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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ( AD-BLOCKING)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΜΕΣΩ SPSS

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ
• 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.

• Αναφορές στο τι αποκομίζει τελικά ο χρήστης βάση των υπέρογκων ποσών που ξοδεύονται στην

βιομηχανία της διαφήμισης.

• Είναι τελικά απαραίτητο να χρησιμοποιείται τόσος βομβαρδισμός διαφημιστικών μηνυμάτων.

• Ποια η στάση των καταναλωτών.



ΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

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

δημοσίευμα, των αρετών ενός προσώπου ή πράγματος.

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.

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.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
1. 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.

2. Για τον καλλιτεχνικό διευθυντή ενός διαφημιστικού γραφείου-εταιρείας αποτελεί την δημιουργική

έκφραση μιας «ιδέας».

3. 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.

4. Για τον κοινωνικό επιστήμονα αποτελεί το πιο ενδιαφέρον φαινόμενο της έρευνάς του και της

ανάλυσης όλου του περιεχομένου.

5. 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).

6. Κατακριτέες από το κοινό, λογοκρίνονται και βάση του νόμου, του κράτους που προβάλλονται,

απαγορεύονται.



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η διαδικτυακή διαφήμιση ορίζεται ως κάθε πληρωμένη μορφή προβολής και προώθησης ιδεών, αγαθών ή

υπηρεσιών, κερδοσκοπικού ή μη οργανισμού που διεξάγεται στο διαδίκτυο.

• Το διαδίκτυο χαρακτηρίζεται ως τεχνολογική και επιχειρηματική καινοτομία.

• Συνδράμει σε όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες του μάρκετινγκ, μειώνοντας ιδιαίτερα σημαντικά

το κόστος, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ

τους.

• 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.

• Τα μειονεκτήματα στο διαδίκτυο, ασφάλεια των συναλλαγών, προσωπικών δεδομένων. Η ανάπτυξη τόσο

στις νέες αγορές εγκυμονεί κινδύνους και μεγάλα ρίσκα .



ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

• Δυνατότητα της αναπροσαρμογής του διαφημιστικού μηνύματος.

• Μετρήσιμα αποτελέσματα.

• Το κόστος προβολής σε αυτό δεν είναι υψηλό.



ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
• διαφημιστικά κουμπιά “ Buttons”.

• διαφημιστικά πλαίσια τύπου “Banners” .

• αναδυόμενα παράθυρα “Pop-ups”.

• δελτία τύπου “Advertorials”.

• δεσμοί Υπερσύνδεσης “ Links”.

• διαφημιστικά μηνύματα πλήρους οθόνης “Splash”.

• ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “E-mails” με την μορφή κυρίως newsletter.



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1. Παροχή πληροφοριών για την εταιρεία

2. Παγκόσμια προβολή

3. Ενδυνάμωση των σχέσεων πελάτη και εταιρείας

4. Παροχή πληθώρας πληροφοριών για τα διαθέσιμα προϊόντα.

5. Συλλογή πληροφορίων και στοιχείων.

6. Δυνατότητα ανανέωσης.

7. Διευκόλυνση αγοραστικής διαδικασίας.

8. Διαδραματίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο.

9. After Sale Service

10. Κώδικάς που αλλοιώνεται, διότι το πιο εύκολο είναι να πλημμυρίζονται από κώδικες
που είναι ιοί τύπου spam διαφημίσεων και να μολύνονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
ταμπλέτες, αρχεία, κινητά.



ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Γνωστικός, συναισθηματικός και εθελοντικός

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 μηνύματα,

οδηγώντας σε μεγάλη αποφυγή διαφημίσεων.

Αποφυγή τριών τύπων διαφημίσεων στο Facebook είναι: οι πληρωμένες, οι ιδιόκτητες και οι

κερδισμένες

αρνητική η αποφυγή ιδιοκτησιακών και κερδοφόρων διαφημίσεων και ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτική ζωή των

πληροφοριών, η αμειβόμενη διαφήμιση που λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής μεταξύ της εικαζόμενης

εμπιστευτικότητας και της αποφυγής πληρωμένων, ιδιοκτησιακών και κερδοφόρων διαφημίσεων.

Ηθική κρίση των καταναλωτών και η αμφιλεγόμενη διαφήμιση

κρατάνε επιφυλάξεις, παρόλο που όλο αυτό δίνει την δυνατότητα να κάνει πιο εύκολη την ζωή τους ακόμα και σε

οικονομικό -κοινωνικό επίπεδο.

διακοπή της εργασίας, αντιληπτή ακαταστασία στις ιστοσελίδες του Διαδικτύου και αρνητικές εμπειρίες του

παρελθόντος.



Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
• Στρατηγικές που  βοηθούν την ανάπτυξη και την παρουσίαση οποιαδήποτε προϊόντος.

• Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (SNS) εμφανίστηκαν ως ένα από τα ισχυρότερα μέσα 

ενημέρωσης για διαφήμιση ανά τον κόσμο.

• Το φαινόμενο της διαφήμισης στο διαδίκτυο αποτελεί ένα πρόσφατο γεγονός που την τελευταία 

δεκαετία πολλαπλασιάζεται με ραγδαίους ρυθμούς.

• Οι Έλληνες καταναλωτές  τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο  ασχολούνται με την 
τεχνολογία.

• Δείχνουν ότι «σερφάρουν» αρκετά χρόνια και συνδέονται όλο και πιο συχνά σε αυτό.



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.

Adblock Fast

Ad-Blocker

uBlock

AdBlocker Lite Browser



ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 
1. Γνωστικές συμπεριφορές και μηχανικά μέσα.

2. Το φύλο και η ηλικία παράγουν τα πιο συνεπή δημογραφικά αποτελέσματα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης.

3. Το εισόδημα είναι επίσης σημαντικό.

4. Η ακαταστασία διαφημίσεων έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει.

5. Οι άνθρωποι μπορούν να αποφύγουν τη διαφήμιση περιεχομένου γνωστικώς αγνοώντας το.

6. Οι άνθρωποι μπορούν να αποφύγουν τη συμπεριφορά της διαφήμισης παύοντας να καταναλώνουν τα
μέσα.

7. Οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία όπως το TiVo ή τα αναδυόμενα μπλοκ.

8. Η αφελής αποφυγή διαφημίσεων, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει αρνητικά συναισθήματα και
έκφραση συναισθηματικών αντιδράσεων προς μια διαφήμιση.

9. Οι παραθελικοί χρήστες είναι πιο πιθανό να κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση στο διαδίκτυο, δημιουργώντας
έτσι μια εμπειρία με αυτό.

10. Οι παραθελικοί χρήστες είναι πιο πιθανό να ανακαλέσουν και να αναγνωρίσουν διαφημίσεις από τους
χρήστες της στιγμής.



ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΧΩΡΕΣ
• 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. 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.

• Σαγκάη της Κίνας, ισχυρές εμπορικές αξίες παραγωγής, οι γυαλιστερές διαφημίσεις περιοδικών

και οι εγκρίσεις των υψηλά αμειβόμενων διασημοτήτων υπολογίζονται για λίγους ανθρώπους που

απλά αποφεύγουν τη διαφήμιση.

• Ιράν, κυνισμός, αυτοεκτίμηση και κοινωνική επιρροή, όπως οι αρνητικοί υποκειμενικοί κανόνες,

ως προγενέστεροι της διαφήμισης μέσω SMS και της αποφυγής διαφημίσεων μέσω SMS.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. σχετικά με το πώς συμπεριφέρεται ως άτομο στην κοινωνία .

2. για το πόσο άνετα νιώθει κοινωνικά στο διαδίκτυο .

3. σχετικά με την απόσπαση του από το διαδίκτυο.

4. αντλεί πληροφορίες σχετικά με την στάση του ερωτώμενου απέναντι στις διαφημίσεις που προβάλλονται στο
διαδίκτυο.

5. μετράει πώς αντιλαμβάνεται την απειλή της ελευθερίας του από τις διαφημίσεις.

6. επικεντρωνόμαστε στον σκεπτικισμό της διαφήμισης.

7. κλίμακα σκεπτικισμού της διαφήμισης ως προς την γνωστική αποφυγής, για την συγκινησιακή της αποφυγή , την
συμπεριφορική αποφυγή της .

8. Για το αν χρησιμοποιεί ad-blocking ως εφαρμογή.

9. Για το πόσο χρόνο και αν αγοράζει από το διαδίκτυο.

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

11. Ακολουθήθηκε είναι αυτή της χιονοστιβάδας (snowball sampling)



ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ 

ΈΡΕΥΝΑΣ 

 Οι γυναίκες 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



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Οι Έλληνες καταναλωτές είναι το εντυπωσιακό ότι πάνω από το 60% δεν θεωρεί μέτρο ανάπτυξης την

οικονομία.

• Κρατούν τις επιφυλάξεις τους με ποσοστό που ξεπερνά το 80% που δεν συμφωνεί ιδιαίτερα ότι αισθάνεται άνετα
στο διαδίκτυο

• Οι καταναλωτές πλέον δεν είναι αφελής, και δεν εμπιστεύονται στοιχεία και δεδομένα τους, σχεδόν καθόλου.

• Οι καταναλωτές πρέπει να δουλέψουν ταυτόχρονα στην ψυχική τους υγεία και να αποφορτίζονται μέσω της
περιήγησης στο διαδίκτυο, όχι να επιβαρύνονται παραπάνω.

• Παρόλο τον βομβαρδισμό διαφημίσεων που δέχονται στο διαδίκτυο δεν επηρεάζονται και μένουν ακέραιοι σε
μεγάλο ποσοστό απέναντι στις διαφημίσεις.

• Τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά για το χώρο των διαφημιστικών εταιρειών αλλά και για τις επιχειρήσεις
που διαφημίζουν τα προϊόντα. Μεγάλη αναποτελεσματικότητα της διαφήμισης και αποπροσανατολισμός των
στόχων της.

• Πάνω από τα ¾ των καταναλωτών που ερωτήθηκαν θέλουν να αποφεύγουν το κατά δύναμη τις διαφημίσεις.

• 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.



ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

• Θα πρέπει να διερωτηθεί έρευνα που θα συμβάλει στο πόσο αποτελεσματικά είναι τα

λογισμικά και οι εφαρμογές αποκλεισμού.

• Θέμα για θεσμοθέτηση τοποθέτησης διαδικτυακών διαφημίσεων.

• 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.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


