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 Διαφήμιση είναι μια 

διαδικασία 

γνωστοποίησης και 

επηρεασμού του 

καταναλωτικού 

κοινού για ένα 

προϊόν ή μια 

υπηρεσία επί 

πληρωμή.  



  Άλλος ορισμός της διαφήμισης είναι ''η επί 

πληρωμή μονομερής επικοινωνία ενός 
εμφανούς χορηγού που χρησιμοποιεί μέσα 
επικοινωνίας για να πείσει ή να επηρεάσει 

ένα κοινό'' και ''μορφή μονομερούς 
επικοινωνίας που είναι σαφές ποιος 
πληρώνει για αυτήν και η οποία 
χρησιμοποιεί κανάλια μαζικής επικοινωνίας 
για να προωθήσει την υιοθέτηση/αποδοχή 

αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων ή ιδεών''. 





 Η εμπορική διαφήμιση ήταν γνωστή 
από τους ιστορικούς χρόνους. Στην 
αρχαία Ελλάδα και στη Ρώμη οι 
εμπορικοί “κήρυκες” με αμοιβή 
διαφήμιζαν προϊόντα. Υπήρχαν 
ακόμα και πινακίδες τοποθετημένες 
σε περίοπτα σημεία των δρόμων 
που συνιστούσαν την αγορά 
ορισμένων προϊόντων και 
ενημέρωναν και για τη θέση του 
καταστήματος στο οποίο θα 
έβρισκαν τα συγκεκριμένα προϊόντα. 
Ο ίδιος τρόπος διαφήμισης 
συνεχίστηκε και στο Μεσαίωνα. Με 
την ανακάλυψη όμως της 
τυπογραφίας η διαφήμιση έλαβε 
ευρύτερη διάδοση. Στις μέρες μας, 
λόγω της πληθώρας των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, αλλά και των 
οικονομικών ανταγωνισμών 
κορυφώθηκε η αναγκαιότητά της. 
Επικρατεί η αντίληψη πως, χωρίς 
διαφήμιση, δεν είναι δυνατόν να γίνει 
γνωστό κανένα προϊόν.  

 



 Η διαφήμιση αποτελεί μια μορφή 
επικοινωνίας για ένα 
προϊόν/ιδέα/αγαθό, έχει σαφή 
σχεδιασμό, είναι αισθητικά 
ελκυστική και έχει ευφυές 
περιεχόμενο που στοχεύει να 
πείσει το στόχο της να καταλήξει 
σε μια απόφαση επιθυμητή για 
το διαφημιζόμενο. Το κείμενο, ο 
ήχος και η εικόνα σε 
οποιοδήποτε είδος διαφήμισης 
είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να 
είναι ενδιαφέροντα και να 
τραβούν την προσοχή του 
κοινού, να έχουν τα κατάλληλα 
χρώματα, την κατάλληλα 
μουσική επένδυση (ανάλογα με 
το προβαλλόμενο είδος) κ.λπ. 



 Η διαφήμιση αποσκοπεί στην 

προβολή και γνωστοποίηση στο 

ευρύτερο καταναλωτικό κοινό 

των ιδιοτήτων κυρίως 

προϊόντων-υλικών ή 

πνευματικών- αλλά και 

προσώπων ή ιδεών. Πρόκειται 

για μια επιχειρησιακή διαδικασία 

που έχει ως στόχο την 

κατανάλωση, το εμπορικό 

όφελος ή και κάποιες άλλες 

ωφέλειες, όπως συμβαίνει, 

λόγου χάρη, με την προβολή 

μηνυμάτων για κοινοφελείς 

σκοπούς ή για την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

 



 Σήμερα η διαφήμιση, χωρίς  
να έχει χάσει τον οικονομικό 
της χαρακτήρα 
χρησιμοποιείται και για 
άλλες λειτουργίες. 
Υπάρχουν μονοπωλιακές 
εταιρίες που μπορούν 
μόνες του να υποστηρίξουν 
μία διαφήμιση. Με αυτόν 
τον τρόπο επιδιώκεται η 
διατήρηση της πελατείας ή 
η αύξηση της ή η απόκτηση 
νέας. Έτσι αυξάνεται το 
κέρδος των επιχειρήσεων 
αυτών και, συνεπώς, οι 
διαφημίσεις που 
δημιουργούνται είναι πιο 
αποδοτικές. 





 Η διαφήμιση μπορεί να 
χρησιμοποιήσει αρκετά 
μέσα για να επιτύχει την 
αποστολή της (δηλαδή 
την γνωστοποίηση του 
προϊόντος) ανάλογα 
με την αγορά-στόχο 
που έχει, την 
αποτελεσματικότητα 
του μέσου και το 
κόστος που είναι 
διατεθειμένη να 
πληρώσει η επιχείρηση 
η οποία προβαίνει 
στην ενέργεια αυτή. 



 Τηλεόραση: Θεωρείται η πρωταγωνίστρια στην 
αποδοτική διαφήμιση και γι' αυτό η τηλεοπτική 
διαφήμιση είναι και η πιο ακριβοπληρωμένη. Η 
διάρκειά της είναι συνήθως γύρω στα 30 
δευτερόλεπτα. Η τιμή ρυθμίζεται ανάλογα με την 
ώρα προβολής της διαφήμισης (άλλη τιμή στις 3 
η ώρα τη νύχτα και άλλη στις 9 το βράδυ), από 
το σημείο (στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος ενός 
προγράμματος), το πρόγραμμα αυτό καθαυτό 
(άλλη τιμή για ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 
και άλλη τιμή για έναν μέτριου ενδιαφέροντος 
αγώνα) και με άλλες παραμέτρους. Όπως και 
στο ραδιόφωνο, η μουσική και το κείμενο έχουν 
ιδιαίτερη σημασία να εντυπώνονται ώστε όταν 
κάποιος ακούει τη μουσική να θυμάται το 
προϊόν. Επίσης η επανάληψη στην καθημερινή 
ζωή μιας έξυπνης ατάκας που πρωτακούστηκε 
στην τηλεόραση ή που εκεί εδραιώθηκε 
ταυτιζόμενη με ένα συγκεκριμένο προϊόν, 
θεωρείται μεγάλη επιτυχία για το διαφημιζόμενο. 
 



 Ραδιόφωνο: Όπως και η τηλεοπτική 
διαφήμιση, πληρώνεται και αυτή 
ανάλογα με την ζώνη στην οποία θα 
ακουστεί και με τη διάρκεια -συνήθως 
από 15 έως 60/70 δευτερόλεπτα. Αν 
και στηρίζεται μόνον στον ήχο, αυτό 
μερικές φορές αποτελεί και το ατού 
του συγκεκριμένου μέσου: καθώς 
δηλαδή ο ακροατής μπορεί μόνον να 
ακούσει και όχι να δει ή να διαβάσει 
τις ραδιοφωνικές πληροφορίες 
(καθώς ακούει μια εκπομπή), 
λειτουργεί απολύτως ακουστικά και οι 
άλλες αισθήσεις ατονούν. Έτσι όσες 
πληροφορίες παίρνει σε μια διακοπή 
διαφημίσεων, καταγράφονται πιο 
έντονα. Η ραδιοφωνική διαφήμιση 
στηρίζεται περισσότερο στη μουσική 
και στο κείμενο, επειδή ακριβώς δεν 
μπορεί να πείσει με την εικόνα, οπότε 
παίζει σημαντικότερο ρόλο η επιλογή 
της μουσικής υπόκρουσης ή του 
"τζινγκλ" και η φωνή του ατόμου που 
μιλά για το προϊόν καθώς βεβαίως 
και όσα λέει για αυτό. 



 Κινηματογράφος: Η 
κανονική διαφήμιση 
προβάλλεται πριν από την 
έναρξη της ταινίας ή στα 
διαλείμματά της. Εντούτοις 
ο κινηματογράφος 
προσφέρεται ιδιαίτερα για 
την έμμεση και πιο 
αποδοτική διαφήμιση, 
δηλαδή την προβολή 
προϊόντων που 
χρησιμοποιούν οι ηθοποιοί 
στη διάρκεια της ταινίας 
(καπνού, ποτών, 
ρουχισμού, αυτοκινήτων 
κ.λπ.). 





 Τύπος (Εφημερίδες, Περιοδικά, κ.α.): 
Όσο μεγαλύτερη κυκλοφορία έχει 
ένα έντυπο, τόσο ακριβότερα 
διαθέτει τις σελίδες του προς 
διαφήμιση. Στην έντυπη διαφήμιση 
έχουν και πάλι σημασία τα 
χρώματα, τα κείμενα, τα πρόσωπα, 
η θέση (αν θα είναι ολοσέλιδη ή αν 
θα είναι στην πάνω δεξιά γωνιά θα 
κοστίσει περισσότερο από όσο μια 
στην κάτω αριστερή γωνία). Στον 
τύπο υπάρχει η ολοφάνερη 
διαφήμιση ενός προϊόντος και το 
λεγόμενο "πουμπλί" όπου ο 
δημοσιογράφος γράφει ένα 
διαφημιστικό κείμενο το οποίο ίσως 
να μην αποτελεί ολοφάνερη 
διαφήμιση με την κλασική έννοια, 
αλλά που υποχρεωτικά αναγράφει 
σε κάποιο σχετικα εμφανές σημείο 
ποιος το χορηγεί. Και στον τύπο 
όπως και σε άλλα μέσα, η 
διαφήμιση μπορεί να είναι και 
έμμεση ή κρυφή, κάτι που θεωρείται 
παράνομο αφού ο αποδέκτης (το 
καταναλωτικό κοινό) δεν 
ενημερώνεται σαφώς ότι πρόκειται 
για πληρωμένη διαφήμιση. 

 Αφίσες, Πανό, Πινακίδες σε σημεία 
που είναι ορατά από πεζούς και 
οδηγούς ή επιβάτες οχημάτων. Ο 
νόμος απαγορεύει πάντως να 
τοποθετούνται διαφημίσεις σε 
σημεία που μπορεί να αποσπάσουν 
την προσοχή των οδηγών. 
 



 Διαδίκτυο: Σε αυτό το χώρο η 
διαφήμιση γίνεται με αποστολή 
μηνυμάτων ή με διαφημίσεις 
στους ιστοτόπους που κάποιος 
επισκέπτεται ή με στοιχεία που 
συνοδεύουν εγκαταστάσεις 
προγραμμάτων ή σε 
κοινωνικούς ιστοτόπους ή με 
σπαμ. 

 Κινητά τηλέφωνα: Από το 1998 
έχει αρχίσει η αποστολή 
διαφημιστικών μηνυμάτων που 
προβάλλονται στην οθόνη των 
κινητών τηλεφώνων, αν και η 
νομοθεσία έχει βάλει και σε αυτό 
κάποιο φρένο. 

 Οχήματα: Οι διαφημιστικές 
εταιρείες "ντύνουν" λεωφορεία 
και τρόλεϊ με ειδικά 
επεξεργασμένο υλικό ή 
τοποθετούν μικρές διαφημίσεις 
σε πόρτες των ταξί. 
 



o Άνθρωποι: Σε διάφορες 
χώρες συνηθίζεται οι 
διαφημιστικές αφίσες να 
τοποθετούνται σε πλακάτ 
που φέρει ένας άνδρας η 
γυναίκα που περιφέρεται σε 
κεντρικό σημείο. 

o Ντελάληδες: Άτομα που 
περιφέρονται με αυτοκίνητα 
και διαφημίζουν την 
πραμάτεια τους από 
μεγάφωνα και στηρίζονται 
στην άγρα πελατών από το 
δρόμο ή από τα σπίτια στα 
οποία ακούγονται τα 
μηνύματά τους. 

 





 Βασικό κριτήριο της αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο 
μια διαφήμιση μπόρεσε να μεταδώσει στο δέκτη το μήνυμά 
της σχετικά με το προϊόν είναι ο βαθμός στον οποίο 
κατόρθωσε να τον πείσει. Γι’ αυτό, η χρήση απλής και 
κατανοητής γλώσσας αλλά και εκφράσεων της 
καθημερινής ομιλίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
διαμόρφωση και τη μετάδοση ενός μηνύματος. 
 

 Μια διαφήμιση μπορεί να αποτελείται: 
 

 α) από μια επικεφαλίδα 
 β) από το κυρίως κείμενο 
 γ) από κάποιο σύνθημα 

 



 Σύνταξη 
Λεξιλόγιο 

 Πληθωρικός λόγος 

 Ελλειπτικός λόγος 

 Αξιολογικός λόγος 

 Συνθηματολογικός λόγος 

 Λογοπαίγνια 

 Αποκλίσεις από τη γλωσσική νόρμα 

 Διατύπωση 

 Γραμματικοί τύποι 

 Σχήματα λόγου 



 Σε πολλά μέσα η διαφήμιση μπορεί να είναι 
άμεση ή έμμεση. Η έμμεση διαφήμιση 
προβάλλει ένα προϊόν χωρίς να φαίνεται ότι 
το κείμενο ή το τηλεοπτικό ρεπορτάζ 
αποτελεί πληρωμένη διαφήμιση. Επίσης 
στην κατηγορία της έμμεσης διαφήμισης 
εμπίπτει και η διαφήμιση προϊόντων από 
ηθοποιούς του κινηματογράφου είτε στην 
ταινία όπου πρωταγωνιστούν είτε καθώς 
φωτογραφίζονται για τη συνέντευξή τους σε 
ένα έντυπο μεγάλης κυκλοφορίας.  



 Η σχέση διαφημιζόμενου πελάτη και 

διαφημιστικού μέσου εξακολουθεί να 

υπάρχει, αλλά περιορίζεται κυρίως σε 

μικρές επιχειρήσεις. Η αλλαγή αυτή έχει 

επιδράσει στο επάγγελμα του διαφημιστή 

,και στα εισοδήματά του, όπως και σε 

άλλους τομείς. 



  Να γνωρίζει ο πομπός τα 
δεδομένα της επικοινωνιακής 
κατάστασης 

  Να στηρίζεται η διαφήμιση σε ένα 
διαφημιστικό πρόγραμμα που 
αναλύει την επικρατούσα 
κατάσταση στην αγορά και 
στηρίζεται στη συγκέντρωση, 
ταξινόμηση και αξιολόγηση των 
πληροφοριών 

  Να προσελκύει την προσοχή του 
δέκτη. 

 Να προκαλεί το ενδιαφέρον του 
δέκτη. 

  Να δημιουργεί την επιθυμία 
αγοράς του εν λόγω προϊόντος. 

  Να οδηγεί στην αγορά του 
προϊόντος. 





 

 Πολλές φορές η διαφήμιση είναι 
σύνθετη. Αποτελείται από κείμενο και 
εικόνα. Η εικόνα αποτελείται από 
διάφορα στοιχεία που έχουν κατά 
κανόνα συμβολική σημασία και 
σχετίζονται με το διαφημιζόμενο 
προϊόν. Κάτω από τα στοιχεία της 
εικόνας λανθάνει το διαφημιζόμενο 
μήνυμα. 

 

 



 
 Η λέξη slogan, κέλτικης καταγωγής, 

σημαίνει κραυγή μάχης. Το slogan 
συμπύκνωση ή επικεφαλίδα του 
κειμένου της διαφήμισης, με τρόπο 
που υποβοηθά την 
απομνημόνευση. Γι’ αυτό 
θεωρείται σημαντικός παράγοντας 
μιας αποτελεσματικής διαφήμισης. 
Μπορεί να έχει προγραμματιστεί 
και σχεδιαστεί, αλλά μπορεί να 
είναι και αυθόρμητο, να βγαίνει 
δηλαδή τυχαία μέσα από την 
ανάπτυξη του μηνύματος. Για να 
πετύχει το στόχο του, πρέπει να 
είναι σύντομο, ρυθμικό, κάποιες 
φορές να ομοιοκαταληκτεί, να 
χρησιμοποιεί παρήχηση 
ορισμένων γραμμάτων, κι ακόμη 
να προτρέπει ή να παροτρύνει για 
την αγορά. 
 



Η διαφήμιση είναι παραπλανητική ιδίως όταν : 

  Επικαλείται την αξιοπιστία της μαρτυρίας ειδικών 
βασιζόμενη στην επιστημονική ή άλλη ιδιότητα 
προσώπων, τα οποία εμφανίζονται στη διαφήμιση 
χωρίς να έχουν στην πραγματικότητα την ιδιότητα που 
επικαλούνται. 

  Επικαλείται ως εγγύηση την τεχνολογική και 
επιστημονική υπεροχή μιας χώρας είναι άμεσα ή 
έμμεσα δηλωτικές της ποιότητας των διαφημιζόμενων 
προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 Εμφανίζεται με τη μορφή δημοσιογραφικής είδησης ή 
σχόλιου ή αρθρογραφίας ή με τη μορφή 
επιστημονικής ανακοίνωσης, χωρίς να δηλώνεται 
ρητά και ευδιάκριτα ότι πρόκειται για διαφήμιση. 

 



 

 Απαγορευμένη λέγεται η διαφήμιση της 

οποίας έχει απαγορευτεί η προβολή γιατί 

περιέχει ακατάλληλα ή παραπλανητικά 

μηνύματα ή κάνει δυσφήμιση ή διαφημίζει 

βλαπτικά προϊόντα. Παράδειγμα 

απαγόρευσης διαφήμισης από ορισμένα 

μέσα ενημέρωσης είναι τα τσιγάρα. 

 

 





ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 Συμβάλλει στην οικονομική πρόοδο μιας 

χώρας με την αύξηση παραγωγής και 
κατανάλωσης προϊόντων, καθώς  και  με 
την ανάπτυξη του εμπορίου. 

 Η διαφήμιση συμβάλλει στη διακίνηση των 
αγαθών με την προβολή και τη 
γνωστοποίησή τους και προτείνει μέτρα 
πρόληψης (κάπνισμα, AIDS). 

 Επίσης, οδηγεί στην αύξηση της 
παραγωγής, επειδή αυξάνεται η ζήτηση των 
προϊόντων που διαφημίζονται. 
 



ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 
 Η αθώα φαινομενικά προβολή ενός αγαθού κρύβει 

πολλές φορές σοβαρούς κινδύνους. Πίσω από τη 
δελεαστική εικόνα ενός προϊόντος και πίσω από τη 
φανερή επιθυμία του διαφημιστή να κερδίσει την 
προτίμηση του καταναλωτή κρύβονται συχνά άλλου 
είδους σκοπιμότητες. 

 Η συνεχής διαφήμιση παραπληροφορεί και 
αποπροσανατολίζει τον καταναλωτή για την ποιότητα 
του διαφημιζόμενου προϊόντος. Προβάλλει πρότυπα 
κατανάλωσης και τελικά πρότυπα ζωής και αξιών 
τέτοιων που μεταβάλλουν τον πολίτη σε εύκολο θύμα 
της απληστίας του κεφαλαίου.   

 Η οργανωμένη διαφημιστική καμπάνια μεγάλων 
επιχειρήσεων οδηγεί σε μαρασμό τις μικρές 
επιχειρήσεις, που δεν έχουν τα κεφάλαια, για να 
διαφημίσουν τα προϊόντα τους. 

 





 

Οι χιουμοριστικές διαφημίσεις μπορούν εύκολα να 
αποτυπωθούν στο μυαλό του καταναλωτικού κοινού και 
τις θυμάται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχέση με 
άλλα είδη διαφημίσεων. Αρκετές είναι οι εταιρείες που 
χρησιμοποίησαν στις διαφημίσεις τους το χιούμορ με 
μεγάλη αποτελεσματικότητα. Τα χιουμοριστικά 
διαφημιστικά μηνύματα είναι προτιμότερο να 
προβληθούν κυρίως μέσω της τηλεόρασης και του 
ραδιοφώνου λόγω της αμεσότητας που έχουν αλλά και 
της δυνατότητας να αποδώσουν καλύτερα το μήνυμα, 
κάνοντας ευκολότερα αντιληπτό το χιούμορ και το σκοπό 
χρήσης του. Σπάνια παρατηρείται η χρήση του χιούμορ 
στις έντυπες διαφημίσεις 



 Η χρήση του χιούμορ προκαλεί θετική 
επίδραση απέναντι στους υποψήφιους 
καταναλωτές και διαμορφώνει τη θετική 
στάση τους σχετικά με τη διαφήμιση του 
επώνυμου προϊόντος. Αυτό μπορεί να 
θεωρηθεί ως η σημαντικότερη προσφορά 
του στην τελική αποτελεσματικότητα της 
διαφήμισης. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
υποστηριχθεί καθώς οι θετικές στάσεις 
σχετικά με τη διαφήμιση και το 
διαφημιζόμενο προϊόν, επηρεάζουν άμεσα 
την επιθυμία των καταναλωτών να 
αγοράσουν το προϊόν. 




