε αν υπάρχει σφάλμα στην μέτρηση και

γενικότερα στις απαντήσεις των καταναλωτών. Η αξιοπιστία θα στηριχτεί στον έλεγχο

που έγινε μέσω του SPSS και του συντελεστή συσχέτισης Pearson,r,Όπου r>0.70 τόσο

πιο  αξιόπιστές  οι  απαντήσεις  και  το  δείγμα  μας  ,άρα  και  η  έρευνα(Ψαρρού  και

Ζαφειρόπουλος ,2004,σελ 166-167).
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Για το πρώτο μέρος ,δηλαδή τις ερωτήσεις 1-3 δυστυχώς η αξιοπιστία του δείγματος

δεν είναι και τόσο καλή αφού είναι 0.621 ,λογικά οι ερωτηθέντες μπερδεύτηκαν με τις

ερωτήσεις και υπήρξε σύγχυση απαντήσεων . Εικόνα 4.66.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,621 3

Εικόνα 4.66

Στο δεύτερο μέρος παρατηρούμε  μεγάλη συσχέτιση και αξιοπιστία δείγματος με 0,856

>0,70 αφού και οι ερωτήσεις 4-16 έχουν αρκετά μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τους. Εδώ

το αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό και δεκτό. Εικόνα 4.67.

Reliability Statistics

Cronbach’s

Alpha N of Items

,856 13

Εικόνα 4.67

Στο  τρίτο  μέρος  όπου  καταγράφονται  οι  ερωτήσεις  17-23  παρατηρείτε  και  εδώ

αποτέλεσμα αξιόπιστο και με μεγάλη συσχέτιση.r= 0,864>0,70.Εικόνα 4.68.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,864 7

Εικόνα 4.68

Στο τέταρτο μέρος καταγράφονται οι ερωτήσεις 24-28 με συσχέτιση 0,735>0,70 σαφώς

και εδώ το δείγμα καθίσταται αξιόπιστο και έγκυρο με μεγαλύτερη συσχέτιση. Εικόνα

4.69.
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Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,735 5

Εικόνα 4.69 

Στο πέμπτο μέρος  σχετικά με τις ερωτήσεις 29-32 η συσχέτιση και εδώ είναι αξιόπιστη

και έγκυρη με 0,857>0,70 .Εικόνα 4.70.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,857 4

Εικόνα 4.70

Στο έκτο  μέρος  για  τις  ερωτήσεις  33-41 έχουμε και  εδώ συσχέτιση  και  αξιοπιστία

απαντήσεων με 0,847>0,70. Εικόνα 4.71.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,847 9

Εικόνα 4.71

Στο έβδομο μέρος για τις ερωτήσεις 42-49 που ουσιαστικά έχουν συσχέτιση ερωτήσεων

,οι  απαντήσεις  που  δόθηκαν  έχουν  και  αυτές  μεγάλοι  αξιοπιστία  και  συσχέτιση  με

0,952>0,70. Εικόνα 4.72.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,952 8

Εικόνα 4.72

Για  τις  ερωτήσεις  50-55  ισχύει  το  ίδιο  υπάρχει  εξαιρετική  συσχέτιση  με

0,943>0,70,Εικόνα 4.73.
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Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,943 6

Εικόνα 4.73

Όπως και  για  τις  ερωτήσεις  56-59  η  συσχέτιση  είναι  αρκετά  μεγαλύτερη του  0,70

<0,879 . Εικόνα 4.74.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,879 4

Εικόνα 4.74

Όσον αναφορά  με  τις  ερωτήσεις  61-63 και  τις  διαδικτυακές  αγορές  δεν θεωρείται

αξιόπιστο δείγμα ,διότι δεν υπάρχει συσχέτιση 0,359<0,70 ,σαφώς και δεν θα λάβουμε

αυτές τις ερωτήσεις ως αξιόπιστές και οι αναφορά τους τελειώνει εδώ. Εικόνα 4.75.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,359 3

Εικόνα 4.75

Ο Πίνακας 1 δείχνει και το σημαντικότερο αποτέλεσμα της έρευνας σχετικά   με τις

γυναίκες  που  σημειώνετε  με  αστερίσκο  αναπτύσσουν  μικρότερη  γνωστική,

συναισθηματική  και  συμπεριφορική  αποφυγή  των  διαφημίσεων.  Το  ad  reactance

αυξάνει τη συναισθηματική αποφυγή των διαφημίσεων. Η απειλή της ελευθερίας και ο

σκεπτικισμός  προς  τη  διαφήμιση  αυξάνει  τη γνωστική,  συναισθηματική  και

συμπεριφορική αποφυγή διαφημίσεων ιδιαίτερα στις γυναίκες κάτι που θα πρέπει να

διερευνηθεί  για  το  τι  προκαλεί  αυτή  τελικά  την  απέχθεια  στην  διαφήμιση,   ποιοι
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παράγοντες προκαλούν τέτοιου ίδιους απουκριστικότητα και τι τελικά κρύβεται πίσω

από αυτό τον φόβο.

Πίνακας  1

Cognitive Ad
Avoidance

Affective Ad
Avoidance

Behavioral Ad
Avoidance

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2
1

Model 1 Model 2
1

Control 
Variables

Gender -,210* -,168* -,196* -,156 -,149 -,117
Age -,169 -,142 -,213* -,190* -,285* -,254**
Education ,010 -,057 ,018 -,060 ,036 -,024
Internet Use -,019 ,002 -,053 -,037 -,077 -,119

Independent 
Variables

Economic 
Liberalism ,049

,036
,082

Social 
Comfort -,030

,098
,095

Distraction ,029 -,094 ,005
Ad Reactance ,149 ,187* ,072
Freedom 
Threat ,346***

,331***
,421***

Ad Skepticism ,263*** ,175*** ,321***

R2 ,085 ,362 ,093 ,411 ,110 ,434

Adjusted R2 ,054 ,305 ,062 ,358 ,080 ,383
F 2,742 6,363 3,023 7,816 3,648 8,582

AF ,277 ,318 ,324

Συμπερασματικά,  βάση  της  ερευνάς  που  διενεργήθηκε  συγκεντρωτικά  οι  Έλληνες
καταναλωτές δεν μπορούν και απεχθάνονται τις  διαδικτυακές διαφημίσεις ειδικά τύπου
banner και  αναδυόμενων  διαφημίσεων,  αυτό  όμως  δεν  αποκλείει  τελείως  τις

49



διαφημίσεις από την ζωή τους αυτό  που θέλουν είναι να υπάρχει ένα μέτρο και να μην
απειλείται  η  ελευθερία  τους,  και  η  ασφάλεια  τους  κατά  την  περιήγησή  τους  στο
διαδίκτυο. Γενικά όμως δεν έχουν οικονομική συμπεριφορά και δεν βασίζονται στις
απαρχές  του καπιταλισμού,  αφού δεν  θεωρούν ότι  η  ανάπτυξη θα  επέρθει  από την
οικονομία. Τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και στο διαδίκτυο δεν νιώθουν ασφαλής,
αλλά και ούτε εμπιστεύονται άλλους ανθρώπους μέσα από αυτό. Το διαδίκτυο ναι μεν
αποτελεί  μια  διασκέδαση ,αλλά και  ενημέρωση ,αυτό  όμως  δεν  αποπροσανατολίζει
τους  καταναλωτές  από   τις  δουλειές  τους  και  τα  προβλήματά  τους.  Τέλος,  δεν
πιστεύουν ότι η διαφήμιση στο πλαίσιο της δημιουργίας της, δεν ανταποκρίνεται στον
σκοπό της, αφού παραπλανεί και δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια.

Σύμφωνα  όμως  με  την  επισκόπηση  της  βιβλιογραφίας  και  της  αρθρογραφίας,  που
αναλύθηκε στα κεφάλαια 2 και 3,η έρευνα δεν παρέκλεινε από γενικά συμπεράσματα
που  διαπιστώθηκαν  σε  προγενέστερες  της  έρευνες  με  αντίστοιχα  αντικείμενα
ασφάλεια,  απέχθεια  στην  διαφήμιση,  αποκλεισμό  της,  αποφυγή  της,  τόσο  μέσω
διαδικτύου  αλλά  και  άλλων  μέσων.  Συνοπτικά,  επιβεβαίωσε  και  ενίσχυσε  τα
συμπεράσματα αυτά. Με μόνη διαφορά το αντικείμενο που εξέτασε η παρούσα έρευνα
σχετικά με την χρήση εφαρμογών-λογισμικών αποκλεισμού διαφημίσεων, οι Έλληνες
ακόμα  δεν  χρησιμοποιούν  όλοι  αν  και  μεγάλο  ποσοστό  άνω  του  44%  ήδη  κάνει
χρήση .Πράγμα που αναμένεται να αυξηθεί στο πέρασμα των χρόνων, βλέποντας την
αρνητική στάση που επικρατεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Εικόνα 5.1

        Εικόνα 5.2
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Εικόνα 5.3

                                                                                                       

Εικόνα 5.4

Εικόνα 5.5

51



                                                                                   

Εικόνα 5.6

Εικόνα 5.7

Εικόνα 5.8

Εικόνα 5.9

                                                                                                          

52



Εικόνα 5.10

Εικόνα 5.11
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 Εικόνα 5.16

Εικόνα  5.17
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Εικόνα 5.18

Εικόνα 5.19
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Εικόνα 5.20

Εικόνα 5.21

Εικόνα 5.22

Εικόνα 5.23
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Εικόνα 5.24

Εικόνα 5.25

                                                                                                                                        

Εικόνα 5.26
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Εικόνα 5.27

    Εικόνα 5.28

 

 

  Εικόνα 5.29
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Εικόνα 5.30

  

Εικόνα 5.31

      

Εικόνα 5.32

  Εικόνα 5.33
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Εικόνα 5.34

Εικόνα 5.35

 

Εικόνα 5.36

                                 

 Εικόνα 5.37
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Εικόνα 5.38

  

Εικόνα 5.39

 Εικόνα  5.40
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Εικόνα 5.41 

 

  Εικόνα 5.42
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 Εικόνα 5.44

  

   Εικόνα 5.45

   

Εικόνα 5.46

  

Εικόνα 5.47
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Εικόνα 5.48

  Εικόνα 5.49
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Εικόνα 5.51 

   

Εικόνα 5.52 
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Εικόνα 5.57
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 Εικόνα 5.59

Εικόνα 5.60

   

    Εικόνα 5.61
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  Εικόνα 5.62

    

 Εικόνα 5.63

 Εικόνα 5.64
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Εικόνα 5.65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 :ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η συμπεριφορά του ατόμου που προκύπτει από το πρώτο μέρος  των ερωτήσεων δίνει

τα  εξής  αποτελέσματα  σχετικά  με  το  πως  χαρακτηρίζεται  η  ατομική  συμπεριφορά,

βλέποντας τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι οι  ερωτηθέντες σε ποσοστό άνω 68%

διαφωνούν  με  το  ότι  η  ατομική  συμπεριφορά  θα  πρέπει  να  χαρακτηρίζεται  από

οικονομικά και όχι πολιτικά συμφέροντα. Το ίδιο παρατηρούμε ότι συμβαίνει και στην

ερώτηση 2 του ερωτηματολογίου πάνω από 61%  δεν θεωρεί το οικονομικό μέτρο ως

το καλύτερο μέτρο για την πρόοδο της  κοινωνίας..  Ενώ προς  έκπληξη παρόλο που

ζούμε σε μια καπιταλιστική οικονομία,  και   η κρίση στην Ελλάδα είναι  σε μεγάλη

εξέλιξη ακόμα, η κοινωνία των Ελλήνων καταναλωτών δεν συμφωνεί και τόσο πολύ

και με το ότι αν καλυτερεύσει ουσιαστικά η οικονομία όλοι θα επωφεληθούν. Πάνω

από  50%  δεν  συμφωνεί  με  κάτι  τέτοιο.  Ουσιαστικά  έχοντας  ως  δείγμα   Έλληνες

καταναλωτές είναι το εντυπωσιακό ότι πάνω από το 60% δεν θεωρεί  μέτρο ανάπτυξης

την οικονομία,  και ότι αυτό δεν θα του δώσει την ευμάρεια που χρειάζεται μια ηθικό-

κοινωνική κοινωνία που εξελίσσεται και ωριμάζει. Αυτό πρέπει να δώσει ερεθίσματα

στις επιχειρήσεις για καλύτερη τοποθέτηση πάνω σε ηθικά θέματα, σύμφωνα με την

κουλτούρα της κάθε χώρας. Οι καταναλωτές πλέον εξαιτίας της μεγάλης ακαδημαϊκής
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εξέλιξής τους,, έχουν απαιτήσεις και θεωρούν απαραίτητο το να σέβονται το πρόσωπό

τους, οι επιχειρήσεις, και να μην τα θυσιάζουν όλα στον βωμό του χρήματος..

Περνώντας στο δεύτερο μέρος όπου εξετάζουμε πλέον την άνεση και την ανεμελιά που

μπορεί να νιώθει ο χρήστης  μέσο του διαδικτύου παρατηρούμε ότι και εδώ οι Έλληνες

καταναλωτές κρατούν τις επιφυλάξεις τους με ποσοστό που ξεπερνά και εδώ το 80%

που δεν συμφωνεί ιδιαίτερα ότι αισθάνεται άνετα στο διαδίκτυο .Η ασφάλεια που θα

μπορούσε  κάποιος  να  έχει  στο  διαδίκτυο,  δεν  την  νιώθει  ο  Έλληνας  καταναλωτής

ποσοστά  που  από  την  πλευρά  των  εταιριών  που  χρησιμοποιούν  το  διαδίκτυο  είναι

ανησυχητικά,  αφού  δείχνει  ότι  δεν  υπάρχει  απολύτως  καμία  εμπιστοσύνη.

Αναμενόμενό αποτέλεσμα και για αυτή την ερώτηση, παρατηρούμε ότι οι καταναλωτές

έχουν  πλήρη  επίγνωση  της  κατάστασης  στο  διαδίκτυο  και  πλέον  είναι  πιο  καλά

πληροφορημένοι για το τι να περιμένουν από τα άτομα που υπάρχουν πίσω από την

άλλη  οθόνη.  Το  γεγονός  ότι  73,2%  διαφωνεί  απόλυτα  με  το  ότι  μπορεί  να  ξέρει

καλύτερα  κάποιο  άτομο  στο  διαδίκτυο  από  ότι  προσωπικά  είναι   ένα  αισιόδοξο

αποτέλεσμα.  Στην ερώτηση 7 (Εικόνα 5.07) πάνω από 60% δεν βρίσκει γαλήνιο και

ήρεμο το διαδίκτυο όταν είναι online,όπως και στην ερώτηση 8 (Εικόνα 5.8) πάνω από

το 62% διαφωνεί,  και 22,8% συμφωνεί απλά ότι είναι ο εαυτός του στο διαδίκτυο.

Σαφώς και οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι δεν νιώθουν άνετα στο διαδίκτυο. Από

την άλλη από άποψη αποδοχής και συναισθηματισμού για τις εικόνες 5.9 ,5.10,5.11

πάνω από το 70% διαφωνεί  ως προς  την αποδοχή τους  και  τον σεβασμό τους από

άλλους ανθρώπους στο διαδίκτυο, κοινώς ούτε στο διαδίκτυο μπορούν να απολαύσουν

υγιείς σχέσεις οποιαδήποτε τύπου. Οι καταναλωτές πλέον δεν είναι αφελής, και δεν

εμπιστεύονται στοιχεία και δεδομένα τους, σχεδόν καθόλου. Οδηγώντας την κοινωνία

σε πολύ καλά μονοπάτια επαγρύπνησης και εγρήγορσής. Πράγμα που οι επιχειρήσεις

πρέπει  να  αναπροσδιορίσουν  και  να  καλυτερεύσουν  την  αντιμετώπιση  τους  για  τα

ευαίσθητα απόρρητα δεδομένα των καταναλωτών τους. Αν όμως δεν συμμορφωθούν

είναι  αναπόφευκτο  το  να  υπάρξει  μείωση  στον  τζίρο  των  επιχειρήσεων,  διότι  ο

καταναλωτής απαιτεί καλύτερη μεταχείριση.

Παρατηρούμε ότι για τις ερωτήσεις 12-16 όπου αντίστοιχα είναι οι εικόνες 5.12-5.16 ,οι

Έλληνες καταναλωτές δίνουν μια σοβαρή απάντηση απέναντι στο διαδίκτυο και στο

πώς  νιώθουν για  αυτό,  όταν  είναι  σε  σύνδεση δεν  ούτε  στα  καλύτερα  τους,  ούτε

μπορούν  να  είναι  ανέμελοι  ποσοστά  άνω  των  73% διαφωνούν  λίγο  ή  απόλυτα  με

πενιχρά ποσοστά της  κλίμακας  3% να συμφωνούν με  κάτι  τέτοιο,  ενώ τρομακτικό

είναι  το  ποσοστό του ότι  διαφωνούν απόλυτα με  83,7% ότι  το διαδίκτυο είναι  πιο
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αληθινό  από  την  αληθινή  ζωή,  και  ότι  πάνω  από  το  70% πάλι  διαφωνεί  ότι  τους

σέβονται και τους εκτιμούν περισσότερο από την οικογένεια τους-φίλους τους. Ενώ για

το αν στο διαδίκτυο κάνουν πράγματα που δεν θα μπορούσαν και εδώ απαντάνε ότι

ουσιαστικά δεν το κάνουν με ποσοστό που ξεπερνά το 72% και ελάχιστα με 5% να

κάνει πράγματα που πραγματικά δεν θα έκανε σε πραγματικό χρόνο στην ζωή του.

Περνώντας  στο  τρίτο  μέρος  σχετικά  με  την  προσανατολίση,  θα  διερευνήσουμε

ερωτήσεις  που απαντήθηκαν,  όπως  σχετικά  με  τις  ευθύνες  και  τα προβλήματα που

αποστασιοποιούνται  από  το  διαδίκτυο.  Ακόμα  και  σε  μία  απλή  περιήγηση  στο

διαδίκτυο  δυστυχώς,  οι  χρήστες  σκέφτονται  σε  μεγάλο  ποσοστό  71%  και  άνω  τις

ευθύνες  τους.  Θετικά  αποτελέσματα  για  αυτή  την  ερώτηση  στο  γεγονός  ότι  όταν

πραγματικά  δεν  έχουν  τι  να  κάνουν  χρησιμοποιούν  το  διαδίκτυο  σε  ποσοστό  που

ξεπερνά το 37%,αλλά και μία μέση κατάσταση του 48,8% για το ότι απλά συμφωνεί με

κάτι τέτοιο. Κι όμως, όταν έχουν κάτι να κάνουν αποφεύγουν το διαδίκτυο σε αρκετά

μεγάλο ποσοστό 68% .Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της ερώτησης 20, οι χρήστες

δυστυχώς  δεν  παύουν  να  σκέφτονται  τα  προβλήματα  της  καθημερινότητας  τους,

πράγμα που πιο παλιά δεν ίσχυε. Επομένως κρίνεται απαραίτητο από τις επιχειρήσεις

να προσπαθήσουν να αποδιογκώσουν όλη αυτή την συμφόρηση γύρω από το στρες των

προβλημάτων  της  πραγματικής  ζωής  και  της  καθημερινότητας.  Μελετώντας

περισσότερο  την  ψυχοσύνθεση  και  τις  ψυχικές  νόσους,  τόσο  από  την  ψυχιατρική

πλευρά, όσο και από την ψυχολογική. Έτσι θα κερδίσουν το χαμένο έδαφος και το

τεράστιο χάσμα που υπάρχει σχετικά με την αποδοχή της διαφήμισης. Σε μία μέτρια

κατάσταση συναντάμε την ερώτηση 21 όπου το 56,1% συμφωνεί ότι χρησιμοποιεί το

διαδίκτυο για  να χρονοτριβεί.  Αλλά το 28,4 % δεν  συμφωνεί  ,ενώ ένα 15% όντως

συμφωνεί ότι το χρησιμοποίει για αυτό το λόγο. Στην ερώτηση 22 και 23 οι χρήστες

ερωτώνται για το αν χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο αποφεύγουν να κάνουν δυσάρεστα

πράγματα. Και αν είναι αυτός ένας τρόπος να ξεχνάς για να μην τα κάνεις.  Σαφώς

συμβαίνει το αντίθετο με ποσοστά που ξεπερνούν το 85%. Έτσι οδηγούμαστε και εδώ

στο συμπέρασμα ότι το διαδίκτυο δεν αποτελεί μέσω διασκέδασης και  ψυχαγωγίας,

αλλά μέρος της ζωής των χρηστών και αναπόφευκτα δεν μπορούν να το αποφύγουν.

Για αυτό τον λόγο οι καταναλωτές πρέπει να δουλέψουν ταυτόχρονα στην ψυχική τους

υγεία και να αποφορτίζονται μέσω της περιήγησης στο διαδίκτυο, όχι να επιβαρύνονται

παραπάνω.

Μεσολαβώντας περνάμε στο τέταρτο μέρος όπου οι ερωτήσεις εξέτασαν την στάση των

Ελλήνων  καταναλωτών  έναντι  των  διαφημίσεων  που  προβάλλονται  στο  διαδίκτυο.
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Όπως έχει αναφερθεί και στην βιβλιογραφία παραπάνω, η διακοπή στο σερφάρισμα

είναι κάτι που δεν θέλει κανείς και το μισούν πολύ μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών,

έτσι και εδώ σχεδόν 80% ενοχλείται με κάτι τέτοιο. Γενικά και στις 4 ερωτήσεις 25-28

δεν θεωρείται επιθυμητό να διακοπεί το σερφάρισμα στο διαδίκτυο από διαφημίσεις,

και θέλουν αυτοί να αποφασίζουν πότε θα συμβαίνει αυτό σαφώς, διότι νιώθουν την

ελευθέριά  τους  να  περιορίζεται.  Γενικότερα  όμως  οι  καταναλωτές  πρέπει  και  είναι

πλέον πιο διαλεκτική σε σχέση με παλαιότερες έρευνες, από την άλλη όμως για να μην

υπάρχει εκνευρισμός και απέχθεια πρέπει να συμβάλει η κοινωνία με τρόπους, νόμους,

λύσεις και πρότυπα εγκεκριμένα για να μπορούν οι επιχειρήσεις να τα εφαρμόζουν και

να τα τηρούν αυστηρά. Κερδίζοντας έτσι επισκεψιμότητα, κατανάλωση και χορηγίες

μέσω των διαδικτυακών διαφημίσεων.

Στο πέμπτο μέρος όπου μετρήθηκε κατά πόσο αντιλαμβανόμενη είναι  η απειλή της

ελευθερίας. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ποικιλομορφία απαντήσεων για το αν τελικά

απειλείται  η  βούληση  της  επιλογής  και  αν  νιώθουν  πίεση  λόγω  των  διαφημίσεων.

Γενικά πάνω από το 60% διαφωνεί σχετικά με το ότι οι διαφημίσεις τον χειραγώγησαν,

τον  πίεσαν  ή  περιόρισαν  την  ελευθερία  του.  Οι  χρήστες  παρόλο  τον  βομβαρδισμό

διαφημίσεων  που δέχονται στο διαδίκτυο δεν επηρεάζονται και μένουν ακέραιοι σε

μεγάλο ποσοστό απέναντι στις διαφημίσεις. Εξάλλου πλέον οι καταναλωτές είναι πιο

ενημερωμένοι  και  πιο  «ψαγμένοι»  πάνω  στην  υπηρεσία  ή  προϊόν  που  θέλουν  να

αγοράσουν.  Θετικά  αποτελέσματα  σε  μια  πιο  δημοκρατική  πλέον  περίοδο  του

διαδικτύου.

Στο έκτο μέρος αναλύεται η άποψη που έχουν οι χρήστες για τις  διαφημίσεις. Εδώ

αναλύεται  στο  αν  οι  Έλληνες  καταναλωτές  βασίζονται  στην  αλήθεια  που  λένε  οι

διαφημίσεις,  κάνεις  όμως  με  συντριπτικό  ποσοστό  δεν  τις  λαμβάνει  υπόψη  του  με

ποσοστό  92% και  άνω να  τις  απορρίπτει.  Μόνο  ένα  49,6% συμφωνεί  με  το  αν  η

διαφήμιση έχει ως στόχο να πληροφορήσει με 37% να διαφωνεί  ότι έχει τέτοιο σκοπό.

Πάνω από 52% συμφωνεί με το ότι η διαφήμιση είναι ενημερωτική. Αλλά γενικά δεν

θεωρεί ότι είναι και ακριβής με  84% να διαφωνεί. Δυστυχώς όμως η διαφήμιση έχει

χάσει  την  αξιοπιστία  της  αφού  κανείς  δεν  την  θεωρεί  αντανάκλαση  της

πραγματικότητας των προϊόντων. Κανείς δεν υποστηρίζει ότι η διαφήμιση λέει πλέον

την αλήθεια. Και στην ερώτηση  39 η διαφήμιση δεν παρουσιάζει μια αληθινή εικόνα

του προβαλλόμενου προϊόντος με ποσοστό που συμφωνεί 90%, έτσι δεν μπορούμε να

κάνουμε  λόγο  ότι  η  διαφήμιση  για  τους  καταναλωτές  δείχνει  αυτό  που  πιστεύει  ο

κατασκευαστής. Παρατηρώντας τις ερωτήσεις 40 και 41 τα ποσοστά ταιριάζουν και
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βλέπουμε ότι οι καταναλωτές ούτε ενημερώνονται, ούτε τους παρέχονται απαραίτητες

πληροφορίες από τα διαφημιζόμενα προϊόντα. Τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά

για  το  χώρο  των  διαφημιστικών  εταιρειών  αλλά  και  για  τις  επιχειρήσεις  που

διαφημίζουν  τα  προϊόντα.  Η  όλο  και  μεγαλύτερη  αναποτελεσματικότητα  της

διαφήμισης και  ο αποπροσανατολισμός των στόχων της, είναι ένα θέμα που θα έπρεπε

να  προβληματίσει.  Θα  μπορούσε  κάποιος  να  θίξει  και  το  θέμα  του

αντιεπαγγελματισμού  και  της  παραπλάνησης  που  είναι  ποινικό  ή  αστικό  αδίκημα

αναλόγως  της  σοβαρότητας  του  θέματος  που  παρουσιάζεται.  Ενώ  θίγει  την

διαφημιστική δεοντολογία.

Στο έβδομο πλέον μέρος  χωρίζουμε σε κατηγορίες σχετικά με τον σκεπτικισμό της

διαφήμισης και πόσο σκόπιμα αποφεύγονται οι διαφημίσεις από τους χρήστες, και εδώ

θα δούμε αν η βιβλιογραφία που αναλύθηκε παραπάνω  επιβεβαιώνεται και σε αυτή την

έρευνα.  Αρχικά  θα  αναλύσουμε  την  γνωστική  αποφυγή  της  διαφήμισης.  Για   τις

ερωτήσεις  42-49  παρατηρούμε  στις  εικόνες  4.45-4.53  αρκετή  ποικιλομορφία  στις

απαντήσεις, αυτό όμως δεν επηρέασε τα ποσοστά όπου ενώ οι ερωτήσεις είναι ίδιες

περίπου και ρωτάνε σχετικά με το πως δεν βλέπουν σκόπιμα διαφημίσεις, αναδυόμενες

διαφημίσεις  και  banners σε  ποσοστά  όπου  κυμαίνονται  στο  40%  στο  γεγονός  ότι

συμφωνούν και δεν βλέπουν σκόπιμα ή δεν προσέχουν σκόπιμα διαφημίσεις. Δεύτερον

αναλύσαμε την συγκινησιακή αποφυγή της διαφήμισης. Όσων αναφορά για το πόσο

μισούνε  τις  διαφημίσεις  είναι  φανερό ότι  και  για  τις  αναδυόμενες  αλλά και  για  τα

banner(βλ. Εικόνα 5.50 και 5.51) ότι ποσοστό άνω του  66% δεν τις ανέχεται . Από την

άλλη πάνω από το 50 % δεν μισεί όλες τις διαφημίσεις αλλά ουσιαστικά ένα μέρος

αυτών. Στις ερωτήσεις 53 και 54 (βλ. εικόνα 5.53 και 5.54) σχετικά με το αν θα ήταν

καλύτερα  αν  δεν  υπήρχαν  αναδυόμενες  διαφημίσεις  και  banners διαφημίσεων

συμφωνούνε και εδώ όπως και στην 50  και 51 ερώτηση, με ποσοστό 70% και άνω.

Γενικά όμως, 44 % διαφωνεί γενικά με το να μην υπήρχαν καθόλου διαφημίσεις στο

διαδίκτυο και το ποσοστό στο να μην υπάρχουν καθόλου είναι γύρω στο 25%, με το

30,1%  να  είναι  σε  μια  μέση  κατάσταση  ύπαρξης  τους.  Παρατηρούμε  ότι  οι

καταναλωτές δεν είναι αρνητικοί ουσιαστικά στην διαφήμιση αλλά στον τρόπο που οι

κοινωνία  τις  επέβαλλε  και  ο  τρόπους  που  τις  παρουσιάζει.  Τέλος,  αναλύσαμε  την

συμπεριφορική αποφυγή της διαφήμισης. Μελετώντας τις ερωτήσεις 56-59 (βλ. εικόνα

5.56-5.59) η αποφυγή της διαφήμισης είναι  ένα γεγονός που ουσιαστικά θέλαμε να

καταλήξουμε  με  βάση  την  έρευνα  αυτή,  συντριπτική  πλειοψηφία  αποφεύγει  σαν

κυνηγημένη  την  διαφήμιση  στο  διαδίκτυο  οποιαδήποτε  μορφής  με  ποσοστά  που

74



ξεπερνάνε το 75% δηλαδή πάνω από τα ¾  των καταναλωτών που ερωτήθηκαν θέλουν

να αποφεύγουν το κατά δύναμη τις διαφημίσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν

τον τρόπο τοποθέτησης τους, σκεπτόμενοι το καταναλωτή και όχι τον οικονομικό τους

προϋπολογισμό. Διότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο να χάνει ο ιστότοπος επισκεψιμότητα

λόγο των αναδυόμενων και υπέρογκων δεδομένων κίνησης που αργούν την φόρτωση

της σελίδας.

 Στην  ερώτηση  αν  χρησιμοποιούν  ή  όχι  εφαρμογές  αποκλεισμού  διαφημίσεων,  το

55,3% απάντησε  ΟΧΙ   δεν  έχει,  αλλά  να  σημειωθεί  ότι  αρκετοί  δεν  γνώριζαν  ότι

υπάρχει  τέτοιος  τρόπος  για  να  μπορέσουν  να  μην  τις  παρακολουθούν  και

ενημερωθήκαν από την παρούσα έρευνα. Ενώ το 44,7 % ήδη χρησιμοποίει λογισμικό

αποκλεισμού  διαφημίσεων.  Σαφώς,  παρατηρούμε  ότι  οι  επιχειρήσεις  θα  πρέπει  να

προβληματιστούν και  να δημιουργήσουν καινούρια πλάνα διαχείρισης  διαφημίσεων.

Χωρίς να θεωρείται αποθαρρυντικός παράγοντας  οι αποφυγή και η χρήση λογισμικών

της διαφήμισης, η κοινωνία πρέπει να τοποθετεί και να θεσμοθετήσει νόμους που θα

εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές.

Για λόγους πληροφοριακούς και συγκρίσιμους,  υπάρχει ένα μέρος ερωτήσεων για το

αν χρησιμοποιούν οι καταναλωτές το διαδίκτυο για αγορές. Γενικότερα, όπως βλέπουμε

στην εικόνα 5.61 δεν γίνονται και τόσο συχνά αγορές από το 65% και άνω. Κανείς δεν

κάνει  αγορές  τυχαίες,  ουσιαστικά  αν  κάνουν  αγορές  είναι  συγκεκριμένες  αυτό  μας

δείχνει η εικόνα 5.62.Οι απόψεις διίστανται σχετικά με το αν είναι αναγκαίες οι αγορές

που  γίνονται  μέσω  διαδικτύου.  Ενώ  μεγάλο  μέρος  άνω  του  80%  χρησιμοποιεί  το

διαδίκτυο όντως για να ενημερώνεται για νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Τέλος όπως είναι

φυσικό στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι καταναλώνουν περισσότερο χρόνο στο

διαδίκτυο με  57,7 % να καταναλώνει αρκετό και πάρα πολύ  το 18,7% και πολύ το

16,3 %.

Συγκεντρωτικά, απαιτείτε παρέμβαση της πολιτείας με θεσμοθετήσεις σχετικά με το

πως να επιτρέπεται η τοποθέτηση των διαφημιστικών στο διαδίκτυο για να μπορούν

όλοι να κερδίζουν από αυτό. Αλλά και να υπάρξει μια μέση λύση για τα λογισμικά

αποφυγής των διαφημίσεων. Επειδή πλήττουν τόσο την οικονομία, αλλά και κυρίως

απειλούν δουλειές άλλων καταναλωτών. 

 Επιπρόσθετα, θα πρέπει η κοινωνία να προβληματιστεί για το τι ακριβώς προκαλεί

αυτή την γνωστική, συναισθηματική και συμπεριφορική αποφυγή διαφημίσεων, στις

γυναίκες. Το ad reactance αυξάνει όπως παρατηρήσαμε τη συναισθηματική αποφυγή
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διαφημίσεων. Η απειλή της ελευθερίας και  ο σκεπτικισμός προς τη διαφήμιση αυξάνει

τη γνωστική, συναισθηματική και συμπεριφορική αποφυγή διαφημίσεων, σαφώς πρέπει

να  διερωτηθούν  τόσο  οι  επιχειρήσεις  όσο  και  η  κοινωνία  γιατί  δημιουργεί  τέτοια

συναισθηματικά προβλήματα κατά την θέαση μιας διαφήμισης, ιδιαίτερα σε ένα πολύ

ιδιαίτερο  και  σημαντικό  κοινό,  όπως  είναι  οι  γυναίκες  που  κινούν  αιώνες  την

παγκόσμια  οικονομία,  με  κοινώς  αποδεκτή  αυτή  την  άποψη.  Ίσως  να  υπάρχει

υποσυνείδητη κατάσταση που υποθάλπετε σχετικά, με το αν οι γυναίκες σκέφτονται ότι

τους παρουσιάζουν προϊόντα που τελικά δεν ανταποκρίνονται  στην πραγματικότητα

βάση της διαφήμισης που παρακολούθησαν και δεν θέλουν να ξανά πέσουν θύματα της.

Για αυτό τον λόγο πλέον είναι πιο επιφυλακτικές και προσεγμένες σχετικά με αυτό που

τους διαφημίζεται.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 :ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Έχοντας  πλέον  διασαφηνίσει  το  πως  επηρεάζει  η  διαδικτυακή  διαφήμιση  τους

καταναλωτές την κοινωνία και τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διαδίκτυο, το

λεπτό θέμα της αποφυγής της διαφήμισης και των λογισμικών αποκλεισμού της που

συνδράμει  στην αποξένωση της από το διαδίκτυο, θα πρέπει να διερωτηθεί έρευνα που

θα  συμβάλει  στο  πόσο  αποτελεσματικά  είναι  τα  λογισμικά  και  οι  εφαρμογές

αποκλεισμού.   Ενώ  θα  πρέπει  να  ελέγξει  αν  ο  κώδικας  που  είναι  γραμμένος  τα

λογισμικά επιτρέπει αλλαγές, μεταβολές και ενίσχυσή τους απέναντι σε διαφημίσεις

που έχουν πιο ισχυροποιημένο κώδικα και αν καταφέρνουν τελικά να εμφανίζονται.

Σοβαρό τίθεται το θέμα για θεσμοθέτηση τοποθέτησης διαδικτυακών διαφημίσεων, αν

το επιζητούν οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις αλλά και το σύνολο της κοινωνίας. Κατά

πόσο  τελικά  μπορεί  να  επηρεάσει  την  οικονομία  η  χρήση  των  λογισμικών  και  αν

κρίνονται παράνομα κατά την χρήση τους, αφού ο καταναλωτής δεν πληρώνει κάποιο

αντίτιμο  για  τις  υπηρεσίες-προϊόντα  του  διαδικτυακού  ιστότοπου.  Είναι  δίκαιο  για

αυτούς που παράγουν τα προϊόντα – υπηρεσίες να τα διαθέτουν δωρεάν χωρίς κάποιο

οικονομικό όφελος τόσο για το κράτος, όσο και για την ίδια την επιχείρηση. Αφού δεν

υπάρχουν  κλικ  στις  διαφημίσεις  και  ο  κόσμος  όλο  και  περισσότερο  χρησιμοποίει

λογισμικά αποκλεισμού.
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 Καλό θα ήταν από την άλλη, να γίνει μια έρευνα με το πόσο συμφέρει τελικά τις

επιχειρήσεις η υπάρχουσα κατάσταση ως προς τον τρόπο που βλέπει ο καταναλωτής τις

διαφημίσεις, αλλά και πως τελικά θα ήταν το οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης

αν  υπήρχε  θεσμοθέτηση  για  την  τοποθέτηση  των  διαδικτυακών  διαφημίσεων.  Θα

συνέφερε ή απλά θα διόγκωνε το πρόβλημα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η  παρούσα  έρευνα  γίνεται  στο  πλαίσιο  του  Διατμηματικού  Προγράμματος
Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στα  "Πληροφοριακά  Συστήματα",  του  Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.  Δεν  υπάρχουν  σωστές  και  λανθασμένες  απαντήσεις.  Σκοπός  του
ερωτηματολογίου είναι  να  εκφράσετε  τις  πραγματικές  απόψεις  σας.  Τα στοιχεία  τα
οποία θα καταγράψετε θα εμφανιστούν στην τελική μελέτη μόνο σε μορφή στατιστικής
ανάλυσης. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έχει διάρκεια περίπου 10 λεπτά.

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν στις απόψεις που έχετε ως άτομο.

1)Η ατομική συμπεριφορά θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από οικονομικά συμφέροντα
και όχι πολιτικά.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

2)Το καλύτερο μέτρο προόδου είναι το οικονομικό. 

o Διαφωνώ απόλυτα
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o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

3)Εάν η οικονομία συνεχίσει να αυξάνεται, όλοι επωφελούνται.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν στις απόψεις σας για τη χρήση του διαδικτύου.

4)Αισθάνομαι πιο άνετα όταν είμαι στο διαδίκτυο σε σύνδεση(online).

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

5)Νιώθω ασφαλέστερα όταν είμαι στο διαδίκτυο.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

6)Μπορεί να ξέρεις ένα άτομο καλύτερα στο διαδίκτυο από ό,τι προσωπικά.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

7) Συχνά βρίσκω ήρεμο -γαλήνιο να είμαι σε σύνδεση(online) στο διαδίκτυο.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

8)Μπορώ να είμαι o εαυτός μου όταν είμαι σε σύνδεση (online).
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o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

9)Λαμβάνω περισσότερο σεβασμό όταν είμαι στο διαδίκτυο από ό,τι στην "πραγματική
ζωή". 

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

10)Οι άνθρωποι με δέχονται για αυτό που είμαι όταν είμαι σε σύνδεση (online) στο
διαδίκτυο .

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

11)Οι διαδικτυακές σχέσεις μπορεί να είναι πιο γεμάτες συναισθηματικά από ό,τι εκτός
διαδικτύου.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

12)Είμαι στα καλύτερα μου όταν είμαι σε σύνδεση(online) στο διαδίκτυο.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

13)Εύχομαι οι φίλοι μου και η οικογένεια μου να ήξεραν πόσο με εκτιμούν οι άνθρωποι
του διαδικτύου.
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o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

14)Το διαδίκτυο είναι πιο "αληθινό" από ό,τι η "αληθινή ζωή".

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

15)Λέω και κάνω πράγματα στο διαδίκτυο πού ποτέ δεν θα μπορούσα να κάνω εκτός
διαδικτύου.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

16)Όταν είμαι σε σύνδεση(online), μπορώ να είμαι πιο ανέμελος/η.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

17) 'Όταν είμαι σε σύνδεση (online), δε σκέφτομαι τις ευθύνες μου.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

18) Όταν δεν έχω τι να κάνω μπαίνω στο διαδίκτυο.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα
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19)Παρατηρώ  ότι  μπαίνω  περισσότερο  στο  διαδίκτυο   όταν  έχω  κάτι  άλλο,  που
υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

20)Όταν  είμαι  σε  σύνδεση(online)  στο  διαδίκτυο  ,  δεν  χρειάζεται  να  σκεφτώ  τα
προβλήματα που έχω εκτός διαδικτύου.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

21)Μερικές φορές χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για να χρονοτριβώ.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

22) Συχνά χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για να αποφεύγω να κάνω δυσάρεστα πράγματα.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

23) Η χρήση του διαδικτύου είναι ένας τρόπος να ξεχνάς τα πράγματα που πρέπει να
κάνεις αλλά δεν θέλεις πραγματικά να κάνεις.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

Οι  παρακάτω  ερωτήσεις  αναφέρονται  στις  απόψεις  σας  για  τις  διαφημίσεις  στο
διαδίκτυο.
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24)Πόσο  λογικό  είναι  να  διακόπτεται  το  σερφάρισμα  σας  στο  διαδίκτυο  από  μία
διαφήμιση;

o Καθόλου

o Ελάχιστα

o Λίγο

o Πολύ

o Πάρα πολύ

25)Πόσο σας ενοχλεί μία τέτοια διαφημιστική διακοπή;

o Καθόλου

o Ελάχιστα

o Λίγο

o Πολύ

o Πάρα πολύ

26)Πόσο περιορισμένη νιώθετε την ελευθερία επιλογής σας, όταν το σερφάρισμα σας
στο διαδίκτυο διακόπτεται από μία διαφήμιση; 

o Καθόλου

o Ελάχιστα

o Λίγο

o Πολύ

o Πάρα πολύ

27) Πόσο θεμιτή είναι μία τέτοια διακοπή; 

o Καθόλου

o Ελάχιστα

o Λίγο

o Πολύ

o Πάρα πολύ

28)  Πόσο  σημαντικό  είναι  για  εσάς  να  αποφασίζετε  πότε  θα  σας  διακόπτουν  οι
διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

o Καθόλου

o Ελάχιστα

o Λίγο

o Πολύ

o Πάρα πολύ

29)Οι διαφημίσεις απείλησαν την ελευθερία μου να επιλέξω.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο
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o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

30)Οι διαφημίσεις προσπάθησαν να αποφασίσουν για εμένα.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

31)Οι διαφημίσεις προσπάθησαν να με χειραγωγήσουν. 

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

32)Οι διαφημίσεις προσπάθησαν να με πιέσουν.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

Οι  παρακάτω  ερωτήσεις  αναφέρονται  στην  άποψή  σας  για  τον  ρόλο  της
διαφήμισης.

33)Μπορούμε να βασιστούμε ότι οι περισσότερες διαφημίσεις λένε την αλήθεια.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

34)Ο στόχος της διαφήμισης είναι να πληροφορήσει τον καταναλωτή.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

35)Πιστεύω ότι η διαφήμιση είναι ενημερωτική.
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o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

36)Η διαφήμιση είναι γενικά ακριβής.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

37)Η διαφήμιση αποτελεί μια αξιόπιστη πηγή σχετικά με την ποιότητα και την απόδοση
των προϊόντων.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

38)Η διαφήμιση αντικατοπτρίζει την αλήθεια.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

39)Η διαφήμιση παρουσιάζει μία αληθινή εικόνα του προβαλλόμενου προϊόντος.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

40)Αισθάνομαι να είμαι επακριβώς ενημερωμένος μετά το πέρας των περισσότερων
διαφημίσεων.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα
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41)Οι  περισσότερες  διαφημίσεις  παρέχουν  στους  καταναλωτές  τις  απαραίτητες
πληροφορίες.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

Οι  παρακάτω  ερωτήσεις  αφορούν  στο  κατά  πόσο  αποφεύγετε  σκόπιμα  ή  όχι  τις
διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

42)Αγνοώ σκόπιμα κάθε διαφήμιση στο διαδίκτυο.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

43)Δεν βλέπω σκόπιμα διαφημίσεις banner.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

44)Δεν βλέπω σκόπιμα αναδυόμενες διαφημίσεις..

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

45)Δεν βλέπω σκόπιμα κάθε διαφήμιση στο διαδίκτυο.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

46)Δεν προσέχω σκόπιμα διαφημίσεις banner.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο
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o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

47)Δεν προσέχω σκόπιμα αναδυόμενες διαφημίσεις..

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

48)Δεν προσέχω σκόπιμα κάθε διαφήμιση στο διαδίκτυο.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

49)Δεν επιλέγω σκόπιμα καμία διαφήμιση στο διαδίκτυο, ακόμα κι αν μου τραβήξει
την προσοχή.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

50)Μισώ τις διαφημίσεις banner.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

51)Μισώ τις αναδυόμενες διαφημίσεις.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

52)Μισώ κάθε διαφήμιση στο διαδίκτυο.

o Διαφωνώ απόλυτα
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o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

53)Θα ήταν καλύτερα εάν δεν υπήρχαν διαφημίσεις banner.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

54)Θα ήταν καλύτερα εάν δεν υπήρχαν αναδυόμενες διαφημίσεις..

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

55)Θα ήταν καλύτερα εάν δεν υπήρχαν διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

56)Μετακινώ προς τα κάτω τις ιστοσελίδες, ώστε να αποφύγω τις διαφημίσεις banner.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

57)Κλείνω τα παράθυρα , ώστε να αποφύγω τις αναδυόμενες διαφημίσεις.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

58)Κάνω οποιαδήποτε κίνηση, ώστε να αποφύγω τις διαδικτυακές διαφημίσεις..
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o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

59)Επιλέγω  μακριά  από  τη  σελίδα,  εάν  παρουσιάσει  διαφημίσεις  χωρίς  άλλο
περιεχόμενο.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

60)Χρησιμοποιείτε λογισμικό αποκλεισμού διαφημίσεων (ad blocker);

o ΝΑΙ

o ΟΧΙ

Οι  παρακάτω  ερωτήσεις  αναφέρονται  στις  αγορές  που  τυχόν  πραγματοποιείτε  στο
διαδίκτυο.

61)Κάνω συχνά διαδικτυακές αγορές-παραγγελίες.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

62)Οι αγορές αυτές είναι συνήθως τυχαίες.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

63)Οι αγορές αυτές είναι συνήθως αναγκαίες.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα
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64)Επιλέγω  το  διαδίκτυο  για  να  ενημερώνομαι  σχετικά  με  νέα  προϊόντα  ή  νέες
υπηρεσίες.

o Διαφωνώ απόλυτα

o Διαφωνώ λίγο

o Συμφωνώ

o Συμφωνώ πολύ

o Συμφωνώ απόλυτα

65)Πόσο χρόνο καταναλώνετε στο διαδίκτυο;

o Καθόλου

o Σχεδόν Καθόλου

o Αρκετά

o Πολύ

o Πάρα πολύ

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν στα δημογραφικά σας χαρακτηριστικά.

66)Ποιο είναι το επίπεδο μόρφωσής σας;

o Καθόλου

o Λίγες τάξεις του δημοτικού

o Απόφοιτος Δημοτικού

o Απόφοιτος Γυμνασίου/Τεχνικής Σχολής

o Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ/ΙΙΕΚ/ΕΠΑΛ

o Απόφοιτος Ανώτατης σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

o Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Τίτλου

o Απόφοιτος Διδακτορικού Διπλώματος

67) Η ηλικία σας είναι¨;

o 15-17 ετών

o 18-24 ετών

o 25-34 ετών

o 35-44 ετών

o 45-54 ετών

o 55-64 ετών

o 65+ ετών

68) Σημειώστε το φύλο σας:

o Άνδρας

o Γυναίκα

94


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	1.1 ΣΚΟΠΟΣ

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
	2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
	2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
	2.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
	2.4 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
	2.5 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
	2.6 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	2.7 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	2.8 Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	2.9 ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	2.10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
	2.11 Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
	2.12 Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
	3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ( AD-BLOCKING)
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

	3.2 ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
	3.3 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
	4.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΜΕΣΩ SPSS

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 :ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 :ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

