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Επραξηζηίεο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη απνηέιεζκα κηαο επνηθνδνκεηηθήο 

ζπλεξγαζίαο. Γηα απηφ ην ιφγν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. Υαηδεζσκά Λεσλίδα θαζψο επίζεο θαη ηνλ θ. Πνδξηθίδε Κπξηάθν, 

ηελ θα. Σζηφηζνπ Ρνδνχια θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, νη νπνίνη 

ζπλέβαιαλ κε ζεκαληηθφ ηξφπν ζηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Υαηδεζσκά 

Λεσλίδα, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ ππνζηήξημε ηνπ ήηαλ πνιχηηκε θαζψο αθηέξσζε 

ρξφλν γηα λα ζπδεηήζεη ην ζέκα θαη ηε δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, παξείρε 

ζπκβνπιέο γηα λα νξγαλψζσ θαη βειηηψζσ ηηο εξεπλεηηθέο κνπ γλψζεηο θαη ήηαλ 

πξφζπκνο λα ζπδεηήζεη θαη λα δηεπθξηλίζεη νπνηαδήπνηε απνξία είρε δεκηνπξγεζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπο φια ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ, ηφζν ησλ πξνπηπρηαθψλ φζν θαη 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη φζνπο ήηαλ δίπια κνπ φιν απηφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

 

 

 

 

 

 

… Αθηεξσκέλε ζηελ νηθνγέλεηα κνπ… 
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Πεξίιεςε 

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο. Βέβαηα ιφγσ ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο ηνπ αληαγσληζκνχ νη ηνπξηζηηθνί 

πξννξηζκνί εθφζνλ επηζπκνχλ λα είλαη αληαγσληζηηθνί θαη λα πξνζειθχνπλ 

ηνπξίζηεο, νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπλερή αλάπηπμε ηνπο, γηα ην επίπεδν ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ θαζψο θαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπο. Παξάιιεια νη 

ηνπξίζηεο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρνπλ κεηαβάιιεη ηηο ηνπξηζηηθέο ηνπο 

ζπλήζεηεο θαη γηα απηφ ην ιφγν αλαδεηνχλ ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο νη νπνίνη ζα 

βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηα λέα ηνπο ελδηαθέξνληα. Σα ζεκαηηθά πάξθα απνηεινχλ 

κηα κνξθή ηνπξηζκνχ ε νπνία ζπκβαδίδεη θαη ηθαλνπνηεί ηηο λέεο ηάζεηο αλαςπρήο 

θαη ηνπ ηνπξηζκνχ θαη γηα’ απηφ ην ιφγν παξνπζηάδνπλ κηα ζπλερή αλνδηθή πνξεία 

ηφζν ζηε δήηεζε φζν θαη ζηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπο. Φπζηθά ε δηαθήκηζε είλαη 

εμέρνπζαο ζεκαζίαο θαζψο κπνξεί λα αζθήζεη επηξξνή ζηνλ ηξφπν θαη ζην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ην ζεκαηηθφ πάξθν είλαη αλαγλσξίζηκν θαζψο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπ. 

 Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα 

κειεηήζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε δηαθήκηζε επηδξά ζηελ αλάδεημε ησλ ζεκαηηθψλ 

πάξθσλ, κέζα απφ πνηα ζηνηρεία κπνξεί λα ην επηηχρεη απηφ θαη κε πνην ηξφπν. 

πγθεθξηκέλα ε έξεπλα δηεξεπλά θαηά πφζν ε αζπξφκαπξε δηαθήκηζε πξνθαιεί 

κεγαιχηεξε λνζηαιγία γηα ην παξειζφλ, ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε έγρξσκε δηαθήκηζε 

πξνθαιεί κεγαιχηεξε δσληάληα γηα ην παξειζφλ θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

αζπξφκαπξε δηαθήκηζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζε παξακέηξνπο φπσο ε 

δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ αηφκσλ απέλαληη ζην δηαθεκηδφκελν ζεκαηηθφ πάξθν 

θαη ε ελίζρπζε ηεο θιεξνλνκηάο ηεο κάξθαο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί κηα πνζνηηθή έξεπλα 

κε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην θαη ε δηαλνκή ηνπ έγηλε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Ζ έξεπλα 

απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην πξψην κέξνο είλαη κηα πηινηηθή έξεπλα (pretest) θαη ην 

δεχηεξν κέξνο είλαη έλα πείξακα (single factor experiment), κεηαμχ δπν 

δηαθνξεηηθψλ δηαθεκίζεσλ (κηα αζπξφκαπξε θαη κηα έγρξσκε). Γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα Statistical Package 
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for the Social Sciences (SPSS) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα εξγαιεία T-test θαη ε 

αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (regression analysis). Έηζη κε βάζε ηελ αλάιπζε, 

πξφεθπςε φηη ε αζπξφκαπξε δηαθήκηζε πξνθαιεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζπλαηζζήκαηα λνζηαιγίαο ελψ ε έγρξσκε δηαθήκηζε πξνθαιεί κεγαιχηεξε 

δσληάληα ηνπ παξειζφληνο. Σέινο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο ηφζν γηα ηα ζεκαηηθά πάξθα φζν θαη γηα 

κειινληηθή έξεπλα.   

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: ηνπξηζκφο, ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, ζεκαηηθά πάξθα, 

δηαθήκηζε, ρξψκα δηαθήκηζεο, λνζηαιγία, δσληάληα  
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ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1: ΕΘΑΓΩΓΘΚΗ ΕΝΌΣΗΣΑ 

1.1 Εηζαγσγή 

Ζ ζεκεξηλή επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο έρεη σο θχξηα γλσξίζκαηα ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ο ηνπξηζκφο είλαη 

έλαο ηνκέαο ν νπνίνο επεξεάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηέο ηηο εμειίμεηο, νη 

νπνίεο ζπλέβαιαλ ζην λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ απφ ηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο 

θιάδνπο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη εθφζνλ αμηνπνηείηαη θαηάιιεια, λα απνηειεί 

ζεκαληηθή πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηηο ρψξεο, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή ηνπο πξφνδν. Βέβαηα δελ πξέπεη λα παξαιείπεηαη ην γεγνλφο φηη ιφγσ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επνρήο, ν αληαγσληζκφο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ είλαη φιν θαη κεγαιχηεξνο. Γηα απηφ ην ιφγν νη 

ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπλερή αλάπηπμε ηνπο θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπο εάλ επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθνί. Δηδηθφηεξα 

ζην πιαίζην ηνπ ηνπξηζκνχ φπνπ θίλεηξα γηα ηνπο ηνπξίζηεο απνηεινχλ νη 

πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηελ επραξίζηεζε ηνπο θαζψο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπο 

(Goossens, 2000, Kao, Huang, & Wu, 2008), είλαη εκθαλέο φηη θαηαιπηηθήο 

ζεκαζίαο είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία 

πνπ βηψλνπλ θαη απνθνκίδνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν πην ζεηηθά είλαη απηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα ζε ηφζν κεγαιχηεξν βαζκφ δεκηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθέο ηνπξηζηηθέο 

εκπεηξίεο θαη παξάιιεια αθνζίσζε ησλ ηνπξηζηψλ πξνο ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

(Ma, J., Gao, J., Scott, N., & Ding, P. (2013). 

Λφγσ ησλ ζπλερφκελσλ αιιαγψλ θαη σο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ, νη 

ηνπξίζηεο έρνπλ κεηαβάιιεη ηελ αγνξαζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ηνπξηζηηθέο 

ηνπο ζπλήζεηεο (Kemperman, A. 2000). Πην ζπγθεθξηκέλα αλαδεηνχλ ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο νη νπνίνη ζα ηαηξηάδνπλ κε ηα λέα ηνπο ελδηαθέξνληα, ζα ηνπο 

πξνζθέξνπλ λέεο εκπεηξίεο θαη φια απηά ζα ζπλδπάδνληαη αξκνληθά ζε έλα πιαίζην 

πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη δηαζθέδαζε κε έλαλ πνηνηηθφ ηξφπν. Απηέο ηηο λέεο ηάζεηο 

αλαςπρήο εθπιεξψλνπλ ηα ζεκαηηθά πάξθα ηα νπνία απνηεινχλ κηα κνξθή 

ηνπξηζκνχ ε νπνία εθπιεξψλεη ηηο ηνπξηζηηθέο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ θαη γηα 

απηφ ην ιφγν απνηειεί έλαλ απφ ηνπο αγαπεκέλνπο ηξφπνπο ςπραγσγίαο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζε φιν ηνλ θφζκν (Liu, 2008, Milman, 2009, Williams and 
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Buswell, 2003). Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηα ζεκαηηθά πάξθα λα παξνπζηάδνπλ 

απμαλφκελε δήηεζε θαη ελδηαθέξνλ, ε επηζθεςηκφηεηα ηνπο λα έρεη κηα ζπλερή 

αλνδηθή πνξεία θαη παξάιιεια λα παξέρνπλ ζεκαληηθά νθέιε ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ πνπ βξίζθνληαη. Ζ απμεκέλε επηζθεςηκφηεηα ηνπο νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα ζεκαηηθά πάξθα ζπλδπάδνπλ δπν ζεκαληηθά ζηνηρεία, ηε δηαζθέδαζε 

θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζηνηρείν. Απφ ηε κία πιεπξά νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα 

δηαζθεδάζνπλ κε ηα παηρλίδηα θαη ηηο βφιηεο, ελψ παξάιιεια ππάξρνπλ θαη 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπλδπάδνληαη κε ηηο γλψζεηο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ραξαθηήξα. Όια ηα παξαπάλσ φκσο ζπληεινχλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

ζηνλ θιάδν ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ ηφζν απφ ηελ άπνςε φηη απμάλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ φζν θαη απφ ηελ άπνςε φηη νη επηζθέπηεο, νη νπνίν γίλνληαη 

νινέλα πην έκπεηξνη θαη πην απαηηεηηθνί, είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί πιένλ ζηνλ 

ηξφπν πνπ αμηνπνηνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο θαζψο θαη ζηηο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη (Kemperman, A. 2000). Βέβαηα ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ είλαη θαη ε αγνξά ζηφρνο 

(target group) ζηελ νπνία απεπζχλεηαη, φπνπ είλαη ηφζν νη κηθξνί επηζθέπηεο φζν 

θαη νη κεγάινη επηζθέπηεο, κε θπξία θαηεγνξία λα είλαη νη νηθνγέλεηεο. ηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ε έλλνηα ηνπ ζεκαηηθνχ 

πάξθνπ, νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη θαζψο θαη νη ζεκαληηθφηεξεο παξάκεηξνη ηνπ. 

ηνλ θιάδν ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ ε δηαθήκηζε είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε δηαθήκηζε, ε νπνία αλήθεη ζην κίγκα επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ 

θαη απνηειεί εξγαιείν ηεο πξνβνιήο/πξνψζεζεο πνπ είλαη έλα απφ ηα 4P, 

δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν γηα ηελ επηθνηλσλία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ απηήο φζν θαη ζηε κεηάδνζε ησλ αμηψλ ζηνπο απνδέθηεο ηεο. Δηδηθφηεξα ε 

δηαθήκηζε ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο θαζψο κπνξεί λα 

αζθήζεη επηξξνή ζηνλ ηξφπν θαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην ζεκαηηθφ πάξθν είλαη 

αλαγλσξίζηκν θαζψο θαη λα ζπκβάιιεη κε ζεηηθφ ηξφπν ζηελ αχμεζε ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο ηνπ. Όζν αθνξά ζηε δηαθήκηζε ζηα ζεκαηηθά πάξθα, ηα ζηνηρεία 

ηεο δηαθήκηζεο πνπ ζα αλαιπζνχλ είλαη ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο θαη ην ζηνηρείν 

ηεο λνζηαιγίαο. Αξρηθά ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο ζηε δηαθήκηζε κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ ηεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ νπηηθψλ εηθφλσλ θαη ρξσκάησλ έηζη 

ψζηε λα πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ απνδεθηψλ. Σν ζηνηρείν 

ηεο λνζηαιγίαο, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έλα γιπθφπηθξν ζπλαίζζεκα (Hirsch 
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1992), κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα εθφζνλ επηηχρεη λα ζπλδέζεη ηνπο 

απνδέθηεο ηεο δηαθήκηζεο κε ζεηηθέο λνζηαιγηθέο ζθέςεηο θαη αλακλήζεηο θαζψο 

θαη λα εληζρχζεη ηε θαληαζηηθή αλάζπξζε ηνπ παξειζφληνο ηνπο. 

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαπηζηψζεθε φηη 

παξφιν πνπ ε δηαθήκηζε θαη ηα ζεκαηηθά πάξθα απνηεινχλ δπν ζεκαληηθνχο 

θιάδνπο κε ηαρεία αλάπηπμε, δελ έρεη κειεηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ν ηξφπνο πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, πνηα ζπλδεηηθά ζηνηρεία ηα επεξεάδνπλ θαη κε πνην ηξφπν. 

Έηζη κέζσ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα κειεηεζεί ην παξαπάλσ 

εξεπλεηηθφ θελφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα κειεηεζνχλ δπν ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε δηαθήκηζε ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ. Σν πξψην ζηνηρείν είλαη ηεο λνζηαιγίαο θαη ην 

δεχηεξν είλαη ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο ζηε δηαθήκηζε θαη εηδηθφηεξα πσο επηδξά 

ζηνπο απνδέθηεο ε δσληάληα ησλ εηθφλσλ ηνπ παξειζφληνο γηα ην δηαθεκηδφκελν 

ζεκαηηθφ πάξθν. Αλαιπηηθφηεξα ζα κειεηεζεί ν ηξφπνο πνπ επηδξνχλ ζηελ 

αλάδεημε ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ, ζχκθσλα κε πνηεο πξνυπνζέζεηο θξίλνληαη 

θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά, πσο επεξεάδνπλ ηνπο απνδέθηεο ηεο δηαθήκηζεο 

θαη πσο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ηνπο έλαληη ηνπ δηαθεκηδφκελνπ 

ζεκαηηθνχ πάξθνπ.  

 

1.2 θνπόο 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα 

κειεηήζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε δηαθήκηζε επηδξά ζηελ αλάδεημε ησλ ζεκαηηθψλ 

πάξθσλ, κέζα απφ πνηα ζηνηρεία κπνξεί λα ην επηηχρεη απηφ θαη κε πνην ηξφπν. Πην 

αλαιπηηθά νη επηκέξνπο ζθνπνί ηεο εξγαζίαο είλαη νη αθφινπζνη: 

 Να εξεπλεζεί κε πνην ηξφπν είλαη πην απνηειεζκαηηθφ λα δηαθεκηζηεί 

έλα ζεκαηηθφ πάξθν. ε απηή ηελ παξάκεηξν εληάζζνληαη κεηαβιεηέο 

φπσο είλαη ην ρξψκα ηεο δηαθήκηζεο (έγρξσκε ή αζπξφκαπξε), ην 

ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο θαη ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο (vividness). 

 Να κειεηεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε ρξήζε εγρξψκσλ ή αζπξφκαπξσλ 

εηθφλσλ πξνθαιεί ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο 

λνζηαιγίαο γηα ην παξειζφλ. 
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 Να εξεπλεζεί αλ ε ρξήζε ηεο δσληάληαο ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο 

λνζηαιγίαο ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο γηα 

ην ζεκαηηθφ πάξθν θαη ζηνλ ηξφπν επίδξαζεο ηεο ζηνπο απνδέθηεο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 2: ΕΠΘΚΟΠΗΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΘΑ 

2.1 Υαξαθηεξηζηηθά Εθδειώζεσλ- Γεγνλόησλ 

Μηα εθδήισζε (event) είλαη έλα ηδηαίηεξν γεγνλφο (Kinnebrock, 1993), ην 

νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ζε δεδνκέλν ρξφλν θαη ρψξν. Όια ηα γεγνλφηα είλαη 

κνλαδηθά θαη απηή ε κνλαδηθφηεηα ηα θάλεη ηδηαίηεξα μερσξηζηά θαη ζπγρξφλσο 

δεκηνπξγεί κηα πξφθιεζε γηα ηνλ ππεχζπλν δηαρείξηζεο ηνπο. Σα ηξία ζηνηρεία ησλ 

εθδειψζεσλ, ζχκθσλα κε Bruhn (1997) είλαη:  

 «Ηδηαίηεξεο εθδειψζεηο/ εηδηθά γεγνλφηα» 

 «Πνιπαηζζεηεξηαθά πξνζσπηθά βηψκαηα» θαη 

 «Δπηθνηλσλία» (= πνκπφο, κήλπκα θαη απνδέθηεο). 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθδειψζεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε 

θξηηήξηα φπσο είλαη ην πεξηερφκελν ηνπο, νη νκάδεο ζηφρνπ ή νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο πινπνηνχληαη. Πην αλαιπηηθά ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο, ζχκθσλα κε Sigrun 

Erber (2009), παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο: 

 Καηεγνξηνπνίεζε θαηά πεξηερφκελν: ε απηή ηελ θαηεγνξία 

εληάζζνληαη νη εθδειψζεηο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ εξγαζία, ηελ 

κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηεο δηαζθέδαζεο (Infotainment) θαη 

δξαζηεξηφηεηεο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. 

 Καηεγνξηνπνίεζε θαηά νκάδεο ζηφρνπ: Οη εθδειψζεηο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο είλαη νη δεκφζηεο εθδειψζεηο (public events), νη εηαηξηθέο 

εθδειψζεηο (corporate events) θαη νη εθζέζεηο (expo/exhibition events). 

 Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην βησκαηηθφ πεδίν: Οη εθδειψζεηο ζε απηή 

ηελ θαηεγνξία έρνπλ σο θχξην ζέκα ηα ζπνξ, ηε δηαζθέδαζε, ηε 

ςπραγσγία θαη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 
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 Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηηο αθνξκέο: ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

εληάζζνληαη εθδειψζεηο πνπ έρνπλ σο θχξην ζέκα έλα ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλφο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ έθιεηςε ηνπ ειίνπ. 

Δπηπξφζζεηα ππάξρνπλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεγνλφησλ 

πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ δηνξγαλσηή:  

 Σν κέγεζνο θαη ν φγθνο ηεο εθδήισζεο  

 Ζ πνιππινθφηεηα θαη ε πνηθηιία ησλ ππεξεζηψλ / πξντφλησλ πνπ     

πξνζθέξνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο  

 Ζ αβεβαηφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, ην θφζηνο, ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

 Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θαηαλαισηή θαη ν βαζκφο επηθνηλσλίαο κε ηνλ  

πειάηε (Julia Tum, Philippa Norton, J. Nevan Wright 2006).     

Σα γεγνλφηα θαη νη εθδειψζεηο δελ πινπνηνχληαη ζην θελφ αιιά αληίζεηα 

αθνξνχλ ζρεδφλ θάζε πηπρή ηεο δσήο - θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, νηθνλνκηθή, 

πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηθή. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηεο ζεηηθέο 

ζπλδέζεηο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ιφγν πνπ ζπληέιεζε ζηελ αχμεζε ηεο 

δεκνηηθφηεηαο ηνπο αιιά θαη ζηελ ππνζηήξημε πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο θνξείο. 

Δλδεηθηηθά θάπνηα απφ ηα νθέιε παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Σνκείο πνπ επεξεάδνληαη Οθέιε 

Κνηλσληθόο θαη 

πνιηηηζκηθόο/πνιηηηζηηθόο ηνκέαο 

 Κνηλή εκπεηξία 

 Αλαδσνγφλεζε ησλ 

παξαδφζεσλ 

 Γεκηνπξγία θνηλσληθψλ νκάδσλ  

 Απμεκέλε ζπκκεηνρή ηεο 

θνηλφηεηαο  

 Δηζαγσγή λέσλ θαη 

πξνθιεηηθψλ ηδεψλ 

 Δπέθηαζε ησλ πνιηηηζηηθψλ 
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πξννπηηθψλ  

Πνιηηηθόο ηνκέαο 

 Γηεζλέο θχξνο 

 Βειηησκέλν  

 Πξνψζεζε επελδχζεσλ 

 Κνηλσληθή ζπλνρή  

 Αλάπηπμε δηνηθεηηθψλ 

δεμηνηήησλ  

Πεξηβαιινληηθόο ηνκέαο 

 Παξνπζίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο  

 Παξνρή κνληέισλ γηα βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο 

 Απμεκέλε πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε  

 Βειηησκέλεο κεηαθνξέο θαη 

επηθνηλσλίεο  

 Αζηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο θαη 

αλαλέσζε  

Σνπξηζηηθόο θαη νηθνλνκηθόο 

ηνκέαο 

 Πξννξηζηηθή πξνβνιή θαη 

απμεκέλεο ηνπξηζηηθέο 

επηζθέςεηο 

 Αχμεζε ηεο δηάξθεηαο 

παξακνλήο 

 Τςειφηεξε απφδνζε  

 Απμεκέλα έζνδα  

 Νέεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο  

 Αχμεζε εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο  

 Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο  
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Πίλαθαο 1: Παξνπζίαζε απφ ηα νθέιε ησλ γεγνλφησλ – εθδειψζεσλ (Adapted 

from Hall 1989, Festival & special event management page 64) 

ην ηνπξηζηηθφ θιάδν νη εθδειψζεηο θαη ηα γεγνλφηα απνηεινχλ ζηνηρεία 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηφζν ηνπ ηνπξηζκνχ φζν θαη ηνπ πξννξηζκνχ 

ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη. Πην αλαιπηηθά έλα αληίθηππν ην νπνίν είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ηα ηνπξηζηηθά έζνδα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

εθδήισζεο. Δθηφο απφ ηηο δαπάλεο ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ εθδήισζε, νη εμσηεξηθνί 

επηζθέπηεο είλαη πηζαλφ λα δαπαλνχλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηαμίδηα, δηακνλή, 

αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηελ πφιε πνπ πινπνηείηαη ην γεγνλφο. Οη δαπάλεο απηέο 

κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν θαζψο θπθινθνξνχλ κέζσ ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο. Ζ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο 

επηζθέπηεο ζηελ απφθαζε λα επεθηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο θαη λα 

επηζθεθζνχλ επηπιένλ ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη αμηνζέαηα. Όια ηα παξαπάλσ 

ζπληεινχλ ζηε βειηίσζε ηνπ  πξνθίι ηνπ πξννξηζκνχ, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε 

ηεο καθξνρξφληαο εηθφλαο ηνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο.  

 

2.2 Θεκαηηθά Πάξθα  

Σα ζεκαηηθά πάξθα απνηεινχλ πιένλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ θαη αξρίδνπλ λα έρνπλ δπλακηθφ ξφιν ζηελ αγνξά ησλ 

εηδηθψλ εθδειψζεσλ. Απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, ην νπνίν επηδξά ζηε δηακφξθσζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, ελψ 

παξάιιεια απνηεινχλ θχξηα θίλεηξα γηα ηα ηνπξηζηηθά ηαμίδηα ζηνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο. ηε δεκηνπξγία ηεο αλνδηθήο ηνπο πνξεία ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά νη 

ηξεηο αθφινπζεο ηάζεηο (Hannigan, J. 2005): 

 Οη νξζνινγηθέο ηερληθέο παξαγσγήο θαη ε ζπλερψο απμαλφκελε 

εθαξκνγή ηνπο 

 Ζ αλάδεημε ησλ ζπλεξγεηψλ σο θιεηδί γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή θαη  

 Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ζεκαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζεκαηηθά πάξθα είλαη ε θπξίαξρε θαηεγνξία ζηηο 

εθδειψζεηο δηαξθείαο πνπ δελ έρνπλ ζεκείν ιήμεο (never-ending events) θαη 

απνηεινχλ ζεκαηηθνχο θφζκνπο βησκάησλ δηαξθείαο. ε γεληθέο γξακκέο, ηα 

ζεκαηηθά πάξθα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο έλα ππνζχλνιν αμηνζέαησλ ησλ 

επηζθεπηψλ, φπνπ ηα αμηνζέαηα ησλ επηζθεπηψλ ραξαθηεξίδνληαη σο κφληκνη πφξνη 

πνπ ζρεδηάδνληαη, δηαρεηξίδνληαη θαη ειέγρνληαη γηα ηελ παξνρή απφιαπζεο, 

δηαζθέδαζεο, ςπραγσγίαο θαη εθπαίδεπζεο ζηνπο επηζθέπηεο. Δηδηθφηεξα, ζηα 

ζεκαηηθά πάξθα νη επηρεηξήζεηο θαη ηα επψλπκα πξντφληα απνθηνχλ νληφηεηα κέζα 

ζην «δηθφ ηνπο πεξηβάιινλ» θαη νη επηζθέπηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξηεγεζνχλ 

ζε έλα ηερλεηφ θφζκν ν νπνίνο εκπινπηίδεηαη κε ρεηξνπηαζηά πξντφληα. Δπηπιένλ 

ηα ζεκαηηθά πάξθα απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ θαη ςπραγσγηθφ πξντφλ κε 

έκθαζε ζηελ παξνρή θαη δηέγεξζε ηεο αίζζεζεο ηεο θαληαζίαο θαη ηεο απφδξαζεο 

κε ηελ παξάιιειε δεκηνπξγία επράξηζησλ αλακλήζεσλ (Pikkemaat & Schuckert, 

2007). Ζ επίζθεςε ελφο ζεκαηηθνχ πάξθνπ είλαη έλαο ηχπνο θαηαλάισζεο κε θχξην 

γλψκνλα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο δηαζθέδαζεο ησλ επηζθεπηψλ 

(Reiter, 2004). 

Σα ζεκαηηθά πάξθα απνηεινχλ βαζηθά θίλεηξα γηα λα επηζθεθηνχλ νη 

ηνπξίζηεο ηνπο πξννξηζκνχο, απηφ φκσο απφ κφλν ηνπ δελ εμαζθαιίδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο. Έηζη παξφιν πνπ ε επηινγή ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ σο ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ πξαγκαηνπνηείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηπηψζεσλ ιφγσ ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο πνπ πξνθαινχλ θαη φρη κε βάζε ηηο γλψζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο, νη 

ηνπξίζηεο ρξεηάδνληαη θαη ηελ παξνρή απφ ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο 

ζα εκπινπηίδνπλ ηελ θχξηα ππεξεζία θαη ζα βειηηψλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ 

επίζθεςή ζην ζεκαηηθφ πάξθν. Παξάιιεια κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα δεκηνπξγείηαη κηα 

ζεηηθή εηθφλα ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα δεκηνπξγεί ηελ επηζπκία λα μαλά 

επηζηξέςνπλ. Βέβαηα γηα λα είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ, ζα 

πξέπεη ην ζεκαηηθφ πάξθν θαη ην ζπλνιηθφ ηνπ ηνπξηζηηθφ πεξηβάιινλ λα είλαη έλαο 

ρψξνο ζηνλ νπνίν παξέρεηαη νιφθιεξε ε πνηθηιία ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ φιεο νη πηπρέο ηνπ, φπσο είλαη ην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ην θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη κεηαθνξέο θαη ε 

ππνδνκή, ηα θαηαιχκαηα, ηα ζεζκηθά ζηνηρεία θαζψο θαη άιιεο ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο φπσο νη ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ. 

ηφρνο είλαη λα ππάξρεη ζπλέπεηα θαη αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο 
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(θξίζηκνη ζπληειεζηέο επηηπρίαο), ησλ πφξσλ (πιηθψλ θαη άπισλ) θαη ησλ αμηψλ ηεο 

νξγάλσζεο. εκαληηθφ φκσο είλαη λα εμαζθαιίδεηαη θαη λα εληζρχεηαη ε δέζκεπζή 

ηεο νξγάλσζεο ψζηε λα δηαηεξεζεί απηή ε αιιεινεπηθάιπςε.  

 

ρήκα 1: Αιιεινεπηθάιπςε ησλ 3 ζηνηρείσλ (πεξηβάιινλ, πφξνη αμίεο) 

[Πεγή: Julia Tum, Philippa Norton, J. Nevan Wright (2006), p.17] 

Σα ζεκαηηθά πάξθα πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αηκφζθαηξα άιινπ 

ηφπνπ θαη ρξφλνπ θαη ζπλήζσο ππνγξακκίδνπλ έλα θπξίαξρν ζέκα γχξσ απφ ην 

νπνίν ε αξρηηεθηνληθή θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ, νη βφιηεο, νη 

εθδειψζεηο, νη ρψξνη εζηίαζεο αιιά θαη ε έλδπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πεξηζηξέθνληαη 

γχξσ απφ απηφ. Σα ζεκαηηθά πάξθα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο Disneyland, 

πξνζθέξνπλ έλαλ θφζκν πξνβιέςηκεο έσο ζνπξεαιηζηηθήο ηάμεο, ν νπνίνο 

βαζίδεηαη ζε εμειηγκέλε ππνδνκή ηφζν απνηειεζκαηηθψλ αλζξψπσλ φζν θαη 

κεραληζκψλ. Ζ Disney θαηάθεξε λα δηαηεξεζεί θαη λα εδξαησζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ γηαηί έδηλε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε έλαλ παξάγνληα θιεηδί, ηε ζπλεξγαζία κε 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπφξεζε λα επηηχρεη ηελ απνδνρή ηνπ 

ζεκαηηθνχ πάξθνπ απφ ηελ θνηλσλία θα παξάιιεια κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο καδί ηεο 

λα παξέρεη έλα πςειφ επίπεδν ηερλνινγίαο θαη ππεξεζηψλ. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ 

θνηλσλία θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηα ζεκαηηθά 

πάξθα είλαη νη αγνξέο (shopping), νη ρψξνη εζηίαζεο ηα νπνία κπνξνχλ λα 

εληζρπζνχλ θαη λα βειηησζνχλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη ηα ζπλζήκαηα, ηα 

νπνία δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνηφηεηα ησλ εκπεηξηψλ ησλ ηνπξηζηψλ 

(Milman, 2009).  

Πεξηβάιινλ

ΠφξνηΑμίεο
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θνπφο φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη λα πξνθαινχλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηα 

νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηε δεκηνπξγία αμηνζεκείσησλ ηνπξηζηηθψλ 

εκπεηξηψλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ελζαξξχλνπλ ηελ αθνζίσζε ζηνπο πξννξηζκνχο. 

Δπηπξφζζεηα ζηνλ θιάδν ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ, ζεκαληηθά είλαη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα γηαηί ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο (Bigne, Andreu, & Gnoth, 2005). πλαηζζήκαηα φπσο είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε, ε επραξίζηεζε, ε ειπίδα θαη ε αλαθνχθηζε είλαη ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ηεο αγνξάο φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζηηο πξνζέζεηο 

εκπηζηνζχλεο φπσο νη ζεηηθέο ζπζηάζεηο θαη ε ζεηηθή επηθνηλσλία απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα ( word of mouth) θαζψο θαη ε επαλαγνξά (Bagozzi et al., 1999). 

 

2.2.1.  Σν πξντόλ ηνπ ζεκαηηθνύ πάξθνπ 

Σν ζπλνιηθφ πξντφλ ελφο ζεκαηηθνχ πάξθνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά 

ζηνηρεία θαη παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν γξάθεκα: 

 

ρήκα 2: Σν πξντφλ ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ 

[Πεγή: Wanhill, (2002)] 

Έηζη ζχκθσλα κε ην ρήκα 2. ην πξντφλ ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ απαξηίδεηαη 

απφ: 

Theme

Imagescape

Facilitating and 
supporting 
services / products

Augmented 
services 
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 Δθδξνκέο, δξαζηεξηφηεηεο θαη εθζέκαηα ζεκαηηθνχ πάξθνπ 

 Δηθφλα ηνπ πάξθνπ γηα ηνλ επηζθέπηε 

 Τπνζηήξημε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

 Δπαπμεκέλεο ππεξεζίεο θαη πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα εθζέκαηα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην θίλεηξν θαη ηελ 

επηινγή ή ηελ απφξξηςε ελφο ζεκαηηθνχ πάξθνπ (Moutinho, 1988). Καζνξηζηηθφ 

ξφιν βέβαηα δηαδξακαηίδεη θαη ε εηθφλα ελφο ζεκαηηθνχ πάξθνπ, ε νπνία είλαη 

ηθαλή  λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην θίλεηξν γηα λα επηζθεθηνχλ νη ηνπξίζηεο 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ πάξθν. 

 

2.2.2. Σν ζεκαηηθό πάξθν σο ππεξεζία 

ηε ζεκεξηλή επνρή φπνπ αληαγσληζκφο ζε κηα παγθφζκηα αγνξά θαζίζηαηαη 

φιν θαη πην δχζθνινο, κφλν ε δεκηνπξγία καθξνρξφλησλ αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ θαίλεηαη λα πξνζθέξεη έλα ηξφπν γηα ηελ επηβίσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ παξαπάλσ αληίιεςε ηζρχεη θαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ 

ηα ζεκαηηθά πάξθα , ε νπνία ζπλεπάγεηαη κηα πνιππινθφηεηα γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ 

ηνπξηζηψλ. Δηδηθφηεξα ε πνιππινθφηεηα ησλ εκπεηξηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζηα 

ζεκαηηθά πάξθα πξνέξρεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο: 

 Δπηθέληξσζε ζην ρξήζηε, επεηδή ν επηζθέπηεο απνηειεί θεληξηθφ ηκήκα 

ηεο θαηαλάισζεο ππεξεζηψλ (Battarbee et al., 2008) 

 Ζ ζπλ-δεκνπξγία ηεο εκπεηξίαο απφ άιινπο επηζθέπηεο (Lovelock et al., 

2007) 

 Γηαθνξεηηθέο νκάδεο-ζηφρνη κε δηαθνξεηηθά θίλεηξα, ζπκπεξηθνξέο θαη 

πξνζδνθίεο (Williams and Buswell, 2003) θαη 

 Μηα ζεηξά απφ αιιειέλδεηα εκπεηξηθά ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο εμππεξέηεζεο, ηα νπνία ν επηζθέπηεο πξέπεη λα θαηαλνήζεη 
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θαη λα εθπιεξψζεη πξνθείκελνπ λα κπνξέζεη λα βπζηζηεί κέζα ζηελ 

εκπεηξία ζεκαηηθνχ πάξθνπ (Pine and Gilmore, 1999).  

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηα ζεκαηηθά 

πάξθα νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο:  

 Δπηθαηξφηεηα  

 πλνρή  

 Δπειημία 

 σζηή ηηκή  

 Παξνρή πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, απηά ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα έρνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο αηφκσλ - ζηνλ 

πειάηε, ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

Πην αλαιπηηθά ην ζεκαηηθφ πάξθν σο ππεξεζία έρεη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά (Kemperman, A. 2000):  

 Πξψηνλ, ε ππεξεζία ζεκαηηθνχ πάξθνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ άπιε 

θχζε ηνπ, ν επηζθέπηεο δελ κπνξεί λα δεη ην απνηέιεζκα πξηλ απφ ηελ 

αγνξά ηνπ. Γηα λα κεησζεί ινηπφλ ε βεβαηφηεηα, ν θαηαλαισηήο ζα 

αλαδεηήζεη ζεκάδηα ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ. 

 Γεχηεξνλ, ην πξντφλ ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αδηαηξεηφηεηα: ηα πξντφληα εμππεξέηεζεο παξάγνληα θαη 

θαηαλαιψλνληαη ηαπηφρξνλα. Δπνκέλσο, ε ππεξεζία πνπ έλαο 

επηζθέπηεο ιακβάλεη πξέπεη λα είλαη ζσζηή απφ ηε πξψηε θνξά. 

 Σξίηνλ, ηα ζεκαηηθά πάξθα πξνζθέξνπλ κφλν δηθαηψκαηα πξνζσξηλήο 

ρξήζεο. 

 Σέηαξηνλ, ην πξντφλ ζεκαηηθνχ πάξθνπ είλαη αιινηψζηκν θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αδπλακία απνζήθεπζεο. 



 

13 
 

 Σέινο, ζηηο ππεξεζίεο ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ ππάξρεη εηεξνγέλεηα, φπνπ 

ζεκαίλεη φηη ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δελ κπνξεί λα 

ζπζηεκαηνπνηεζεί θαη λα είλαη θάζε θνξά ην ίδην. 

Φπζηθά φπσο ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο έηζη θαη ζηα ζεκαηηθά πάξθα νη επηζθέπηεο 

είλαη άκεζα εθηεζεηκέλνη ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ωο 

εθ ηνχηνπ, ηα επηηπρεκέλα πάξθα φπσο ε Disney World δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ. Δπίζεο, νη ίδηνη νη 

επηζθέπηεο ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

ζηάζεηο, πξνζδνθίεο θαη εκπεηξίεο. Απηφ έρεη θαη ζαλ απνηέιεζκα ν επηζθέπηεο λα 

επεξεάδεη κε ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηελ ηειηθή απφδνζε, είηε ελεξγά 

είηε παζεηηθά (Johns & Gyimothy, 2002). 

 

2.2.3. Η πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηα ζεκαηηθά πάξθα 

Απφ ηελ νπηηθή γσλία κηαο εθδήισζεο  ή ελφο θαηαλαισηηθνχ γεγνλφηνο, ε 

πνηφηεηα εμππεξεηείηαη φηαλ νη πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο νη 

θαηαλαισηέο ζπκπίπηνπλ κε ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σφζν νη 

πθηζηάκελνη φζν θαη νη δπλεηηθνί ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα έρνπλ αληίιεςε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ γεγνλφησλ (πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ γεγνλφηνο, 

απφ ηελ επηθνηλσλία απφ ζηφκα ζε ζηφκα ή/ θαη απφ άιιε επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ). 

Ωζηφζν, νη αληηιήςεηο γηα ην ίδην ην γεγνλφο βαζίδνληαη ζηηο ηερληθέο απφδνζεο θαη 

ζηηο ιεηηνπξγηθέο (ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία) ηδηφηεηεο ηεο εκπεηξίαο (Gronroos 

1990).  

Με βάζε ην κνληέιν SERVQUAL (Parasuraman et al, 1988), πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηε ζεσξία ηεο δηάςεπζεο ησλ πξνζδνθηψλ, πέληε βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ επεξεάδνπλ θπξίσο ηηο πηπρέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηα ζεκαηηθά πάξθα:  

 Αζθάιεηα: ην πξνζσπηθφ ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ φηαλ είλαη 

ελεκεξσκέλν, κπνξεί λα παξέρεη αζθάιεηα θαη λα δηαβεβαηψλεη ζηνπο 

επηζθέπηεο γηα ηελ επεκεξία ηνπο κε ρξήζηκν θαη επγεληθφ ηξφπν. 
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 Δλζπλαίζζεζε:  απηή ε δηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην 

πξνζσπηθφ κπνξεί «λα κπεη» ζηε ζέζε ηνπ επηζθέπηε θαη λα θαηαλνεί ηηο 

αλάγθεο ηνπ ελψ παξάιιεια ζα ηνπ δίλεη ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή. 

 Αληαπφθξηζε: ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην πξνζσπηθφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαπνθξίλεηαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ επηζθεπηψλ / θαηαλαισηψλ. 

 Αμηνπηζηία: ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ζπκπίπηεη κε απηφ  πνπ ππνζρέζεθε ε επηθνηλσλία 

κάξθεηηλγθ. 

 Υεηξνπηαζηά ζηνηρεία: απηή ε δηάζηαζε αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ 

πιαηζηψλνπλ ηηο ππεξεζίεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε εκθάληζε θαη ε 

ελδπκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ  αιιά θαη ν εμνπιηζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ 

είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ ηα θαηάιιεια εθέ θαη ε κνπζηθή.  

Όια ηα παξαπάλσ ζπληεινχλ ζηε βειηησκέλε αληίιεςε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη θαη είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ κε κηθξφ θφζηνο 

δίλνληαο φκσο έκθαζε ζε παξάγνληεο φπσο είλαη ε θαζαξηφηεηα, ε ζπλέπεηα, ην 

θηιηθφ θαη εμππεξεηηθφ πξνζσπηθφ πξψηεο γξακκήο. 

 

2.2.4  Η ζεκαζία ηνπ πειάηε ζην ζεκαηηθό πάξθν  

ηηο εθδειψζεηο, ζηα γεγνλφηα θαη ζηα ζεκαηηθά πάξθα, νη πειάηεο κπνξνχλ 

λα είλαη ην θνηλφ, κηα νκάδα ζεαηψλ, νη επηζθέπηεο, νη εθπξφζσπνη ή νη ρνξεγνί ή ν 

κεκνλσκέλνο πειάηεο ελψ απφ εκπνξηθή άπνςε, νη πειάηεο είλαη νη άλζξσπνη πνπ 

πιεξψλνπλ γηα ηελ ππεξεζία. Ο Kandampully (2002) θαηεγνξηνπνηεί ηνπο πειάηεο 

ζε ηέζζεξηο νκάδεο:  

 Δμσηεξηθνχο πειάηεο / ηειηθνχο ρξήζηεο. 

 Δζσηεξηθνχο πειάηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη νη  δηεπζπληέο θαη νη 

ππάιιεινη. 

 Ζ αγνξά ζηφρνο ησλ πειαηψλ πνπ επηζπκεί λα πξνζειθχζεη, φπσο είλαη 

γηα παξάδεηγκα νη πειάηεο ησλ αληαγσληζηψλ. 
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  Οη πξψελ πειάηεο, πνπ είλαη φζνη επέιεμαλ λα κελ επαλαιάβνπλ ρξήζε 

ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 

Βέβαηα ζε φπνηα θαηεγνξία θαη αλ εληάζζεηαη ν πειάηεο εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί θαη λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ αθνχ ρσξίο ηνλ 

πειάηε, ε επηρείξεζε ζα ζηακαηήζεη λα ππάξρεη. Ωζηφζν αλ θαη ε ζεκαζία ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη κφλν έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο. Μηα εηαηξεία δελ κπνξεί λα επηηχρεη βηψζηκα θέξδε 

ρσξίο λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο ν πειάηεο. Γηα απηφ ην ιφγν νη ελέξγεηεο πξέπεη λα 

επηθεληξψλνληαη ζηνπο πειάηεο θαη ζηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο θαη κεγηζηνπνίεζεο 

ηεο ζπλνιηθήο ηνπ εκπεηξίαο. Οιφθιεξνο ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα ελνπνηήζεη ηελ 

πξνζέγγηζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπίπηεη, αλ φρη λα ππεξβαίλεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

πειαηψλ, νξγαλψλνληαο παξάιιεια ηελ πξνζθνξά θαη ηε ρξήζε ησλ πφξσλ κε φζν 

ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν. Δπηπξφζζεηα ηδηαίηεξε 

έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη θαη ζην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηαηί ηα 

πεξηζζφηεξα ζεκαηηθά πάξθα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, κπνξνχλ λα παξέρνπλ πςειφ 

επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ γηα κηα ζχληνκε πεξίνδν, αιιά ην επίπεδν πνπ 

πξνζθέξεηαη πξέπεη λα είλαη βηψζηκν θαη ζπγρξφλσο πξνζηηφ.  

 

ρήκα 3: ηφρνη ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ 

[Πεγή: Julia Tum, Philippa Norton, J. Nevan Wright (2006), p.35] 

Ζ πξνζέιθπζε ησλ επηζθεπηψλ ζην ζεκαηηθφ πάξθν είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

ηφζν γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ δεηήκαηα φζν θαη γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ. 

Θεκαηηθφ Πάξθν

Ηθαλνπνίεζε Πειαηψλ

Βηψζηκα Κέξδε
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πρλά πξνηεηλφκελεο κέζνδνη γηα λα πξνζειθχζνπλ επηζθέπηεο ζηα ζεκαηηθά πάξθα 

είλαη: 

 Να πξνζθέξνληαη λένη ζεκαηηθνί πεξίπαηνη θαη λα εηζάγνληαη λέα 

αμηνζέαηα θαη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θάζε ρξφλν. 

 Να εηζάγεηαη «δσληαλή» ςπραγσγία, κέζσ παξάιιεισλ εθδειψζεσλ. 

 Να εηζάγνληαη εηδηθέο πξνζθνξέο. 

Όζν αθνξά ηηο ελέξγεηεο πξνζέιθπζεο ησλ επηζθεπηψλ ηδηαίηεξε πξνζνρή 

πξέπεη λα δνζεί ζηελ επηξξνή ησλ παηδηψλ ζηελ απφθαζε λα επηζθεθζνχλ έλα 

ζεκαηηθφ πάξθν ελψ επηπιένλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηα εθπαηδεπηηθά 

εθζέκαηα θαη ζηηο κεγάιεο επσλπκίεο κε θαιέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο πνπ 

κπνξεί λα είλαη θαηάιιειεο θαη γηα νηθνγέλεηεο κε κεγάια παηδηά. Κάπνηα επηπιένλ 

ζέιγεηξα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληεο πξνζέιθπζεο θαη ζπληεινχλ ζηελ 

αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο φηαλ ππάξρνπλ είλαη ηα εμήο: 

 Δθζέζεηο/εθδειψζεηο πνπ πξνσζνχλ ηε κάζεζε 

 Πνηθηιία ζηνπο ρψξνπο εζηίαζεο 

 Εψα ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

 Γεληθά show θαη εθδειψζεηο ςπραγσγίαο 

 Βφιηεο ζην λεξφ (water rides) 

 Βφιηεο γηα κηθξά παηδηά 

 Roller coaster 

 Υαξαθηήξεο θηλνχκελσλ ζρεδίσλ 

 Μαγαδηά κε είδε δψξσλ θαη αλακλεζηηθά 

Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνία ιεηηνπξγεί ζαλ παξάγνληαο 

πξνζέιθπζεο είλαη ην ζηνηρείν ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Οη επηζθέπηεο ηείλνπλ λα 

αλαδεηνχλ δηαθνξνπνίεζε ζηηο επηινγέο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο κέζα ζηα ζεκαηηθά 

πάξθα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη επηιέγνπλ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζεο ηνπο ζην ζεκαηηθφ πάξθν. Απηφ ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε 

έλα επηπξφζζεην παξάγνληα πνπ είλαη ε πνηθηιία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ 
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θαζψο ε αλαδήηεζε θαη ε εχξεζε πνηθηιίαο είλαη κηα άιιε ρξνληθή πηπρή πνπ 

επεξεάδεη ηηο επηινγέο πξννξηζκνχ ζεκαηηθνχ πάξθνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

αλαδήηεζε γηα πνηθηιία ζηα ζεκαηηθά πάξθα ζεκαίλεη φηη φινη νη επηζθέπηεο δελ 

έρνπλ ηηο ίδηεο πξνηηκήζεηο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα επηιέμνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζεκαηηθφ πάξθν. πλεπψο γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθφ έλα ζεκαηηθφ πάξθν, ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα πνπ ππάξρνπλ, ζα 

πξέπεη αξρηθά λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο. Έπεηηα σθέιηκν είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα θαη 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηα είδε δηαθνξνπνίεζεο θαη πνηθηιίαο πνπ 

αλαδεηνχλ νη επηζθέπηεο έηζη ψζηε λα ελζσκαησζνχλ ζην ζηάδην ζρεδηαζκνχ αιιά 

θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ. πλνςίδνληαο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

επηζθεπηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ ζεσξείηαη φηη επεξεάδεηαη φρη 

κφλν απφ ηε ρξεζηκφηεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ πάξθνπ, 

αιιά θαη απφ ην επνρηαθφ πιαίζην θαη απφ πξνεγνχκελεο επηινγέο ζεκαηηθψλ 

πάξθσλ. 

 

2.2.5 Πειαηεηαθή εκπεηξία ηνπ πειάηε ζηα ζεκαηηθά πάξθα 

Ο παξάγνληαο ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε δηαδξακαηίδεη νινέλα θαη 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηηπρίαο ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ. Πην αλαιπηηθά ε εκπεηξία ηνπ πειάηε 

πξνέξρεηαη απφ έλα ζχλνιν αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπ ίδηνπ θαη ελφο 

πξντφληνο/ππεξεζίαο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία κηα 

αληίδξαζεο (LaSalle & Britton 2003, Shaw & Ivens 2005). ε απηφ ην ζεκείν 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε εκπεηξία πνπ απνθνκίδεη θάζε άηνκν είλαη ππνθεηκεληθή 

θαη εκπεξηέρεη ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν ελψ πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ πειάηε 

ζε φια ηα επίπεδα (ινγηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, αηζζεηηθφ, θπζηθφ θαη πλεπκαηηθφ) 

(LaSalle & Britton 2003, Schmitt 1999). Δπηπιένλ ε αμηνιφγεζή ηεο πειαηεηαθήο 

εκπεηξίαο εμαξηάηαη απφ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε αιιά θαη απφ ηε 

ζχγθξηζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα εξεζίζκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ εμέιαβε θαηά ηηο ζηηγκέο αιιειεπίδξαζεο κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ 

ζεκαηηθνχ πάξθνπ (LaSalle & Britton 2003, Shaw & Ivens 2005). Ζ εκπεηξία ησλ 

πειαηψλ επεξεάδεη κε ηε ζεηξά ηεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ην ζεκαηηθφ 
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πάξθν αιιά θαη ηελ αθνζίσζε ηνπο ε νπνία κπνξεί λα κεηξεζεί απφ ηελ πξνζπκία 

ηνπο λα επηιέμνπλ μαλά ηελ παξερφκελε ππεξεζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ 

πάξθνπ, ηελ ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ (Oppermann, 2000) 

θαη ηε πξνζπκία ηνπο λα ην ζπζηήζνπλ ζε άιινπο δπλεηηθνχο επηζθέπηεο (Han et 

al., 2010). 

 

2.3  Μάξθεηηλγθ ζεκαηηθνύ πάξθνπ 

Σν κάξθεηηλγθ δηαδξακαηίδεη εμέρνληα ξφιν ζηελ επηδίσμε ηεο επηηπρίαο ησλ 

νξγαλψζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απνηειεί κηα βαζηθή επηρεηξεκαηηθή 

ιεηηνπξγία πνπ πξνζειθχεη πειάηεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο, παξνρήο θαη 

κεηάδνζεο ησλ αμηψλ ζηνπο πειάηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα απηφ κπνξεί λα ην επηηχρεη 

κέζσ ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ φπνπ ηα βαζηθά ηνπ εξγαιεία θαηεγνξηνπνηνχληαη  

ζε 4 νκάδεο πνπ ζπρλά είλαη γλσζηέο θαη σο 4P:  πξντφλ/ππεξεζία (product), 

ηηκνιφγεζε (price), δηαλνκή (place) θαη πξνβνιή/πξνψζεζε (promotion). Βέβαηα 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ, ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη ηα ζεκαηηθά πάξθα, 

ππάξρνπλ θαη επηπιένλ 3P ηα νπνία είλαη: πξνζσπηθφ επαθήο (people), δηαδηθαζίεο 

εμππεξέηεζεο (procedures) θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά (physical characteristics) 

(Απισλίηεο, Γνχλαξεο, Σζηφηζνπ, 2016).    

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη επηηπρεκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ 

κάξθεηηλγθ, ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηά ηα θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ θαζψο θαη ε 

επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο (behavioral intentions). 

Δηδηθφηεξα νη επηζθέπηεο ζηα ζεκαηηθά πάξθα δελ αγνξάδνπλ κφλν ππεξεζίεο, αιιά 

ζπγρξφλσο αγνξάδνπλ εκπεηξίεο (φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο εθδειψζεηο θαη ηα 

θεζηηβάι) ή πηνζεηνχλ λέεο ηδέεο. Γηα απηφ ην ιφγν θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη 

ην κάξθεηηλγθ εθδειψζεσλ, φπνπ ν Sistenich ην 1999 ην φξηζε σο εμήο:  

« Με ηνλ όξν Event Marketing ελλννύληαη ζθελνζεηεκέλα γεγνλόηα θα δξάζεηο 

επηρεηξήζεσλ θαη επσλύκσλ πξντόλησλ, πνπ ζθνπό έρνπλ ηε ηαύηηζε ησλ 

πξνζσπηθώλ βησκάησλ ησλ απνδεθηώλ (πειαηώλ, εκπόξσλ, δηαθεκηζηώλ θαη 

ζπλεξγαηώλ) κε ηα πεξηερόκελα ηεο κάξθαο θαη/ή ηνπ πξντόληνο/ ππεξεζίαο. Απηό 

ζεκαίλεη λα γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπο κε ηέηνην ηξόπν, πνπ λα πξνζθέξεη πιηθά θαη 
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ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα, ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ ζε κηα ηζρπξή δηαδηθαζία 

δξάζεο». 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηνπο Weinberg θαη Nickel ην πξνζσπηθφ βίσκα νξίδεηαη 

σο: ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζε γεγνλφηα θαη εθδειψζεηο κέζσ ηεο νπνίαο είλαη δπλαηφ 

λα απνθηεζνχλ γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνηππσζνχλ 

θαιχηεξα ζηε κλήκε. Γηα λα επηηεπρηεί απηφ θαιχηεξα εθαξκφδεηαη νπηηθή 

επηθνηλσλία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη νπηηθέο εηθφλεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη 

πςεινχ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη είλαη ηθαλέο λα επεξεάζνπλ ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά απνηειεζκαηηθά θαη κε ζεηηθφ ηξφπν. Έηζη κε βάζε ηα παξαπάλσ κηα 

εθδήισζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα ζθελνζεηεκέλε ηξηζδηάζηαηε εηθφλα 

πνπ ιεηηνπξγεί κέζα απφ φιεο ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

είλαη εκθαλέο φηη ε νκάδα κάξθεηηλγθ έρεη κεγάιε επηξξνή ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

πνιηηηθή φπνπ ην κάξθεηηλγθ ζα ζπκβνπιεχεη ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

πξνψζεζεο, αιιά ε γεληθή ψζεζε θαη ε θηινζνθία ηεο δηαθεκηζηηθήο θίλεζεο είλαη 

κηα απφθαζε επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε νκάδα κάξθεηηλγθ 

θαζνξίδεη πνηνο είλαη ν πειάηεο, πνηα ζα είλαη ε πξνζθεξφκελε ππεξεζία 

(πξνδηαγξαθή, ρξφλνο, ηφπνο θαη ηηκή) θαη πξνσζεί ηελ ππεξεζία θαη ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην κάξθεηηλγθ δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ 

πξνζέιθπζε ησλ αηφκσλ αιιά θαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ ηνπο έρνπλ δεκηνπξγεζεί (Shone and Parry, 2004).  

Δπηπιένλ θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο είλαη νη νινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίεο 

κάξθεηηλγθ (Integrated Marketing Communications) νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε κηα 

καθξνπξφζεζκε επίδξαζε ζηνπο θαηαλαισηέο ε νπνία είλαη εθηθηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο ζπληνληζκέλεο ρξήζεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ (Allen, J. 2008). Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηελ 

American Association of Advertising Agencies (AAAA), νη νινθιεξσκέλεο 

επηθνηλσλίεο κάξθεηηλγθ νξίδνληαη σο «κηα έλλνηα ζρεδηαζκνύ ησλ επηθνηλσληώλ 

κάξθεηηλγθ ε νπνία αλαγλσξίδεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ παξέρεη έλα αλαιπηηθό 

ζρέδην ην νπνίν αμηνινγεί ηνπο ζηξαηεγηθνύο ξόινπο ησλ επηθνηλσληαθώλ πεδίσλ θαη 

ηα ζπλδπάδεη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα παξέρεηαη ζαθήλεηα, ζπλέπεηα θαη ε κέγηζηε 

επηθνηλσληαθή επίδξαζε» (Schultz, 1993). ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί 

φηη γηα λα ραξαθηεξίδεηαη νινθιεξσκέλε κηα επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή 
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κάξθεηηλγθ, ζχκθσλα κε ηνλ Εψην (2008), ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα έμη 

ζηνηρεία:  

 Κάιπςε 

 πλεηζθνξά 

 Οκνηνκνξθία 

 πκπιεξσκαηηθφηεηα 

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα 

 Κφζηνο. 

Αλαιπηηθφηεξα ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη θαη ζην 

κείγκα πξνβνιήο ησλ νινθιεξσκέλσλ επηθνηλσληψλ κάξθεηηλγθ ην νπνίν 

απνηειείηαη θαη επηθεληξψλεηαη ζε έμη βαζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη ε δηαθήκηζε, 

ε πξνψζεζε πσιήζεσλ, ε πξνζσπηθή πψιεζε, νη δεκφζηεο ζρέζεηο , ην άκεζν 

κάξθεηηλγθ (direct marketing) θαη ην δηαδξαζηηθφ κάξθεηηλγθ (interactive 

marketing) (IMC 2006). Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλίαο είλαη λα 

πξνβάιινπλ έλα ζπλεπέο θαη έλα πεηζηηθφ κήλπκα ζηελ αγνξά-ζηφρν πνπ 

απεπζχλνληαη θαζψο θαη λα επηηχρνπλ:  

 Αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο θαη ηεο κάξθαο 

 Καηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

 Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο εηθφλαο 

 Γεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο γηα ην πξντφλ/ππεξεζία 

 Δπίδξαζε ζηε ζηάζε θαη ζηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ 

 Δπίδξαζε ζηελ πξφζεζε αγνξάο πνπ επηδεηθλχνπλ νη θαηαλαισηέο 

 Γνθηκή ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο 

 Δπαλαγνξά πξντφληνο / ππεξεζίαο 

 Αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο 
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Δηθφλα 1: Ζ δηαδηθαζία ηεο νινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ ζηνλ 

θιάδν ησλ εθδειψζεσλ 

[Πεγή:  Duncan, (2002), p. 328] 

Παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο ησλ νινθιεξσκέλσλ επηθνηλσληψλ κάξθεηηλγθ (Δηθφλα 1), ν 

ππεχζπλνο ηεο εθδήισζεο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηέζζεξηο πεγέο κελπκάησλ ή 

επηθνηλσλίεο κάξθεηηλγθ, φπνπ ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ζχκθσλα κε Duncan 

(2002) είλαη ηα αθφινπζα:  

 Πξνγξακκαηηζκέλα κελχκαηα, ή αιιηψο φιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα δειηία ησλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο, ε πξνζσπηθή πψιεζε απφ ην box office θαη / ή 

ππεξεζία εηζηηεξίσλ, ε δηαθήκηζε, ηα ειεθηξνληθά δειηία ηχπνπ (e-
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newsletters), νη ηζηνζειίδεο / ηζηνρψξνη, νη δεκφζηεο ζρέζεηο, νη 

ρνξεγίεο. 

 Απξνγξακκάηηζηα κελχκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα νη απξφζκελεο 

ζεηηθέο ή αξλεηηθέο εληππψζεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ επηθνηλσλία 

απφ ζηφκα ζε ζηφκα ή απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, έξεπλεο πνπ 

πινπνηνχληαη απφ δηάθνξα κέζα θαη νξγαλψζεηο. 

 Μελχκαηα πξντφλησλ, φπσο είλαη ηα ζησπεξά κελχκαηα πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ηεο εθδήισζεο ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ θαη ε 

ηηκνιφγεζε. 

 Μελχκαηα ππεξεζίαο, φπνπ εδψ εληάζζνληαη γηα παξάδεηγκα ε θχζε ηεο 

επαθήο κε ην πξνζσπηθφ, ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ αιιά θαη ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο.  

Βέβαηα  ζεκαληηθφ δελ είλαη κφλν λα πθίζηαηαη γλψζε αλαθνξηθά κε ηηο πεγέο 

ησλ κελπκάησλ αιιά θαη κε ηα αληηθείκελα θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ κελπκάησλ 

(ρήκα 4), νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη ελεκεξσηηθνί ζηφρνη φπσο επίζεο θαη ζηφρνη 

πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζρέζε κε ηνπο δέθηεο ησλ κελπκάησλ.   

 

Μεηαζρεκαηηζκόο 
ησλ ζηόρσλ:

Γεκηνπξγία ζηάζεο, 
ζπλαηζζήκαηνο, 

γλψζεο ζρεηηθά κε ην 
γεγνλφο θαη ην κήλπκά 

ηνπ

ηόρνη ρέζεσλ:

Γεκηνπξγία 
δηαδξαζηηθψλ θαη 

επαλαιακβαλφκελσλ 
ελεξγεηψλ 

(αλαηξνθνδφηεζε 
επηζθεπηψλ θαη 

πηζηφηεηα) 

ηόρνη 
πκπεξηθνξάο: 

Επίτευξη 
επισκεψιμότητας

Ελεκεξσηηθνί     
ηόρνη:

Γλσζηνπνίεζε ηνπ 
γεγνλφηνο, ηνπ ηφπνπ, 

ηνπ ρξφλνπ, ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηεο 
αγνξάο εηζηηεξίσλ θαη 

ηεο ηηκνιφγεζεο
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ρήκα 4: Σα αληηθείκελα ησλ κελπκάησλ ησλ εθδειψζεσλ θαη νη ζηξαηεγηθέο   

ηνπο 

[Πεγή:  Duncan, (2002), p. 320] 

Έλα απφ ηα πην βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηε 

κεηάδνζε  ησλ αμηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο απνηειεί ε δηαθήκηζε ε νπνία αλήθεη ζην 

κίγκα επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ. θνπφο ηεο επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ θαη ηεο 

δηαθήκηζεο είλαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο κέζσ ζπλαηζζήκαηνο (infomotion) θαη 

πιεξνθνξίεο κέζσ δηαζθέδαζεο (infotainment). Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο επηδξάζεηο νη νπνίεο ελδπλακψλνληαη κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ 

νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ κέζσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε Sigrun Erber 

(2009), πθίζηαηαη κηα «πνιπαηζζεηεξηαθή επηξξνή» θαη κηα «πνιπαηζζεηεξηαθή 

δηακφξθσζε» ηεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ ε νπνία αζθεί επίδξαζε ζε φια ηα 

επίπεδα ησλ αηζζήζεσλ, πνπ είλαη ηα εμήο: 

 Αθνπζηηθά 

 Απηηθά 

 Γεπζηηθά 

 Θεξκηθά 

 Οπηηθά 

 Οζθξεηηθά 

Βέβαηα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα εξεζίζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε άηνκν ην νπνίν επεξεάδεη κε ηε ζεηξά 

ηνπ ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ηνπο.  Όια ηα παξαπάλσ ζπληεινχλ ζην λα 

δεκηνπξγείηαη κηα βησκαηηθή εκπεηξία ησλ αηζζήζεσλ κε απψηεξν ζθνπφ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ βίσκα ηνπ κελχκαηνο ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο κάξθαο.  
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ρήκα 5: Infomotion / Πιεξνθνξία κέζσ ζπλαηζζήκαηνο – Πνιπαηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα 

[Πεγή: Sigrun Erber, (2009), p. 131] 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Μάξθεηηλγθ 

(1948), ε δηαθήκηζε νξίδεηαη σο: «Μηα απξφζσπε κνξθή πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ή ηδεψλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ε νπνία πξνθείκελνπ 

λα πξαγκαηνπνηεζεί απαηηεί έλα ρξεκαηηθφ πνζφ δηάζεζεο». Ζ δηαθήκηζε απνηειεί 

κηα κνξθή κε πξνζσπηθήο θαη καδηθήο επηθνηλσλίαο, ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα 

ζηείιεη ηα κελχκαηα πνπ επηζπκεί ζπγρξφλσο ζε έλα πιήζνο απνδεθηψλ, νη νπνίνη 

ελδέρεηαη λα είλαη γεσγξαθηθά δηάζπαξηνη. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηδηψθεη λα ηνπο 

πιεξνθνξήζεη θαη λα αζθήζεη επηξξνή ή πεηζψ. Δίλαη θαιά ηεθκεξησκέλν φηη ε 

επηηπρεκέλε δηαθήκηζε είλαη ηθαλή λα πεηχρεη κεγάιν βαζκφ δηείζδπζεο ζην κπαιφ 

ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα αληίιεςε φηη απεπζχλεηαη ζε απηνχο, κε 

απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο «πξνζσπηθήο ζρέζεο» κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο (Escalas 2004, Krugman 1967). 

Θεσξείηαη κηα εηδηθή κνξθή πνπ επεξεάδεη θαη ην ζπλαίζζεκα (Holak & Havlena 

1998) φπνπ πνηθίινη ηχπνη εθθιήζεσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαθήκηζε 

πξνθεηκέλνπ λα επεξεαζηεί ε ινγηθή ή ε γλσζηηθή πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ ζε κηα 

Infomotion

Αθνπζηηθά

Απηηθά

Γεπζηηθά

Θεξκηθά

Οπηηθά

Οζθξεηηθά
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πξνζπάζεηα επίθιεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε απψηεξν ζηφρν κηα απνηειεζκαηηθή 

δηαθήκηζε.  

Δηδηθφηεξα ε δηαθήκηζε ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην βαζκφ αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ ζεκαηηθνχ 

πάξθνπ ελψ παξάιιεια κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεακαηηθά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

είλαη επηηπρεκέλε, ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επηζθεςηκφηεηαο ηνπ. ηηο 

δηαθεκίζεηο ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ εμέρνπζαο ζεκαζίαο είλαη ηα «ζπλζήκαηα» πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζε απηέο γηα απηφ ην ιφγν ηα άηνκα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ νθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

«ζπλζήκαηα» πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ζηαζεξά ην ζέκα (Pine & Gilmore, 1999) θαη 

έπεηηα λα ηα ηνπνζεηνχλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ζηηο δηαθεκίζεηο. Κάζε ζχλζεκα 

πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα επηηξέπεη ζηνλ επηζθέπηε λα ηαμηδεχεη 

κέζα ζε έλαλ νλεηξηθφ θφζκν (Pine & Gilmore, 1999). ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη φηαλ ηα ζπλζήκαηα ζπλδένληαη κε ηελ παηδηθή ειηθία ή εκπεξηέρνπλ 

ζηνηρεία απφ κηα παιαηφηεξε επνρή, απνηεινχλ έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηνπο 

δηαθεκηζηέο. Δμάιινπ, ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ηα ζπλζήκαηα πνπ θάλνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο λα ζθέθηνληαη επαλεηιεκκέλα ηα παηδηθά γεγνλφηα κπνξεί λα είλαη έλαο 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα δεκηνπξγεζνχλ πεπνηζήζεηο γηα ηελ παηδηθή ειηθία 

θαη λα απνηππσζνχλ έληνλα ζηε κλήκε ησλ απνδεθηψλ (Loftus, 1997). 

Μηα λέα κνξθή δηαθήκηζεο ε νπνία έρεη αλαδπζεί ιφγσ ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ «έμππλσλ» θηλεηψλ ηειεθψλσλ είλαη ε 

δηαθήκηζε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Απηφ ην λέν είδνο δηαθήκηζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηα ζεκαηηθά πάξθα κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν παξέρνληαο 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ελψ είλαη ηδηαηηέξα σθέιηκε ηφζν γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο 

ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ φζν θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο. Έλαο ηξφπνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ ζρεηηθά κε εηδηθέο 

εθδειψζεηο (π.ρ. παξνπζηάζεηο, κνπζηθά γεγνλφηα, ππξνηερλήκαηα) θαη επθαηξίεο 

γηα ςψληα / θαγεηφ. Οη δηαθεκίζεηο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηε κνξθή ειεθηξνληθψλ 

ζπκβνπιψλ θαη θνππνληψλ έθπησζεο πνπ δηαλέκνληαη αζχξκαηα απφ κεξηθνχο 

θφκβνπο ππνδνκήο θαη κεηαδίδνληαη επηδεκηθά απφ κηα ζπζθεπή ζε άιιε ζπζθεπή. 

Σν πιήζνο ησλ επηζθεπηψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ νη δηαθεκίζεηο ελδέρεηαη λα δηαθέξεη 

θαη νη δηαθεκίζεηο κπνξεί λα ζηνρεχνπλ: 
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 Μαδηθά ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ ή  

 Να εθαξκφδεηαη ηκεκαηνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη λα ζηνρεχνπλ ζε 

κεκνλσκέλα ηκήκαηα αλάινγα κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε ην 

πξνζσπηθφ πξνθίι ηνπ επηζθέπηε ή αλάινγα κε ηελ ηξέρνπζα ηνπνζεζία 

(geocasting).  

Οη κεγάινη ρξφλνη αλακνλήο ζηηο δεκνθηιείο δξαζηεξηφηεηεο ή ζηηο ζεκαηηθέο 

εθδειψζεηο, νη νπνίνη είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ζηηο πεξηφδνπο αηρκήο φπσο θαηά ηηο 

θαινθαηξηλέο δηαθνπέο θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα δηαθνπψλ, απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηε δπζαξέζθεηα ησλ επηζθεπηψλ. Ζ αζχξκαηε επηθνηλσλία θαη 

ε δηαθήκηζε κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ελεκεξψζεη ηνπο επηζθέπηεο γηα ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο ζε δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

ηνλ ρξφλν επίζθεςήο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα κηα εθαξκνγή δηαρείξηζεο νπξάο κε 

δπλαηφηεηα δηθηχνπ ζα επέηξεπε ζηνπο επηζθέπηεο λα δεηήζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ 

έλα ειεθηξνληθφ θνππφλη γηα κηα βφιηα ζηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα. Σν δηαθξηηηθφ 

ζα ηνπο επέηξεπε λα εηζέξρνληαη ζην γχξν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ψξα ηεο εκέξαο 

ρσξίο λα δαπαλάηαη ρξφλνο ζηελ νπξά αλακνλήο. 

 

2.4 Σν ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο ζηα ζεκαηηθά πάξθα 

Ζ λνζηαιγία γίλεηαη ζπρλά αληηιεπηή σο κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα θαη 

ζεσξείηαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έλα άηνκν επηζπκεί κηα 

εμηδαληθεπκέλε ή απνιπκαζκέλε εθδνρή κηαο παιαηφηεξεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

Απηή ε ιαρηάξα γηα ην ρζεο (Davis, 1979) εθθξάδεηαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 

αηφκνπ λα αλαδεκηνπξγήζεη θάπνηα πηπρή ηνπ παξειζφληνο ζηελ παξνχζα δσή, 

είηε κε ηελ αλαπαξαγσγή παξειζνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ είηε κε ηελ αλάκλεζε ησλ 

ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηε κλήκε. Γεληθφηεξα ε λνζηαιγία πεξηγξάθεηαη σο 

κηα πξνηίκεζε ζε ζρέζε κε αληηθείκελα/κέξε θαη πην αλαιπηηθά ζπλήζσο 

αλαθέξεηαη σο "πξνηίκεζε (γεληθή πξνηίκεζε, ζεηηθή ζηάζε ή επλντθή επίδξαζε) 

ζε αληηθείκελα (άηνκα, κέξε ή πξάγκαηα) πνπ ήηαλ πην θνηλά (δεκνθηιή, κνληέξλα 

ή επξέσο θπθινθνξνχκελα) φηαλ θάπνηνο ήηαλ λεφηεξνο (ζηελ ελειηθίσζε, ηελ 

εθεβεία, ηελ παηδηθή ειηθία ή αθφκα θαη πξηλ απφ ηε γέλλεζε) (Holbrook & 

Schindler, 1991). Παξάιιεια ε λνζηαιγία έρεη θαη κηα ρψξν-ρξνληθή δηάζηαζε ε 
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νπνία απνηειεί έλα πνιχηηκν ζηνηρείν ζηελ θαηαλφεζε ηεο. χκθσλα κε ηνλ Brown 

(2003) ηα άηνκα αλαδεηνχλ έλα εμηδαληθεπκέλν κέξνο ηνπ παξειζφληνο ην νπνίν 

αληαλαθιά ηηο παιηέο αμίεο, ηελ παξάδνζε θαη ηα παιηά έζηκα. Ηδηαίηεξα ζηε 

βηνκεραλία αλαςπρήο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη ηα ζεκαηηθά 

πάξθα, ην ζηνηρείν ηνπ ρψξν-ρξφλνπ απνηειεί κηα επθαηξία γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη 

ηελ πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Έλα ηζρπξφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ζεκαηηθφ 

πάξθν ηεο Disneyland, φπνπ δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο ζπκπίεζεο ηνπ ρψξν-

ρξφλνπ κε ηελ έλλνηα φηη ν ρψξνο θαη ρξφλνο ζπκππθλψλνληαη θαη ζπγρένληαη.  

Μηα επηπιένλ θαη λεφηεξε εθδνρή γηα ηε λνζηαιγία δφζεθε απφ ηνπο Sedikides 

et al, (2008) φπνπ νξίδνπλ ηε λνζηαιγία θπξίσο σο έλα θνηλσληθφ ζπλαίζζεκα πνπ 

πξνσζεί ηελ θνηλσληθή ζπλεθηηθφηεηα θαη δεκηνπξγεί ζεηηθέο επηπηψζεηο ελψ 

ζπγρξφλσο ζεσξείηαη έλαο (πξνζσπηθφο) ςπρνινγηθφο πφξνο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί 

αθφκε θαη σο ππαξμηαθφο πφξνο απμάλνληαο ηελ αίζζεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο δσήο. 

Ζ λνζηαιγία είλαη έλα ηζρπξφ θίλεηξν πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 

ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε ησλ αλζξψπσλ (Chen et al., 2014) θαη ην ζηνηρείν ηεο 

λνζηαιγίαο κπνξεί λα επεξεάζεη νπνηνδήπνηε άηνκν, αλεμαξηήησο ειηθίαο, 

θνηλσληθήο ηάμεο, θχινπ, εζλφηεηαο ή άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Sedikides et al., 

2004). Τπάξρνπλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα λνζηαιγίαο ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 Δπίπεδν θνπιηνχξαο 

 Δπίπεδν θνηλσλίαο 

 Δπίπεδν ειηθίαο 

 Δπίπεδν αηνκηθψλ γλσξηζκάησλ. 

Ωζηφζν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη παξφιν πνπ ην ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο 

κπνξεί λα δψζεη ζην άηνκν κηα αίζζεζε βεβαηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη λα πξνθαιέζεη 

ζεηηθέο λνζηαιγηθέο αληηδξάζεηο κπνξεί απφ ηελ άιιε κεξηά λα πξνθαιέζεη θαη 

αξλεηηθέο λνζηαιγηθέο αληηδξάζεηο (Muehling & Sprott, 2004). Απηφ αληηζηνηρεί 

ζηηο έξεπλεο (Havlena & Holak, 1991, Hirsch, 1992, Baker & Kennedy, 1994), πνπ 

αλαγλσξίδεη θαη ραξαθηεξίδεη ηε λνζηαιγία σο έλα «γιπθφπηθξν ζπλαίζζεκα» ηφζν 

ηεο ραξάο φζν θαη ηεο ιχπεο φπνπ νξηζκέλεο θνξέο δεκηνπξγεί «ζιίςε θαη αίζζεζε 

ηεο απψιεηαο» (Holak & Havlena, 1998, Dickinson & Erben, 2006, Wildschut et al, 

2006). Έηζη ζπκπεξαίλεηαη φηη ε λνζηαιγία σο ζπγθίλεζε πεξηέρεη ηφζν επράξηζηα 
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φζν θαη δπζάξεζηα ζπζηαηηθά θαη ε ζπγθεθξηκέλε «γιπθφπηθξε» πνηφηεηα ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο απνηειεί έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λνζηαιγηθήο 

θαηάζηαζεο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δπν είδε λνζηαιγίαο, ε ηζηνξηθή 

λνζηαιγία θαη ε πξνζσπηθή λνζηαιγία. Ζ ηζηνξηθή λνζηαιγία εθθξάδεη ηελ 

επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα απνζπξζεί απφ ηε ζχγρξνλε δσή θαη λα κεηαθεξζεί ζε κηα 

επνρή ζην καθξηλφ παξειζφλ, γηα κηα πεξίνδν έμσ απφ ηε κλήκε ηεο δσήο ηνπ 

αηφκνπ, πνπ ζεσξείηαη αλψηεξε απφ ην παξφλ ηελ νπνία φκσο δελ έδεζε άκεζα ν 

θαηαλαισηήο (Baker and Kennedy, 1994). Δπηπιένλ ε ηζηνξηθή λνζηαιγία, εμεηάδεη 

ηελ εκπεηξία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζχλδεζεο θαη θαληαζίαο γηα ηηο εκπεηξίεο απφ ηηο 

πξνγελέζηεξεο επνρέο (Stern, 1992). Απφ ηελ άιιε κεξηά ε πξνζσπηθή λνζηαιγία 

πεξηιακβάλεη κηα ιαρηάξα γηα ην δσληαλφ παξειζφλ θαη απνηειεί κηα επηζπκία γηα 

ηελ πξνζσπηθή παξειζνληηθή εκπεηξία, ηα πξάγκαηα, ηηο αλακλήζεηο θαη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην παξειζφλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσπηθήο 

λνζηαιγίαο ην άηνκν βηψλεη ηελ πξνζσπηθή λνζηαιγία, ζπκάηαη ηα πξάκαηα θαη ηα 

γεγνλφηα πην ζεηηθά απφ φηη ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

πξνθχπηνπλ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ εκπεηξία ηεο πξνζσπηθήο λνζηαιγίαο, 

ελψ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ αίζζεζε ηεο απψιεηαο επεηδή 

πιένλ ράζεθε ην παξειζφλ. Δλ θαηαθιείδη ε ηζηνξηθή λνζηαιγία εμηδαληθεχεη ην 

θαληαζηηθά αλαπαξαγφκελν παξειζφλ θαη ηα ηζηνξηθά λνζηαιγηθά ζηνηρεία 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Ηζηνξηθά πεξηζηαηηθά 

 Ρνκαληηζκφ 

 Πξφηππα ξφισλ 

 Δμηδαληθεπκέλνπο ραξαθηήξεο, 

ελψ ε πξνζσπηθή λνζηαιγία εμηδαληθεχεη ην πξνζσπηθά αλαθαινχκελν 

παξειζφλ θαη ηα πξνζσπηθά λνζηαιγηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ: 

 Οηθεηφηεηα 

 Αιεζηλά πεξηζηαηηθά 

 πλεζηζκέλνπο αλζξψπνπο 
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 Αγάπε 

 Φξνληίδα.  

Βέβαηα αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο λνζηαιγίαο έρεη απνδεηρζεί απφ 

παιαηφηεξεο έξεπλεο φηη νξηζκέλα άηνκα είλαη πην επηξξεπή ζηε λνζηαιγία έλαληη 

άιισλ αλζξψπσλ (Batcho, 1995 & Holbrook, 1993). Ζ ξνπή γηα λνζηαιγία 

(nostalgia proneness) είλαη ε ηάζε ησλ αηφκσλ λα βηψζνπλ ζπλαηζζήκαηα 

λνζηαιγίαο (Holak & Havlena, 2006) θαη έρεη νξηζηεί σο κηα πηπρή ησλ 

κεκνλσκέλσλ ραξαθηήξσλ θαη σο έλα ςπρνινγηθφ ζηνηρείν ηνπ ηξφπνπ δσήο πνπ 

κπνξεί λα δηαθέξεη κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ. Ο Batcho (1995) θαηέδεημε φηη ηα 

άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κηα νκάδα κε πςειφ βαζκφ λνζηαιγηθήο ηάζεο είλαη πην 

δεθηηθά απέλαληη ζηηο λνζηαιγηθέο εθθιήζεηο θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

αληηιακβάλνληαη πην επλντθά ην παξειζφλ έλαληη ησλ αηφκσλ κε ρακειή 

λνζηαιγηθή ηάζε. Έηζη, ηα ηδηαίηεξα επαίζζεηα άηνκα πξνο ηελ λνζηαιγία είλαη 

πξνθαλψο πεξηζζφηεξν δεθηηθά ζηηο λνζηαιγηθέο πξνζεγγίζεηο, ηηο ζηξαηεγηθέο 

branding θαη δηαθήκηζεο (Zimmer et al., 1999). 

 

2.5 Η επίδξαζε ησλ ρξσκάησλ θαη ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο (vividness) 

ζηε δηαθήκηζε 

2.5.1. Η ζεκαζία ησλ νπηηθώλ εηθόλσλ θαη ησλ ρξσκάησλ ζηε δηαθήκηζε 

ηελ θαζεκεξηλή δσή, κηα απφ ηηο πην θνηλέο κνξθέο νπηηθήο επηθνηλσλίαο 

είλαη ε δηαθήκηζε.  Ωο εθ ηνχηνπ, ε δηαθήκηζε γίλεηαη άιινο έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πίζσ απφ ηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ ν νπνίνο επεξεάδεη άκεζα ηελ 

αγνξά (Lotz, 2007).  Οη θηλνχκελεο εηθφλεο θαη ηα νπηηθά κέζα ζηηο δηαθεκίζεηο 

απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα ηελ άκεζε πξνζνρή ησλ αηφκσλ θαη πξνθαινχλ αθνχζηεο 

αληηδξάζεηο θαηά ηηο πξψηεο ψξεο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (Diao & 

Sundar, 2004). Παξάιιεια ε θαηάιιειε επηινγή ησλ νπηηθψλ εηθφλσλ θαη ν 

ζσζηφο ηξφπνο ρξήζεο ηνπο κπνξεί λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν φρη κφλν ζην θνηλφ 

αιιά θαη ζηνπο εηδηθνχο (Mandel & Johnson, 2002). 

Πην αλαιπηηθά νη εηθφλεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο δηαθεκίζεηο έρνπλ κηα 

επίδξαζε αλσηεξφηεηαο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε γλσζηηθή ηνπο επεμεξγαζία γίλεηαη 

πνιχ πην γξήγνξα ζε ζχγθξηζε κε ηηο δηαθεκίζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ ζε κεγαιχηεξν 
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βαζκφ ιφγηα ή αθεξεκέλεο έλλνηεο (Paivio, 1971, Κξέκπεξ-Riel, 1996). Δπηπιένλ νη 

εηθφλεο θαζηζηνχλ ηηο δηαθεκίζεηο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ βησκαηηθέο, πην 

πξνζσπηθέο θαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηε καθξνπξφζεζκε κλήκε (Lutz θαη 

Lutz 1978, Rossiter 1982,  MacInnis 1987,  Burns,  Biswas & Babin, 1993). 

Δπνκέλσο νη δηαθεκίζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ εηθφλεο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ζην 

ηξφπν επίδξαζεο ηνπο θαη γηα απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε 

δηαθήκηζε θάλεη κεγάιε ρξήζε  νπηηθψλ εηθφλσλ ζηελ επηθνηλσλία. Δπηπξφζζεηα νη 

εηθφλεο απνηεινχλ κηα αηζζεηεξηαθή αλαπαξάζηαζε ηεο κλήκεο πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο αλζξψπνπο λα μαλαδήζνπλ θαη λα αλαβηψζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο 

ζηηο νπνίεο απνδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία (Lutz θαη Lutz 1978, Baker θαη Kennedy 

1994). Έηζη πξνθεηκέλνπ λα πξνθιεζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή επηζπκία ησλ αηφκσλ, κηα 

δηαθήκηζε κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή δχλακε ησλ νπηηθψλ 

εηθφλσλ, ηδηαίηεξα ησλ θσηνγξαθηψλ. Όηαλ ηα ιφγηα ζηε δηαθήκηζε πεξηιακβάλνπλ 

πην νξζνινγηθά, ινγηθά θαη γξακκηθά κνλνπάηηα, νη νπηηθέο εηθφλεο ζπρλά νδεγνχλ 

ζε πην ζπλαηζζεκαηηθά κνλνπάηηα (Joffe, 2008). πλεπψο ε επεμεξγαζία ησλ 

εηθφλσλ κπνξεί λα ζπλίζηαηαη είηε ζηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηε κλήκε ησλ 

αηφκσλ είηε ζηε δεκηνπξγία θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θαληαζίαο (Hoyer θαη MacInnis 

2004, MacInnis 1987, Sherman  1985) πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο εηθφλεο νη νπνίεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Arruda (2015),  κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν θαη λα 

κεηαδίδνπλ ηηο ζπιινγηθέο αλακλήζεηο θαη θαληαζίεο απφ γεληά ζε γεληά, ρσξίο 

ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα.   

ηελ νπηηθή επηθνηλσλία θαη ζηηο εηθφλεο ησλ δηαθεκίζεσλ εμέρνπζαο 

ζεκαζίαο είλαη ηα ρξψκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ηξφπν 

έθθξαζεο, λα δεκηνπξγήζνπλ εληππψζεηο θαη ζπκβνιηζκνχο αιιά θαη λα 

πξνθαιέζνπλ ζπλαηζζήκαηα φπσο εξεκία ή ελφριεζε. χκθσλα κε ην ζχζηεκα 

Munsell (1915), ηα ρξψκαηα απαξηίδνληαη απφ ηξεηο παξακέηξνπο πνπ είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 Φσηεηλφηεηα: ε νπνία αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ην ρξψκα είλαη 

θσηεηλφ ή ζθνχξν 

 Υξνηά: ε νπνία πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ αιιαγήο ζηελ απφρξσζε ηνπ 

ρξψκαηνο κε απηφ πνπ βξίζθεηαη δίπια ηνπ θαζψο θηλείηαη ζηε ζθαίξα 

ησλ ρξσκάησλ 
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 Κνξεζκφο: ν νπνίνο αθνξά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν έλα ρξψκα είλαη ππθλφ 

θαη θαζαξφ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη εκθαλέο φηη ε επηινγή ησλ ρξσκάησλ γηα ηηο 

εηθφλεο ησλ δηαθεκίζεσλ, ηα νπνία απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο, 

απνηεινχλ κηα πνιχ θξίζηκε δηαδηθαζία ζηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί φζν πην πνιχρξσκε είλαη ε δηαθήκηζε θαη φζν πην απνηειεζκαηηθφ 

είλαη ην ρξσκαηηθφ ηεο ζχζηεκα, ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ν βαζκφο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο κε απνηέιεζκα λα καγλεηίδεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή 

ησλ απνδεθηψλ. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ην ρξψκα ηεο δηαθήκηζεο έρεη 

άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ ςπρνινγία ησλ θαηαλαισηψλ φκσο ζχκθσλα κε ηνλ 

Cimbalo (1978), ν βαζκφο θαη ν ηξφπνο πνπ ην ρξψκα ηεο δηαθήκηζεο επεξεάδεη 

πνηθίιιεη θαη δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηφρνπ πνπ απεπζχλεηαη. 

Δπηπξνζζέησο ην ρξψκα είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

άκεζα ή έκκεζα ηε δσή ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο, πνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ην ζεκαηηθφ πάξθν, ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ επηηπρεκέλν κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο επηινγήο ησλ ρξσκάησλ 

ζηα νπηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη δηαπηζησζεί 

φηη ηα έληνλα ρξψκαηα πξνζδίδνπλ κηα αίζζεζε δσληάληαο φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

θφθθηλν ρξψκα ην νπνίν ζπκβνιίδεη ηελ ελέξγεηα θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ, ην νπνίν 

ελδείθλπηαη γηα ρψξνπο ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο φπσο είλαη ηα ζεκαηηθά 

πάξθα, ελψ ζπγρξφλσο είλαη ηθαλφ λα θάλεη ηνλ απνδέθηε λα ζθεθηεί ην πξντφλ/ηελ 

ππεξεζία σο δσληαλφ, πξσηφηππν θαη επράξηζην (Singh,  2006). 

Όζν αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξσκάησλ θαη ηεο αγνξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο έρεη πνιχ ηζρπξέο ξίδεο θαη ζχκθσλα κε έξεπλεο ηνπ Kotler (1973) 

πξνθχπηεη φηη ηα αηκνζθαηξηθά (atmospherics) ζηνηρεία  φπσο ηα ρξψκαηα, ηα 

κεγέζε θαη ηα ζρήκαηα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζέιθπζε ηεο  πξνζνρήο, 

λα κεηαθέξνπλ κελχκαηα, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξνχλ  

λα εληζρχζνπλ ηελ πηζαλφηεηα αγνξάο. Σα απνηειέζκαηα ηέηνησλ αηκνζθαηξηθψλ 

ζηνηρείσλ έρεη  απνδεηρζεί φηη επεξεάδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά αγνξάο ε νπνία αθνξά ηελ αληίιεςε ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ-ζηφρσλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο (Alpert θαη 

Alpert, 1986) είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία ηα άηνκα αλαδεηνχλ, επηιέγνπλ, 
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αγνξάδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο.  

Έλαο επηπιένλ ζεηηθφο αληίθηππνο ηεο ζσζηήο επηινγήο ησλ ρξσκάησλ είλαη 

φηη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αλαγλσξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο κλήκεο γηα ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ (Samuels & Samuels 

1996). Πην αλαιπηηθά φζνλ αθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηνπ ρξψκαηνο ζηε κλήκε, έρεη 

αλαθεξζεί φηη ην ρξψκα απμάλεη ηε δηέγεξζε ελφο αηφκνπ (Birren, 1978) θαη ε 

δηέγεξζε απηή απμάλεη ηε κλήκε (Roozendaal, 2002). Οη Wolters & Goudsmit 

(2005) κειέηεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξφθιεζεο θαη επαλαθνξάο ησλ γεγνλφησλ 

ζηε κλήκε απνθαιχπηνληαο φηη ηα άηνκα παξνπζηάδνπλ έλα πςειφ επίπεδν 

αλάθιεζεο γεγνλφησλ θαη αλακλήζεσλ ηνπ παξειζφληνο θαζψο επίζεο θαη 

ιεπηνκέξεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά φηαλ βιέπνπλ δσεξά εξεζίζκαηα ρξψκαηνο. 

Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ Spence et al. (2006), αλ ην ρξψκα κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

δηέγεξζε θαη ε δηέγεξζε κε ηε ζεηξά ηεο είλαη ηθαλή λα απμήζεη ηε κλήκε, ηφηε είλαη 

δπλαηφλ λα πθίζηαηαη ν ηζρπξηζκφο φηη ε θαηάιιειε επηινγή ηνπ ρξψκαηνο είλαη 

δπλαηφλ λα απμήζεη ηε κλήκε. Δπηπιένλ ηα ρξψκαηα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία 

ηεο ηαπηφηεηαο ηεο κάξθαο θαη νη δηαθεκίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παιέηα ησλ 

ρξσκάησλ θαη δελ θπκαίλνληαη ζηελ θιίκαθα ηνπ γθξη επεξεάδνπλ θαη εληζρχνπλ 

ηηο κάξθεο, ηνλ ηξφπν πνπ πξνβάιινληαη ζηε δηαθήκηζε θαη ζπλεπψο ηνλ ηξφπν πνπ 

επηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηνπο απνδέθηεο ηεο. Σν 2006 νη Bottomley & Doyle 

απέδεημαλ κέζσ ησλ επξεκάησλ ηνπο φηη ηα ρξψκαηα πνπ εκθαλίδνπλ κηα 

ζπζρέηηζε κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ζεσξνχληαη πην θαηάιιεια γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ηεο κάξθαο. Δπνκέλσο νη εηθφλεο ηεο κάξθαο θαη ε 

δηαθήκηζε ηνπο γίλνληαη αληηιεπηέο ζχκθσλα κε ηα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα γηα απηφ ην ιφγν νη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη κε ηδηαίηεξε 

επηηπρία ηηο εηθφλεο ηεο κάξθαο ησλ πνιπεζληθψλ ηφζν ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν φζν 

θαη ζε αηζζεηηθφ επίπεδν.   

 

2.5.2. Σν ζηνηρείν ηεο δσληάληαο (vividness) ζηε δηαθήκηζε  

Ζ δσληαλή επηθνηλσλία θαη ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο (vividness) πνπ 

ελζσκαηψλεηαη ζε απηή απφ θαηξφ έρεη ζεσξεζεί φηη έρεη εηδηθέο πεηζηηθέο ηδηφηεηεο 

θαζψο πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή θαη απμάλεη ηα θίλεηξα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 
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δηαθεκηδφκελνπ κελχκαηνο. Έρνπλ πξνηαζεί πνηθίινη κεραληζκνί θαη ηξφπνη 

κεζνιάβεζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξάγνπλ έλα δσληαλφ απνηέιεζκα, φπσο ε 

απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα δσληαλψλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζηνηρείν ηεο 

θαληαζίαο ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηελ θαιχηεξε  επεμεξγαζία ησλ 

έληνλα παξνπζηαδφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Δίλαη επίζεο πηζαλφ φηη νη δηαθεκίζεηο πνπ 

εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λνεηηθέο εηθφλεο 

πνπ αλαθηψληαη εχθνια θαη αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηερφκελν ησλ δηαθεκηδφκελσλ 

κελπκάησλ έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επεμεξγαζία θαη ε δηαηήξεζε ηφζν ησλ 

εηθφλσλ φζν θαη ησλ παξακέηξσλ ησλ κελπκάησλ (Smith & Shaffer, 2000). 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε εηθφλα πνπ πξνθαιείηαη απφ ην δσληαλφ κήλπκα είλαη 

ζχκθσλε ή αζχκβαηε κε ην κήλπκα (ή ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο 

εηθφλαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κελχκαηνο) κπνξεί λα θαζνξίζεη εάλ ε δσληάληα 

απμάλεη ή κεηψλεη ηε γλσζηηθή επεμεξγαζία κελπκάησλ.  Σν δσεξφ πιηθφ κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί πην δηεμνδηθά θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε, κπνξεί λα νξγαλσζεί κε 

θαιχηεξν ηξφπν θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί πην εχθνια κε άιιεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηε κλήκε (Kisielius & Sternthal, 1984, McGill & Anand, 1989, 

Nisbett & Ross, 1980). χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, νη δηαθεκίζεηο κε ην ζηνηρείν 

ηεο δσληάληαο νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκβαηφηεηα ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα  

δεκηνπξγνχληαη ζεηηθέο γλσζηηθέο επεμεξγαζίεο ησλ κελπκάησλ ελψ ζπγρξφλσο λα 

δηακνξθψλνληαη ηζρπξέο ζθειεηηθέο βάζεηο νη νπνίεο ζα απνηεινχλ ηα ζεκέιηα γηα 

ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ θαη καθξνπξφζεζκσλ δεζκψλ (Kisielius & Sternthal, 1984). 

Βέβαηα ζεκαληηθφ είλαη λα πξνζδηνξίδεηαη ην θνκβηθφ ζεκείν δσληάληαο πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζηε δηαθήκηζε θαη ζηελ επηθνηλσλία θαζψο νη εμαηξεηηθά ζπκπαγείο 

εηθφλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ επλντθή επίδξαζε ζηελ επεμεξγαζία κελπκάησλ γηα δπν 

θχξηνπο ιφγνπο. Ο πξψηνο ιφγνο είλαη επεηδή κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ θαη λα 

καγλεηίζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ απνδεθηψλ θαη ν δεχηεξνο επεηδή είλαη ηθαλέο λα  

επαλαθέξνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηε κλήκε. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά νη αζπκβίβαζηεο εηθφλεο ελδέρεηαη λα ππνλνκεχζνπλ ηελ επεμεξγαζία 

κελπκάησλ κε πξσηαξρηθέο ζθέςεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

κελχκαηνο ή ππνλνκεχνπλ ηελ επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κελπκάησλ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη κε βάζε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, 

πξνθχπηεη φηη παξφιν πνπ αξρηθά ε παξάκεηξνο ηεο κλήκεο σο δηακεζνιαβεηή 

ζηελ επίδξαζε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο δσληάληαο ήηαλ ακθηιεγφκελε, ζηε ζπλέρεηα 
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δηαπηζηψζεθε φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν. Πην αλαιπηηθά εθφζνλ 

ην δσληαλφ πιηθφ κπνξεί λα ραξαρηεί θαη λα απνηππσζεί θαιχηεξα, ε κλήκε κπνξεί 

λα δηακεζνιαβήζεη ζηελ επίδξαζε ηεο δσληάληαο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο άπνςεο 

(Keller, 1987 et al.) ελψ επηπιένλ κπνξεί λα επεξεάζεη θαη ηνλ ηξφπν απνζήθεπζεο 

ή/θαη αλάθηεζεο ή ηνπ κελχκαηνο. Έηζη, ην πιηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη κε δσεξά 

ρξψκαηα κπνξεί λα είλαη αλψηεξν απφ ην πιηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη θαη πξνβάιιεηαη 

ζηελ θιίκαθα ηνπ γθξη (grey scale), εηδηθά αλ ην κήλπκα αλαθαηαζθεπάδεηαη ζην 

κπαιφ ησλ απνδεθηψλ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ δηακνξθψλεηαη ε άπνςε (Frey & 

Eagly, 1993, Northcraft & Neale, 1989). Ωζηφζν, νη έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί δελ αλαδεηθλχνπλ ηελ κλήκε σο ηνλ κνλαδηθφ δηακεζνιαβεηή 

ζηελ επίδξαζε ηεο δσληάληαο (Brainerd & Kingma, 1984, Burns, Biswas & Babin, 

1993, Cacioppo & Petty, 1979, 1981, Herr, Kardes & Kim. Kelley et al., 1989, 

McGuire, 1985, Northcraft & Neale, 1989, Shedler & Manis, 1986). Βέβαηα πξέπεη 

λα αλαθεξζεί φηη παξφιν πνπ ε ρξήζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δσληάληαο δελ 

ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά θαη πιήξσο κε ηελ κλήκε, ν πξφζζεηνο ρξφλνο πνπ 

κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ εξεζίζκαηνο πνπ πξνθαιεί ην δηαθεκηδφκελν κήλπκα θαη ηε 

ζηηγκή ηεο θξίζεο κπνξεί λα πξνζδψζεη έλα πξφζζεην πιενλέθηεκα ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελζσκαηψλνπλ ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο (Reyes et al., 1980). 

 

2.6. Δηαθήκηζε θαη ρξήζε λνζηαιγίαο 

Ζ λνζηαιγία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο επηζηήκεο ηνπ κάξθεηηλγθ 

(Gabriel 1993,  Havlena & Holak 1991,  Reisenwitz, Iyer, & Cutler 2004) θαζψο 

είλαη ηθαλή λα ηνλψζεη κηα θαληαζηηθή αλαδεκηνπξγία ηνπ παξειζφληνο, ε νπνία 

κπνξεί λα ζπλδεζεί ζεηηθά κε ηε δηαθήκηζε ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ θαη ηνπ 

θπξίαξρνπ ζέκαηνο πνπ πξνβάιιεηαη. Ζ ρξήζε ηεο λνζηαιγίαο σο εξγαιείν 

δηαθήκηζεο έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

αληηδξάζεσλ ησλ απνδεθηψλ ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηελ απηφ-αληίιεςε, ηελ 

αθνζίσζε ζην εκπνξηθφ ζήκα θαη ηε κάξθα, ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο, ηηο 

πξνηηκήζεηο θαηαλάισζεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπιινγηθή κλήκε, ηε ζηάζε 

απέλαληη ζηε δηαθήκηζε θαη ηηο πξνζέζεηο αγνξάο. (Muehling & Sprott 2004). Ζ 

λνζηαιγία αλαθέξεηαη ζε παιηέο θαιέο επνρέο θαη απφ ηελ αληίιεςε πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ αλάκλεζε (memory based perspective), ε ζχλδεζε κε ην παξειζφλ δεκηνπξγεί 
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έλα δίθηπν ζπλδέζεσλ κε ην άηνκν ην νπνίν βνεζάεη ζην λα δηεπθνιχλεη κηα 

λνζηαιγηθή απφθξηζε. Μηα λνζηαιγηθή απφθξηζε είλαη πην πηζαλφ λα ζπκβεί γηα 

εθείλα ηα άηνκα πνπ νη ζπλδέζεηο ηνπο κε ην παξειζφλ είλαη ζε αθζνλία ή 

ζπκνχληαη έληνλα γεγνλφηα απφ ηελ παηδηθή ειηθία, αθνχ ην ζπλαίζζεκα λα 

ζπκάηαη θάηη απφ ην παξειζφλ, εηδηθφηεξα απφ ηελ παηδηθή ειηθία, είλαη ηζρπξφ. 

Δπηπιένλ έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα λνζηαιγηθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα 

πξνθαινχλ πξνζνρή θαη είλαη δηαζθεδαζηηθά (Reisenwitz, Iyer, & Cutler 2004) ελψ 

κπνξνχλ λα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά θαη πεηζηηθά (Naughton & Vlasic 

1998). Δπηπξφζζεηα κέζσ ησλ λνζηαιγηθψλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ είλαη 

δπλαηφ λα πξνθιεζεί λνζηαιγηθή αληαλάθιαζε ζηνπο απνδέθηεο (Muehling & 

Sprott 2004) θαη λα ηνλσζεί κηα θαληαζηηθή αλαδεκηνπξγία ηνπ παξειζφληνο πνπ 

κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ/ ππεξεζία (Stern 1992). Με απηφ 

ηνλ ηξφπν παξφιν πνπ νη θαηαλαισηέο δελ κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζην παξειζφλ, 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην αλαδεκηνπξγήζνπλ κέζα απφ ηηο λνζηαιγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηαλάισζεο (Holak & Havlena 1992, Wallendorf & Amould 

1992, Holbrook & Schindler). Δπηπξνζζέησο νη δηαθεκίζεηο κε έλα λνζηαιγηθφ 

ζηνηρείν είλαη ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ λνζηαιγηθέο ζθέςεηο θαη επράξηζηεο 

αλακλήζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο, κε απνηέιεζκα λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε πην επλντθέο 

ζηάζεηο, λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζέζεηο αγνξάο θαη λα ηνπο πείζνπλ λα εκπιαθνχλ ζε 

κηα θαηαλαισηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δηδηθφηεξα νη δηαθεκίζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ ην 

ηζηνξηθφ λνζηαιγηθφ ζηνηρείν γηα ηα πξντφληα/ππεξεζίεο, ηε κάξθα θαη ζην ζηπι 

θαηαλάισζεο είλαη ηθαλέο λα ηνλψζνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ελζπλαίζζεζε κε ην 

πιαζκαηηθφ παξειζφλ ελψ νη λνζηαιγηθέο δηαθεκίζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ ην 

πξνζσπηθφ λνζηαιγηθφ ζηνηρείν, είλαη ηθαλέο λα επάγνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

ζπκκεηνρήο ζηε δηαθήκηζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο κε λνζηαιγηθέο δηαθεκίζεηο. Γηα 

απηφ ην ιφγν νη δηαθεκηζηέο θάλνπλ ρξήζε ηεο λνζηαιγηθήο κνξθήο δηαθήκηζεο θαη 

επηδηψθνπλ λα ζπλδέζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο κε ηηο αλακλήζεηο ηνπο κέζσ ελφο 

κίγκαηνο λνζηαιγηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο δηαθεκηζηηθέο ηνπο θακπάληεο (Chen, 2014). 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ελζαξξχλνπλ ηε λνζηαιγηθή αληαλάθιαζε, δειαδή ηελ 

αλάθηεζε ησλ αλακλήζεσλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

εθηειεζηηθά ζηνηρεία ηεο δηαθήκηζεο φπσο γηα παξάδεηγκα κνπζηθή, ρξψκαηα, 

νπηηθέο εηθφλεο  (Havlena & Holak, 1991) θαη θπξίσο ην ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο ή 

ξεηξφ ζηνηρεία γηα λα επαλαθέξνπλ κλήκεο / αλακλήζεηο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ 
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λνζηαιγηθέο ηάζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο. Παξάιιεια πξνζπαζνχλ λα 

δεκηνπξγνχζνπλ επλντθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη λα 

ελζαξξχλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα εζηηάδνπλ θαη λα αλαθαινχλ ηηο πηπρέο ηεο 

δηαθήκηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπνξηθφ ζήκα θαη ην κήλπκα κε απψηεξν ζθνπφ 

λα πξνσζήζνπλ θαη λα πνπιήζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. 

Βέβαηα ε ζεηηθή αληίδξαζε ζηηο λνζηαιγηθέο δηαθεκίζεηο δελ είλαη πάληα 

ζίγνπξε θαζψο ε λνζηαιγηθή θαηαλάισζε απνηειεί έλα πξνζσπηθφ γλψξηζκα ηνπ 

ραξαθηήξα, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηε ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ. Απηφ  

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ δείμεη φηη νξηζκέλα άηνκα πνπ 

βιέπνπλ ηηο δηαθεκίζεηο ζην πιαίζην ηνπ παξειζφληνο είραλ ιηγφηεξν επλντθέο 

αμηνινγήζεηο απέλαληη ζηε δηαθήκηζε  (Krishnamurthi & Sajun, 1999). πλεπψο 

φηαλ γίλεηαη ρξήζε ηεο λνζηαιγίαο ζηε δηαθήκηζε, πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηε δνκή θαη ζην πεξηερφκελν ηεο εηθφλαο φπσο επίζεο θαη ζηα ζιφγθαλ 

ηα νπνία δηαδξακαηίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηε κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ κελχκαηνο θαη 

ζηηο λνζηαιγηθέο ζθέςεηο πνπ επηδηψθεηαη λα πξνθαιέζνπλ (Scott, 1994, McQuarrie 

& Mick, 1999). 

 

2.7. Η θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο ησλ ζεκαηηθώλ πάξθσλ 

Καζψο νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα ηελ πξφθιεζε λα ζπκβαδίζνπλ 

κε ηελ ηαρεία αιιαγή ζην ηερλνινγηθφ ηνκέα, ην εκπνξηθφ ζήκα θαη ε κάξθα , ηα 

νπνία απνηεινχλ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Kapferer, 2004), έρνπλ γίλεη απφ ηνπο 

ιίγνπο πφξνπο πνπ παξέρνπλ καθξνπξφζεζκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

(Lindemann, 2003). Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ 

δεζκψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ (Aaker 1991, Keller 2003).  Σα εκπνξηθά ζήκαηα θαη 

νη κάξθεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζηαζεξφηεηα, ηελ νηθεηφηεηα θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε κπνξνχλ λα κηιήζνπλ ζηνπο αλζξψπνπο ζε πεξηφδνπο αβεβαηφηεηαο, 

ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία κηαο εηθφλαο απζεληηθφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο πνπ 

είλαη πηζαλφ λα πξνζειθχζεη ηνπο ζεκεξηλνχο θαηαλαισηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα κηα 

κάξθα νξίδεηαη ζπρλά σο έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ζπκβνιηθψλ αμηψλ θαη ε επηηπρία ηεο βαζίδεηαη ζηελ αμηνπηζηία, ηελ 

δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ έληαζή ηεο, θαζψο θαη ζην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο πνπ 
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πξνζθέξεη. Βέβαηα ε  πξνηίκεζε κηαο κάξθαο ηειηθά εμαξηάηαη απφ ην ηη 

νπζηαζηηθά ζεκαίλεη ε κάξθα γηα ηνλ πειάηε θαη απφ ηε δχλακε ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ απνηειέζκαηνο (π.ρ. Ballantyne et al., 2006).  

χκθσλα κε Urde et al. (2007) ε θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο (Brand Heritage) 

πεξηγξάθεηαη σο ε «δηάζηαζε ηεο ηαπηόηεηαο ελόο εκπνξηθνύ ζήκαηνο πνπ βξίζθεηαη 

ζην ηζηνξηθό ηνπ, ζηε καθξνδσία ηνπ, ζηηο βαζηθέο ηνπ αμίεο, ζηε ρξήζε ζπκβόισλ 

θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεπνίζεζε όηη ε ηζηνξία ηνπ είλαη ζεκαληηθή». Δπηπξνζζέησο ε 

θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο δεκηνπξγεί ελψζεηο κάξθαο (Aaker, 2004), νη νπνίεο 

δπλεηηθά εληζρχνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ επσλπκία ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο 

(Keller & Richey, 2006), κεηψλνπλ ηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν, επηηξέπνπλ ζε έλα 

εκπνξηθφ ζήκα λα δηνρεηεχεη έλα αζθάιηζηξν ηηκήο (Stewart-Allen, 2002) θαη 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ ππφζρεζε ηεο κάξθαο (Blackshaw, 2008).  πλεπψο ε 

θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο  γηα λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα εκπνξηθά ηνπο 

ζήκαηα απφ απηά ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, βνεζψληαο ηνπο ηειηθά λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα κνλαδηθή εηθφλα γηα ηελ ππεξεζία πνπ παξέρνπλ (Keller & 

Lehmann, 2006). χκθσλα κε Urde (2007) νη κάξθεο πνπ εκπεξηέρνπλ κηα πξφηαζε 

αμίαο βαζηζκέλε ζηελ θιεξνλνκηά ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο μερσξηζηή 

θαηεγνξία, λα απεπζχλνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο κε έλαλ κνλαδηθφ ηξφπν κέζα απφ 

ζχκβνια, γξαθηθά, ζηνηρεία λνζηαιγίαο θαη δηαθήκηζε (Ballantyne et al., 2006) θαη 

λα απνηεινχλ κηα αμηφπηζηε πξνζθνξά ζε κηα γεκάηε αγνξά (Menkes, 

2010). Δπηπξφζζεηα ε θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί ζεκαληηθή 

θηλεηήξηα δχλακε ηφζν ηεο εηθφλαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο φζν θαη 

ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ έρνπλ κεηέπεηηα θαζψο ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ 

ηείλεη λα είλαη πην επλντθή ζε κάξθεο κε θιεξνλνκηά θαζψο θαη λα ηηο 

εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν αθνχ κε απηφ ηνλ ηξφπν  λα αληηιακβάλνληαη κηθξφηεξν 

θίλδπλν (Wiedman et al, 2011b). αλ ζπκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη 

θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα ςάρλνπλ γηα απζεληηθέο κάξθεο κε γλήζηα ηζηνξία ζε κηα 

νινέλα θαη πην παγθφζκηα θαη δπλακηθή αγνξά (Wiedmann et al 2011). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία απνηειεί ην ζεκαηηθφ 

πάξθν ηεο Disneyland, φπνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηαηξέπεη ηελ κάξθα ηνπ 

ζε ηζρπξφηεξε, θαηέρεη κηα νινέλα θαη πην πξσηαξρηθή ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 
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θαηαλαισηψλ κε ηειηθφ απνηέιεζκα λα εδξαηψλεηαη ζε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ ε 

θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο πνπ ηε ραξαθηεξίδεη.  

ε απηφ ην ζεκείν δελ πξέπεη λα παξαιείπεηαη θαη ε ζεκαζία ηνπ κάξθεηηλγθ 

θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαρείξηζε θαη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο θιεξνλνκηάο ηεο 

κάξθαο, θαζψο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν γηα ηελ ίδηα ηε κάξθα φζν θαη 

ζην ηξφπν πνπ απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Σν κάξθεηηλγθ ηεο  

εηαηξηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο θιεξνλνκηάο ηεο κάξθαο, είλαη κηα νξγαλσηηθή 

θηινζνθία πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ έλα εζηθφ, εζηηαζκέλν, πειαηνθεληξηθφ, 

θνηλσληθφ θαη εζηθά επηθεληξσκέλν πξνζαλαηνιηζκφ (Balmer, 2013). 

Γεκηνπξγείηαη ζε δηαδνρηθέο γεληέο αιιά νθείιεη λα παξνπζηάδεη ζπλνρή ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ρσξίο λα αιινηψλεη ηε κάξθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηε 

δηαθνξνπνηνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα  ην κάξθεηηλγθ ηεο θιεξνλνκηάο ηεο κάξθαο 

αζρνιείηαη κε ην «κάξθεηηλγθ» ηεο ηζηνξίαο θαη κε ηηο κάξθεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε επνρή. 

Όια ηα παξαπάλσ ζπληεινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο 

απέλαληη ζηε κάξθα ε νπνία νξίδεηαη σο «κηα βαζηά δέζκεπζε γηα ηελ επαλαγνξά 

ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο» . Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ζην κέιινλ, λα ππάξρεη  

επαλαιακβαλφκελε αγνξά ηεο κάξθαο αλεμάξηεηα απφ ηηο επηζεηηθέο ελέξγεηεο θαη 

ηηο πξνζπάζεηεο κάξθεηηλγθ ησλ αληαγσληζηψλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνθαιέζνπλ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά (Oliver, 1997). Απηή ε δηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο απνηειείηαη απφ δχν δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά: ηε ζηάζε (attitude) θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά (behavior)  (Dick & Basu 1994, Taylor et al., 2004). Σα δχν απηά 

ζπζηαηηθά εμεγνχλ ην ζρεκαηηζκφ ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε κάξθα. Απφ ηε κία 

πιεπξά, ε ζπληζηψζα ηεο ζηάζεο ππνδεηθλχεη φηη ε δηακφξθσζε ηεο πίζηεο 

πξνέξρεηαη απφ έλα ζεηηθφ δεζκφ ή δέζκεπζε κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο 

κάξθαο θαη απηή ε ζηάζε, κε ηε ζεηξά ηεο, πξνθχπηεη απφ ηε ζχκπησζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κάξθαο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ θαηαλαισηή. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, απφ ηε ζπληζηψζα ηεο ζπκπεξηθνξάο, ν ζρεκαηηζκφο ηεο πίζηεο εμεγείηαη 

απφ ηηο πξνεγνχκελεο αγνξέο ηνπ θαηαλαισηή πνπ νδεγνχλ ζε κηα νξηζκέλε 

ζπλήζεηα αγνξάο (Dick & Basu, 1994).  

Ζ θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο ζπλδέεηαη κε ηε λνζηαιγία θαζψο πθίζηαηαη 

αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ ησλ δπν ζηνηρείσλ αιιά θαη νκνηνκνξθία θαζψο 
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αλαθέξνληαη θαη ζπλδένπλ αξκνληθά ηα ηξία ρξνληθά πιαίζηα ηνπ παξειζφληνο, ηνπ 

παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο ηαπηφρξνλα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε λνζηαιγία γηα ηελ 

θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο ε νπνία αλαθέξεηαη ζην «ζπλαηζζεκαηηθφ παξειζφλ ελφο 

νξγαληζκνχ ή φ, ηη έλησζαλ ηα άηνκα γη απηφ,  κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ζεηηθή ή 

αξλεηηθή πξνδηάζεζε πξνο ην παξειζφλ είηε απφ κεκνλσκέλα άηνκα είηε απφ 

νκάδεο αηφκσλ κε βάζε ηηο άκεζεο ή ηηο ηζηνξηθέο αλακλήζεηο θαη εκπεηξίεο. 

Βέβαηα ζηε ζρέζε ησλ δπν παξαγφλησλ εκπιέθνληαη θαη επηπιένλ ζηνηρεία φπσο ε 

θαληαζία θαη ε αιινηξίσζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ηάζε ηνπ αηφκνπ γηα 

εκθάληζε ηεο λνζηαιγηθήο επαηζζεζίαο ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηηο 

αληηιήςεηο γηα ηελ θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο, ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα, κέζσ ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο αληηπξνζσπεπηηθήο λνζηαιγίαο (θαληαζηψζεηο γηα 

παξειζφληεο επνρέο θαη ζπλαηζζήκαηα). Δπηπξφζζεηα εμέρνπζαο ζεκαζίαο είλαη θαη 

ε λνζηαιγηθή ηαπηφηεηα ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο, φπνπ ζχκθσλα κε Kandiyoti 

(2006), βαζίδεηαη ζηε ζπιινγηθή κλήκε, ζε κηα εμηδαληθεπκέλε εκπεηξία ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, ζηελ αίζζεζε ηεο θνηλσληθήο ελφηεηαο, ζηελ θιεξνλνκηά θαη ζε 

έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη θαηαλαισηέο ζα ήζειαλ λα επηζηξέςνπλ ή λα 

εκπιαθνχλ.  

Ζ δηαθήκηζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζπλδεηηθνχο θξίθνπο κεηαμχ ηεο 

θιεξνλνκηάο ηεο κάξθαο θαη ηνπ ζηνηρείνπ ηεο λνζηαιγίαο θαη δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο απνηειεί έλαλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηδηαηηέξα ζηηο 

επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δηαθήκηζε είλαη έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξαθηλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο 

φρη κφλν γηα ην κνλνπάηη πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη γηα επηηεπρζεί 

επαλαιακβαλφκελε αγνξά, επνκέλσο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηξφπνη 

δηαρείξηζεο ηεο (Conchar et al., 2005). Αλαιπηηθφηεξα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

λνζηαιγία ηεο θιεξνλνκηάο ηεο κάξθαο ζηε δηαθήκηζε, ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ απζεληηθφηεηα αιιά θαη 

ξεηξφ ζηνηρεία. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ελψ ε θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο είλαη βαζηά 

ξηδσκέλε ζηελ ηζηνξία ηεο εηαηξίαο ή ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο δελ κπνξεί λα 

αληηγξαθεί θαη λα απνηππσζεί πάληα αθξηβψο θαη κε επηηπρία. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ξεηξφ ζηνηρεία σο κηα ηαθηηθή κάξθεηηλγθ θαη 

δηαθήκηζεο ηα νπνία εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο ψζηε λα επηηεπρζεί 

αλαβίσζε παιηψλ ζπλζεκάησλ κάξθαο, ππελζχκηζε θαη ελζσκάησζε εηθφλσλ 
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παιηφηεξσλ εκεξψλ, πξνζαξκνγή ησλ παιαηψλ δηαθεκίζεσλ αιιά θαη επαλαθνξά 

παξειζνληηθψλ αλακλήζεσλ ζην κπαιφ ησλ απνδεθηψλ. Όια ηα παξαπάλσ 

ζπληεινχλ ζην λα ππάξρεη ην ζηνηρείν ηνπ «ηφηε» ζηε δεκηνπξγία ησλ ζεκεξηλψλ 

δηαθεκίζεσλ νη νπνίεο ζπλδένπλ ην παξειζφλ κε ην παξφλ θαη ην κέιινλ θαη 

παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ κειινληηθψλ πξνζδνθηψλ (Rindell, 

2013). 

 

2.8. Δηαηύπσζε εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ νη νπνίεο 

ζα βνεζήζνπλ ζην λα επηηεπρζεί ν θχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη λα απαληεζνχλ ηα 

εξεπλεηηθά ηεο εξσηήκαηα.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε λνζηαιγία πεξηγξάθεηαη σο κηα πξνηίκεζε πξνο 

αληηθείκελα, κέξε, θαηαζηάζεηο ή πξφζσπα ηνπ παξειζφληνο ηα νπνία ήηαλ 

ηδηαίηεξα γλσζηά θαη δεκνθηιή ζε κηα παξειζνληηθή επνρή (Holbrook & Schindler, 

1991), ε νπνία ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη θαη σο «παιηά θαιή επνρή». Δπηπιένλ ε 

λνζηαιγία απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο 

δηαθήκηζεο (Gabriel 1993,  Havlena & Holak 1991,  Reisenwitz, Iyer, & Cutler 

2004) θαζψο είλαη ηθαλή λα ελδπλακψζεη κηα θαληαζηηθή αλαδεκηνπξγία ηνπ 

παξειζφληνο θαη παξάιιεια κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο αληηδξάζεηο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ απνδεθηψλ ηεο. Γηα απηφ ην ιφγν νη δηαθεκηζηέο θάλνπλ ρξήζε 

λνζηαιγηθψλ δηαθεκίζεσλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ έλα κίγκα λνζηαιγηθψλ ζηνηρείσλ 

ζηηο δηαθεκηζηηθέο ηνπο θακπάληεο (Chen 2014) αθνχ επηδηψθνπλ λα ζπλδέζνπλ ηα 

άηνκα κε ηηο αλακλήζεηο ηνπο, έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα 

εληζρχζνπλ ηε λνζηαιγηθή απφθξηζε. Μέζσ ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ επηδηψθεηαη 

λα επηηεπρζεί λνζηαιγηθή αληαλάθιαζε ησλ απνδεθηψλ φπσο επίζεο θαη ε 

επαλαθνξά ζηε κλήκε ηνπο αλακλήζεσλ απφ παιαηφηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Δπηπιένλ κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 

ηα παξαπάλσ κε απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο 

δηαθήκηζεο φπσο είλαη νη νπηηθέο εηθφλεο θαη ηα ρξψκαηα (Havlena & Holak, 1991) 

θαη θπξίσο ξεηξφ ζηνηρεία, ε θιίκαθα ηνπ γθξη ή αζπξφκαπξεο δηαθεκίζεηο έηζη 

ψζηε λα επαλαθέξνπλ παξειζνληηθέο αλακλήζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

λνζηαιγηθέο ηάζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο.  
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Υπόζεζε 1: Η αζπξόκαπξε δηαθήκηζε πξνθαιεί κεγαιύηεξε λνζηαιγία γηα ην 

παξειζόλ ζε ζύγθξηζε κε ηελ έγρξσκε δηαθήκηζε.  

Ζ ζσζηή επηινγή ησλ ρξσκάησλ είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

δηαθήκηζε θαζψο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζην κπαιφ ησλ απνδεθηψλ ηεο αλαθνξηθά κε 

ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ/ππεξεζία (Samuels & Samuels 1996). Πην ζπγθεθξηκέλα 

νη δηαθεκίζεηο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο κε δσεξά ρξψκαηα θαη ε παιέηα ησλ 

ρξσκάησλ θπκαίλεηαη ζε δσεξέο θαη έληνλεο απνρξψζεηο, είλαη δπλαηφ λα 

επεμεξγαζηνχλ θαη λα ζπλδεζνχλ πην εχθνια κε ηηο άιιεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

απνδεθηψλ φπσο επίζεο θαη κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο κλήκεο ηνπο (Kisielius & 

Sternthal 1984, McGill & Anand, 1989, Nisbett & Ross, 1980). Μηα επηπιένλ ζεηηθή 

επίδξαζε ηεο ζσζηήο επηινγήο ησλ ρξσκάησλ είλαη φηη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

θαη σο αλαγλσξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο κλήκεο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο 

ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ (Samuels & Samuels 1996) θαη ζπλεπψο λα 

ζπλδεζνχλ πην εχθνια κε ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο φπσο επίζεο θαη κε 

παξειζνληηθά γεγνλφηα. Δπηπξφζζεηα κε βάζε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

(Wolters & Goudsmit 2005), έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα άηνκα ηείλνπλ λα 

παξνπζηάδνπλ έλα πςειφηεξν επίπεδν αλάθιεζεο παξειζνληηθψλ γεγνλφησλ θαη 

αλακλήζεσλ φηαλ εθηίζεληαη θαη επεμεξγάδνληαη δηαθεκίζεηο κε δσεξά εξεζίζκαηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα φζν αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ ρξσκάησλ ζηε κλήκε ζχκθσλα κε 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Birren 1978, Roozendaal 2002, Spence et al. (2006), 

πθίζηαηαη ν ηζρπξηζκφο φηη αλ ην ρξψκα κπνξεί λα απμήζεη ηελ δηέγεξζε ησλ 

αηφκσλ θαη ε δηέγεξζε απηή κε ηε ζεηξά ηεο είλαη ηθαλή λα απμήζεη ηε κλήκε, ηφηε 

είλαη δπλαηφλ λα ηζρχεη φηη ε θαηάιιειε επηινγή ηνπ ρξψκαηνο είλαη δπλαηφλ λα 

απμήζεη ηε κλήκε, λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθήο θξίζεο (Keller 1987, 

Moser 1992, Paivio 1971, Smith & Schaffer, 2000) θαη λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ/ππεξεζία απνηππψλεηαη ζην κπαιφ θαη ζηε 

κλήκε ησλ απνδεθηψλ. πλεπψο κε βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε δεχηεξε 

εξεπλεηηθή ππφζεζε.  

Υπόζεζε 2: Η έγρξσκε δηαθήκηζε πξνθαιεί κεγαιύηεξε δσληάληα ησλ εηθόλσλ 

ηνπ παξειζόληνο ζε ζύγθξηζε κε ηελ αζπξόκαπξε δηαθήκηζε.  

Ζ παιέηα ησλ ρξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαθήκηζε είλαη 

θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο θαζψο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ πξνβάιιεηαη ην 
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δηαθεκηδφκελν πξντφλ/ππεξεζία, είλαη ηθαλή λα δηακνξθψζεη θαη λα επεξεάζεη ηα 

άηνκα ελψ κπνξεί λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηεο κάξθαο ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ. 

Δηδηθφηεξα νη δηαθεκίζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ έλα λνζηαιγηθφ ζηνηρείν κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ λνζηαιγηθέο ζθέςεηο, λα επεξεάζνπλ ηε ζηάζε ησλ αηφκσλ έλαληη 

ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο θαη εθφζνλ ην επηηχρνπλ κε ζεηηθφ ηξφπν 

είλαη ηθαλέο λα δηακνξθψζνπλ επλντθέο ζηάζεηο. Δπηπιένλ επίδξαζε ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ έρνπλ θαη νη νπηηθέο εηθφλεο θαη ηα αηκνζθαηξηθά 

ζηνηρεία φπσο είλαη ηα ρξψκαηα θαη ηα ζρήκαηα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη πςεινχ 

γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηδξάζνπλ ζηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά, λα καγλεηίζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ απνδεθηψλ αιιά θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ πξφζεζε αγνξάο 

(Kotler 1973). Έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα αηκνζθαηξηθά ζηνηρεία επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά αγνξάο θαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξσκάησλ θαη ηεο αγνξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο έρεη ηζρπξέο ξίδεο. Έλαο επηπξφζζεηνο ιφγνο ν νπνίνο αλαδεηθλχεη ηε 

ζπκβνιή ησλ ρξσκάησλ είλαη φηη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο ηαπηφηεηαο ηεο 

κάξθαο ελψ κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηελ θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο (Clayton, 

2004). Οη δηαθεκίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παιέηα ησλ ρξσκάησλ θαη δελ 

θπκαίλνληαη ζηελ θιίκαθα ηνπ γθξη επεξεάδνπλ θαη εληζρχνπλ ηηο κάξθεο, ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβάιινληαη ζηε δηαθήκηζε θαη ζπλεπψο ηνλ ηξφπν πνπ επηδξνχλ θαη 

επεξεάδνπλ ηνπο απνδέθηεο ηεο. Φπζηθά ε παξάκεηξνο ηεο θιεξνλνκηάο ηεο κάξθαο 

ζπρλά ζπλδέεηαη κε ην ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο ζηηο δηαθεκίζεηο, θαζψο απηά ηα 

δπν ζηνηρεία ζπλδένπλ ζπγρξφλσο ηα ρξνληθά πιαίζηα ηνπ παξειζφληνο, ηνπ 

παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο. Δηδηθφηεξα ε λνζηαιγία γηα ηελ θιεξνλνκηά ηεο 

κάξθαο αλαθέξεηαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ παξειζφλ κηαο επηρείξεζεο ή ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αηφκσλ πνπ δεκηνπξγεζήθαλ γηα απηφ θαη κπνξεί λα απνηειέζεη 

κηα ζεηηθή ή αξλεηηθή πξνδηάζεζε πξνο ην παξειζφλ είηε κεκνλσκέλα απφ ηα 

άηνκα είηε απφ νκάδεο αηφκσλ. ε απηφ ην ζεκείν φκσο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

ζηελ παξαπάλσ ζρέζε εκπιέθνληαη θαη επηπιένλ παξάκεηξνη φπσο ε θαληαζία θαη 

ε αιινηξίσζε, ηα νπνία επηδξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ αιιά θαη ζηηο 

αληηιήςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο. Αλαιπηηθφηεξα 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί απνηειεζκαηηθφηεξα λνζηαιγία ηεο θιεξνλνκηάο ηεο 

κάξθαο ζηε δηαθήκηζε, ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ άκεζε 

ζπζρέηηζε κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ απζεληηθφηεηα φπσο επίζεο θαη ξεηξφ ζηνηρεία. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν επηδηψθεηαη λα αλαβηψζνπλ ζπλζήκαηα ηεο κάξθαο, λα γίλεη 
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επαλαθνξά παξειζνληηθψλ αλακλήζεσλ ζην κπαιφ ησλ απνδεθηψλ θαη λα 

εκπεξηέρεηαη ην ζηνηρείν ηνπ «ηφηε» ζηε δεκηνπξγία ησλ ζεκεξηλψλ δηαθεκίζεσλ νη 

νπνίεο ζπλδένπλ ην παξειζφλ κε ην παξφλ θαη ην κέιινλ (Rindell, 2013). Με βάζε 

ηα παξαπάλσ είλαη εκθαλέο ην ρξψκα ηεο δηαθήκηζεο πνπ επηιέγεηαη (αζπξφκαπξε 

ή έγρξσκε) απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηεο δηαθήκηζεο, ηνπ βαζκνχ θαη 

ηνπ ηξφπνπ πνπ απηή επεξεάδεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ θαζψο 

επίζεο επεξεάδεη θαη ηε ζηάζε ησλ απνδεθηψλ ε νπνία επεξεάδεη ηελ πξφζεζε 

αγνξάο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηελ θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο.  

Υπόζεζε 3: Η έγρξσκε δηαθήκηζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

αζπξόκαπξε. Σπγθεθξηκέλα ε έγρξσκε ππεξέρεη ηεο αζπξόκαπξεο: 

i. Σηε δηακόξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ αηόκσλ απέλαληη ζην δηαθεκηδόκελν 

ζεκαηηθό πάξθν 

ii. Σηνλ ηξόπν πνπ επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ απνδεθηώλ 

ηεο δηαθήκηζεο ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη θαη ηελ πξόζεζε 

επίζθεςεο ζην ζεκαηηθό πάξθν 

iii. Σηε δεκηνπξγία θαη ελδπλάκσζε ηεο θιεξνλνκηάο ηεο κάξθαο ηνπ 

δηαθεκηδόκελνπ ζεκαηηθνύ πάξθνπ 

iv. Σηελ επίηεπμε ρακειόηεξνπ επηπέδνπ ελόριεζεο ( low irritation). 

 

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΘΑ ΕΡΕΤΝΑ 

3.1 Επεμήγεζε εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

3.1.1. Αλάιπζε εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

Ο ηξφπνο πνπ κπνξεί λα δηεμαρζεί κηα έξεπλα θαη ν ηξφπνο ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηα ζηνηρεία 

πνπ ήδε ππάξρνπλ ή πνπ πξέπεη λα ζπιιερζνχλ. Αξρηθά κηα έξεπλα κπνξεί λα είλαη 

πνηνηηθή, πνζνηηθή ή κηθηή έξεπλα. Ζ πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί κηα πεξηγξαθηθή 

έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπιινγή, ηελ αλάιπζε, ηελ εξκελεία ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ν ζθνπφο ηεο είλαη λα ζπιιερζεί κηα ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή κέζα 

απφ εηθφλεο, ηδέεο θαη αληηθείκελα. Σα ζηνηρεία ηεο πνηνηηθήο ζπρλά 
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αλαπξνζαξκφδνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαζψο ν εξεπλεηήο δελ 

γλσξίδεη πάληα εθ ησλ πξφηεξσλ ηη αλαδεηάεη. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηελ πνζνηηθή 

έξεπλα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαηηθά κνληέια θαη εξγαιεία κε ζπλέπεηα ηα ζηνηρεία 

πνπ ζπιιέγνληαη λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ κε αξηζκεηηθή 

θαη πνζνηηθή κνξθή. Δπηπιένλ ζε αληίζεζε κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ηα ζηνηρεία ηεο 

πνζνηηθήο παξακέλνπλ αλαιινίσηα θαη ακεηάβιεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαζψο ν εξεπλεηήο γλσξίδεη απφ ηελ αξρή ηη αθξηβψο είλαη 

απηφ πνπ αλαδεηάεη. Όζν αθνξά ζηα δεδνκέλα ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο, ηα 

πξσηνγελή δεδνκέλα θαη ηα δεπηεξνγελή. Σα πξσηνγελή δεδνκέλα ζπιιέγνληαη 

πξψηε θνξά απφ ηνλ εξεπλεηή θαη ε ζπιινγή ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηνπο ζθνπνχο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. ε απηφ ηα ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπιινγή 

ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απαηηεί κεγαιχηεξε επέλδπζε ρξφλνπ θαη ε ζπιινγή 

ηνπο κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, ηνπ πεηξάκαηνο, ησλ ζε βάζνο 

ζπλεληεχμεσλ αιιά ησλ νκάδσλ εζηίαζεο. Σα δεπηεξνγελή δεδνκέλα απφ ηελ άιιε 

κεξηά είλαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζην παξειζφλ γηα δηαθνξεηηθή έξεπλα απφ 

απηή πνπ δηεμάγεηαη αιιά είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθφζνλ ην πεξηερφκελν 

ηνπο είλαη ζπκβαηφ θαη ζρεηίδεηαη κε ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δπηπξφζζεηα 

ηα δεπηεξνγελή δεδνκέλα είλαη εχθνιά πξνζβάζηκα θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηε ζπιινγή ηεο είλαη κηθξφο (ηψκθνο & Μαχξνο, 2008 et al.). 

Ζ παξνχζα έξεπλα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ ζα δηεμαρζεί απνηειεί κηα 

πνζνηηθή έξεπλα κε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ θαη ν ζθνπφο ηεο είλαη λα 

δηεξεπλήζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην ρξψκα ηεο δηαθήκηζεο ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ 

είλαη ηθαλφ λα πξνθαιέζεη ην ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο θαη ηεο δσληάληαο ηνπ 

παξειζφληνο θαζψο θαη θαηά πφζν επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη 

αληηιεπηή ε δηαθήκηζε. Ζ έξεπλα απνηειείηαη απφ δχν κέξε θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη λα εξεπλεζνχλ νη ππνζέζεηο, επηιέρζεθε ην ζεκαηηθφ πάξθν 

ηεο Disneyland. Σν πξψην κέξνο είλαη κηα πηινηηθή έξεπλα (pretest) πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί έλαο πξνέιεγρνο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη εάλ 

απηέο θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ην πείξακα. Σν δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ έλα 

πείξακα (single factor experiment), κεηαμχ δπν δηαθνξεηηθψλ δηαθεκίζεσλ. Ζ 

πξψηε δηαθήκηζε είλαη κηα αζπξφκαπξε δηαθήκηζε ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ ηεο 

Disneyland θαη ε δεχηεξε δηαθήκηζε είλαη κηα έγρξσκε δηαθήκηζε ηνπ ζεκαηηθνχ 

πάξθνπ ηεο Disneyland, ε νπνία είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηελ αζπξφκαπξε θαη ην κφλν 
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πνπ αιιάδεη είλαη ην ρξψκα. Σν πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παξαηεξήζνπλ ηε δηαθήκηζε θαη έπεηηα 

λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχζαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα δεηήζεθε 

απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα βαζκνινγήζνπλ θαηά πφζν ζεψξεζαλ ηε δηαθήκηζε 

λνζηαιγηθή ή/θαη δσληαλή ελψ ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε 

ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε δηαθήκηζε, ζην δηαθεκηδφκελν ζεκαηηθφ πάξθν θαη ηελ 

θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο ηεο Disneyland.  

Πην αλαιπηηθά ηα ζηάδηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζην πείξακα ήηαλ ηα 

αθφινπζα: 

1. εκείν αθεηεξίαο ηεο έξεπλαο: ην πξψην ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο έξεπλαο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ βάζεη ηνπ ζθνπνχ ηεο θαη ηεο δηαζέζηκεο 

βηβιηνγξαθίαο. 

2. Γηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ: ην δεχηεξν 

ζηάδην έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ, ε εχξεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο. 

3. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείγκαηνο: ην ηξίην ζηάδην έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ θαη παξάιιεια λα είλαη ζπκβαηφ θαη θαηάιιειν γηα 

ηελ παξνχζα έξεπλα. 

4. ρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: ην ηέηαξην ζηάδην 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ έγηλε βάζεη 

ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη επηζηεκνληθψλ άξζξσλ. 

5. Πξνέιεγρνο: ην πέκπην ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε ν πξνειέγρνο ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πείξακα. 

6. πιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πεηξάκαηνο: Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

έγηλε κέζσ ηεο ρξήζεο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν 

κνηξάζηεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

7. Αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ: Ζ αλάιπζε θαη ε 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο SPSS θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ T-test θαη ηνπ Regression 

Analysis. 
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8. Δκπεηξηθή δηεξεχλεζε – Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ: Σν ηειεπηαίν ζηάδην 

ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πεξηειάκβαλε ηε ζχλδεζε θαη ηε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη έπεηηα ηε δηαηχπσζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ.  

 

3.1.2. Ο ιόγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθεκίζεηο γηα ηελ Disneyland      

Paris 

Ζ Walt Disney έρεη θαζηεξσζεί σο έλαο απφ ηνπο εγέηεο ηνπ θφζκνπ 

ςπραγσγίαο θαη απηφ νθείιεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ νξγαληζκνχ, ζηηο αμίεο θαη ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη. Εσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο είλαη θαη ε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζην κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ αιιά θαη ζηηο 

ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πνπ εθαξκφδεη. Ζ Disney κέζσ ηεο παγθφζκηαο επέθηαζεο 

ηεο ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο θαη λα επεθηείλεη ην ζήκα ηεο, 

γηα απηφ ην ιφγν έρεη δεκηνπξγήζεη ζεκαηηθά πάξθα ζε φιν ηνλ θφζκν ηα νπνία 

πξνζαξκφδεη ζηηο ηνπηθέο θνπιηνχξεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε Disneyland ηνπ 

Παξηζηνχ, ε Disney Tokyo θαη ε Disneyland ηνπ Υνλγθ Κνλγθ.  

Δπηπιένλ κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ πνπ εθαξκφδεη έρεη σο ζηφρν λα 

πξνζεγγίδεη ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα παηδηά κε ηέηνην ηξφπν ν νπνίνο ζα ζπκβαδίδεη κε 

ηνλ ζχγρξνλν νηθνγελεηαθφ ηξφπν δσήο. Ζ Disney εμαθνινπζεί λα απεπζχλεηαη 

ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο εθήβνπο θαη αλαγλσξίδεη φηη ην παξαδνζηαθφ παζεηηθφ 

αθξναηήξην βξίζθεηαη πιένλ ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην γηα απηφ επηδηψθεη λα ζπλδέεηαη 

θαη λα επηθνηλσλεί καδί ηνπ κέζσ ηεο ρξήζεο πνιιαπιψλ ηερλνινγηψλ. Γηα απηφ ην 

ιφγν επηδηψθεη λα εδξαηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηα θνηλσληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

φπσο ην ABC θαη ην Disney Channel ελψ μεθίλεζε λα πεξηιακβάλεη δηαθεκηζηηθά 

κελχκαηα ζε ηζηνζειίδεο θαη ζε βηληενπαηρλίδηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη πην 

απνηειεζκαηηθά ηνπο εθήβνπο νη νπνία ζα παξνηξχλνπλ ηνπο γνλείο ηνπο λα 

επηζθεθζνχλ έλα ζεκαηηθφ πάξθν ηεο Disney γηα λα απνθηήζνπλ κηα νηθνγελεηαθή 

εκπεηξία. 

Όζνλ αθνξά ην κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ, πηζηεχεη ζηελ άξηζηε παξνρή 

ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε ή ζηνλ επηζθέπηε θαζψο θαη λα πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε 
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δπλαηή εκπεηξία. Πην αλαιπηηθά φηαλ νη επηζθέπηεο πεγαίλνπλ ζε έλα ζεκαηηθφ 

πάξθν Disney, δε βξίζθνληαη απιά ζε έλα πάξθν ςπραγσγίαο, αιιά εηζέξρνληαη ζε 

έλα «καγηθφ κέξνο» ζην νπνίν ε Disney θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε 

λα θάλεη ηνλ επηζθέπηε λα αηζζάλεηαη φηη απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη θάπνηνπ 

εηδηθνχ γεγνλφηνο. Δπηπιένλ εθηφο απφ ηελ ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζηνπο 

πειάηεο ηεο, πξνζέρεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ησλ ππεξεζηψλ 

(servicescape) ην νπνίν απνηειεί κηα ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα πνπ δελ πξέπεη λα 

ζεσξείηαη ακειεηέα. Με ηελ έλλνηα πεξηβάιινλ ησλ ππεξεζηψλ (servicescape) 

ελλνείηαη ην ππφδεηγκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο 

απαξηίδεηαη ην πεξηβάιινλ ησλ ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ν ρψξνο θαη ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ, νη αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ζχκβνια (Απισλίηεο, 

Γνχλαξεο, Σζηφηζνπ, 2016). Όπσο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ έηζη 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ ν επηζθέπηεο αιιειεπηδξά κε απηφ 

κφιηο ην δεη γηα πξψηε θφξα θαη απνθηήζεη ηελ πξψηε επαθή. Δπνκέλσο ε 

θαηάιιειε ρσξνηαμηθή δηάηαμε θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ έρνπλ άκεζε ζπζρέηηζε 

κε ηελ εκπεηξία πνπ ζα απνθνκίζεη  ν πειάηεο, γηα απηφ άιισζηε θαη ε Disney, 

πξνζέρεη κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα ηα ζθεληθά θαη ηε δηαξξχζκηζε έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα «καγηθή κέξα». ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί 

φηη ε κάξθα θαη νη επσλπκίεο ελζσκαηψλνληαη ζε φιν ην πεξηβάιινλ ηνπ ζεκαηηθνχ 

πάξθνπ θαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην ζεκαηηθφ 

πάξθν λα θαηαθιχδεη ηνπο επηζθέπηεο κε ηελ εκπεηξία ηεο Disney θάζε ζηηγκή, 

αθφκε θαη ζε εθείλα ηα ηκήκαηα πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή. 

Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο ζηνλ νπνίν δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία θαη έρεη δσηηθφ 

ξφιν ζηα ζεκαηηθά πάξθα είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο 

«εζνπνηνί» θαη φρη ζαλ ππάιιεινη. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο δηαζθάιηζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη θξίλεηαη ζεκαληηθφο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξνζσπηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο επηζθέπηεο αιιά θαη θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο αιήζεηαο, ε νπνία είλαη ε ζηηγκή ηεο ηαπηφρξνλεο παξαγσγήο, 

θαηαλάισζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ππεξεζίαο (Απισλίηεο, Γνχλαξεο, Σζηφηζνπ, 

2016). Ζ Disney απνηειεί παξάδεηγκα ζε απηφ ηνλ ηνκέα θαζψο εθαξκφδεη ην 

θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο φρη κφλν λα κάζνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ 

αιιά λα κάζνπλ θαη ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη εξγαδφκελνη 
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θαηαλννχλ ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζνπλ θαιχηεξα 

ηνλ επηζθέπηε θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ.  

Κάπνηεο επηπιένλ ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Disney θαη ζπκβάιινπλ ζηε 

δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ηεο ζέζεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ 

ζεκαηηθνχ πάξθνπ. Ζ Disney δίλεη κεγάιε πξνζνρή ζηε ζεκαηνδφηεζε θαη ζηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ππάξρνπλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηηο δηαδξνκέο θαη ηελ 

πινήγεζε ησλ επηζθεπηψλ ζην ζεκαηηθφ πάξθν. Γηα απηφ ην ιφγν δεκηνπξγεί 

ζήκαηα ηα νπνία είλαη εχθνια θαηαλνεηά, επδηάθξηηα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα 

ινγηθή δηάηαμε. Μηα επηπιένλ ζηξαηεγηθή πνπ έρεη εθαξκφζεη ε Disney θαη έρεη 

απνδεηρζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή είλαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο FastPass, 

ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βνεζάεη ηνπο επηζθέπηεο λα 

θηλνχληαη κέζα απφ ηα αμηνζέαηα ηαρχηεξα θαη κε έλαλ πην βειηηζηνπνηεκέλν 

ηξφπν. Δηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα 

εηζάγνπλ ην εηζηηήξην ηνπο ζην ζχζηεκα FastPass θαη έπεηηα ζα ηνπο δνζεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην γηα λα επηζηξέςνπλ θαη λα θάλνπλ κηα βφιηα ζε 

έλα απφ ηα παηρλίδηα δηαζθέδαζεο ρσξίο λα πεξηκέλνπλ ζηελ αλακνλή. ε απηφ ην 

ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ην 

αίζζεκα ηεο επράξηζηεο αγσλίαο, ζπρλά ππάξρεη ε απξνζδφθεηε έθπιεμε ελφο 

εηζηηεξίνπ κπφλνπο ζε κηα θνληηλή (θαη ζπλήζσο ιηγφηεξν δεκνθηιή) βφιηα. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλνληαη ηαπηφρξνλα πνιιά νθέιε, θαζψο δίλεη ζηνπο 

επηζθέπηεο ηε δπλαηφηεηα γηα κηα επηπιένλ βφιηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

γλσξίζνπλ θαη λα επηζθεθηνχλ φια ηα ζεκεία ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ αθφκα θαη 

απηά πνπ δελ είλαη ηφζν γλσζηά, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ επηζθεπηψλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ακθίδξνκα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηελ Disney φζν θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο θαζψο απμάλεηαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπο, δηακνξθψλεηαη κηα ζεηηθή ζηάζε έλαληη ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ 

θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζεηηθή επηθνηλσλία απφ ζηφκα ζε ζηφκα. 

 

 

 

 



 

49 
 

3.2 Πξνέιεγρνο 

3.2.1 Αλάιπζε δείγκαηνο ηνπ πξνειέγρνπ 

Σν δείγκα ηνπ πξνειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ζπλνιηθά 30 άηνκα θαη 

ζπγθεθξηκέλα απνηειείην απφ 15 άληξεο (50%) θαη 15 γπλαίθεο (50%) ησλ νπνίσλ ε 

ειηθία ήηαλ κεηαμχ 18 θαη 30 εηψλ. Ζ θχξηα ειηθηαθή θαηεγνξία ζηνλ πξνέιεγρν 

ήηαλ ηα άηνκα κεηαμχ 22-25 εηψλ ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ αλήξζε ζην 83,3%  

(Πίλαθαο 2). 

Μεηαβιεηέο πρλόηεηα Πνζνζηό 

Φύιν 

Άληξαο 

Γπλαίθα 

 

15 

15 

 

50% 

50% 

Ηιηθία 

18-21 

22-25 

26-30 

 

2 

25 

3 

 

6,7% 

83,3% 

10% 

Πίλαθαο 2:  Πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνειέγρνπ  

 

3.2.2. Παξνπζίαζε δηαθεκίζεσλ ηνπ πξνειέγρνπ 

Πξνθείκελνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ν πξνέιεγρνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δηαθεκίζεηο ζε πνηθίιεο κνξθέο, νη νπνίεο δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο ηφζν ζην είδνο ηεο 

δηαθήκηζεο (ζηαηηθή ή κε θίλεζε) φζν θαη ζην ρξψκα ηνπο. Οη δηαθεκίζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ πξνέιεγρν ήηαλ ηέζζεξηο, δπν ζε θάζε εξσηεκαηνιφγην θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα κηα αζπξφκαπξε θαη κηα έγρξσκε. Πην αλαιπηηθά 

δεκηνπξγήζεθαλ 2 αζπξφκαπξεο δηαθεκίζεηο, φπνπ ε κία ήηαλ κηα ζηαηηθή 

δηαθήκηζε (Γηαθήκηζε 1) θαη ε δεχηεξε έδηλε κηα αίζζεζε θίλεζεο (Γηαθήκηζε 2). 

Αληίζηνηρα νη ίδηεο δηαθεκίζεηο δηακνξθψζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηε δηαθνξά 

φκσο φηη ήηαλ έγρξσκεο, φπνπ εηδηθφηεξα δεκηνπξγήζεθε κηα έγρξσκε ζηαηηθή 

δηαθήκηζε (Γηαθήκηζε 3) θαη κηα έγρξσκε δηαθήκηζε κε ηελ αίζζεζε θίλεζεο 
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(Γηαθήκηζε 4). Δπηπιένλ θαη ζηηο ηέζζεξηο δηαθεκίζεηο ππήξρε επηγξαθή αλαθνξηθά 

κε ην ηαμίδη ζηε Disneyland Paris θαζψο θαη ην κέξνο ζην νπνίν κπνξνχλ λα 

απεπζπλζνχλ ηα άηνκα πξνθείκελνπ λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Ζ 

δηαθνξά πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ δηαθεκίζεσλ ήηαλ φηη ζηε ζηαηηθή δηαθήκηζε (θαη 

ζηηο δχν ρξσκαηηθέο εθδφζεηο), ππήξρε ην ζχλζεκα «let the memories begin» φπνπ 

θάηη αληίζηνηρν δελ ππήξρε ζηηο δηαθεκίζεηο κε ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο. θνπφο 

ηνπ πξνειέγρνπ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθαλ, ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ε ζηαηηθή δηαθήκηζε ή ε δηαθήκηζε κε θίλεζε φπσο επίζεο θαη 

ην ρξψκα επεξεάδνπλ ην ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο θαη ηεο δσληάληαο ηνπ 

παξειζφληνο.  

 

Γηαθήκηζε 1: Αζπξφκαπξε ζηαηηθή δηαθήκηζε πξνειέγρνπ  

(2
ν
 εξσηεκαηνιφγην) 
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 Γηαθήκηζε 2: Αζπξφκαπξε δηαθήκηζε πξνειέγρνπ κε ηελ αίζζεζε ηεο 

θίλεζεο (1
ν
 εξσηεκαηνιφγην) 

 

 

Γηαθήκηζε 3: Έγρξσκε ζηαηηθή δηαθήκηζε πξνειέγρνπ  

(1
ν
 εξσηεκαηνιφγην) 
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 Γηαθήκηζε 4: Έγρξσκε δηαθήκηζε πξνειέγρνπ κε ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο  

(2
ν 
εξσηεκαηνιφγην) 

 

3.2.3. Απνηειέζκαηα πξνειέγρνπ 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε SPPS πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηα απνηειέζκαηα θαη 

νη απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ πξνειέγρνπ παξνπζηάδνπλ εγθπξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία. Γηα λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο πξνειέγρνπ, αξρηθά ζα παξαηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δπν 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη έπεηηα ζα αθνινπζήζεη ε ζχγθξηζε ηνπο αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο δηαθήκηζεο (εάλ είλαη ζηαηηθή ή εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο θίλεζεο) θαη 

αλάινγα κε ην ρξψκα ηεο δηαθήκηζεο (έγρξσκε ή αζπξφκαπξε). 

 

3.2.3.1. ύγθξηζε έγρξσκεο ζηαηηθήο δηαθήκηζεο – αζπξόκαπξεο κε           

θίλεζε δηαθήκηζεο 

Γηα ηελ εξψηεζε εάλ νη εξσηψκελνη έλησζαλ λνζηαιγία βιέπνληαο ηε 

δηαθήκηζε ππήξρε κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν δηαθεκίζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ έγρξσκε ζηαηηθή δηαθήκηζε ηα άηνκα πνπ ζπκθσλήζαλ φηη έλησζαλ 

λνζηαιγία ήηαλ κφιηο ην 1/3 έλαληη ησλ αηφκσλ πνπ ζπκθσλήζαλ ζηελ 

αζπξφκαπξε κε θίλεζε δηαθήκηζε. ηελ αζπξφκαπξε κε θίλεζε δηαθήκηζε 

ππήξραλ πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην εάλ νη εξσηψκελνη 
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αλαπφιεζαλ ην παξειζφλ, ελψ ζηελ έγρξσκε ζηαηηθή δηαθήκηζε νη απαληήζεηο 

ήηαλ πην νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο (θπξίσο νπδέηεξν θαη ζπκθσλψ). Ζ 

αζπξφκαπξε κε θίλεζε δηαθήκηζε παξνπζίαζε ζεηηθέο απαληήζεηο θαη ηαμίδεςε 

ηνπο εξσηψκελνπο πίζσ ζην παξειζφλ. Αληίζεηα ε έγρξσκε ζηαηηθή δηαθήκηζε 

δίραζε ηνπο εξσηψκελνπο, φπνπ νη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ πεξίπνπ ηζφπνζεο ζηελ 

θιίκαθα «δηαθσλψ-νπδέηεξν-ζπκθσλψ». ηελ εξψηεζε εάλ είλαη κηα λνζηαιγηθή 

δηαθήκηζε, ζηελ αζπξφκαπξε κε θίλεζε δηαθήκηζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηψκελσλ ζπκθψλεζαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε απνηειεί κηα λνζηαιγηθή 

δηαθήκηζε. ηελ έγρξσκε ζηαηηθή δηαθήκηζε, νη απαληήζεηο κεηαμχ ησλ 2 άθξσλ 

(δηαθσλψ απφιπηα/δηαθσλψ θαη ζπκθσλψ/ ζπκθσλψ απφιπηα) παξνπζίαζαλ 

δηαθνξά κε απνηέιεζκα λα κε ραξαθηεξίδεηαη σο κηα λνζηαιγηθή δηαθήκηζε. 

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα:  

χγθξηζε έγρξσκεο ζηαηηθήο δηαθήκηζεο – αζπξφκαπξεο κε θίλεζε δηαθήκηζεο 

Δξψηεζε 
Έγρξσκε ζηαηηθή 

δηαθήκηζε 

Αζπξφκαπξε κε θίλεζε 

δηαθήκηζε 

Έλησζα λνζηαιγία 

βιέπνληαο απηή ηε 

δηαθήκηζε 

πκθψλεζε πνζνζηφ 

(13,3%) 

πκθψλεζε πνζνζηφ 

(40%) 

Αλαπφιεζα ην παξειζφλ 

βιέπνληαο ηε δηαθήκηζε 

πκθψλεζε πνζνζηφ 

(40%) 

πκθψλεζε πνζνζηφ 

(53,3) 

Ζ δηαθήκηζε κε πήγε 

πίζσ ζην ρξφλν 

πκθψλεζε πνζνζηφ 

(33,4%) 

πκθψλεζε πνζνζηφ 

(60%) 

Δίλαη κηα λνζηαιγηθή 

δηαθήκηζε 

πκθψλεζε πνζνζηφ 

(20%) 

πκθψλεζε πνζνζηφ 

(67,7) 

Πίλαθαο 3: πγθξηηηθφο πίλαθαο έγρξσκεο ζηαηηθήο δηαθήκηζεο   

αζπξφκαπξεο κε θίλεζε δηαθήκηζεο 
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3.2.3.2. ύγθξηζε αζπξόκαπξεο ζηαηηθήο δηαθήκηζεο – έγρξσκεο κε  

θίλεζε δηαθήκηζεο 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο, ην αίζζεκα ηεο λνζηαιγίαο ήηαλ κε δηαθνξά πην 

έληνλν ζηελ αζπξφκαπξε ζηαηηθή δηαθήκηζε έλαληη ηεο έγρξσκεο κε θίλεζε 

δηαθήκηζεο. ην ίδην κήθνο θχκαηνο είλαη θαη νη απαληήζεηο αλαθνξηθά κε ην εάλ νη 

εξσηψκελνη αλαπφιεζαλ ην παξειζφλ βιέπνληαο ηε δηαθήκηζε. Πην αλαιπηηθά 

ζηελ αζπξφκαπξε ζηαηηθή δηαθήκηζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ 

ήηαλ ζεηηθφ θαη νη εξσηψκελνη αλαπφιεζαλ ην παξειζφλ. Αληίζεηα ζηελ έγρξσκε 

κε θίλεζε δηαθήκηζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε αξλεηηθά 

θαη φηη δελ αλαπφιεζε ην παξειζφλ. Ζ αζπξφκαπξε ζηαηηθή δηαθήκηζε κεηέθεξε ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ εξσηψκελσλ πίζσ ζην ρξφλν ελψ αληίζεηα ζηελ έγρξσκε 

κε θίλεζε δηαθήκηζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε αξλεηηθά. Όζν αθνξά ην 

εάλ πξφθεηηαη γηα κηα λνζηαιγηθή δηαθήκηζε, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνειέγρνπ, ε αζπξφκαπξε ζηαηηθή δηαθήκηζε είλαη δπλαηφ λα 

ραξαθηεξηζηεί σο κηα λνζηαιγηθή δηαθήκηζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε έγρξσκε κε 

θίλεζε δηαθήκηζε ραξαθηεξίζηεθε σο κηα κε λνζηαιγηθή δηαθήκηζε αθνχ νη 

απαληήζεηο θπκαίλνληαη κεηαμχ δηαθσλψ απφιπηα θαη νπδέηεξν. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα αλαθεξζεί φηη ε δηαθνξά ζηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ 2 

δηαθεκίζεσλ ήηαλ κεγάιε. 

χγθξηζε αζπξφκαπξεο ζηαηηθήο δηαθήκηζεο – έγρξσκεο κε θίλεζε δηαθήκηζεο 

Δξψηεζε 
Αζπξφκαπξε ζηαηηθή 

δηαθήκηζε  

Έγρξσκε κε θίλεζε 

δηαθήκηζε 

Έλησζα λνζηαιγία 

βιέπνληαο απηή ηε 

δηαθήκηζε 

πκθψλεζε πνζνζηφ  

(73,3%) 

πκθψλεζε πνζνζηφ 

(20%) 

Αλαπφιεζα ην παξειζφλ 

βιέπνληαο ηε δηαθήκηζε 

πκθψλεζε πνζνζηφ 

(60%) 

πκθψλεζε πνζνζηφ 

(20%) 

Ζ δηαθήκηζε κε πήγε 

πίζσ ζην ρξφλν 

 πκθψλεζε πνζνζηφ 

(53,3%) 

πκθψλεζε πνζνζηφ 

(26,7%) 

Δίλαη κηα λνζηαιγηθή 

δηαθήκηζε 

πκθψλεζε πνζνζηφ 

(73,3%) 
πκθψλεζε πνζνζηφ (6,7) 
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Πίλαθαο 4: πγθξηηηθφο πίλαθαο αζπξφκαπξεο ζηαηηθήο δηαθήκηζεο – 

έγρξσκεο κε θίλεζε δηαθήκηζεο 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη απαληήζεηο κεηαμχ ησλ δπν 

έγρξσκσλ δηαθεκίζεσλ δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή απφθιηζε γηα ηελ εξψηεζε 

εάλ νη ζπκκεηέρνληεο έλησζαλ λνζηαιγία βιέπνληαο ηε δηαθήκηζε ελψ ζηελ 

έγρξσκε ζηαηηθή δηαθήκηζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ αλαπφιεζε 

ην παξειζφλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ έγρξσκε κε θίλεζε δηαθήκηζε. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ε έγρξσκε ζηαηηθή δηαθήκηζε, κε κηθξή δηαθνξά, ηαμίδεςε ηνπο εξσηψκελνπο πίζσ 

ζην ρξφλν ελψ ήηαλ ιηγφηεξνη απηνί πνπ δηαθψλεζαλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ έγρξσκε 

κε θίλεζε δηαθήκηζε. Δλ θαηαθιείδη κε βάζεη ηηο απαληήζεηο πξνθχπηεη ην 

απνηέιεζκα φηη νη δχν έγρξσκεο δηαθεκίζεηο δε ζεσξήζεθαλ λνζηαιγηθέο, κε ηηο 

απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη κεηαμχ «δηαθσλψ απφιπηα-δηαθσλψ-νπδέηεξν». Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά νη δχν αζπξφκαπξεο δηαθεκίζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

λνζηαιγηθέο θαη εηδηθφηεξα ε αζπξφκαπξε ζηαηηθή δηαθήκηζε ε νπνία ζπλδέεηαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ κε ην αίζζεκα ηεο λνζηαιγίαο. Πην αλαιπηηθά ε αζπξφκαπξε 

ζηαηηθή δηαθήκηζε πξνθάιεζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αζπξφκαπξε κε θίλεζε δηαθήκηζε θαη ζπγρξφλσο ηαμίδεςε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ ζην παξειζφλ έλαληη ηεο αζπξφκαπξεο κε 

θίλεζε δηαθήκηζεο, ε νπνία εκπεξηείρε θαη αξλεηηθέο απαληήζεηο. Με βάζεη φια ηα 

παξαπάλσ, ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη πην θαηάιιειεο δηαθεκίζεηο 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πείξακα είλαη νη δχν ζηαηηθέο δηαθεκίζεηο φπνπ ε κηα 

ζα είλαη ε αζπξφκαπξε δηαθήκηζε θαη ε άιιε ε έγρξσκε δηαθήκηζε.  Απηή ε 

δηαπίζησζε ζπκπίπηεη θαη κε ηε ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

απνηέιεζε ηε βάζε ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θαη ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ πεηξάκαηνο.  

 

3.3 Αλάιπζε δείγκαηνο ηεο έξεπλαο 

ε θάζε έξεπλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ν πιεζπζκφο, ν νπνίνο 

είλαη κηα νκάδα αηφκσλ ε νπνία θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη 

ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ απνηειεί ηελ ππάξρνπζα αγνξά ζηφρν ή 

ηε δπλεηηθή αγνξά-ζηφρν. Βέβαηα ζεκαληηθφ είλαη θαη ην δείγκα πνπ επηιέγεηαη, ην 

νπνίν απνηειεί κηα ππφ θαηεγνξία ηνπ πιεζπζκνχ ε νπνία ηνλ εθπξνζσπεί ελψ 

ζεκαληηθφ είλαη θαη ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην, ην νπνίν απνηειεί κηα ιίζηα ηνπ 
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πιεζπζκνχ απφ ηελ νπνία ην άηνκν πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ έξεπλα δηαιέγεη άηνκα 

πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζε απηή. πλεπψο είλαη εκθαλέο φηη ην δεηγκαηνιεπηηθφ 

πιαίζην θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

έξεπλα ζεσξνχληαη θξίζηκνη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο είλαη σθέιηκν λα δίλεηαη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη πξνζνρή ψζηε λα είλαη έγθπξε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δείγκα είλαη πνιχ κεγάιν ή αληίζεηα πνιχ 

κηθξφ κπνξεί λα επηθέξεη πξνβιήκαηα ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ 

ζηαηηζηηθή ηνπο εγθπξφηεηα. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία έλα απνδεθηφ δείγκα 

αζθαιείαο ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα εμαζθαιίζεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 100 θαη 200 ζπκκεηερφλησλ. Σν δείγκα ιφγσ  

ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ, ζπιιέρζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

ρηνλφκπαιαο (snowball sample). χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν 

δεηγκαηνιεςίαο, νη ζπκκεηέρνληεο πξνηείλνπλ θαη επηπιένλ άηνκα γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Αξρηθά ν ζπληάθηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεκηνπξγεί 

κηα ιίζηα κε δπλεηηθνχο ζπκκεηέρνληεο θαη έπεηηα ηνπο θαιεί λα ζπκπιεξψζνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην. ηε ζπλέρεηα, αθνχ νινθιεξψζνπλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, δεηείηαη λα ζπζηήζνπλ θαη επηπξφζζεηα άηνκα ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα.   

ηελ παξνχζα έξεπλα πεξίπνπ ην 50% ησλ ζπκκεηερφλησλ έιαβε ηελ 

αζπξφκαπξε δηαθήκηζε ηεο Disneyland θαη ην άιιν 50% έιαβε ηελ έγρξσκε 

δηαθήκηζε ηεο Disneyland. Πην ζπγθεθξηκέλα ην δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 160 

άηνκα,  82 γπλαίθεο (51,25%) θαη 78 άληξεο (48,75%). Σν εχξνο ηεο ειηθίαο ήηαλ 

18-30 εηψλ φπνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ κεηαμχ 22-25 εηψλ 

(51,25%). Όζν αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (76,88%) ήηαλ απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ, ελψ ην 

ππφινηπν πνζνζηφ ήηαλ απφθνηηνη ιπθείνπ, ηερληθήο ζρνιήο/ΗΔΚ ή θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ.  
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Μεηαβιεηέο πρλόηεηα Πνζνζηό 

Φύιν 

Άληξαο 

Γπλαίθα 

 

78 

82 

 

48,75% 

51,25% 

Ηιηθία 

18-21 

22-25 

26-30 

 

25 

82 

53 

 

15,62% 

51,25% 

33,13% 

Εθπαηδεπηηθό Επίπεδν 

Λχθεην 

Σερληθή ρνιή/ΗΔΚ 

Παλεπηζηήκην 

Μεηαπηπρηαθφ 

Γηδαθηνξηθφ 

 

10 

8 

123 

18 

1 

 

6,25% 

5% 

76,88% 

11,25% 

0,62% 

 Πίλαθαο 5: Πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ πεηξάκαηνο  

 

3.4 Παξνπζίαζε δηαθεκίζεσλ ηεο έξεπλαο  

Οη δηαθεκίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πείξακα ήηαλ δχν. Πην αλαιπηηθά 

ήηαλ νη δχν δηαθεκίζεηο πνπ βάζεη ηνπ πξνειέγρνπ θξίζεθαλ σο νη πην θαηάιιειεο  

θαη νη νπνίεο ήηαλ νη δχν ζηαηηθέο δηαθεκίζεηο φπνπ ε κηα ήηαλ έγρξσκε δηαθήκηζε 

(Γηαθήκηζε 5) θαη ε δεχηεξε ήηαλ αζπξφκαπξε δηαθήκηζε (Γηαθήκηζε 6). ηηο δχν 

δηαθεκίζεηο ππήξρε ην ζχλζεκα «let the memories begin» φπσο επίζεο 

αλαγξαθφηαλ θαη ην φλνκα ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ πνπ νξγαλψλεη ηελ εθδξνκή. 

Με ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθεκίζεσλ ζθνπφο είλαη λα κειεηεζεί ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ην ρξψκα επεξεάδεη ην ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο θαη ην ζηνηρείν 

ηεο δσληάληαο ηνπ παξειζφληνο ζε ζρέζε κε νξηζκέλεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 
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Γηαθήκηζε 5: Έγρξσκε δηαθήκηζε πεηξάκαηνο 

 

 Γηαθήκηζε 6: Αζπξφκαπξε δηαθήκηζε πεηξάκαηνο 
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3.5 Παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

Ζ δεκηνπξγία θαη ε αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ην πείξακα έγηλε βάζεη ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο, ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη 

ηεο βηβιηνγξαθίαο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείην απφ 45 εξσηήζεηο νη νπνίεο 

είραλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζε 5 ελφηεηεο κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπο. Ζ πξψηε 

ελφηεηα πεξηειάκβαλε 4 εξσηήζεηο  πνπ αθνξνχζαλ ηε ζηάζε ησλ εξσηψκελσλ γηα 

ην ζεκαηηθφ πάξθν Disneyland πξηλ δνχλε ηε δηαθήκηζε. ηε δεχηεξε ελφηεηα 

δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παξαηεξήζνπλ κε πξνζνρή ηε δηαθήκηζε θαη 

έπεηηα λα απαληήζνπλ ζε 18 εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχζαλ, νη νπνίεο είραλ ζρέζε 

κε ηε ζηάζε ηνπο γηα ηε δηαθήκηζε θαη ην θαηά πφζν ηνπο πξνθάιεζε ην αίζζεκα 

ηεο λνζηαιγίαο. Οη εξσηήζεηο ηεο ηξίηεο ελφηεηαο πνπ είλαη 8 είραλ ζρέζε κε ηε 

ζηάζε ησλ εξσηψκελσλ γηα ην δηαθεκηδφκελν ζεκαηηθφ πάξθν ηεο Disneyland θαη 

νη εξσηήζεηο ηεο ηέηαξηεο ελφηεηαο πνπ είλαη 12 κε ηελ θιεξνλνκηά πνπ έρεη ε 

Disneyland σο κάξθα. Σέινο ε πέκπηε ελφηεηα απνηειείην απφ 3 εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

κε ην θχιν, κε ηελ ειηθία θαη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν. Οη εξσηήζεηο ησλ 

παξαπάλσ ελνηήησλ αληιήζεθαλ απφ πξνγελέζηεξα άξζξα θαη κειέηεο. Πην 

αλαιπηηθά  νη εξσηήζεηο γηα ηνλ εθλεπξηζκφ (irritation) αληιήζεθαλ απφ ηνπο 

Duncan & Nelson, (1985). Οη εξσηήζεηο γηα ηε λνζηαιγία θαη ηε δσληάληα ησλ 

εηθφλσλ ηνπ παξειζφληνο αληιήζεθαλ απφ ηνπο Merchant & Rose, (1990). Οη 

εξσηήζεηο γηα ηε ζηάζε έλαληη ηεο δηαθήκηζεο, αληιήζεθαλ απφ ηνπο Menzel & 

Kennedy, (1994). Σέινο νη εξσηήζεηο γηα ηε ζηάζε έλαληη ηνπ πξντφληνο θαη ηεο 

πξφζεζεο γηα αγνξά αληιήζεθε απφ ηνπο Geuens & De Pelsmacker, (1998).  

Σν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε θαη αλαπηχρζεθε δηαδηθηπαθά κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ Google forms θαη ε δηαλνκή ηνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν θπξίσο ζηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο 

θαη ζηα email. Όζν αθνξά ηνλ ηχπν ησλ εξσηήζεσλ, θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ επηιέρζεθε ε πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ λα είλαη θιεηζηνχ 

ηχπνπ κε ηε κνξθή ηεο θιίκαθαο Likert θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα ππάξρεη 

πεληαβάζκηα θιίκαθα κε δηαβάζκηζε απφ «1=Γηαθσλψ Απφιπηα» έσο 

«5=πκθσλψ Απφιπηα». Παξάιιεια ππήξρε θαη κηα εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ ε 

νπνία αθνξά ηε δήισζε ηεο ειηθίαο. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ε 

ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ εζεινληηθή, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ πξνζπκία 
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ησλ εξσηψκελσλ λα ζπκκεηέρνπλ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ζπκβάιιεη κε ζεηηθφ ηξφπν 

ζηελ εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεσλ. ε απηφ ζπλέβαιε ε εηζαγσγηθή παξάγξαθνο 

πνπ ππήξρε ζηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία εμεγνχζε φηη ε δηαδηθαζία 

είλαη αλψλπκε, ην ρξφλν πνπ ζα δηαξθέζεη ε ζπκπιήξσζε ηνπ (πεξίπνπ 10 ιεπηά) 

θαη φηη ηα απνηειέζκαηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. 

Καηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο έξεπλεο είλαη νη απαληήζεηο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ λα παξνπζηάδνπλ εγθπξφηεηα (validity) θαη 

αμηνπηζηία (reliability). Ο φξνο εγθπξφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ πηζηφηεηαο πνπ 

ην εξσηεκαηνιφγην κεηξάεη φλησο απηέο ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο 

δεκηνπξγήζεθε λα κεηξάεη.  Βέβαηα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ πνηθίινη 

ηχπνη εγθπξφηεηαο, φπνπ νη ηξεηο πην ζεκαληηθνί είλαη νη εμήο: 

 Δγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ (content validity): ε εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ 

αθνξά ην βαζκφ πνπ ε θιίκαθα κέηξεζεο κεηξάεη ην ζχλνιν ηνπ 

δεηνπκέλνπ γηα ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί. 

 Δγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (construct validity): ε 

εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο αθνξά ηνλ βαζκφ πνπ ε θιίκαθα 

κέηξεζεο κεηξάεη αθξηβψο ηελ κεηαβιεηή πνπ έρεη νξίζεη φηη κεηξάεη.  

 Δγθπξφηεηα βάζεη θξηηήξησλ (criterion validity): ε εγθπξφηεηα βάζεη 

θξηηήξησλ αθνξά ηελ αλαδήηεζε ελφο θξηηεξίνπ κε βάζε ην νπνίν ζα 

απνθαζηζηεί φηη ε θιίκαθα φλησο κεηξάεη ηελ έλλνηα πνπ έρεη νξηζηεί φηη 

κεηξάεη. 

Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ζηε 

ζπλέπεηα κε ηελ νπνία ην εξσηεκαηνιφγην κεηξάεη ηε κεηαβιεηή ηελ νπνία 

ηζρπξίδεηαη φηη κεηξά θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα δίλεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα ππφ ηηο 

ίδηεο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ ε αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ 

ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο. Βέβαηα ζε απηφ ην ζεκείν πξέπεη 

λα αλαθεξζεί φηη ε αμηνπηζηία αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο θιίκαθαο θαη φρη 

ζηελ ίδηα ηελ θιίκαθα. Δπίζεο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρνπλ πνηθίινη ηχπνη 

αμηνπηζηίαο νη νπνίνη είλαη νη αθφινπζνη: 
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 Αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (internal consistency): ε απηή ηελ 

πεξίπησζε αμηνινγείηαη ε νκνηνγέλεηα ησλ εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο 

 Αμηνπηζηία ησλ επαλαιεπηηθψλ κεηξήζεσλ ή ειέγρνπ - επαλειέγρνπ 

(test, retest): ε αμηνπηζηία ησλ επαλαιεπηηθψλ κεηξήζεσλ ή ειέγρνπ – 

επαλειέγρνπ αμηνινγεί ηε ζηαζεξφηεηα ησλ απαληήζεσλ 

 Αμηνπηζηία ησλ ελαιιαθηηθψλ ηχπσλ (alternative forms of reliability or 

parallel-forms of reliability): ε απηή ηελ πεξίπησζε πθίζηαληαη δχν 

παξάιιεινη ηχπνη ηεο ίδηαο θιίκαθαο φπνπ εθαξκφδνληαη ζηα ίδηα άηνκα, 

πξψηα εθαξκφδεηαη ν έλαο ηχπνο θαη ζηε ζπλέρεηα ν άιινο. Έπεηηα 

ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ κεηαμχ ηνπο βαζκνινγηψλ 

 Αμηνπηζηία ησλ εκίζεσλ (split-half reliability): ε απηή ηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρνπλ δπν παξάιιεινη ηχπνη, εθαξκφδεηαη μερσξηζηά ε 

θιίκαθα κία θνξά αιιά βαζκνινγνχληαη ρσξηζηά νη άξηηεο εξσηήζεηο 

θαη ρσξηζηά νη πεξηηηέο εξσηήζεηο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε αμηνπηζηία ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο Cronbach Alpha. Απνηειεί ην πην ζπλεζηζκέλν κέηξν 

ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο φηαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη εξσηήζεηο πνπ είλαη δνκεκέλεο κε ηελ θιίκαθα Likert θαη 

κεηξάεη ην πφζν ζηελά ζπζρεηίδεηαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ. Ο δείθηεο Cronbach 

alpha ιακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1 , φπνπ ην 0 εξκελεχεηαη σο έιιεηςε αμηνπηζηίαο 

θαη ην 1 σο ηζρπξά αμηφπηζηε θιίκαθα. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε πνπ είλαη κεγαιχηεξεο 

ηνπ 0.7 ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε ην 

εξσηεκαηνιφγην θαη νη απαληήζεηο θξίλνληαη αμηφπηζηεο. 

 

3.6 Αλάιπζε ζηαηηζηηθώλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπιινγήο ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, πξνθείκελνπ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ην νπνίν απνηειεί έλα 
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ζηαηηζηηθφ παθέην αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα 

ρξήζεηο ζηαηηζηηθψλ ζπλαξηήζεσλ νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ηε κνληεινπνίεζε ηνπο θαζψο θαη ηε γξαθηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εξγαιεία T-test θαη ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (regression 

analysis). Αξρηθά ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ηνπ T-

test είλαη λα ππάξρεη θαλνληθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο. Ζ ρξήζε ηνπ T-test 

ελδείθλπηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε δχν πεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε πεξίπησζε είλαη φηαλ 

ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη δηρνηνκηθή θαη απηφ πνπ επηδηψθεη λα δηαπηζηψζεη ν 

εξεπλεηήο είλαη ν έιεγρνο ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ (ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο) 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο δηρνηνκηθήο κεηαβιεηήο.  Ζ δεχηεξε πεξίπησζε είλαη φηαλ 

o εξεπλεηήο επηζπκεί λα ζπγθξίλεη ηνπο κέζνπο κηαο κεηαβιεηήο γηα δπν 

εμαξηεκέλα δείγκαηα.  Σν δεχηεξν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ε αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο, κειεηάεη ηε ζρέζε κηα εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ζ εμαξηεκέλε θαη ε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή κπνξνχλ λα είλαη κεηαβιεηέο δηαζηήκαηνο (interval), θαλνληθέο 

κεηαβιεηέο (ordinal) θαη κεηαβιεηέο θιίκαθαο (scale). Μέζσ ηεο αλάιπζεο 

παιηλδξφκεζεο θαη ησλ καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη 

πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπζρέηηζε ηεο 

κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. ηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο ζα απεηθνλίδεηαη θαη 

ζηνλ πίλαθα ηεο επφκελεο ελφηεηαο, νη κεηαβιεηέο ειέγρνπ είλαη νη εμήο: 

 ηάζε γηα ην πξντφλ (πξηλ δνχλε νη εξσηψκελνη ηε δηαθήκηζε) 

 Φχιν 

 Ζιηθία 

 Μνξθσηηθφ επίπεδν 

 Δπίζθεςε ζηε Disneyland, 

  ελψ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ννζηαιγία γηα ην παξειζφλ 

 Εσληάληα εηθφλσλ ηνπ παξειζφληνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΘΟ 4: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ  

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηαζζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Οη απαληήζεηο θαη ζηα 

δπν εξσηεκαηνιφγηα, κε ηελ αζπξφκαπξε θαη ηελ έγρξσκε δηαθήκηζε, ήηαλ θπξίσο 

ζεηηθέο γηα ην εάλ ηνπο αξέζεη ε Disneyland, αλ πηζηεχνπλ φηη είλαη κηα θαιή κάξθα 

(Αζπξφκαπξε δηαθήκηζε 90% θαη έγρξσκε δηαθήκηζε 92,5%) θαη αλ ληψζνπλ 

ζεηηθά απέλαληη ηεο (Αζπξφκαπξε δηαθήκηζε 73,8% θαη έγρξσκε δηαθήκηζε 

73,8%), παξφιν πνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ έρεη 

επηζθεθηεί ην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ πάξθν. 

Ζ αζπξφκαπξε δηαθήκηζε είρε ιηγφηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο αλαθνξηθά κε ην 

εάλ άξεζε ζηνπο εξσηψκελνπο (27,6%), νη νπνίνη φκσο δηαθψλεζαλ θαη κε ηελ 

εξψηεζε φηη δε ηε ζεσξνχλ ελδηαθέξνπζα (62,5%). Δπηπξφζζεηα δε ζεσξήζεθε σο 

κηα επράξηζηε θαη ρηνπκνξηζηηθή δηαθήκηζε (Γηάγξακκα 1), παξνπζίαζε πςειά 

πνζνζηά ζηελ εξψηεζε φηη είλαη εχθνιν λα ηελ μεράζεη ν απνδέθηεο (Γηάγξακκα 2) 

ελψ παξνπζίαζε θαη πςειφηεξα πνζνζηά φηη είλαη κηα ελνριεηηθή δηαθήκηζε 

(Γηάγξακκα 3), ζε ζχγθξηζε κε ηελ έγρξσκε δηαθήκηζε. Ο παξάγνληαο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εάλ απηή ζεσξείηαη πεηζηηθή, θαίλεηαη λα δίραζε ηνπο 

εξσηψκελνπο φπνπ νη απαληήζεηο ηνπο θπκαίλνληαη ζην «δηαθσλψ-νπδέηεξν-

ζπκθσλψ». Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ, απηφ νθείιεηαη ζε 

παξακέηξνπο φπσο είλαη ε ειηθία, ην θχιν θαη εάλ έρνπλ επηζθεθηεί ην ζεκαηηθφ 

πάξθν. Όζν αθνξά ην ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο, ζηελ αζπξφκαπξε δηαθήκηζε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ αλαπφιεζε ην παξειζφλ (62,5%), πήγε πίζσ 

ζην ρξφλν (58,8%) θαη έλησζε λνζηαιγία γηα ηελ επνρή πνπ πεξηγξάθεηαη (45%). Σν 

παξαπάλσ θαηαδεηθλχεη φηη ηζρχεη ε ππφζεζε 1. Βέβαηα ζηελ εξψηεζε κε ην εάλ 

ράζεθαλ ζηελ επνρή πνπ δηαδξακαηίδεηαη ε δηαθήκηζε, νη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη 

λα δηράζηεθαλ. Απηφ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζην φηη φζνη απάληεζαλ φηη 

ζπκθσλνχλ ζπλδένπλ ηε δηαθήκηζε κε ην αίζζεκα ηεο λνζηαιγίαο θαη ηνπ 

παξειζφληνο, ελψ φζνη απάληεζαλ φηη δηαθσλνχλ κε ην γεγνλφο φηη ε δηαθήκηζε 

δελ είρε ηελ απαηηνχκελε δσληάληα θαη θηλεηηθφηεηα γηα λα επηηχρεη θάηη ηέηνην. 

Όζν αθνξά ην ζηνηρείν ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δσληάληαο ηνπ παξειζφληνο, 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, πξνθιήζεθε ζε ειάρηζην βαζκφ.  
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Γηάγξακκα 1: Αζπξφκαπξε δηαθήκηζε 

 

Γηάγξακκα 2: Αζπξφκαπξε δηαθήκηζε 

 

Γηάγξακκα 3: Αζπξφκαπξε δηαθήκηζε 
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε έγρξσκε δηαθήκηζε είρε θπξίσο ζεηηθέο απαληήζεηο 

θαζψο κε βάζε ηα πνζνζηά θάλεθε φηη ήηαλ ηδηαίηεξα αξεζηή (78,8%), επράξηζηε 

(80,1%), ελδηαθέξνπζα, ρηνπκνξηζηηθή (Γηάγξακκα 4) θαη φρη ελνριεηηθή 

(Γηάγξακκα 5), ην νπνίν θαηαδεηθλχεη φηη ηζρχεη ην ζθέινο iv απφ ηελ ππφζεζε 3. 

Σα παξαπάλσ έρνπλ σο άκεζε απφξξνηα ε δηαθήκηζε λα ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο σο κηα δηαθήκηζε πνπ είλαη πεηζηηθή (62,6%), απνηειεζκαηηθή θαη 

δχζθνιν λα μεραζηεί (Γηάγξακκα 6), αθνχ απνηππψλεηαη έληνλα ζηε κλήκε ησλ 

απνδεθηψλ. ηελ έγρξσκε δηαθήκηζε ην πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ πνπ αλαπφιεζε 

ην παξειζφλ (36,3%), ηαμίδεςε πίζσ ζην ρξφλν (31,3%), ράζεθε ζηελ επνρή πνπ 

δηαδξακαηίδεηαη ε δηαθήκηζε (16,3%) θαη έλησζε λνζηαιγία γηα ηελ επνρή πνπ 

πεξηγξάθεηαη (22,5%) ήηαλ κηθξφηεξν έλαληη ηεο αζπξφκαπξεο δηαθήκηζεο. 

Αληίζεηα ην ζηνηρείν ηεο θαληαζίαο πξνθιήζεθε ζε έλαλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ 

έγρξσκε δηαθήκηζε, γηα φια εθείλα ηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζεκαηηθφ πάξθν (45,4%) ελψ παξάιιεια ηφλσζε ην αίζζεκα ηεο θαληαζίαο ζηνπο 

απνδέθηεο θαη ηνπο δεκηνχξγεζε ηελ αίζζεζε φηη βξίζθνληαη ζην ζεκαηηθφ πάξθν 

ζην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ε δηαθήκηζε. Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνπλ φηη ηζρχεη ε 

ππφζεζε 2. 

 

Γηάγξακκα 4: Έγρξσκε δηαθήκηζε 
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Γηάγξακκα 5: Έγρξσκε δηαθήκηζε 

 

Γηάγξακκα  6: Έγρξσκε δηαθήκηζε 

Οη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ άπνςε ηνπο γηα ην 

δηαθεκηδφκελν ζεκαηηθφ πάξθν (Disneyland), δελ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο θαζψο νη απαληήζεηο ήηαλ θπξίσο ζεηηθέο. Πην αλαιπηηθά 

ην ραξαθηήξηζαλ σο έλα αξεζηφ (Αζπξφκαπξε δηαθήκηζε 80% θαη έγρξσκε 

δηαθήκηζε 76,3%) θαη θαιφ ζεκαηηθφ πάξθν (Αζπξφκαπξε δηαθήκηζε 87,5% θαη 

έγρξσκε δηαθήκηζε 88,8%) πνπ ζα ην πξφηεηλαλ θαη ζε άιια άηνκα (Αζπξφκαπξε 

δηαθήκηζε 61,3% θαη έγρξσκε δηαθήκηζε 53,7%). Δηδηθφηεξα ζηελ έγρξσκε 

δηαθήκηζε νη απαληήζεηο ήηαλ πην μεθάζαξεο θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζεηηθέο, κε 

ηνπο εξσηψκελνπο λα ληψζνπλ ζεηηθά απέλαληη ζην δηαθεκηδφκελν ζεκαηηθφ πάξθν 

(82,5%) θαη λα είλαη πξφζπκνη λα επηιέμνπλ κηα εθδξνκή γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
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ζεκαηηθφ πάξθν (71,2%). Παξάιιεια νη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ θάζεηα αξλεηηθέο 

ζην φηη ζα πξνηηκνχζαλ έλα άιιν ζεκαηηθφ πάξθν (18,8%) θαη φηη δε ζα είραλε 

ζθεθηεί λα επηζθεθηεί ηε Disneyland (11,3%). Σα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ φηη 

ηθαλνπνηείηαη ην ζθέινο ii απφ ηελ ππφζεζε 3. Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ, ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ζεσξνχλ ηε 

κάξθα Disneyland κηα ηζρπξή κάξθα ε νπνία έρεη μεθάζαξε θαη εδξαησκέλε ζέζε 

ζην κπαιφ ησλ αηφκσλ. Ζ ζέζε απηή δελ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

ρξψκα ηεο δηαθήκηζεο θαζψο νη απαληήζεηο θαη ζηνπο δπν ηχπνπο δηαθήκηζεο 

(αζπξφκαπξε θαη έγρξσκε) θπκαίλνληαη κεηαμχ «ζπκθσλψ θαη ζπκθσλψ 

απφιπηα». Βέβαηα ζε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη απαληήζεηο ζηελ 

έγρξσκε δηαθήκηζε ήηαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ πην ζεηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ 

αζπξφκαπξε δηαθήκηζε. Πην αλαιπηηθά νη εξσηψκελνη ραξαθηήξηζαλ ηε κάξθα ηνπ 

ζεκαηηθνχ πάξθνπ Disneyland σο κηα ζηηβαξή κάξθα (Αζπξφκαπξε δηαθήκηζε 

78,8% θαη έγρξσκε δηαθήκηζε 88,8%), σο κηα θεξέγγπα κάξθα (Αζπξφκαπξε 

δηαθήκηζε 65% θαη έγρξσκε δηαθήκηζε 76,3%) θαη σο κηα κάξθα κε θιεξνλνκηά 

(Αζπξφκαπξε δηαθήκηζε 91,3% θαη έγρξσκε δηαθήκηζε 92,5%). Απφ ηα παξαπάλσ 

πξνθχπηεη φηη ηθαλνπνηείηαη ην ζθέινο iii ηεο ππφζεζεο 3. 

Πην ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηελ αλάιπζε SPSS θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθχπηεη φηη ε αζπξφκαπξε δηαθήκηζε δεκηνπξγεί πςειφηεξε 

λνζηαιγία γηα ην παξειζφλ (nostalgia for the past), ελψ ε έγρξσκε δηαθήκηζε 

δεκηνπξγεί πην δσληαλέο εηθφλεο ηνπ παξειζφληνο (vividness of the past). Όζν 

αθνξά ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο πξνθχπηεη φηη είλαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο, εηδηθφηεξα ζηελ έγρξσκε δηαθήκηζε. Με 

βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ t-test παξαηεξείηαη φηη ε έγρξσκε δηαθήκηζε νδεγεί ζε πην 

ζεηηθή ζηάζε γηα ηε δηαθήκηζε θαη ζπγρξφλσο παξνπζηάδεη κηθξφηεξε ελφριεζε ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αζπξφκαπξε δηαθήκηζε, ην νπνίν θαηαδεηθλχεη φηη ηθαλνπνηείηαη 

ην ζθέινο i θαη iv ηεο ππφζεζεο 3.  Όζνλ αθνξά ην εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο (regression analysis), ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν κεηαβιεηέο, ηεο 

λνζηαιγίαο θαη ηεο δσληάληαο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη δχν ζπγθεληξσηηθνί 

πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ SPSS γηα ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ηεο 

αζπξφκαπξεο δηαθήκηζεο (Πίλαθαο 6) θαη γηα ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ηεο 

έγρξσκεο δηαθήκηζεο (Πίλαθαο 7 ). 
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ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο γηα ηελ αζπξφκαπξε δηαθήκηζε (regression 

analysis nostalgia) πνπ επεμεξγάδεηαη θαη αλαιχεηαη κφλν ε αζπξφκαπξε  

δηαθήκηζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο λνζηαιγηθή, νη κεηαβιεηέο "Ννζηαιγία γηα ην 

παξειζφλ" θαη "Εσληάληα ηνπ παξειζφληνο" επεξεάδνπλ ηε ζηάζε γηα ηε 

δηαθήκηζε. Δπηπιένλ, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηνλ πίλαθα, κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ sig 

γηα ηε ζηάζε γηα ηε δηαθήκηζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη νη κεηαβιεηέο ηεο 

ειηθίαο (π=0.03, κνληέιν 2), ηεο λνζηαιγίαο γηα ην παξειζφλ (π=0.04, κνληέιν 2) 

θαη ε δσληάληα ησλ εηθφλσλ ηνπ παξειζφληνο (π=0.000, κνληέιν 2). Γηα ηε ζηάζε 

γηα ην ζεκαηηθφ πάξθν, γηα ηελ πξφζεζε επίζθεςεο ζην ζεκαηηθφ πάξθν θαη γηα ηελ 

θιεξνλνκηά ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ, ζηαηηθά ζεκαληηθή είλαη ε κεηαβιεηή ηεο 

ζηάζεο γηα ην πξντφλ πξηλ νη εξσηψκελνη δνχλε ηε δηαθήκηζε (π=0.000, κνληέιν 1 

& 2). 

 

Πίλαθαο 6 :Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο γηα ηελ αζπξόκαπξε δηαθήκηζε 

  
ηάζε γηα ηε 

δηαθήκηζε 

 

Ελόριεζε 

 
ηάζε γηα ην 

ζεκαηηθό πάξθν 

 Πξόζεζε 

επίζθεςεο ζην 

ζεκαηηθό πάξθν 

 Κιεξνλνκηά ηνπ 

ζεκαηηθνύ πάξθνπ 

 
 

Μνληέιν 

1 

Μνληέιν 

2 

 Μνληέ

ιν 1 

Μνληέ

ιν 2 

 Μνληέιν 

1 

Μνληέιν 

2 

 Μνληέιν 

1 

Μνληέιν 

2 

 Μνληέιν 

1 

Μνληέιν 

2 

                
Μεταβλητέρ 

Ελέγσος 

               

ηάζε γηα ην 

πξντφλ (πξηλ δεη 

ηε δηαθήκηζε) 

 0,15 -0,18  -0,03 0,11  0,79*** 0,73***  0,73*** 0,66***  0,58*** 0,58*** 

Φχιν  0,03 -0,08  -0,17 -0,14  0,08 0,05  0,08 0,05  0,02 -0,02 

Ζιηθία  -0,10 -0,25*  0,01 0,08  -0,09 -0,11  -0,05 -0,08  0,17 0,18 

Μνξθσηηθφ 

επίπεδν 

 0,20 0,18  -0,17 -0,17  0,07 0,06  0,12 0,12  0,01 -0,01 

Δπίζθεςε 

Disneyland 

 0,16 -0,05  -0,04 0,04  0,13 0,08  -0,04 -0,08  0,08 0,05 

                

Ανεξάπτητερ 

μεταβλητέρ 

               

Ννζηαιγία γηα 

ην παξειζφλ 

  0,25*   -0,15   0,03   0,04   -0,12 

Εσληάληα 

εηθφλσλ 

παξειζφληνο 

  0,639***   -0,21   0,14   0,15   0,16 

                

R
2
  0,11 0,47  0,07 0,12  0,71 0,72  0,57 0,59  0,47 0,49 

Adjusted R
2
  0,05 0,42  0,002 0,03  0,70 0,70  0,54 0,55  0,43 0,44 

F  1,83 9,16  1,03 1,40  36,18 26,92  19,58 14,63  13,07 9,70 
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο γα ηελ έγρξσκε δηαθήκηζε 

(regression analysis vividness), επεμεξγάδεηαη θαη αλαιχεηαη κφλν ε έγρξσκε 

δηαθήκηζε, πνπ ππνδειψλεη δσληάληα ησλ εηθφλσλ ηνπ παξειζφληνο, πξνθχπηνπλ 

ηα εμήο: 

 Ζ "Ννζηαιγία γηα ην παξειζφλ" θαη ε "Εσληάληα ηνπ παξειζφληνο" 

επεξεάδνπλ ηε ζηάζε γηα ηε δηαθήκηζε,  

 Ζ  "Εσληάληα ηνπ παξειζφληνο" επεξεάδεη ηε ζηάζε γηα ην ζεκαηηθφ 

πάξθν θαη ζε ειάρηζην βαζκφ ηελ πξφζεζε αγνξάο θαη  

 Ζ "Ννζηαιγία γηα ην παξειζφλ" επεξεάδεη ηελ θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο 

ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ. 

Δπηπξφζζεηα, κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ sig, νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο 

γηα ηε ζηάζε γηα ηε δηαθήκηζε είλαη ε ζηάζε γηα ην πξντφλ πξηλ δνχλε νη 

εξσηψκελνη ηε δηαθήκηζε (π=0.007, κνληέιν 1), ε λνζηαιγία γηα ην παξειζφλ 

(π=0.03, κνληέιν 2) θαη ε δσληάληα ησλ εηθφλσλ ηνπ παξειζφληνο (π=0.00, κνληέιν 

2). Γηα ηελ ελφριεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη νη κεηαβιεηέο γηα ηε ζηάζε γηα 

ην πξντφλ πξηλ δνχλε νη εξσηψκελνη ηε δηαθήκηζε (π =0.000<0.001, κνληέιν 1 & 

π=0.002, κνληέιν 2), ε ειηθία (π=0.03, κνληέιν 1) θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

(π=0.004, κνληέιν 1 & π =0,010, κνληέιν 2). Γηα ηε ζηάζε γηα ην ζεκαηηθφ πάξθν 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη νη κεηαβιεηέο γηα ηε ζηάζε γηα ην πξντφλ πξηλ δνχλε νη 

εξσηψκελνη ηε δηαθήκηζε (π=0.000, κνληέιν 1 & 2), εάλ έρνπλε επηζθεθηεί ηε 

Disneyland (π=0.02, κνληέιν 1 & π=0.05, κνληέιν 2) θαη ε δσληάληα ησλ εηθφλσλ 

ηνπ παξειζφληνο (π=0.000, κνληέιν 2). Γηα ηελ πξφζεζε επίζθεςεο ζην ζεκαηηθφ 

πάξθν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη νη κεηαβιεηέο γηα ηε ζηάζε γηα ην πξντφλ πξηλ 

δνχλε νη εξσηψκελνη ηε δηαθήκηζε (π=0.000, κνληέιν 1 & 2) θαη ε ειηθία (π=0.001, 

κνληέιν 1 & π=0.002, κνληέιν 2). Γηα ηελ θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο ηνπ ζεκαηηθνχ 

πάξθνπ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη νη κεηαβιεηέο γηα ηε ζηάζε γηα ην πξντφλ πξηλ 

δνχλε νη εξσηψκελνη ηε δηαθήκηζε (π=0.000, κνληέιν 1 & 2), ε ειηθία (π=0.03, 

κνληέιν 1) θαη ε λνζηαιγία γηα ην παξειζφλ (π=0.006, κνληέιν 2). 
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Πίλαθαο 7:Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο γηα ηελ έγρξσκε δηαθήκηζε 

  
ηάζε γηα ηε 

δηαθήκηζε 

 

Ελόριεζε 

 
ηάζε γηα ην 

ζεκαηηθό πάξθν 

 Πξόζεζε 

επίζθεςεο ζην 

ζεκαηηθό πάξθν 

 Κιεξνλνκηά ηνπ 

ζεκαηηθνύ πάξθνπ 

  Μνληέ- 

ιν 1 

Μνληέιν 

2 
 Μνληέιν 

1 

Μνληέ-

ιν 2 

 Μνληέιν  

1 

Μνληέ-

ιν 2 

 Μνληέιν 

1 

Μνληέιν 

2 
 Μνληέιν 

1 

Μνληέιν 

 2 

                

Μεταβλητέρ 

Ελέγσος 

               

ηάζε γηα ην 

πξντφλ (πξηλ 

δεη ηε 

δηαθήκηζε) 

 0,34** 0,22  -0,43*** 

 

-0,37** 

 

 0,51*** 0,45***  0,57*** 0,53***  0,56*** 0,61*** 

Φχιν  -0,13 -0,19  0,03 0,05  0,07 -0,02  0,12 0,08**  0,04 0,01 

Ζιηθία  0,03 0,08  0,22* 0,19  -0,10 -0,09  -0,30*** 

 

-0,29  0,20* 0,15 

Μνξθσηηθφ 

επίπεδν 

 0,14 0,06  -0,30*** 

 

-0,27* 

 

 0,16 0,09  0,10 -0,03  0,07 0,08 

Δπίζθεςε 

Disneyland 

 0,05 0,04  -0,06 -0,07  0,24* 0,18*  -0,04 -0,06  0,08 0,03 

                

Ανεξάπτητερ 

μεταβλητέρ 

               

Ννζηαιγία 

γηα ην 

παξειζφλ 

  -0,25** 

 

  0,16   0,06   0,01   0,28** 

Εσληάληα 

εηθφλσλ 

παξαιζφληνο 

  0,49***   -0,21   0,35***   0,20   -0,12 

                

R
2
  0,15 0,31  0,30 0,33  0,46 0,57  0,45 0,41  0,42 0,38 

Adjusted R
2
  0,09 0,25  0,25 0,27  0,42 0,53  0,48 0,43  0,48 0,43 

F  2,50 4,70  6,24 5,09  12,43 13,79  12,06 9,58  10,80 9,49 

                

 

Δλ θαηαθιείδη ε ζεσξία ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πνπ πξνεγήζεθε 

ζπκπίπηεη θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξνθχπηεη φηη ε αζπξφκαπξε δηαθήκηζε πξνθαιεί ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζπλαηζζήκαηα λνζηαιγίαο ελψ ε έγρξσκε δηαθήκηζε πξνθαιεί κεγαιχηεξε 

δσληάληα ηνπ παξειζφληνο. πλεπψο παξάγνληαο θιεηδί γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επηηπρία ηεο δηαθήκηζεο είλαη ηα άηνκα πνπ ηε 

δεκηνπξγνχλ λα γλσξίδνπλ αθξηβψο πνηα ζπλαηζζήκαηα επηζπκνχλ λα δηεγείξνπλ 

θαη λα πξνθαιέζνπλ θαζψο θαη πνηεο παξακέηξνπο ζέινπλ λα επεξεάζνπλ. Έηζη κε 

βάζε απηά, ηα νπνία ζα απνηεινχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ζα επηιέμνπλ ην είδνο 
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ηεο δηαθήκηζεο, ηε δνκή ηεο, ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηεο θαζψο θαη ηα ρξψκαηα ηα 

νπνία είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 5: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΘ ΠΡΟΣΑΕΘ ΠΡΟ ΣΟΤ    

ΜΑΝΑΣΖΕΡ 

5.1 πκπεξάζκαηα  

Με βάζε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δηαπηζηψζεθε φηη ηα ρξψκαηα 

ηεο δηαθήκηζεο, ν βαζκφο πνπ είλαη έληνλα ή θπκαίλνληαη ζε θιίκαθα άζπξν-

καχξν, δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο θαη ηεο 

ζηάζεο ησλ απνδεθηψλ γηα ην ζεκαηηθφ πάξθν θαζψο θαη ζην ηξφπν πνπ 

απνηππψλεηαη ζηε κλήκε ηνπο. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε αζπξφκαπξε δηαθήκηζε ζπλδέεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη 

πην έληνλα κε ην αίζζεκα ηεο λνζηαιγίαο θαη είλαη πην απνηειεζκαηηθή γηα λα 

δεκηνπξγήζεη θαη πξνθαιέζεη λνζηαιγία. πλεπψο ε αζπξφκαπξε δηαθήκηζε είλαη 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή φηαλ ζηφρνο είλαη λα δίλεηαη έκθαζε ζην ζηνηρείν ηεο 

λνζηαιγίαο ηνπ παξειζφληνο αλ θαη δε ραξαθηεξίδεηαη πάληα ζε κεγάιν βαζκφ 

επράξηζηε θαη πεηζηηθή. Απηφ ην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη βάζεη ηεο έξεπλαο φπνπ νη 

εξσηψκελνη ζπλδένπλ ηελ αζπξφκαπξε δηαθήκηζε κε ηελ αλαπφιεζε ηνπ 

παξειζφληνο ε νπνία είλαη ηθαλή λα ηνπο ηαμηδέςεη πίζσ ζην ρξφλν ελψ παξάιιεια 

θάλεη πην έληνλν ην αίζζεκα ηεο λνζηαιγίαο γηα ηελ επνρή πνπ πεξηγξάθεηαη. 

Δηδηθφηεξα παξνπζηάδεη έλα θαηάιιειν πιαίζην γηα ην ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο ηνπ 

παξειζφληνο  ελψ έλα ιηγφηεξν θαηάιιειν πιαίζην γηα ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο 

ησλ εηθφλσλ ηνπ παξειζφληνο φπσο επίζεο  θαη γηα ηνλ ηξφπν θαη ην βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Έλα επηπιένλ ζπκπέξαζκα είλαη φηη εθφζνλ επηιέγεηαη 

κηα δηαθήκηζε ηεο νπνίαο ηα ρξψκαηα ζα θπκαίλνληαη ζηελ θιίκαθα ηνπ γθξη θαη 

ζηφρνο είλαη λα αζθήζεη επηξξνή ζηε ζηάζε ησλ εξσηψκελσλ γηα ηε δηαθήκηζε, 

ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ παξάγνληα ηεο ειηθίαο ηεο αγνξάο ζηφρνπ, 

ζην βαζκφ λνζηαιγίαο πνπ ηνπο πξνθαιεί γηα ην παξειζφλ αιιά θαη ζηε δσληάληα 

ησλ εηθφλσλ ηνπ παξειζφληνο. Βέβαηα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ζεκαληηθφ 

είλαη λα ππάξρεη εθ ησλ πξφηεξσλ γλψζε γηα ηε ζηάζε ησλ εξσηψκελσλ απέλαληη 

ζην ζεκαηηθφ πάξθν θαη έπεηηα λα ζρεδηάδεηαη θαη λα πινπνηείηαη ε δηαθήκηζε, έηζη 

ψζηε λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν θαη λα επεξεάζεη κε ζεηηθφ ηξφπν ηε ζηάζε ησλ 
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εξσηψκελσλ γηα ην ζεκαηηθφ πάξθν, ηελ πξφζεζε ηνπο γηα επίζθεςε αιιά θαη ηελ 

θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε έγρξσκε δηαθήκηζε ζπκπεξαίλεηαη φηη ραξαθηεξίδεηαη 

ηδηαίηεξα επράξηζηε θαη φρη ελνριεηηθή, πεηζηηθή θαη παξνπζηάδεη δσληάληα ησλ 

εηθφλσλ ηνπ παξειζφληνο κέζσ ησλ ρξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. πλεπψο 

δεκηνπξγεί έλα θαιχηεξν πιαίζην πνπ επλνεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηαθήκηζεο θαη παξάιιεια δεκηνπξγεί πην ζεηηθή ζηάζε απφ ηελ αζπξφκαπξε 

δηαθήκηζε αθνχ ην ρξψκα επηδξά κε ζεηηθφ ηξφπν ζηηο κεηαβιεηέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, έρεη κεγαιχηεξε απήρεζε ζηνπο απνδέθηεο θαη είλαη πην 

εχθνιν λα απνηππσζεί ζηε κλήκε ηνπο. Όζν αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο έγρξσκεο 

δηαθήκηζεο θαη ηνπ ζηνηρείνπ ηεο λνζηαιγίαο πξνθχπηεη φηη δελ είλαη ηφζν ηζρπξή 

φζν ε ζρέζε κεηαμχ ηεο αζπξφκαπξεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ ζηνηρείνπ ηεο 

λνζηαιγίαο. ε απηφ ην ζεκείν φκσο είλαη σθέιηκν λα αλαθεξζεί φηη κε βάζε ηελ 

έξεπλα πξνέθπςε έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

έγρξσκε δηαθήκηζε ζρεηίδεηαη ζε έληνλν βαζκφ κε ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο ηνπ 

παξειζφληνο θαζψο απεηθνλίδεη κε πην «δσληαλφ» ηξφπν ηηο εηθφλεο ηνπ 

παξειζφληνο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ηα ρξψκαηα ζηε δηαθήκηζε πξνζδίδνπλ κηα 

άιιε αίζζεζε θαη επηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηνπο απνδέθηεο θαη ζηνλ ηξφπν 

πνπ εθιακβάλνπλ θαη αληηιακβάλνληαη ηε δηαθήκηζε. Δπηπξνζζέησο ηα ρξψκαηα 

πξνζδίδνπλ δσληάληα θαη κηα αίζζεζε δηαδξαζηηθφηεηαο ηα νπνία δηεγείξνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηε θαληαζία, ζπλδένληαη ζεηηθά κε ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο 

ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη κε ηε δσληάληα ησλ εηθφλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

παξειζφλ. Όζν αθνξά ηε ζηάζε ησλ εξσηψκελσλ γηα ηελ έγρξσκε δηαθήκηζε ηελ 

επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε λνζηαιγία γηα ην παξειζφλ, ε δσληάληα ησλ 

εηθφλσλ ηνπ παξειζφληνο θαζψο επίζεο θαη ε ζηάζε πνπ έρνπλ ηα άηνκα γηα ην 

δηαθεκηδφκελν ζεκαηηθφ πάξθν πξηλ έξζνπλ ζε νπηηθή επαθή κε ηε δηαθήκηζε. 

Δπηπιένλ αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε ησλ εξσηψκελσλ γηα ην ζεκαηηθφ πάξθν 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη νη κεηαβιεηέο ηεο ήδε δηακνξθσκέλεο ζηάζεο πνπ 

έρνπλ γηα ην δηαθεκηδφκελν ζεκαηηθφ πάξθν, ε δσληάληα πνπ παξνπζηάδεη ε 

δηαθήκηζε θαζψο θαη εάλ έρεη πξνεγεζεί πξνεγνχκελε επίζθεςε ζην ζεκαηηθφ. Γηα 

ηηο παξακέηξνπο ηεο θιεξνλνκηάο ηεο κάξθαο θαη ηεο πξφζεζεο επίζθεςεο ηνπ 

ζεκαηηθνχ πάξθνπ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ζεκαληηθή είλαη ε ζηάζε πνπ έρνπλ ηα άηνκα γηα ην δηαθεκηδφκελν ζεκαηηθφ πάξθν 
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ελψ πην ζπγθεθξηκέλα αλαθνξηθά κε ην ζηνηρείν ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ ζεκαληηθή 

είλαη θαη ε λνζηαιγία ηνπ παξειζφληνο πνπ επαλαθέξεη ζην κπαιφ ησλ απνδεθηψλ. 

Σέινο φζν αθνξά ην ζηνηρείν ηεο ελφριεζεο ζηελ έγρξσκε δηαθήκηζε θαη κε βάζε 

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη, ζπκπεξαίλεηαη φηη ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ ε ειηθία θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν. πλνςίδνληαο φια ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη φηαλ νη θαηαλαισηέο εθηίζεληαη ζε κηα έγρξσκε 

δηαθήκηζε ε δσληάληα πνπ ηνπο πξνθαιεί γηα ην παξειζφλ θαη ηηο εηθφλεο πνπ 

ζπλδένληαη κε απηφ, ζπζρεηίδεηαη ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηε ζηάζε γηα 

ηε δηαθήκηζε θαη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ/ππεξεζία, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε είλαη ην ζεκαηηθφ πάξθν, θαζψο θαη κε ηελ πξφζεζε αγνξάο. 

Δπηπξφζζεηα ε λνζηαιγία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ έγρξσκε δηαθήκηζε ζπλδέεηαη 

ζεηηθά κε ηε ζηάζε γηα ηε δηαθήκηζε θαη ηελ θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο. Έηζη ην 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη έγρξσκε δηαθήκηζε θξίλεηαη πην 

απνηειεζκαηηθή ζε ζχγθξηζε κε ηελ αζπξφκαπξε δηαθήκηζε. 

Όζν αθνξά ην δηαθεκηδφκελν ζεκαηηθφ πάξθν Disneyland, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο κειέηε πεξίπησζεο ζην πείξακα, έρεη κηα ηζρπξή ζέζε ζην 

κπαιφ ησλ εξσηψκελσλ θαζψο φιεο νη απαληήζεηο είραλ ζεηηθέο πξνζέζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα ρξψκαηα ησλ 2 δηαθεκίζεσλ δε θαίλεηαη λα επεξέαζαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηηο απαληήζεηο θαζψο νη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο ήηαλ κηθξέο. Βέβαηα 

νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ έγρξσκε δηαθήκηζε ήηαλ νξηαθά πην ζεηηθέο 

έλαληη ηεο αζπξφκαπξεο δηαθήκηζεο θαη ζπγρξφλσο πην μεθάζαξεο γηαηί ήηαλ πην 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο κεηαμχ «ζπκθσλψ-ζπκθσλψ απφιπηα». Απφ ηα 

παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη φηαλ ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ/ππεξεζία έρεη κηα 

ζεκαληηθή θαη μεθάζαξε ζέζε ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ, νη δηαθεκίζεηο δελ 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζηάζε ηνπο θαη ηελ αληίιεςε ηνπο. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη φηαλ ε δηαθήκηζε αθνξά γλσζηέο θαη εδξαησκέλεο κάξθεο 

δε ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε δηαθήκηζε πνπ αθνξά άγλσζηεο κάξθεο. 

Απηφ έρεη σο άκεζε απφξξνηα θαη νη πιεξνθνξίεο ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε γλσζηέο κάξθεο λα είλαη ιηγφηεξν επάισηεο ζηηο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

ηαθηηθέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο δηαθεκίζεηο γηα άγλσζηεο κάξθεο. 
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5.2 Πξνηάζεηο 

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη αλαιχζεθαλ, ζα 

παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο. Αξρηθά απφ ηε κεξηά ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ηα ζεκαηηθά πάξθα, ζα πξέπεη λα ζέηνπλ εμαξρήο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαζψο θαη λα θαζνξίδνπλ ηελ αγνξά-ζηφρν ζηελ νπνία 

επηζπκνχλ λα ζηνρεχζνπλ, λα απεπζχλνπλ θαη λα πξνζειθχζνπλ. ηε ζπλέρεηα 

νθείινπλ λα ηα γλσζηνπνηνχλ ζην κάξθεηηλγθ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην ηκήκα 

δηαθήκηζεο, ή ζηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ ελδέρεηαη λα είλαη ππεχζπλνη ζε 

πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη εμσηεξηθή αλάζεζε (outsourcing) ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ππεξεζηψλ. Απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην γηαηί  κε βάζε ηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθχπηεη φηη νη ζηφρνη πνπ ζέιεη λα επηηχρεη ην ζεκαηηθφ πάξθν 

θαη νη κεηαβιεηέο πνπ επηδηψθεη λα επεξεάζεη κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηε ζηάζε ησλ απνδεθηψλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ επηζπκεί λα 

δηεγείξεη, είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο. Έηζη νη ζηφρνη απηνί ζα απνηεινχλ ηνλ 

ζθειεηφ θαη ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ, ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλίαο, ηνπ ηξφπνπ δηαθήκηζεο ηνπο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ζα ζρεδηαζηνχλ νη δηαθεκίζεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηηο πιαηζηψλνπλ 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ρξψκαηα θαη ηα ζχκβνια. 

Όζν αθνξά ην ρξψκα ηεο δηαθήκηζεο θαη ηηο απνρξψζεηο πνπ επηιέγνληαη, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηφρνο είλαη λα πξνθιεζνχλ αηζζήκαηα λνζηαιγίαο ζηνπο 

απνδέθηεο ηεο, σθέιηκν είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαθήκηζε απνρξψζεηο ηεο 

θιίκαθαο ηνπ γθξη θαη ξεηξφ ζηνηρεία θαζψο ελδείθλπηαη ε αζπξφκαπξε απεηθφληζε. 

Δπηπιένλ ε αζπξφκαπξε δηαθήκηζε, εθφζνλ ζπλδέεηαη κε ην ζηνηρείν ηεο 

λνζηαιγίαο, πξνηείλεηαη σο θαηαιιειφηεξε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ επηδηψθεηαη λα 

ελδπλακσζεί ε θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ, ην νπνίν κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν κέζσ ηεο ρξήζεο αζπξφκαπξσλ 

δηαθεκίζεσλ. Αληίζεηα εάλ ζηφρνο είλαη ε δηαθήκηζε λα ζπλδέεηαη κε αηζζήκαηα 

ηνπ παξειζφληνο αιιά λα πξνθαιεί θπξίσο δσληάληα γηα ηηο εηθφλεο ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηηο παξειζνληηθέο ζηηγκέο, ηφηε θξίλεηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ λα δεκηνπξγεζεί κηα έγρξσκε δηαθήκηζε. Δπηπξφζζεηα 

πξνθεηκέλνπ ε δηαθήκηζε λα είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απνηειεζκαηηθή, πεηζηηθή 

θαη λα παξνπζηάδεη κηθξφηεξα επίπεδα ελφριεζεο πξνηείλεηαη λα γίλεη ρξήζε κηαο 

έγρξσκεο δηαθήκηζεο. Απηφ επηθέξεη θαη επηπιένλ ζεηηθά νθέιε θαζψο ηα ρξψκαηα 
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ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζεηηθφηεξεο ζηάζεο έλαληη ηεο δηαθήκηζεο ην νπνίν κε 

ηε ζεηξά ηνπ εληζρχεη θαη ηελ πξφζεζε επίζθεςεο ζην δηαθεκηδφκελν ζεκαηηθφ 

πάξθν. ε θάζε πεξίπησζε φκσο πξνθεηκέλνπ ε δηαθήκηζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

ζα πξέπεη λα πξνζειθχεη ηνλ ελδηαθέξνλ θαη λα καγλεηίδεη ηελ πξνζνρή ελψ ζα 

πξέπεη λα απνηππψλεηαη θαη ζην κπαιφ ησλ απνδεθηψλ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 6: ΠΕΡΘΟΡΘΜΟΘ – ΠΡΟΣΑΕΘ ΓΘΑ ΜΕΛΛΟΝΣΘΚΗ   

ΕΡΕΤΝΑ 

6.1. Πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα, φπσο θαη θάζε εξεπλεηηθή κειέηε, δηεμάρζεθε ππφ 

θάπνηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχλ 

θαη λα ιεθζνχλ ππφςε. Αξρηθά πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ιφγσ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπο. Ο πξψηνο 

πεξηνξηζκφο αθνξά ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ φκσο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πιεζπζκφ ζεσξείηαη κηθξφ. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη δπλαηφ λα γεληθεπηνχλ κε αθξίβεηα γηα 

έλα κεγαιχηεξν πιεζπζκφ. Ο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ησλ 

εξσηψκελσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην πεξηνξηζκέλν ειηθηαθφ εχξνο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα είραλ ειηθία απφ 

18 έσο 30 εηψλ. Έλαλ επηπιένλ πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα απνηειεί ν ηξφπνο 

δηαλνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη ε γιψζζα ζηελ νπνία δηαηππψζεθε. Σν 

εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ζηνπο εξσησκέλνπο κφλν κε ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή, γεγνλφο ην νπνίν έθξηλε σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ 

πξφζβαζε ηνπο ζην δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Δπηπιένλ 

ην εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε κφλν ζε κηα έθδνζε, ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ην 

νπνίν απνηειεί πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα θαζψο ηα ζεκαηηθά πάξθα θαη εηδηθά ηεο 

Disneyland ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα, έρνπλ δηεζλή ραξαθηήξα θαη 

δηεζλή εκβέιεηα.  
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6.2. Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Οη πεξηνξηζκνί πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ απνηεινχλ κηα βάζε γηα πξνηάζεηο 

γηα κειινληηθή έξεπλα, γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Αξρηθά ηα ζεκαηηθά πάξθα, ηα νπνία 

απνηεινχλ αδηακθηζβήηεηα κηα κνξθή εθδειψζεσλ πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε 

δήηεζε θαη θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο,  πξέπεη λα κειεηεζνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επίδξαζε πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαθήκηζε ζηελ αλάδεημε ηνπο. Μηα πξψηε πξφηαζε 

είλαη φηη θξίλεηαη σθέιηκν θαη ρξήζηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα έξεπλα, παξφκνηα 

κε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζε έλα κεγαιχηεξν δείγκα αηφκσλ κε 

βάζε ην νπνίν ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ γηα 

έλαλ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ έηζη ψζηε λα θαιχςεη ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ 

θελφ. Ζ δεχηεξε πξφηαζε, πνπ έρεη άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ πξψηε, είλαη φηη ην 

εξσηεκαηνιφγην ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο, ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη θαη ζε 

επηπιένλ γιψζζεο πέξα ηεο ειιεληθήο ελψ ε δηαλνκή ηνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ δηαθφξσλ ηξφπσλ φπσο γηα παξάδεηγκα θαη κε θπζηθφ ηξφπν θαη φρη κφλν κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο, παξαηεξήζεθε φηη ε 

δηαθήκηζε θαη εηδηθφηεξα ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο ηνπ παξειζφληνο ζηε 

δηαθήκηζε ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ δελ έρεη εξεπλεζεί θαη δελ έρεη κειεηεζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ. Απηφ απνηειεί κηα επθαηξία θαη έλα έλαπζκα γηα κειινληηθέο 

έξεπλεο. Μηα επηπιένλ πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα είλαη λα δηεξεπλεζεί ν 

ηξφπνο θαη νη κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζα ζπλδένπλ κηα αζπξφκαπξε δηαθήκηζε, πνπ 

ην ρξσκαηηθφ ηεο ζχζηεκα ζα θπκαίλεηαη ζηηο απνρξψζεηο ηνπ γθξη, κε ην ζηνηρείν 

ηεο λνζηαιγίαο ελψ παξάιιεια ζα ηε κεηαηξέπνπλ ζε κηα ελδηαθέξνπζα, πεηζηηθή 

θαη απνηειεζκαηηθή δηαθήκηζε, ην νπνίν κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε πςειά πνζνζηά. Μηα επηπιένλ πξφηαζε γηα 

κειινληηθή έξεπλα, ε νπνία αθνξά ηελ έγρξσκε δηαθήκηζε, είλαη κειεηεζεί ν 

ηξφπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ε έγρξσκε δηαθήκηζε ζα είλαη εθηθηφ λα ζπλδέεηαη θαη λα 

πξνθαιεί έληνλα ζπλαηζζήκαηα λνζηαιγίαο παξάιιεια κε ην ζηνηρείν ηεο 

δσληάληαο γηα ηηο εηθφλεο ηνπ παξειζφληνο. Δλ θαηαθιείδη, ζε έλα γεληθφηεξν 

επίπεδν θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα εξεπλεζεί ν ηξφπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ε δηαθήκηζε ζα 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη κε ζεηηθφ ηξφπν ζηελ αλάδεημε ησλ ζεκαηηθψλ 
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πάξθσλ, ηα νπνία απνηεινχλ κηα κνξθή ηνπξηζκνχ κε νινέλα θαη απμαλφκελε 

δήηεζε ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 
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Παξάξηεκα Εξσηεκαηνινγίνπ 

Η επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο ζηελ αλάδεημε ησλ ζεκαηηθώλ πάξθσλ 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Μάλαηδκελη Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν 

γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη ε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ζα δηαξθέζεη 

πεξίπνπ 10 ιεπηά. Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

 

Ελόηεηα 1: Οη παξαθάησ εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ άπνςή ζαο γηα ην 

ζεκαηηθό πάξθν Disneyland 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
   

πκθσλψ 

Απφιπηα 

Μνπ αξέζεη ε Disneyland 1 2 3 4 5 

Πηζηεχσ πσο ε Disneyland είλαη 

κηα θαιή κάξθα 
1 2 3 4 5 

Νηψζσ ζεηηθά απέλαληη ζηε κάξθα 

Disneyland 
1 2 3 4 5 

Έρεηε επηζθεθηεί ηε Disneyland 

(ζην Παξίζη); 
ΝΑΗ    ΟΥΗ 
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Ελόηεηα 2: Παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ηελ παξαθάησ δηαθήκηζε θαη απαληήζηε 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

(Δηαθήκηζε ζην 1
ν
 Εξσηεκαηνιόγην)         (Δηαθήκηζε ζην2

ν
 Εξσηεκαηνιόγην)                     

                   

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
   

πκθσλψ 

Απφιπηα 

Μνπ αξέζεη πνιχ απηή ε δηαθήκηζε 1 2 3 4 5 

ΓΔΝ λνκίδσ πσο απηή ε δηαθήκηζε 

είλαη ελδηαθέξνπζα 
1 2 3 4 5 

Πηζηεχσ πσο απηή ε δηαθήκηζε είλαη 

πνιχ πεηζηηθή 
1 2 3 4 5 

Απηή ε δηαθήκηζε είλαη πνιχ 

επράξηζηε 
1 2 3 4 5 
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Δίλαη εχθνιν λα μεράζεηο απηή ηε 

δηαθήκηζε 
1 2 3 4 5 

Απηή ε δηαθήκηζε ΓΔΝ είλαη 

απνηειεζκαηηθή 
1 2 3 4 5 

Απηή ε δηαθήκηζε είλαη ελνριεηηθή 1 2 3 4 5 

Απηή ε δηαθήκηζε είλαη εθλεπξηζηηθή 1 2 3 4 5 

Απηή ε δηαθήκηζε είλαη 

ρηνπκνξηζηηθή 
1 2 3 4 5 

Αλαπφιεζα ην παξειζφλ φηαλ είδα 

ηελ δηαθήκηζε 
1 2 3 4 5 

Φαληάζηεθα φηη ήκνπλ ζην ζεκαηηθφ 

πάξθν ζην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη  ε 

δηαθήκηζε 

1 2 3 4 5 

Ζ δηαθήκηζε κε πήγε πίζσ ζηνλ 

ρξφλν 
1 2 3 4 5 

Όηαλ είδα ηελ δηαθήκηζε, ράζεθα 

ζηελ επνρή πνπ απηή δηαδξακαηίδεηαη 
1 2 3 4 5 
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Φαληάζηεθα φηη ήκνπλ εθεί ζηηο 

απιέο θαη θαζαξέο ζηηγκέο πνπ 

πεξηγξάθεη ε δηαθήκηζε 

1 2 3 4 5 

Φαληάζηεθα φηη θνξνχζα ηα ξνχρα 

ησλ ραξαθηήξσλ πνπ απεηθνλίδνληαη 

ζηε δηαθήκηζε 

1 2 3 4 5 

Φαληάζηεθα φηη ζπκκεηείρα ζηηο 

παξαδφζεηο θαη ηα ηειεηνπξγηθά ηνπ 

ζεκαηηθνχ πάξθνπ πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ δηαθήκηζε 

1 2 3 4 5 

Ζ δηαθήκηζε κε έθαλε λα λνηψζσ 

λνζηαιγία γηα ηελ επνρή πνπ 

πεξηγξάθεηαη 

1 2 3 4 5 

Αθνχ είδα ηελ δηαθήκηζε, ε θαληαζία 

κνπ ήηαλ ζαλ ρηνλνζηηβάδα, 

ζθέθηεθα φια ηα δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα γηα ην ζεκαηηθφ πάξθν 

1 2 3 4 5 

 

Ελόηεηα 3: Οη παξαθάησ εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ άπνςή ζαο γηα ην 

δηαθεκηδόκελν ζεκαηηθό πάξθν (Disneyland) 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
   

πκθσλψ 

Απφιπηα 

Μνπ αξέζεη ην δηαθεκηδφκελν 

ζεκαηηθφ πάξθν 
1 2 3 4 5 

Πηζηεχσ πσο απηφ είλαη έλα θαιφ 

ζεκαηηθφ πάξθν 
1 2 3 4 5 

Νηψζσ ζεηηθά απέλαληη ζην 

δηαθεκηδφκελν ζεκαηηθφ πάξθν 
1 2 3 4 5 
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Θα πξφηεηλα ην δηαθεκηδφκελν 

ζεκαηηθφ πάξθν ζε άιινπο 
1 2 3 4 5 

ΓΔΝ ζα ζθεθηφκνπλ λα επηζθεθηψ 

απηφ ην ζεκαηηθφ πάξθν 
1 2 3 4 5 

Αλ έβιεπα κηα εθδξνκή γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ πάξθν ζα 

ήζεια λα ηελ επηιέμσ 

1 2 3 4 5 

Θα πξνηηκνχζα έλα άιιν ζεκαηηθφ 

πάξθν 
1 2 3 4 5 

Θα έθιεηλα κάιινλ κηα εθδξνκή ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ πάξθν 
1 2 3 4 5 

 

Ελόηεηα 4: Οη παξαθάησ εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ άπνςή ζαο γηα ηε 

Disneyland σο κάξθα 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
   

πκθσλψ 

Απφιπηα 

Δίλαη κία κάξθα πνπ έρεη επηβηψζεη 

ηφζν ζε δχζθνιέο φζν θαη ζε θαιέο 

επνρέο 

1 2 3 4 5 

Δίλαη κία αζθαιήο κάξθα πνπ δελ ζα 

εμαθαληζηεί αχξην 
1 2 3 4 5 

Δίλαη κία ζηαζεξή κάξθα 1 2 3 4 5 

Δίλαη κία κάξθα πνπ έρεη ηνλ 

ζεβαζκφ ησλ θαηαλαισηψλ 
1 2 3 4 5 



 

89 
 

Δίλαη κία αμηφπηζηε κάξθα 1 2 3 4 5 

Δίλαη κία ζηηβαξή κάξθα 1 2 3 4 5 

Δίλαη κία θεξέγγπα κάξθα 1 2 3 4 5 

Δίλαη κία κάξθα κε θιεξνλνκηά 1 2 3 4 5 

Δίλαη κία κάξθα άμηα εκπηζηνζχλεο 1 2 3 4 5 

Δίλαη έλαο ζεζκφο 1 2 3 4 5 

Δίλαη κία κάξθα ζηελ νπνία κπνξείο 

λα βαζηζηείο 
1 2 3 4 5 

Δίλαη κία απζεληηθή κάξθα 1 2 3 4 5 

 

Ελόηεηα 5: Δεκνγξαθηθά Σηνηρεία 

Φχιν 

Άληξαο     

Γπλαίθα 

 

Ζιηθία (Παξαθαιψ λα δειψζεηε ηελ ειηθία ζαο ζε έηε, π.ρ. 20) 

…………………………………………………………………. 
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Μνξθσηηθφ επίπεδν (ηνπνζεηείζηε κφλν ην πςειφηεξν πηπρίν πνπ θαηέρεηε) 

Γεκνηηθφ  

Γπκλάζην 

Λχθεην 

Σερληθή ρνιή / ΗΔΚ 

Παλεπηζηήκην / Σ.Δ.Η 

Μεηαπηπρηαθφ 

Γηδαθηνξηθφ 

 

 

 


