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«Η Πηπρηαθή Δξγαζία (Π.Δ.) απνηειεί πξντόλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηόζν ηνπ 

ζπγγξαθέα όζν θαη ηνπ ηδξύκαηνο θαη ζα πξέπεη λα έρεη κνλαδηθό ραξαθηήξα θαη 

πξσηόηππν πεξηερόκελν. Απαγνξεύεηαη απζηεξά νπνηνδήπνηε θνκκάηη θεηκέλνπ ηεο λα 

εκθαλίδεηαη απηνύζην ή κεηαθξαζκέλν από θάπνηα άιιε δεκνζηεπκέλε πεγή. Κάζε 

ηέηνηα πξάμε απνηειεί πξντόλ ινγνθινπήο θαη εγείξεη ζέκαηα εζηθήο ηάμεο γηα ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ άιινπ ζπγγξαθέα.  Απνθιεηζηηθόο ππεύζπλνο γηα πηζαλή 

ινγνθινπή είλαη ν ζπγγξαθέαο ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο, ν νπνίνο θέξεη θαη ηελ επζύλε 

ησλ ζπλεπεηώλ, πνηληθώλ θαη άιισλ, απηήο ηεο πξάμεο». 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ: 

Ζ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία ζθνπό έρεη λα εμεηάζεη ηε δηείζδπζε ηεο δηαθήκηζεο 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ηνπ θαηαλαισηή θαη επαθνινύζσο ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. Αξρηθά πξαγκαηεύεηαη κία εθηελήο αθαδεκατθή επηζθόπεζε θαη ύζηεξα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξσηνγελήο πνηνηηθή έξεπλα. Σν δείγκα ησλ θαηαλαισηώλ  πνπ 

επηιέρζεθε γηα ηελ έξεπλα απνηεινύηαλ από 8 κέιε, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ 

πιεζπζκό ηεο γεληάο Τ ή Ν (Network) γελλεκέλνη κεηαμύ ησλ εηώλ 1977 – 1994. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη έλα θιέγνλ ζέκα ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ άξα 

θαη ηνπ κάξθεηηλγθ, αθνύ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο ζθέςεηο ησλ θαηαλαισηώλ θαη 

επνκέλσο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Οη εξεπλεηηθνί ζηόρνη πνπ νξίζηεθαλ ύζηεξα απ’ ηε κειέηε ηεο ζεσξεηηθήο 

επηζθόπεζεο είλαη θαηαξράο, λα εμεηαζηεί ε αληίιεςε ηνπ θνηλνύ αλαθνξηθά κε ηελ 

εηθόλα ησλ επηρεηξήζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο θαη αλ επεξεάδεηαη ε 

ηειηθή απόθαζε ησλ θαηαλαισηώλ. Καηά δεύηεξνλ, εμεηάζηεθε αλ ε παξνπζίαζε 

ησλ ελεξγεηώλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο έρεη 

επίδξαζε ζηε ιήςε απόθαζεο ηνπ θαηαλαισηή. Σέινο, δηεξεπλήζεθε αλαθνξηθά κε  

ηε «ζηξαηεγηθή ζπλαηζζεκαηηθήο έθθιεζεο κελύκαηνο» ηεο δηαθήκηζεο, ε επηξξνή 

ζηε ιήςε αγνξαζηηθήο απόθαζεο ηνπ θαηαλαισηή πξνο ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ – 

ππεξεζία. 

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε. ην πξώην κέξνο θαηαγξάθεηαη ε αθαδεκατθή 

επηζθόπεζε θαη ε κεζνδνινγία ηεο. ην δεύηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε πξσηνγελήο 

έξεπλα, δειαδή ηα πξσηνγελή ζηνηρεία, ηα επαγσγηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα. 

 

Λέξεις κλειδιά: ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή, δηαθήκηζε, 

γεληά Y (Networks), Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε, απηνδηαρείξηζε, ζπλαηζζεκαηηθή 

ζέιγεηξα, αγνξαζηηθή απόθαζε 
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SUMMARY: 

This diploma thesis aims at examining the penetration of advertising into the 

emotional intelligence of the consumer and consequently in his behavior. Initially 

secondary research was concluded to collect data from scientific sources and then the 

primary qualitative research was carried out. The sample of consumers selected for 

the survey was composed of eight members, representing the generation Y, who were 

born between 1997 and 1994. 

Emotional intelligence is a blazing subject of social sciences and marketing, since it is 

direct with consumer thoughts and therefore with their behavior. 

The research objectives defined from theoretical overview’s study. First of all, it was 

the examination of the focus group apropos of the corporate social responsibility 

enterprises’ brand image and whether this affects consumers’ final decision. 

Secondly, it was examined whether the presentation prospect of firm’s interior 

environment has an impact on the consumer’s purchasing decision. Lastly, was 

investigated, if the “strategic appeal of message” of advertising, has had influence on 

the consumer’s purchasing decision for the advertised product/service. 

The survey is divided into two parts. The first part records the bibliographic approach 

and its methodology. The second part presents the primary research, ie the primary 

data, the inductive data of the research and the conclusions. 

 

Keywords: emotional intelligence, consumer behavior, advertising, generation Y 

(Networks), Corporate Social Responsibility, self-management, emotional lures, 

buying decision 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 
 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο αγαπεηνύο κνπ γνλείο θαη ηηο αγαπεκέλεο κνπ 

αδεξθέο, γηα ηε ζηήξημε θαη ην θνπξάγην πνπ κνπ έδσζαλ. Δπραξηζηώ εγθαξδίσο ηνλ 

ζύληξνθό κνπ Φώηε, γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ θαηαλόεζή ηνπ. 

Δπραξηζηώ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κνπ, Γξ. Δηξήλε 

Σακαληά, γηα ηε κεηαιακπάδεπζε ησλ γλώζεσλ ηεο, θαη γηα ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. 
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ΜΔΡΟ Α : ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ  

Εώληαο ζ’ έλα ηαρύ κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ, νη άλζξσπνη θαη νη νξγαληζκνί 

πξέπεη λα αλειίζζνληαη δηαξθώο γηα λα επηβηώζνπλ θαη λα δνπλ αξκνληθά. Σν 1995 ν 

Daniel Goleman αλέθεξε γηα πξώηε θνξά ηνλ όξν ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζην 

νκώλπκν βηβιίν ηνπ. 

 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη έλα εξγαιείν γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αηόκσλ. Οη νξγαληζκνί απνηεινύληαη απ’ ηνπο αλζξώπνπο 

ηνπο, έηζη πξέπεη νη άλζξσπνη ησλ επηρεηξήζεσλ λ’ αληηιεθζνύλ θαη λα θαηαλνήζνπλ 

ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο έλλνηαο απηήο, γηα λα επηθνηλσλνύλ απνηειεζκαηηθά ηόζν ζην 

εζσηεξηθό, όζν θαη ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνύ. 

ηε παξνύζα κειέηε δηεξεπλάηαη ε επηθνηλσλία ηεο επηρείξεζεο κε ην εμσηεξηθό 

πεξηβάιινλ ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο θαηαλαισηέο. Σν κέζν γη’ απηή ηελ 

επηθνηλσλία είλαη ε δηαθήκηζε. Μέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ε 

επηρείξεζε επεμεξγάδεηαη ην πώο ζα δηεηζδύζεη ζην κπαιό ηνπ θαηαλαισηή ώζηε λα 

ηνπ πνπιήζεη θαιύηεξα πξντόληα θαη ππεξεζίεο. 

 

1.1. ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε νξίδεηαη σο ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αλαγλσξίδεη 

ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη ησλ άιισλ, λα κπνξεί λα θάλεη δηάθξηζε κεηαμύ 

απηώλ ώζηε λα ηα εξκελεύεη θαηάιιεια θαη ελ ηέιεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή πιεξνθνξία σο νδεγό γηα ηε ζθέςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Έλα 

άηνκν κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη ζε ζέζε λα αθνκνηώζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ κέζα από ζηνραζηηθή ζθέςε θαη λα ηα αηηηνινγήζεη. Απνηέιεζκα 

απηνύ είλαη λα ξπζκίδεη θαη λα ειέγρεη ηε ζθέςε ηνπ θαη επ’ αθνινύζσο ηηο πξάμεηο 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Schumancher, Wheeler and Carr, 2009). 

ηόρνο ησλ δηαθεκίζεσλ είλαη λα επεξεάζνπλ ηνπο δέθηεο ώζηε λ’ αγνξάζνπλ ην 

δηαθεκηδόκελν πξντόλ. Απηό ζπλεπάγεηαη ζην όηη έρνπλ άκεζε ζηόρεπζε λα 
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επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. Ζ ππνδνρή ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζέκα 

αληίιεςεο θαη επεμεξγαζίαο. Δπνκέλσο νη δηαθεκηζηέο εμαξηώληαη απ’ ηηο απόςεηο, 

ηηο ζηάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θνηλνύ. Δπηθνηλσληνιόγνη ηζρπξίδνληαη όηη «ε 

δηαθήκηζε είλαη θαζξέθηεο θάζε επνρήο» θαη πσο ε ηειεόξαζε κεγεζύλεη απηόλ ηνλ 

θαζξέθηε. 

Οη δηαθεκίζεηο εθηόο απ’ ηα ρξεζηηθά νθέιε θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξντόλησλ ή ησλ ππεξεζηώλ, πεξηέρνπλ θαη ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη 

κε βαζηθέο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ όπσο ηελ θνηλσληθή απνδνρή, ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ηελ επίδξαζε ηεο κάξθαο ζηε πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ. θνπόο 

ησλ ρξεζηηθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ νθειώλ είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

Maslow. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθιήζεηο πξνζπαζνύλ λα αλαζεξκάλνπλ 

ζπλαηζζήκαηα ζην άηνκν όπσο ηξπθεξόηεηα, αγάπε, ππεξεθάλεηα, θόβν, 

ξνκαληηζκό, θ.α. (Zhang et al, 2012) ώζηε αλ είλαη ζεηηθά λα ηα ζπλδέζνπλ κε ηελ 

αγνξά ηνπ πξντόληνο θαη αλ είλαη αξλεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο απ’ ηε κε αγνξά ηνπ 

πξντόληνο.  

Ο όξνο «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε» επηλνήζεθε απ’ ηνλ Daniel Goleman θαη 

γλσζηνπνηήζεθε κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ «πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε» ην 

έηνο 1995. Μαγλήηηζε ακέζσο ηε πξνζνρή ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκόλσλ θαη 

εξεπλεηώλ. Καζώο κεηξά ζρεδόλ κόιηο δύν δεθαεηίεο, ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζνύλ 

πεξεηαίξσ κειέηεο κε ζέκα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. 

 

1.2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 

«Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ αλαθνξηθά κε 

ηελ αλαδήηεζε, αγνξά, αμηνιόγεζε, ρξεζηκνπνίεζε πξντόλησλ αιιά θαη ηελ 

απαιιαγή ηνπ απ’ απηά κεηά ηε ρξήζε ηνπο, ώζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ» (Μπαιηάο θαη Παπαζηαζνπνύινπ, 2013) 

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απόθαζεο αγνξάο ηνπ θαηαλαισηή δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο 

ζπληζηώζεο. Καηαξράο, ηελ θαηάζηαζε επηξξνήο πνπ ζρεηίδεηαη ν ρξόλνο, ην 

πεξηβάιινλ αγνξάο, ν πσιεηήο θαη ν ιόγνο ηεο αγνξάο. Καηά δεύηεξνλ, ηε 

ςπρνινγηθή επηξξνή πνπ αθνξά ηελ αληίιεςε, ηε κάζεζε κέζσ ζπκπεξηθνξώλ ή 
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ζθέςεσλ, ηνλ ηξόπν δσήο θαη ην θίλεηξν ηεο αγνξάο. ύκθσλα κε ηε ππξακίδα ηνπ 

Maslow νη αλάγθεο ρσξίδνληαη ζε θπζηνινγηθέο, αζθάιεηαο, θνηλσληθέο, 

απηνεθηίκεζεο θαη απηνπξαγκάηεπζεο. Καη θαηά ηξίηνλ, ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 

επηξξνέο πνπ απαξηίδνληαη απ’ ηνπο ξόινπο ηνπ αηόκνπ ζηε θνηλσλία (έλα άηνκν 

θαηέρεη πνιινύο ξόινπο), ηηο νηθνγελεηαθέο επηξξνέο, ηε θνηλσληθή ηάμε, ηελ 

θνπιηνύξα θαη ππνθνπιηνύξα (Pride & Ferrell, 2012). 

Ζ δηαθήκηζε είλαη ην κέζν πνπ νη δηαθεκηζηέο πξνζπαζνύλ λα πείζνπλ ην 

θαηαλαισηηθό θνηλό γηα ηα νθέιε ησλ δηαθεκηδόκελσλ πξντόλησλ, ώζηε λα 

επεξεάζεη ηε κειινληηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αγνξά ηνπ 

παξνπζηαδόκελνπ πξντόληνο. 

Οη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα νδεγνύλ ην άηνκν ζηελ ηειηθή απόθαζε γηα ην αλ 

ζα αγνξάζεη ην πξντόλ ή όρη. Οη δηαθεκηζηέο ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξεο ηερληθέο 

κεζόδνπο πεηζνύο ζηε δηαθήκηζε, παξαηεξώληαο ηνλ ηειεπηαίν θαηξό έληνλε ηελ 

επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα, ζην ζπλεηξκό ηδεώλ θαη ζηελ επίθιεζε ζην ήζνο ηνπ 

δέθηε (Σζνιάθεο, et al). 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε επηθεληξώλεηαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ δηθώλ καο 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ άιισλ, πνπ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο δεκηνπξγνύλ 

ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

 

1.3. ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Κύξηνο ζθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη, λα εμεηαζηεί θαηά πόζν δηεηζδύεη ε 

δηαθήκηζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ηνπ θαηαλαισηή θαη επ’ αθνινύζσο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

Οη Salovey θαη Mayer αξζξνγξάθεζαλ πσο άηνκα κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηά θαη ησλ άιισλ. 

Δλ θαηαθιείδη, λα θαηεπζύλνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο (Nwokah and 

Ahiauzu, 2009). Άξα ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε επεξεάδεη ηηο ζθέςεηο θαη ελ 

ζπλερεία ηηο ηάζεηο θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ αηόκνπ. Ο θαηαλαισηηζκόο έρεη άκεζε 
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ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα, ηελ εηθόλα θαη ηελ ηδενινγία ηνπ αηόκνπ. Δπνκέλσο, 

ην άηνκν ζπκπεξηθέξεηαη σο θαηαλαισηήο. 

 

1.4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

Με ηελ πινπνίεζή ηεο, ε έξεπλα ζηνρεύεη ζην : 

i. Να εμεηαζηεί ε αληίιεςε ηνπ θνηλνύ αλαθνξηθά κε ηελ εηθόλα ησλ 

επηρεηξήζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο θαη αλ επεξεάδεηαη ε ηειηθή 

ηνπο απόθαζε. 

ii. Να εμεηαζηεί αλ ε παξνπζίαζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ην 

εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο έρεη επίδξαζε ζηε ιήςε απόθαζεο 

ηνπ θαηαλαισηή. 

iii. Να δηεξεπλεζεί αλαθνξηθά κε  ηε «ζηξαηεγηθή ζπλαηζζεκαηηθήο έθθιεζεο 

κελύκαηνο» ηεο δηαθήκηζεο, ε επηξξνή ζηε ιήςε αγνξαζηηθήο απόθαζεο ηνπ 

θαηαλαισηή πξνο ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ - ππεξεζία. 

 

1.5. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ κέζσ ηεο θιαζζηθήο πνηνηηθήο 

έξεπλαο. Γηα ηελ πινπνίεζή ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ επηιεγκέλα βίληεν 

δηαθεκίζεσλ θαη ύζηεξα δηεμήρζε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ, 

πνπ βαζηθό ζηόρν είρε ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο νκάδαο εζηίαζεο απ’ 

ηνλ εξεπλεηή.  Ζ νκάδα ζπδήηεζεο απνηεινύηαλ από 8 άηνκα ηεο ειηθηαθήο γεληάο Τ 

(1977 – 1994). Σα επαγσγηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο θαηαγξάθνληαη κε ζεβαζκό ζηηο 

απόςεηο ησλ κειώλ ηνπ δείγκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ. 

2.1. ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ 

Ζ θνηλσληθή λνεκνζύλε νξίζηεθε γηα πξώηε θνξά ην 1920 απ’ ηνλ ςπρνιόγν 

Δdward Σhorndike σο ηελ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ησλ αλζξώπσλ θαη ηε 

ζεκαληηθόηεηα ηνπ λα ελεξγείο ζνθά ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, δνκώληαο ηελ 

πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε πνπ εκθαλίδεηαη αξγόηεξα. O ςπρνιόγνο  Daniel 

Goleman δεκνζίεπζε ην 1995 ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε», 

πνπ έγηλε πξώηε θνξά αλαθνξά ζ’ απηό ηνλ όξν. ύκθσλα κε ηνλ ίδην ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε εζηηάδεη ζηελ πξνζσπηθή αλέιημε, θαζώο θαη ζηηο πγηείο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηόκσλ. ρεηηθά κε ηε ζρέζε δύν αηόκσλ 

επηθεληξώλεηαη ζηε ρξήζε ζθόπηκεο θαη ζπλεηδεηήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο γλώζεο, πνπ ην απνηέιεζκα νδεγεί ζε επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο. Οη 

Mayer θαη Salovey όξηζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε σο ηελ ηθαλόηεηα ηεο 

αληίιεςεο, ηεο αμηνιόγεζεο θαη ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Αθόκα είλαη ε 

ηθαλόηεηα ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο γηα ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε. Κάπνην 

άηνκν κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαηνξζώλεη λα αλαγλσξίζεη ηα δηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη ησλ άιισλ. Μπνξεί λα ηα εθθξάζεη θαη λα ηα αθνκνηώζεη, 

κέζα από ζηνραζηηθή ζθέςε πνπ ηνλ βνεζάεη αξρηθά λα ηα θαηαλνήζεη, ύζηεξα λα ηα 

αηηηνινγήζεη θαη ελ ηέιεη λα ηα ειέγμεη (Schumancher, Wheeler and Carr, 2009). 

Ο Goleman πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκόλσλ κέζσ ηνπ 

νκώλπκνπ βηβιίνπ ηνπ. Ο ίδηνο όξηζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε σο «ηελ 

ηθαλόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ζηνλ 

εαπηό ηνπο, αιιά θαη ζηνπο άιινπο».  Μέζσ απηνύ ηνπ νξηζκνύ πξνζεγγίζηεθε ην 

κνληέιν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ηνπ Daniel Goleman πνπ δηαθξίλεη ηέζζεξηο 

ζπλαηζζεκαηηθνύο ηνκείο. Πξώηνο ηνκέαο είλαη ε απηνγλσζία (self – awareness) πνπ 

απνηειείηαη απ’ ηελ απηνπεπνίζεζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνγλσζία θαη ηελ 

αμηνιόγεζε, κέζσ ηεο θαηαλόεζεο ησλ δπλαηώλ θαη αδύλακσλ ζεκείσλ ηνπ εαπηνύ. 

Γεύηεξνο ηνκέαο είλαη ε απηνδηαρείξηζε (self - management) πνπ απαξηίδεηαη από 

ηελ αηζηνδνμία, ηνλ απηνέιεγρν, ηελ αμηνπηζηία, ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ηελ 

επζπλεηδεζία. Σξίηνο ηνκέαο είλαη ε θνηλσληθή επαηζζεζία (social awareness) πνπ 

ζπλάδεη κε ηελ ελζπλαίζζεζε ελόο αηόκνπ λα δεκηνπξγεί θαιέο ζρέζεηο κε 
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αλζξώπνπο δηαθνξεηηθώλ ελδηαθεξόλησλ, ηελ νξγαλσηηθή ζπλείδεζε ηνπ, δειαδή 

ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λ’ αληηιακβάλεηαη ηηο ηδέεο, ηηο αμίεο θαη ηνπο άγξαθνπο 

θαλόλεο ησλ αηόκσλ πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ππεξεζηώλ πνπ 

ην άηνκν πξνσζεί έλα ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα ζηηο ζρέζεηο ηνπ θαη πξνζέρεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ άιισλ αηόκσλ. Ο ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο ηνκέαο ζύκθσλα κε ηνλ 

Goleman είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ (relationship management) πνπ απνηειείηαη 

απ’ ηελ έκπλεπζε, ηελ επηξξνή, ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ηελ αλάπηπμε, ηελ νκαδηθή 

εξγαζία θαη ηε ζπλεξγαζία (Nwokah et Ahiauzu, 2009).  

ην άξζξν ηεο ε Jennifer Nabben πξαγκαηεύεηαη ηνπο ηέζζεξηο ηνκείο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ηνπ Goleman, αλαθνξηθά ζην πεδίν ηεο 

λεπξνεπηζηήκεο. Αξρηθά γηα ηελ απηνγλσζία αλαθέξεη πσο ην άηνκν πξέπεη λ’ 

αλαπηύμεη θαηαξράο ζπλαηζζεκαηηθή επίγλσζε θαη έπεηηα ζπλαηζζεκαηηθή 

απηνξξύζκηζε. Ο λεπξνεπηζηήκνλαο Ramachandran πξόηεηλε πσο πξηλ από 75.000 

ρξόληα νη άλζξσπνη κπνξνύζαλ λα πηνζεηήζνπλ ηελ άπνςε ηνπ άιινπ πξνζώπνπ, 

αθνύ αλαπηύρζεθε έλα λέν θύθισκα ηνπ εγθεθάινπ «θαζξέθηε λεπξώλα», πνπ 

επηηπγράλεη απηή ηελ ηθαλόηεηα. Οη επηζηήκνλεο πηζηεύνπλ όηη «ν λεπξώλαο 

θαζξέθηεο» είλαη ε ηθαλόηεηα καο λα ζπκπάζρνπκε κε ηνπο άιινπο ή λα 

επραξηζηηόκαζηε απ’ ηελ ραξά ηνπο. πγθεθξηκέλα βιέπνληαο ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

άιινπ πξνζώπνπ κπνξνύκε λ’ αλαγλσξίζνπκε ην ζπλαίζζεκά ηνπ. Δπνκέλσο, ν 

ζπληνληζκόο κίαο νκάδαο εθηόο από γλσζηηθή δηαδηθαζία, είλαη θαη κία εγθεθαιηθή 

δξαζηεξηόηεηα (Nabben, 2015). 

Όζηεξα, γηα ηελ απηνδηαρείξηζε/απηνξξύζκηζε αλαθέξεη όηη ην άηνκν πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη θξνληίδεη ην πεξηβάιινλ ηνπ θέξνληαο 

κε εηιηθξίλεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζπλνρή, είλαη ζε ζέζε λα θαιπηεξεύζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ θαη λα ηνπο βνεζήζεη λ’ 

απαιιαγνύλ από αλεζπρίεο θαη θόβνπο. Έπεηηα, γηα ηελ θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε, 

αλαθέξεη πσο ην άηνκν κε πςειή ελζπλαίζζεζε επηθεληξώλεηαη ζηνπο αλζξώπνπο 

ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ, ώζηε λα ηνπο δεκηνπξγήζεη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα απνδώζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηνλ θαιύηεξν εαπηό ηνπο. Σέινο 

ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, αλαθέξεηαη πσο κία νκάδα πνπ εθπαηδεύεηαη 

θαη αλαπηύζζεη δεμηόηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, κπνξεί λα πηνζεηήζεη κία 
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θνηλή αληίιεςε θαη επηθνηλσλία, πνπ ηειηθά νδεγεί ηελ νκάδα θαη άξα ηα κέιε ηεο, 

ζε πςειόηεξα απνδνηηθά επίπεδα (Nabben, 2015). Αληηζέησο, όηαλ ζε κία νκάδα 

δεκηνπξγνύληαη εληάζεηο θαη αλεμέιεγθηα ζπλαηζζήκαηα, ηόηε ε νκάδα 

απνκαθξύλεηαη απ’ ηελ πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. 

Οη Mayer θαη Salovey ζηνλ πξώην ζρεηηθό νξηζκό πνπ αξζξνγξάθεζαλ αλέθεξαλ όηη 

ην άηνκν δηαθξίλεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηά θαη ησλ άιισλ θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ώζηε λα θαζνδεγήζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα κεηαπνίεζαλ ηνλ νξηζκό θαη ην 1997 αλέθεξαλ όηη ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε είλαη «ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λ’ αληηιακβάλεηαη θαη λα δεκηνπξγεί 

ζπλαηζζήκαηα, έηζη ώζηε λα βνεζήζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ, λα θαηαλνήζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα ξπζκίζεη ζηνραζηηθά, κε απνηέιεζκα λα πξνσζεζεί ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε» (Nwokah et Ahiauzu, 2009). Μέζσ 

απηνύ ηνπ νξηζκνύ δηέθξηλαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζε ηέζζεξηο θιάδνπο. 

Πξώηνλ, ζηελ αλαγλώξηζε θαη ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, δεύηεξνλ ζηε 

δηεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε ζθέςε, ηξίηνλ ζηελ επεμήγεζε θαη θαηαλόεζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηέινο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηαρείξηζε. 

2.1.1. ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ & Η ΔΙΚΟΝΑ ΣΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ε έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

δηεξεπλάηαη επξέσο θαη πξνθύπηεη σο ζηξαηεγηθή έλλνηα πνπ πξνζδίδεη 

αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε, νξίδνληαο ζηόρνπο θαη δξαζηεξηόηεηεο 

ζύκθσλα κε ηελ θνηλσλία. Ο Bowen πξόηεηλε ην 1953 ηνλ πξώην νξηζκό εθηηκώληαο 

όηη νη επηρεηξεκαηίεο έπξεπε λα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο απνθάζεηο γηα ηνπο ζηόρνπο 

ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο. Σα ζηειέρε ζα πξέπεη λα 

ελεκεξώλνληαη γηα ηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο πνπ ε εηαηξεία δεκηνπξγεί ζηελ 

θνηλσλία, είηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο, θαζώο θαη ην πώο νη θαηαλαισηέο δίλνπλ αμία 

ζηελ εηαηξεία θαη πνηα εηθόλα έρνπλ δεκηνπξγήζεη γη’ απηή. Πξόζθαηα ε Δηαηξεία 

Κνηλσληθήο Δπζύλεο έρεη νξηζζεί απ’ ηνλ Kolodinsey 2010 ην  σο «ην εζηθό θαζήθνλ 

ελόο νξγαληζκνύ, πέξα απ’ ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο λα εμεηάδεη κε επαηζζεζία ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ ζρέζεώλ ηνπ, ηόζν ζην εζσηεξηθό 

όζν θαη ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ (Fraj-Andres, et al, 2012). 
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Οξγαληζκνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο θνηλσληθέο επαηζζεζίεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο, κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ Δ.Κ.Δ. ζε πεγή αληαγσληζηηθνύ 

πιενλεθηήκαηνο, ζπληειώληαο ζην ζύλζεην ζύκβνιν ηεο εηθόλαο ηεο επηρείξεζεο, 

δηακνξθώλνληάο ηελ αλάινγα κε ηελ αληίιεςε θαη ηε γεληθόηεξε ελζπλαίζζεζε ησλ 

θαηαλαισηώλ. 

Ζ εηθόλα ηεο επηρείξεζεο εληζρύεηαη από δύν δηαζηάζεηο, ηελ αληίιεςε θαη ηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ αληίιεςε πεξηιακβάλεη ηελ αληηιεπηή πνηόηεηα θαη 

ηελ πξνζσπηθόηεηα πνπ πξνζδίδεη ε κάξθα θαη ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά αθνξά 

ηελ πξνζπκία ηνπ θαηαλαισηή λα πιεξώζεη πεξηζζόηεξα ρξήκαηα γηα ηελ απόθηεζε 

ελόο αγαζνύ. 

2.2.  ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ 

Σν άηνκν παξαθηλείηαη λα θαηαλαιώζεη ύζηεξα από κία επηξξνή ηνπ πεξηβάιινληόο 

ηνπ θαη όηαλ ηνπ δεκηνπξγνύληαη αλάγθεο, πνπ ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο. Σηο 

ρξεζηηθέο αλάγθεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο 

θαη ηηο εδνληθέο αλάγθεο πνπ επηθέξνπλ εδνληθό όθεινο όπσο ηελ απόιαπζε, ηελ 

επραξίζηεζε, θι.. ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθώλ ηνπ Abraham 

Maslow νη αλζξώπηλεο αλάγθεο δηακεξίδνληαη ζε πέληε επίπεδα κίαο ππξακίδαο. ην 

πξώην επίπεδν ηεο ππξακίδαο αλήθνπλ νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ηξνθή, ην λεξό θαη ηε ζηέγαζε. ην δεύηεξν επίπεδν αλήθνπλ νη αλάγθεο 

αζθάιεηαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ. ην 

ηξίην επίπεδν αλήθνπλ νη θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ είλαη ε αλάγθε ηνπ αηόκνπ λα 

γίλεηαη απνδεθηόο θαη αξεζηόο κέζα ζηελ νκάδα ή ηνλ θύθιν ηνπ. ην ηέηαξην 

επίπεδν αλαθέξνληαη νη αλάγθεο απηό-εθηίκεζεο όπνπ ην άηνκν αλαπηύζζεη ηε δηθή 

ηνπ ηδενινγία θαη θξίζε. Σέινο, ζην πέκπην επίπεδν θαη ςειόηεξν επίπεδν ηεο 

ππξακίδαο, αλήθνπλ νη αλάγθεο απηό-πξαγκάησζεο, πνπ ην άηνκν ελδηαθέξεηαη γηα 

ηελ απην-αλάπηπμή θαη δεκηνπξγία ηνπ (Μπαιηάο θαη Παπαζηαζνπνύινπ, 2013). 

ηαλ ην άηνκν αλαγλσξίζεη ηελ ύπαξμε κίαο αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ θαιύςεη 

δηελεξγείηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο αγνξαζηηθώλ απνθάζεσλ. Ζ ύπαξμε κίαο αλάγθεο 

κπνξεί λα πξνέιζεη είηε από εζσηεξηθέο επηξξνέο ηνπ αηόκνπ πνπ έρνπλ ηε κνξθή 

θηλήηξσλ, είηε από εμσηεξηθέο επηξξνέο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αηόκνπ. Ζ δηαδηθαζία 

ιήςεο αγνξαζηηθήο απόθαζεο αθνινπζείηαη από πέληε ηεξαξρηθά ζηάδηα: ηελ 
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αλαγλώξηζε ηεο αλάγθεο, ηελ αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ, ηελ 

αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ καξθώλ, ηελ αγνξά θαη ηελ κεηα-αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. (Μπαιηάο θαη Παπαζηαζνπνύινπ, 2013) 

Οη εμσηεξηθέο επηξξνέο πνπ νδεγνύλ ην άηνκν ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ρσξίδνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Σηο θαηαζηάζεηο επηξξνήο 

(situational influences), ηηο ςπρνινγηθέο επηξξνέο (psychological influences) θαη ηηο 

θνηλσληθέο επηξξνέο (sociocultural influences). ηηο θαηαζηάζεηο επηξξνήο αλήθεη ην 

θπζηθό πεξηβάιινλ, ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ, ν ρξόλνο, ν ιόγνο ηεο αγνξάο θαη ε 

δηάζεζε ηνπ αγνξαζηή. ηηο ςπρνινγηθέο επηξξνέο αλήθεη ε αληίιεςε, ε δηαδηθαζία 

επηινγήο θαη ε εξκελεία πιεξνθνξηώλ. Αθόκα αλήθνπλ ηα θίλεηξα ηνπ θαηαλαισηή 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε ππξακίδα ηνπ Maslow, ηε ζηάζε απέλαληη ζηε κάξθα – 

αληίιεςε κάξθαο, ηελ πξνζσπηθόηεηα – απηoθαηαλόεζε θαη ηνλ ηξόπν δσήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη άλζξσπνη αγνξάδνπλ πξντόληα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

πξνζσπηθόηεηά ηνπο (brand personality) θαη αθόκα θαηαλαιώλνπλ αγαζά πνπ 

δηαρεηξίδνληαη θαζεκεξηλά θαη ηαπηνπνηνύλ ηνλ ηξόπν δσήο ηνπο. Σέινο ζηηο 

θνηλσληθέο επηξξνέο αλαθέξεηαη ν ξόινο ηνπ αηόκνπ ζηελ θνηλσλία, νη νηθνγελεηαθέο 

ηνπ επηξξνέο πνπ αλήθεη ην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο, ε θνηλσληθή ηάμε, ε 

θνπιηνύξα θαη ππνθνπιηνύξα θαη νη νκάδεο αλαθνξάο πνπ ζέινπκε λ’ αλήθνπκε θαη 

από θαζνδεγεηέο γλώκεο (Pride & Ferrell, 2012). 

2.2.1. ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΚΚΛΗΗ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 

Γηαθήκηζε είλαη ε πξαγκαηνπνηήζηκε ελέξγεηα ησλ ζηειερώλ ηνπ κάξθεηηλγθ ώζηε 

λα γλσζηνπνηεζεί έλα πξντόλ ζην θαηαλαισηηθό θνηλό θαη λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθνύο 

ζπλεηξκνύο ζην κπαιό ηνπ θαηαλαισηή. Ζ δηαθήκηζε πξνζθέξεη νθέιε ηα νπνία 

αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο. Αλάκεζα ζ’ απηά ηα πην ζεκαληηθά είλαη ηα 

ρξεζηηθά ή ιεηηνπξγηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θπζηνινγηθέο αλάγθεο θαη αλάγθεο 

αζθάιεηαο ηνπ Maslow θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

επράξηζηα θαη εδνληθά νθέιε πνπ επηδεηθλύεηαη ην πξντόλ κέζα απ’ ηε δηαθήκηζε. 

Σα ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ όπσο ε 

πξνζσπηθή έθθξαζε (brand personality), θνηλσληθή απνδνρή θαη απηνεθηίκεζε θαη ε 

δηέγεξζε. Κάλνληαο ηνλ δηαρσξηζκό ζηα νθέιε, νη δηαθεκίζεηο έρνπλ αλαπηύμεη δύν 

ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο έθθιεζεο κελύκαηνο. Πξώηε ζηξαηεγηθή έθθιεζεο 
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κελύκαηνο είλαη ε νξζνινγηθή έθθιεζε. Οη Johan θαη Sirgy αλαθέξνπλ πσο απηή ε 

ζηξαηεγηθή επηθεληξώλεηαη ζηα ρξεζηηθά νθέιε ηνπ πξντόληνο, θάπνηα 

παξαδείγκαηα απηώλ ησλ κελπκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλώηεξε πνηόηεηα, ηελ αμία 

ηεο απόδνζεο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξντόληνο. Ζ δεύηεξε ζηξαηεγηθή έθθιεζεο 

κελύκαηνο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθιεζε, πνπ ζπλδέεηαη κε  ηα αλζξώπηλα 

ζπλαηζζήκαηα. πγθεθξηκέλα απηή ε ζηξαηεγηθή πξνζπαζεί λα αλαζεξκάλεη είηε 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα όπσο αγάπε, ππεξεθάλεηα, ρηνύκνξ, είηε αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα όπσο είλαη ν θόβνο, ε ελνρή θ.ιπ. θαη λα ηα ζπζρεηίζεη κε ην πξντόλ 

(Zhang et al, 2012). 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή επεξεάδεηαη απ’ ην βαζκό θαη ηελ πνηόηεηα ηεο 

«κάζεζήο» ηνπ. ηελ επηζηήκε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή ε κάζεζε 

νξίδεηαη σο νη γλώζεηο ηνπ αηόκνπ πνπ πξνέξρνληαη από δηάθνξεο ελέξγεηεο 

κάξθεηηλγθ (όπσο είλαη ε δηαθήκηζε), νη πξνζσπηθέο απόςεηο άιισλ αηόκσλ, αιιά 

θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο όζν αθνξά ηε ιήςε αγνξαζηηθήο απόθαζεο. ύκθσλα κε 

ηνπο Hogg θαη Vaughan «ε κλήκε είλαη έλα ζύλνιν από ζπλδέζκνπο κεηαμύ θόκβσλ 

πνπ ιακβάλνπλ ηε κνξθή ζρεκάησλ ή δηθηύσλ ζπλεηξκώλ/ζπζρεηίζεσλ». Σα ζηειέρε 

πξνζδνθνύλ νη θαηαλαισηέο λα ζπζρεηίζνπλ ηα πξντόληα/ππεξεζίεο κε ζεηηθνύο 

ζπλεηξκνύο θαη ζπλαηζζήκαηα. Τπάξρνπλ δύν εηδώλ κάζεζεο πνπ είλαη ε γλσζηηθή 

θαη ε ζπκπεξηθνξηθή. Ζ γλσζηηθή κάζεζε αθνξά ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηόκνπ, 

όπνπ ηα θίλεηξα ηνπ δηαδξακαηίδνπλ πξσηεύνληα ξόιν. Ζ ζπκπεξηθνξηθή κάζεζε 

λνείηαη σο «ην απνηέιεζκα ηνπ αηόκνπ ζ’ έλα εξέζηζκα, ρσξίο λα ππάξρνπλ λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο, αιιά δίλεηαη έκθαζε ζηα ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο (Μπαιηάο θαη 

Παπαζηαζνπνύινπ, 2013). 

Υσξίδεηαη ζε θιαζζηθή εμαξηεκέλε θαη ζπληειεζηηθή κάζεζε. Κιαζζηθή 

εμαξηεκέλε κάζεζε αλαπηύζζεηαη όηαλ ζπζρεηηζηνύλ δύν εξεζίζκαηα, όπνπ αξρηθά 

ην πξώην δεκηνπξγεί έλα ζπλαίζζεκα, ελώ ηαπηόρξνλα ην δεύηεξν είλαη νπδέηεξν, ελ 

ηέιεη θαηαιήγεη ην δεύηεξν εξέζηζκα λα πξνθαιέζεη ην ίδην ζπλαίζζεκα πνπ 

πξνθάιεζε ην πξώην. Ζ ζπληειεζηηθή κάζεζε δεκηνπξγείηαη σο ζηάζε απέλαληη ζηηο 

ζπλέπεηεο. Απνηειείηαη αξρηθά από ηε ζεηηθή ελίζρπζε, πνπ όηαλ ππάξρνπλ ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηόηε είλαη πνιύ πηζαλό λα επαλαιεθζεί ε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Όζηεξα, 

από ηελ αξλεηηθή ελίζρπζε πνπ ην άηνκν πξνζπαζεί λ’ απνθύγεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 
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επαλαιακβάλνληαο κία ζπκπεξηθνξά θαη ηέινο από ηε πνηλή πνπ ην άηνκν ζέιεη λα 

απνηξέςεη αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο κεηώλνληαο ηελ επαλάιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(Μπαιηάο θαη Παπαζηαζνπνύινπ, 2013). 

 

2.3. ΓΔΝΙΑ Τ ή Ν 

Σα άηνκα απηήο ηεο γεληάο είλαη γελλεκέλα απ’ ην 1977 έσο ην 1994. Δίλαη κία 

δπλακηθή νκάδα θαηαλαισηώλ αθνύ έρεη ην ηξηπιάζην κέγεζνο απ’ ηελ πξνεγνύκελε 

γεληά Υ ή Baby Busters. Δπηπξνζζέησο ηα άηνκα ηεο γεληάο είλαη δύζπηζηα ζε ζρέζε 

κε άιιεο γεληέο θαη γη’ απηό ην ιόγν είλαη κία δύζθνιε πξόθιεζε γηα ηνπο εκπόξνπο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο θαλεξώλνπλ όηη είλαη αηνκηθηζηέο, 

κνξθσκέλνη, ηερλνγλώζηεο θαη ώξηκνη. πγθξηηηθά κε ηηο πξνεγνύκελεο γεληέο 

αλεζπρνύλ αξθεηά γηα ην εηζόδεκα θαη ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο εληόο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ γεληά απηή έρεη δήζεη ηελ πεξίνδν αθκήο κέρξη ηεο νηθνλνκηθήο 

ύθεζεο. Τπνζηεξίδνπλ ηηο θνηλσληθά ππεύζπλεο εηαηξίεο θαη ηείλνπλ λα ηηο 

εκπηζηεύνληαη, δίλνληαο κεγάιε πξνζνρή ζηα κελύκαηα πνπ επηθνηλσλνύλ νη 

εηαηξείεο. 

Δλδηαθέξνλ έρνπλ νη δηαθνξέο ησλ θύισλ απηήο ηεο γεληάο, ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή 

δηαθεκίζεσλ. Σν αξζεληθό θύιν παξνπζηάδεη κία ζεηηθόηεξε ζηάζε απέλαληη ηνπ 

αληίζεηνπ θύινπ.  Οη γπλαίθεο ηεο γεληάο Τ επεξεάδνληαη από θαηαηνπηζηηθέο θαη 

ζύλζεηεο δηαθεκίζεηο, κε πινύζην ιεθηηθό θαη νπηηθό πιηθό, σζηόζν κπνξνύλ θαη 

απνθσδηθνπνηνύλ κε κεγαιύηεξε επθνιία, έλαληη ησλ αληξώλ, ηα κε ιεθηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Οη άληξεο απηήο ηεο γεληάο πξνηηκνύλ απινύζηεξεο θαη πην 

πξνζαλαηνιηζκέλεο δηαθεκίζεηο (Valentine and Powers, 2013). 

2.4.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Ο όξνο ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε έιαβε ρώξα ην 1995, κέζα απ’ ην βηβιίν ηνπ 

Daniel Goleman, πνπ έγηλε βαξπζήκαλην πεδίν κειέηεο όισλ ησλ κεηώπσλ ησλ 

θνηλσληθώλ επηζηεκώλ. Δξεπλάηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή θαη ηελ 

αθαδεκατθή θνηλόηεηα κειεηώληαο ηνλ άλζξσπν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Υξήδεη 

ηεξάζηηαο ζεκαζίαο γηα ηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ, αθνύ νη ίδηνη νη νξγαληζκνί 

απνηεινύληαη απ’ ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπο θαη επηθνηλσλνύλ θαζεκεξηλά κε ηνπο 



ΑΝΧΣΑΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΓΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 
 

 
19 

 

πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ηνπο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε βνεζάεη ζηελ 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη θαηαλόεζε κεηαμύ ησλ αηόκσλ, άξα ζηελ θαιύηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ θαιύηεξε εηθόλα ηεο.  

Σν κάξθεηηλγθ είλαη κία ηζρπξή θαη ζεκαληηθή πεγή γηα ηελ επηρείξεζε. Σν 

κάξθεηηλγθ ην αληηιακβάλεηαη ν θάζε θαηαλαισηήο δηαθνξεηηθά θαη ζθνπόο ηνπ είλαη 

λα θαηαλνήζεη ηνπο πειάηεο θαη ηελ θνηλσλία, ώζηε λα πξνζθέξεη θαηάιιεια 

πξντόληα θαη ππεξεζίεο. Δπνκέλσο νη εξεπλεηέο κάξθεηηλγθ κειεηνύλ ηελ θνηλσλία 

θαη ππνρξέσζε ηνπο είλαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αμία ζηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη ηελ θνηλσλία γεληθόηεξα (Kitchen and Sheth, 2016). Ηζηνξηθά έρεη 

παξαηεξεζεί πσο νη δηαθεκίζεηο επεξέαζαλ ηελ θνηλσλία γεληθόηεξα, γη’ απηό ην 

ιόγν πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ ην ήζνο, ηελ θνπιηνύξα θαη ηελ αμία ηεο θάζε 

επηρείξεζεο πνπ πξνβάιινπλ.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε νξίδεη ηηο ζθέςεηο θαη επνκέλσο ηηο πξάμεηο ηνπ 

αηόκνπ. Απηό ζπλεπάγεηαη ζην όηη ν νιηθόο ηξόπνο δσήο θαη ε θαζεκεξηλόηεηα ηνπ 

αηόκνπ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο λνεκνζύλεο ηνπ. θνπόο ηεο 

κειέηεο ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Καηαλαισηή είλαη νη νξγαληζκνί λα πξνζθέξνπλ 

θαιύηεξα πξντόληα, ηθαλνπνηώληαο ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ, βνεζώληαο ζηελ 

εμέιημε ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. 

2.5. ΤΝΘΔΗ 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε επηθεληξώλεηαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπ αηόκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ. ηελ βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη δηάθνξνη 

νξηζκνί θαη κνληέια κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. Ζ Δγθπθινπαίδεηα 

Δθαξκνζκέλεο Φπρνινγίαο (Encyclopedia of Applies Psychology) ην 2014, πξόηεηλε 

ηα ηξία ζεκαληηθόηεξα ελλνηνινγηθά κνληέια. Αξρηθά ην κνληέιν ησλ Peter Salovey 

θαη John Mayer (1997), ύζηεξα ην κνληέιν ηνπ Daniel Goleman (1998) θαη ηέινο ην 

κνληέιν Bar – On Emotional Quontient (2000), ηνπ Reuven Bar-On. Παξαθάησ 

θαηαγξάθνληαη εθηελέζηεξα. 

Οη Mayer θαη Salovey αξζξνγξάθεζαλ ην 1989 ηνλ πξώην ηνπο νξηζκό αλαθνξηθά κε 

ηε θνηλσληθή λνεκνζύλε σο εμήο: «Σν ππνζύλνιν ηεο θνηλσληθήο λνεκνζύλεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλόηεηα θάπνηνπ λα παξαθνινπζεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα 
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ηα δηαθξίλεη ώζηε λα θαζνδεγεί ηηο ζθέςεηο θαη επαθνινύζσο ηηο δξάζεηο ηνπ 

(Nwokah and Ahiauzu, 2009). Αξγόηεξα, ην 1997 αθνύ επηλνήζεθε ν όξνο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο απ’ ηνλ Daniel Goleman, νη Salovey θαη Mayer όξηζαλ 

εθ λένπ όηη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε νξίδεηαη σο ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα 

αληηιακβάλεηαη, λα αμηνινγεί θαη λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Αθόκε, λα 

κπνξεί λα ηα ξπζκίδεη ώζηε λα θαζνδεγεί ηε ζθέςε ηνπ θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ 

αλάπηπμε (Schumancher, Wheeler and Carr, 2009). ηε ζπλέρεηα δεκνζίεπζαλ ην 

1997 ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, βάζεη απηνύ ηνπ 

ηειεπηαίνπ νξηζκνύ, πνπ απνηεινύληαη από:  

i. Σελ αμηνιόγεζε, αλαγλώξηζε θαη έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εαπηνύ 

ii. Σελ αμηνιόγεζε θαη αλαγλώξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 

iii. Σελ απηνξξύζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

iv. Σελ ζπλαηζζεκαηηθή δηαρείξηζε (Gunkel, Schaegel et Engle, 2014). 

Ο Daniel Goleman όξηζε ην 1995 πσο έλα άηνκν πνπ έρεη πςειή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη θαη λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Δλ 

ζπλερεία, λα κπνξεί λα ηα αθνκνηώλεη θαη λα ηα εθθξάδεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 

Αθόκα ην άηνκν πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα η’ αμηνινγεί θαη λα ηα ειέγρεη κέζα από 

ζθεπηηθηζηηθή θαη ζηνραζηηθή ζθέςε (Schumancher, Wheeler and Carr, 2009). Σν 

2001 ν Goleman αλέπηπμε ηνλ αθόινπζν βαζπζηόραζην νξηζκό «πλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λ’ αλαγλσξίδεη θαη λα ειέγρεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, αιιά θαη ησλ άιισλ». Σν κνληέιν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

ηνπ Goleman απνηειείηαη από ηέζζεξηο ζπληζηώζεο, όπσο ησλ Mayer θαη Salovey θαη 

αλαιύνληαη παξαθάησ. Πεξηιακβάλεηαη από ηελ: 

i. Απηνγλσζία (self- awareness). Οη άλζξσπνη κε ηζρπξή απηνγλσζία ζπλήζσο 

είλαη ξεαιηζηέο θαη εηιηθξηλείο κε ηνλ εαπηό ηνπο, ελώ ζπλήζσο 

απηνζαξθάδνληαη κε ρηνύκνξ γηα ηηο αηέιεηέο ηνπο. Δπηπιένλ θαηαλννύλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αιιά θαη ηηο αμίεο ή ηα θίλεηξα θάπνηνπ άιινπ. 

ii. Απηνδηαρείξηζε (self –management) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αηζηνδνμία, ηνλ 

απηνέιεγρν, ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ηελ πξσηνβνπιία. Άηνκα κε πςειή 

αίζζεζε απηoειέγρνπ θαηαθέξλνπλ θαη ρεηξαγσγνύλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

πξνο όθειόο ηνπο. ε κία θαηάζηαζε παληθνύ κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ θαη 
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λα παξακείλνπλ ήξεκνη. εκαληηθό ζηνηρείν είλαη πσο απηά ηα άηνκα 

δεκηνπξγνύλ ή θαιπηεξεύνπλ ηηο θαηαζηάζεηο. 

iii. Κνηλσληθή επαηζζεζία (social awareness) πνπ απνηειείηαη από ηελ 

ελζπλαίζζεζε, ηελ νξγαλσηηθή ζπλείδεζε (organizational awareness) θαη ησλ 

πξνζαλαηνιηζκό ζηηο ππεξεζίεο (service orientation). Οη Nwokah θαη Ahiauzu 

αλαθέξνπλ όηη επηρεηξήζεηο κε πςειό πξνζαλαηνιηζκό ζηηο ππεξεζίεο, 

ζπλήζσο πξνσζνύλ έλα ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα κεηαμύ νξγαληζκνύ θαη 

πειαηώλ, δεκηνπξγώληαο ηζρπξέο ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο. 

iv. Γηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ (relationship management) πνπ θαηαθεξκαηίδεηαη 

από ηα εμήο πξνηεξήκαηα ηελ έκπλεπζε, ηελ επηξξνή, ηελ αλάπηπμε, ηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία. Οη νξγαληζκνί κπνξνύλ λα 

δηαρεηξηζηνύλ θξίζεηο, λα ππάξρεη αηκόζθαηξα ζπιινγηθόηεηαο θαη 

θηιηθόηεηαο πέξα ησλ ηππηθώλ ζρέζεσλ θαη λα εκπλένπλ κε ην όξακα ηα κέιε 

ηεο νξγάλσζεο θαη ηελ θνηλσλία (Nwokah and Ahiauzu, 2009). 

O Reuven Bar-On αλέπηπμε ην κνληέιν “Bar-On Emotional Quotient (EQ)”, ην 

κνληέιν πλαηζζεκαηηθήο θαη Κνηλσληθήο Ννεκνζύλεο (ESI). Σν κνληέιν 

αλαπηύρζεθε βάζεη ηεο ζεσξεηηθήο ηνπ πξνζέγγηζεο πνπ πηζηεύεη, πσο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή λνεκνζύλε βαζίδνληαη ζηηο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αξκνδηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ηνπ αηόκνπ. Απηέο νη ηθαλόηεηεο 

βνεζνύλ ην άηνκν λα θαηαλνήζεη θαη λα εθθξάζεη ηνλ εαπηό ηνπ. Αθόκα λα 

θαηαλνήζεη ηνπο άιινπο θαη λα επηθνηλσλήζεη απνηειεζκαηηθά καδί ηνπο. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη όηη ην άηνκν κπνξεί θαη αληαπεμέξρεηαη ζηηο 

θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο θαη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο. Δπνκέλσο, νη ζπλαηζζεκαηηθά 

θαη θνηλσληθά επθπείο άλζξσπνη θαηαθέξλνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ 

ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο άιινπο. Απηό ηειηθά ζπλεπάγεηαη ζην όηη έλαο 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά επθπήο άλζξσπνο δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηηο 

δηαπξνζσπηθέο, ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο αιιαγέο, είλαη ξεαιηζηήο 

θαη επηιύεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. 

Βάζεη ηεο παξαπάλσ ελλνηνινγηθήο ζεσξίαο ηνπ Bar-On, όηη «Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

θνηλσληθή λνεκνζύλε απνηειείηαη από έλαλ αξηζκό ελδνπξνζσπηθώλ θαη 

δηαπξνζσπηθώλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ ζπλδπάδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 
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ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο», ην κνληέιν απηό απνηειείηαη από ηα πέληε αθόινπζα 

ζηνηρεία, ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο: 

i. Σν ελδνπξνζσπηθό ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

επαηζζεηνπνίεζε, ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε) 

ii. Σν δηαπξνζσπηθό ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ 

θνηλσληθή επζύλε θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Δδώ παξαηεξείηαη ε 

νκνηόηεηα κε ην κνληέιν ηνπ Goleman, ζηε ζπληζηώζα ηεο θνηλσληθήο 

επαηζζεζίαο. 

iii. Σν ζηνηρείν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο πνπ απνηειείηαη από ηελ αληνρή ηνπ 

αηόκνπ ζην άγρνο θαη ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ παικώλ ηνπ 

iv. Σν ζηνηρείν ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο πνπ ζέηεηαη απ’ ηελ επειημία ηνπ 

αηόκνπ λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο αιιαγέο, θαη ηε 

δπλαηόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

v. Σέινο ην κνληέιν ηνπ Bar-On πεξηιακβάλεη ην ζηνηρείν ηεο δηάζεζεο ηνπ 

αηόκνπ γεληθόηεξα, δειαδή ηελ αηζηνδνμία ή ηελ επηπρία ηνπ (Bar-On, 2006). 

Δλ θαηαθιείδη, ζύκθσλα κε ηνπο Boyatzi, Goleman θαη Mackee (2002) ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε δηαρσξίδεηαη ζε δύν ηθαλόηεηεο. Αξρηθά ηελ 

ελζπλαίζζεζε, δειαδή ηελ αηνκηθή ηθαλόηεηα πνπ ην άηνκν θαηαθέξλεη λα 

αλαγλσξίζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, λα ηα εθθξάζεη θαη λα ηα δηαρεηξηζηεί όπσο 

ρξεηάδεηαη πξνο όθειόο ηνπ. Έπεηηα ηελ θνηλσληθή ηθαλόηεηα πνπ ην άηνκν κπνξεί 

θαη αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, έρεη θνηλσληθή επίγλσζε θαη 

κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο έηζη ώζηε απηέο λα εμειίζζνληαη 

δηαρξνληθά πξνο ην θαιύηεξν. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελζπλαίζζεζε ησλ νξγαληζκώλ θαη ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή ηνπο 

Δπζύλε ν Kolodinsey όξηζε ην 2010 όηη «Οη νξγαληζκνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο 

θνηλσληθέο επαηζζεζίεο θαη ζρέζεηο ηνπο, είλαη πηζαλό λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ΔΚΔ ζε κία πεγή αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο, 

δηαζθαιίδνληαο καθξνπξόζεζκα ηελ επηηπρία ηεο νξγάλσζεο (Fraj-Andres, et al, 

2012). 



ΑΝΧΣΑΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΓΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 
 

 
23 

 

Απ’ ηελ αλαζεώξεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζύλεο απνθαιύπηνληαη δύν είδε ΔΚΔ. ην πξώην αλαθέξνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ ζέιεη λα πξνσζήζεη κία πην εζηθή εηθόλα κε 

ζεβαζκό απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ, ζηνρεύνληαο ζηελ 

απηνπξαγκάηεπζε ησλ αηόκσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξείαο θαη ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ. Οη επηρεηξεκαηίεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ ζπκθσλνύλ κε ηελ 

θνπιηνύξα ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο. ην δεύηεξν 

αλαθέξνληαη επηρεηξεκαηίεο πνπ αλαιακβάλνπλ απνθάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζύλεο κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο εηθόλαο θαη ηελ αύμεζε ησλ θεξδώλ. 

Απηέο νη εηαηξείεο απνθηνύλ πην ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο, εξγαδνκέλνπο θαη 

πξνκεζεπηέο, βειηηώλνληαο ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο εηαηξείαο θαη δεκηνπξγώληαο 

καθξνπξόζεζκα νθέιε, Δπηπξνζζέησο, εηαηξείεο κε ιήςε απνθάζεσλ εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζύλεο ζθνπεύνπλ ζηελ ελίζρπζε θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

εηθόλαο θαη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ, επαλαηνπνζεηώληαο ηελ εηθόλα ηεο 

εηαηξείαο (Fraj-Andres, et al, 2012). 

ύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε εηθόλα ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα εληζρπζεί από δύν 

δηαζηάζεηο, ηε δηάζηαζε αληίιεςεο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε δηάζηαζε θαηαλαισηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. ηελ πξώηε δηάζηαζε αλήθνπλ ε αληηιεπηή πνηόηεηα θαη ε 

πξνζσπηθόηεηα ηεο κάξθαο (Rodrigues and Martins, 2016). Σα άηνκα ηεο γεληάο Τ 

είλαη επαηζζεηνπνηεκέλα σο πξνο ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε πνπ πξεζβεύνπλ νη 

επηρεηξήζεηο, επνκέλσο κπνξεί λα ηηο ελζηεξληζηνύλ. ηε δεύηεξε δηάζηαζε αλήθεη ε 

πξνζπκία ηνπ θαηαλαισηή λα πιεξώζεη έλα κεγαιύηεξν ηίκεκα γηα ηελ απόθηεζε 

ελόο αγαζνύ, πνπ θαιύπηεη κία ςπρνινγηθή ή πξαγκαηηθή αλάγθε. Δπηπιένλ, 

απμάλεηαη ε ηάζε πίζηεο πξνο κία εηαηξεία θαη απηό απνδεηθλύεηαη απ’ ηελ πξόζεζε 

λ’ αγνξάζεη πην αθξηβά έλα αγαζό (Pappu, et al., 2005). Δπνκέλσο, όηαλ απηό 

ζπκβαίλεη, ην ηκήκα πξνώζεζεο ηνπ κάξθεηηλγθ έρεη θαηαθέξεη λα επηηύρεη 

δηείζδπζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ θαηαλαισηή, ώζηε λα εθπιεξώλεη κνλαδηθά ηηο αλάγθεο 

ηνπ. Ο Ogilvy όξηζε όηη «Κάζε δηαθήκηζε πξέπεη λα ζεσξείηαη ζπλεηζθνξά ζην 

ζύλζεην ζύκβνιν ηεο δεκόζηαο εηθόλαο θαη θίξκαο ηεο εηαηξείαο» (Belch E. and 

Belch. A, 2014.). 
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Ο Ακεξηθάλνο ςπρνιόγνο Abraham Maslow αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο ηεξάξρεζεο ησλ 

αλαγθώλ, πνπ έγηλε αληηθείκελν κειέηεο ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ. ύκθσλα κε ηε 

ζεσξία νη αλζξώπηλεο αλάγθεο θιηκαθώλνληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαη 

απνηεινύληαη από πέληε επίπεδα, πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ ππξακίδα ηνπ Maslow. 

Αλαθέξνληαο απ’ ηελ θαηώηεξε πξνο ηελ αλώηεξε αλάγθε ρσξίδνληαη ζηα εμήο 

επίπεδα: 

i. Φπζηνινγηθέο αλάγθεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ε αλάγθε γηα νμπγόλν, ηξνθή, 

ζηέγε, εξσηηθή επαθή 

ii. Αλάγθεο αζθάιεηα θαη ζηαζεξόηεηαο πνπ αλήθνπλ νη αλάγθεο γηα αζθάιεηα 

θαη πξνζηαζία 

iii. Κνηλσληθέο αλάγθεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ε αλάγθε ηνπ αηόκνπ λα αλήθεη ζε 

κία νκάδα θαη ε αλάγθε ηεο ζηνξγήο, ηεο θηιίαο, ηεο ζπληξνθηθόηεηαο θαη ηεο 

αγάπεο 

iv. Αλάγθε θνηλσληθήο ζέζεο θαη απηνεθηίκεζε, πνπ πεξηιακβάλνληαη νη 

αλάγθεο γηα θνηλσληθή αλαγλώξηζε θαη θύξνπο, απηνεθηίκεζεο θαη 

απηνζεβαζκνύ 

v. Απηνπξαγκάησζεο ή απηννινθιήξσζεο, πνπ αλήθνπλ νη αλάγθεο γηα 

πλεπκαηηθή αλέιημε, απηναλάπηπμε θαη δεκηνπξγία (Μπαιηάο θαη 

Παπαζηαζνπνύινπ, 2013). 

Ζ ζεσξία ηνπ Maslow βαζίδεηαη ζε ηξεηο ζεκειηώδεηο ππνζέζεηο. Πξώηνλ όηη νη 

άλζξσπνη έρνπλ αλάγθεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ζ κε εθπιήξσζε 

απηώλ ησλ αλαγθώλ ζηνρνπνηνύληαη σο θίλεηξν γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πξνζπάζεηα 

εθπιήξσζεο απηώλ. Γεύηεξνλ, νη αλάγθεο ηνπ αηόκνπ ηεξαξρνύληαη βάζεη ηεο 

αλαγθαηόηεηάο ηνπο, όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζηελ ππξακίδα ηνπ Maslow. 

Σξίηνλ, ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζηελ εθπιήξσζε κίαο πην πνιύπινθε 

αλάγθεο, κόλν όηαλ έρεη ηθαλνπνηήζεη -έζησ ελ κέξεη- θάπνηα αλάγθε θαηώηεξεο 

βαζκίδαο (Εαβιαλόο, 2002). 

Ζ Ακεξηθάληθε Έλσζε Μάξθεηηλγθ έθθξηλε ην 2013 όηη «Σν κάξθεηηλγθ είλαη κία 

δξαζηεξηόηεηα, έλα ζύλνιν ζεζκώλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή πξνζθνξώλ πνπ έρνπλ αμία γηα ηνπο πειάηεο, ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη ηελ θνηλσλία γεληθόηεξα».  
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Λνηπόλ ν ππιώλαο ηεο επηζηήκεο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα αλαθαιύπηεη ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο αλάγθεο θαη λα ηηο αλαδεηθλύεη απ’ ην ππνζπλείδεην ηκήκα ηνπ 

εγθεθάινπ ζην ζπλεηδεηό, ώζηε ηειηθά λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηελ αλάγθε ηνπ 

αηόκνπ θαη λα ηελ ηθαλνπνηήζεη πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο θαη πξντόληα, ζρεδηάδνληαο 

ηα βάζεη ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ (marketing mix), πνπ ζηνρεύεη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλσηέξσλ αλαγθώλ πεξηιακβάλνληαη ηα ηέζζεξα P δειαδή Product, Price,  

Place, Promotion – Πξντόλ, Σηκή, Γηαλνκή, Πξνβνιή (Μπαιηάο θαη 

Παπαζηαζνπνύινπ, 2013). 

Ο Mercer ην 1996 όξηζε όηη « Ζ ηδαληθή κνξθή πξνώζεζεο είλαη ε ακθίδξνκε 

ζπδήηεζε πνπ ιακβάλνπλ κέξνο νη εηδηθνί επαγγεικαηίεο πσιήζεσλ κε ηνπο πειάηεο 

ηνπο». Πάξαπηα αλαγλσξίδεη όηη ζπλεζίδεηαη ε κνλόπιεπξε επηθνηλσλία απ’ ηνπο 

παξαγσγνύο πνπ επηθνηλσλνύλ ην κήλπκα κάξθεηηλγθ, κέζσ επηιεγκέλσλ θαλαιηώλ. 

Ζ πξνώζεζε πνπ είλαη έλα απ’ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, «Έρεη ζηόρν λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επηηπρία 

ηεο αγνξάο». Έλα εξγαιείν ηεο πξνώζεζεο είλαη ε δηαθήκηζε πνπ είλαη ε 

παξνπζίαζε θαη πξνώζεζε ηδεώλ, αγαζώλ ή ππεξεζηώλ (Rowley et al, 1998).  

Ζ Ακεξηθάληθε Έλσζε Μάξθεηηλγθ νξίδεη ηε δηαθήκηζε σο εμήο: « Ζ ηνπνζέηεζε 

αλαθνηλώζεσλ θαη πεηζηηθώλ κελπκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξν ή ρξόλν, αγνξάδνληαη 

από νπνηνδήπνηε κέζν ελεκέξσζεο, από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, κε θεξδνζθνπηθέο 

νξγαλώζεηο, θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο θαη άηνκα πνπ πξνζπαζνύλ λα 

ελεκεξώζνπλ ή λα πείζνπλ ηα κέιε κίαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζηόρνπ ή ελόο 

αθξναηεξίνπ γηα ηα πξντόληα, ηηο ππεξεζίεο, ηνπο νξγαληζκνύο ή ηηο ηδέεο». Ο 

δηαθεκηζηήο κπνξεί λα είλαη «Μία εηαηξεία, ν νξγαληζκόο ή ην άηνκν πνπ πιεξώλεη 

γηα δηαθεκηζηηθό ρώξν ή ρξόλν γηα λα παξνπζηάζεη κία αλαθνίλσζε ή πεηζηηθό 

κήλπκα».  Οη δηαθεκηζηέο ζηνρεύνπλ ώζηε λα πείζνπλ ηνπο αλζξώπνπο λα πηζηέςνπλ 

ή λα θάλνπλ θάηη. Δπνκέλσο, νη ίδηνη νη δηαθεκηζηέο εμαξηώληαη απ’ ηηο ζηάζεηο θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλσλίαο εμ νινθιήξνπ. Ηζηνξηθά παξαηεξείηαη όηη ε δηαθήκηζε 

δελ αξθέζηεθε ζην λα κειεηά ηελ θνηλσλία, αιιά άξρηζε λα ηελ επεξεάδεη. Οη 

Goodby θαη Silverstein όξηζαλ όηη «Ζ θαιύηεξε δηαθήκηζε κπνξεί θαη δηεηζδύεη 

θξπθά ζηηο ζθέςεηο θαη ηηο δσέο ησλ αλζξώπσλ, δειαδή όηαλ δε γίλεηαη αληηιεπηή σο 

δηαθήκηζε» (Belch E. and Belch. A., 2014). 
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Σν κάξθεηηλγθ όπσο αλαθέξζεθε ζηνλ παξαπάλσ νξηζκό θαλεξώλεη θαιπκκέλεο 

αλάγθεο ηνπ αηόκνπ θαη νη αλεθπιήξσηεο απηέο αλάγθεο γίλνληαη θίλεηξα. Οη 

αλάγθεο ινηπόλ πξνθύπηνπλ όηαλ ππάξρεη ράζκα αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηε θαληαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ. Οη αλάγθεο 

δηαρσξίδνληαη ζε ρξεζηηθέο θαη εδνληθέο (Μπαιηάο θαη Παπαζηαζνπνύινπ, 2013). 

Οη ρξεζηηθέο αλάγθεο ζπλήζσο θαιύπηνπλ ηηο βαζηθά επίπεδα θηλήηξσλ ηνπ 

θαηαλαισηή, βάζεη ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθώλ ηνπ Maslow, καζαίλνληαο ην άηνκν 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ή ρξεζηηθά νθέιε ελόο πξντόληνο. Σα ζπλεζέζηεξα 

ρξεζηηθά νθέιε πνπ αλαδεηά ν θαηαλαισηήο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ην πξντόλ. Οη εδνληθέο αλάγθεο ή ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε πνπ 

πξνβάιινληαη απ’ ηηο δηαθεκίζεηο θαη πνπ απνθνκίδνπλ εδνληθά, επράξηζηα θαη 

αηζζεηηθά νθέιε απ’ ηε ρξήζε πξντόληνο. Σα ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε ζπλδένληαη κε 

ηηο αλάγθεο ηεο δηέγεξζεο, ηεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο, ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο θαη 

ηεο απηνεθηίκεζεο (Zhang et al, 2012). Δδώ παξαηεξείηαη ε ελαξκόληζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη ησλ ηξηώλ κνληέισλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, κε ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε ησλ δηαθεκίζεσλ. 

Οη δηαθεκίζεηο δηαρσξίδνληαη ζε δύν εθθιήζεηο κελύκαηνο. Πξώηνλ ζηελ 

νξζνινγηθή ή ιεηηνπξγηθή έθθιεζε κελύκαηνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

αληηθεηκεληθόηεηα θαη απιή παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξντόληνο. Απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο δηαθεκίζεηο πξνβάιινπλ ζπλήζσο πξντόληα θαη ππεξεζίεο αλσηέξαο 

πνηόηεηαο, αμίαο, απόδνζεο θαη αμηνπηζηίαο πξντόληνο. Γεύηεξνλ, ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθιεζε κελύκαηνο πνπ παξνπζηάδεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα όπσο 

έξσηα, ραξά, θόβν θ.ιπ. θαη πξνζπαζεί λα αλαζεξκάλεη είηε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

πνπ πξνέξρνληαη απ’ ηελ αγνξά ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο, είηε αξλεηηθά απ’ ηελ 

κε ύπαξμε ηνπ πξντόληνο δεκηνπξγώληαο ην θίλεηξν γηα ηελ αγνξά ηνπ (Zhang et al, 

2012). Σα παξαπάλσ ζέιγεηξα απνζθνπνύλ ζηνλ λα πείζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο όηη ε 

δηαθεκηδόκελε εκπνξηθή νλνκαζία είλαη ε θαιύηεξε πνπ πθίζηαηαη ζηελ αγνξά 

(Belch E. and Belch A., 2014). 

Ο θαηαλαισηήο κέζσ ηεο αληηιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ησλ θαηάιιεισλ 

εξεζηζκάησλ θαη αλζξώπηλσλ αηζζήζεσλ θαη αλ εθόζνλ ην πξντόλ ή ε ππεξεζία πνπ 

πξνβάιιεηαη πξνθαιέζεη ηε πξνζνρή ηνπ αηόκνπ, ηόηε ηνπ δεκηνπξγείηε ε αλάγθε 
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γηα ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο ή γίλεηαη θίλεηξν αγνξάο. Ζ δηαδηθαζία ιήςεο 

αγνξαζηηθήο απόθαζεο αθνινπζείηαη απ’ ηα εμήο πέληε βήκαηα. Αξρηθά ην άηνκν 

αλαγλσξίδεη ην πξόβιεκα, έπεηηα αλαδεηά πιεξνθνξίεο, ύζηεξα αμηνινγεί ηηο 

ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ βξήθε, κεηά απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά θαη ηέινο ππάξρεη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Τπάξρνπλ ηξεηο 

θαηεγνξίεο ιήςεο αγνξαζηηθήο απόθαζεο αλάινγα κε ην ρξόλν θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ γλσξίδεη ν θαηαλαισηήο.  Πξώηνλ ε πεξηνξηζκέλε ιήςε αγνξαζηηθήο απόθαζεο 

πνπ ρξεηάδεηαη πςειή λνεηηθή δηεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ θαη απαηηείηαη 

πεξηζζόηεξνο ρξόλνο, ύζηεξα ε πεξηνξηζκέλε ιήςε αγνξαζηηθή απόθαζεο πνπ 

πθίζηαηαη κέηξηα αλάκεημε λνεηηθώλ δηεξγαζηώλ θαη ηέινο ε απηόκαηε ιήςε 

αγνξαζηηθήο απόθαζεο πνπ ζπλήζσο βαζίδεηαη ζε πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο θαη ν 

θαηαλαισηήο δελ έρεη θίλεηξν λα πιεξνθνξεζεί πεξαηηέξσ γηα ην πξντόλ (Μπαιηάο, 

Παπαζηαζνπνύινπ, 2013). 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόθαζε αγνξάο ηνπ θαηαλαισηή ηαμηλνκνύληαη 

βάζεη νξηζκέλσλ επηξξνώλ θαη εξεζηζκάησλ ηνπ αηόκνπ απ’ ην εμσηεξηθό 

πεξηβάιινλ ηνπ. Αξρηθά ε θαηάζηαζε επηξξνήο απνηειείηαη από ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ, παξαδείγκαηνο ράξε ην θαηάζηεκα αγνξάο, ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ, ηε 

ρξνληθή πεξίνδν ηεο αγνξάο, ην ιόγν πνπ αγνξάδεη ην άηνκν θαη γηα πνηόλ αγνξάδεη 

θαη απ’ ηα ήδε ππάξρνληα είδε πειαηώλ. Όζηεξα πθίζηαληαη νη ςπρνινγηθέο επηξξνέο 

δειαδή ε πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ θάζε θαηαλαισηή πξνο ην πξντόλ θαη ε εξκελεία 

ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ πξντόληνο, ην θίλεηξν ηνπ αγνξαζηή, ε πίζηε πξνο ην ζήκα θαη 

γεληθά ε ζηάζε απέλαληη ζηε κάξθα, ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ ζε ζρέζε κε ηε 

πξνζσπηθόηεηα ηεο κάξθαο  θαη ν ηξόπνο δσήο ηνπ θαηαλαισηή. Σέινο, ππάξρνπλ νη 

θνηλσληθέο επηξξνέο πνπ νξίδνληαη απ’ ηνπο ξόινπο πνπ παίδεη ην άηνκν ζηελ 

θνηλσλία, παξαδείγκαηνο ράξε κία γπλαίθα κπνξεί λα είλαη ζύδπγνο, κεηέξα, θόξε, 

εγγνλή, πθηζηάκελε, θίιε θ.ιπ.. Σέινο, νη θνηλσληθέο επηξξνέο νξίδνληαη απ’ ηελ 

νηθνγελεηαθή επηξξνή ηνπ αηόκνπ, ηνλ νηθνγελεηαθό ηνπ θύθιν θαη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. Ο Drucker αλέθεξε ην 1954 όηη «Οη θαηαλαισηέο δελ 

αγνξάδνπλ πξντόληα αιιά ηθαλνπνίεζε». 
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2.6. ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη έλα ζέκα επίθαηξν ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη 

επνκέλσο ζηνλ επηρεηξεκαηηθό θιάδν, αθνύ νη νξγαληζκνί απνηεινύληαη απ’ ην 

αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπο. Εώληαο ζηελ έληνλε επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη 

δηεζλείο ζρέζεηο θαηαθιύδνπλ ηνπο νξγαληζκνύο, ηόζν ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο όζν θαη ζην εμσηεξηθό ηεο πεξηβάιινλ. Οη άλζξσπνη ησλ νξγαληζκώλ ζα 

πξέπεη λα ιύζνπλ ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ηνπο δηαθνξέο, ζεβόκελνο ν θαζέλαο ηελ εζληθή 

θνπιηνύξα ηνπ άιινπ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε νδεγεί ηα άηνκα ζην λ’ 

αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ηα εθθξάδνπλ, λα ηα αηηηνινγνύλ ή αθόκα 

θαη λα ηα ειέγρνπλ. Απ’ ηα παξαπάλσ ζπλεπάγεηαη πσο κπνξεί λα ππάξμεη 

απνηειεζκαηηθή θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ. Έηζη 

ινηπόλ εξγαδόκελνη κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε δεκηνπξγνύλ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη πξνσζνύλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο.  

Οη έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί πεξηζζόηεξν ζην θνκκάηη ηνπ εζσηεξηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κία επηρείξεζε. Έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί αθόκα θαη κνληέια κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ώζηε λα αληηιακβάλνληαη νη εξγνδόηεο πνηα άηνκα είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθά επθπείο θαη λα πξνζιακβάλνληαη, απνθνκίδνληαο ε επηρείξεζε ηα 

νθέιε απ’ απηά (Gunkel, Schaegel et Engle,2014). 

ηελ παξνύζα έξεπλα επηρεηξείηαη λα κειεηεζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ησλ 

θαηαλαισηώλ θαη πώο νη εηαηξείεο πξνζπαζνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ακθίδξνκεο 

ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο, κέζσ ηεο δηαθήκηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα εξεπλάηαη ε 

δηείζδπζε ηεο δηαθήκηζεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ησλ θαηαλαισηώλ ηεο 

γεληάο Τ θαη επνκέλσο ε επηξξνή ηεο δηαθήκηζεο ζηε ζθέςε ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Γειαδή ε εηαηξεία ζεσξείηαη έλαο νξγαληζκόο πνπ ηα κέιε ηεο 

είλαη νη άλζξσπνί ηεο θαη ελ ηέιεη επηθνηλσλεί κε ηνπο πειάηεο ηεο, κέζσ ηεο 

δηαθήκηζεο. 

Υξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κειέηεο γηα ην πώο θαη ην πόζν επεξεάδεη ην 

«κάξθεηηλγθ» ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ησλ θαηαλαισηώλ, ώζηε νη 

επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνύλ κε γλώκνλα ην ήζνο, ζεβόκελνη ηνπο θαηαλαισηέο, 

αληηιακβάλνληεο ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη νη 
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επηρεηξήζεηο λα κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο βειηησκέλα πξντόληα 

θαη ππεξεζίεο, πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο (Nwokah and Ahiauzu, 2009) . 

ύκθσλα κε ηνλ ζεσξεηηθό ηνπ κάλαηδκελη Peter Drucker αλαθέξεη όηη «Ο ζθνπόο 

ηνπ Μάξθεηηλγθ είλαη λα θαηαλνεζεί ν πειάηεο ηόζν θαιά, ώζηε ην πξντόλ ή ε 

ππεξεζία λα ελαξκνλίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη λα αγνξάδεη κόλνο ηνπ» 

(Kitchen and Sheth, 2016). 

Δλ θαηαθιείδη, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο πειάηεο θαη ηνλ ηξόπν 

ιήςεο αγνξαζηηθήο ηνπο απόθαζεο, γηα λα βειηηώζνπλ ηα πξντόληα, ηηο ππεξεζίεο 

θαη ηελ αμία ηεο κάξθαο ηνπο. Μέζσ απηήο ηεο θαηαλόεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο νη 

νξγαληζκνί αλειίζζνληαη, καδί κε ηνπο θαηαλαισηέο αθκάδνληαο παξάιιεια κε ηνλ 

πνιηηηζκό. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ. 

3.1. ΚΑΣΑΡΣΙΜΟ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ  

Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιόγην σο βνεζεηηθό εξγαιείν, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εηο βάζνπο 

ζπλέληεπμεο κε ηελ νκάδαο εζηίαζεο. 

Σν είδνο ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ απηό ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Δπνκέλσο ην 

εξσηεκαηνιόγην ζρεκάηηδε ηελ ηεξάξρεζε ησλ εξσηήζεσλ. πνπ θξηλόηαλ 

απαξαίηεην απ’ ηνλ ζπλεληεπμηαζηή ππήξμε ε κεξηθή ηξνπνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ ή 

ε επηθέληξσζε ζε νξηζκέλεο απ’ απηέο (Ησζεθίδεο, 2003). Όζηεξα από θάζε 

πξνβνιή επηιεγκέλσλ δηαθεκίζεσλ γίλνληαλ νη ζρεηηθέο εξσηήζεηο, πνπ έθξηλαλ ηελ 

επηηπρία ηεο έξεπλαο. Οη ηύπνη ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ αλνηρηέο, πεξηγξαθηθέο θαη 

γλώκεο. Απνθεπγόηαλ ε ρξήζε θαζνδεγεηηθώλ εξσηήζεσλ. Παξαθάησ παξαηίζεηαη 

ηο επωηημαηολόγιο ρσξηζκέλν ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο, αλάινγα ησλ 

εξεπλεηηθώλ ζηόρσλ. 

3.1.1. ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ - Δ.Κ.Δ – ΔΠΗΡΡΟΖ 

ΣΟ ΤΝΘΔΣΟ ΤΜΒΟΛΟ ΣΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

A. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΜΦΙΑΛΧΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ  

B. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΡΟΨΌΝΣΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ  

C. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ  

D. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΧΠΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ 

1. Θπκάζηε πνηά είλαη ε θνηλσληθή δξάζε ηεο εηαηξείαο ή κε πνηα κε 

θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε ζπλεξγάδεηαη; 

2. Σί ζπλαηζζήκαηα ζαο δεκηνπξγεί ε θνηλσληθή ηεο δξάζε; Δληζρύεηαη ε εηθόλα 

ηεο εηαηξείαο; 

3. Θα επηιέγαηε πξντόληα ηεο εηαηξείαο ζηελ επόκελε αγνξά ζαο; 

4. Θπκάζηε ηη πξντόληα/ππεξεζίεο δηαθεκίδνληαλ; 
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3.1.2. ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ – ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΗ 

ΑΓΟΡΑΣΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ 

A. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΡΟΨΌΝΣΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ  

B. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ  

C. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ  

D. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ   

1.  Γηαηί πηζηεύεηε όηη ε εηαηξεία δηαθεκίδεη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο; Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο δεκηνπξγεί; 

2. Οη ελέξγεηεο πνπ θάλεη, είλαη ιόγνο γηα λα επηιέμεηε πξντόληα ηεο εηαηξείαο 

ζηελ επόκελε αγνξά ζαο; Δληζρύεηαη ε εηθόλα ηεο εηαηξείαο; 

3.1.3. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΚΚΛΖΖ 

ΜΖΝΤΜΑΣΟ/ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΗ ΑΓΟΡΑΣΗΚΔ 

ΑΠΟΦΑΔΗ 

A. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΑΚΟΤΥΧΝ ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΧΝ  

B. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΑΚΟΤΥΧΝ ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΧΝ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΧΝ ΠΟΣΧΝ  

1. Σί ζπλαηζζήκαηα ζαο άθεζε ε δηαθήκηζε; 

2. Ζ δηαθήκηζε είλαη ζαλ κία ηαηλία κηθξνύ κήθνπο. αο δεκηνπξγεί θάπνην 

ζπλαίζζεκα ζρεηηθά κε ην πξντόλ; 

3. Έγηλε αληηιεπηό πνηό πξντόλ δηαθεκηδόηαλ; 

C. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  

1. Σί ζπλαίζζεκα ζαο άθεζε ε δηαθήκηζε; 

3.2. ΓΔΙΓΜΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Σν δείγκα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο αληηπξνζσπεύεη ηνλ πιεζπζκό ηεο γεληάο Τ, 

επνκέλσο είλαη νκνηνγελέο. Ζ νκάδα ζπδήηεζεο (focus group) απνηειείην από 8 

άηνκα ηεο ειηθηαθήο νκάδαο γεληάο Τ ή N. θνπόο ηεο νκάδαο ζπδήηεζεο ήηαλ λα 

αιιεινζπκπιεξώζνπλ  ηα κέιε ηε γλώζε θαη ηε ζθέςε ηνπο, κέζσ κίαο ακνηβαίαο 

ακθίδξνκεο ζπδήηεζεο κεηαμύ ηνπο (Κπξηαδόπνπινο θαη ακαληά, 2009). Σα άηνκα 

πνπ αλήθνπλ ζ’ απηή ηε γεληά είλαη γελλεκέλνη απ’ ην 1977 έσο ην 1994. Ζ 
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ζπγθεθξηκέλε νκάδα γελεάο έρεη ηξηπιάζην κέγεζνο από ηε πξνεγνύκελε γεληά Υ ή 

Baby busters. Δίλαη δειαδή κία ηζρπξή νκάδα αηόκσλ πνπ ζηε πιεηνςεθία ηνπο 

ππνζηεξίδνπλ ηηο Κνηλσληθά Τπεύζπλεο Δηαηξίεο. Αθόκε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθόηεηαο απηήο ηεο γεληάο δείρλνπλ πσο αλεζπρνύλ γηα ζέκαηα πνηόηεηαο ηεο 

εξγαζίαο, ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ζεκάησλ αιηξνπηζηηθνύ θαη αλζξσπηζηηθνύ 

ελδηαθέξνληνο (Valentine and Powers, 2013). Σα άηνκα απηήο ηεο γεληάο 

ρξεζηκνπνηνύλ θαζεκεξηλά ηελ ηερλνινγία θαη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην δηαδίθηπν, 

απ’ όπνπ πήξαλ θαη ηελ νλνκαζία ηνπο (Ν – Network – δηαδίθηπν). Γεληθά είλαη 

πιηζηέο, αηνκηθηζηέο, ηερλνγλώζηεο θαη γλώζηεο θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ 

δξώκελσλ. Παξακέλνπλ πηζηνί ζηηο κάξθεο (brand loyalty) πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ 

επεκεξία θαη επηδεηνύλ ηελ αμία ζ’ απηά πνπ αγνξάδνπλ. Αθόκα δείρλνπλ λα 

επεξεάδνληαη απ’ ηνλ ηξόπν δσήο ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο ζηαξ (Μπαιηάο θαη 

Παπαζηαζνπνύινπ, 2013) 

3.3. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

3.3.1. ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ παξνύζα έξεπλα ζθνπό έρεη λα αλαιύζεη, λα πεξηγξάςεη, λα θαηαλνήζεη θαη λα 

εξκελεύζεη ηηο ζθέςεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην κπαιό ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ 

δείγκαηνο, ύζηεξα από ζπγθεθξηκέλα δηαθεκηζηηθά εξεζίζκαηα πνπ ηνπο 

παξνπζηάζηεθαλ. Γηα ην ιόγν απηό ρξεηάζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί πνηνηηθή έξεπλα, 

γηα ηε θαηαγξαθή ηνπ δείγκαηνο ηεο νκάδαο Τ. 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία. Ζ έξεπλα δηαρσξίζηεθε ζε δύν θάζεηο. ηελ πξώηε θάζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, ζηελ νπνία αληιήζεθαλ 

πιεξνθνξίεο κέζα από δηάθνξεο πεγέο όπσο ηνλ επαγγεικαηηθό ηύπν θαη ην 

δηαδίθηπν. πγθεθξηκέλα ζπιιέρζεθαλ πνιύηηκα ζηνηρεία από δεκνζηεπκέλεο 

έξεπλεο, βηβιία θαη άξζξα ηα νπνία έρνπλ αμηνινγεζεί πξνο ηε θαηαιιειόηεηά ηνπο 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη έρνπλ θαηαγξαθζεί.  

ηε δεύηεξε θάζε δηεμήρζε ε πξσηνγελήο έξεπλα γηα ηε ζπιινγή πξσηνγελώλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνήιζαλ απεπζείαο απ’ ην δείγκα, αθνύ αξρηθά νξίζηεθαλ ζαθείο 

εξεπλεηηθνί ζηόρνη. Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ κέζσ ηνπ είδνπο ηεο 
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θιαζηθήο πνηνηηθήο έξεπλαο, δειαδή δηεμήρζε ε εξεπλεηηθή κέζνδνο κε ηε κνξθή 

ζπδήηεζεο, πνπ ζηόρεπζε ζηελ θαηαλόεζε θαη παξαηήξεζε ησλ εξσηεζέλησλ 

(Κπξηαδόπνπινο θαη ακαληά, 2009). πγθεθξηκέλα παξνπζηάζηεθαλ βίληεν κε 

επηιεγκέλεο δηαθεκίζεηο ζηελ νκάδα εζηίαζεο. ηε ζπλέρεηα, αλαιύζεθαλ νη απόςεηο 

ησλ αηόκσλ ηεο νκάδαο εζηίαζεο πνπ επηιέρζεθαλ, κέζσ ηεο ακθίδξνκεο δνκεκέλεο 

ζπδήηεζεο, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ σο βνεζεηηθό εξγαιείν. 

3.3.2. ΜΔΘΟΓΟ ΤΛΛΟΓΗ ΔΠΑΓΧΓΙΚΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο αξρηθά έπξεπε ηα κέιε ηνπ δείγκαηνο λα 

ληώζνπλ άλεζε θαη έλα επράξηζην θιίκα. Ζ ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ πξσηνγελώλ 

δεδνκέλσλ (data collection) αξρηθά έγηλε κε ηε ρξήζε ζεκεηώζεσλ ζπιινγήο 

γξαπηώλ ζηνηρείσλ θαη παξαηεξήζεσλ ζπκπεξηθνξώλ, όπνπ έθξηλε ν ζπλεληεπθηήο 

απαξαίηεην. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ερνγξάθεζεο γηα ηε κε 

απνθπγή ιεθηηθώλ πιεξνθνξηώλ. Όζηεξα, θαηαγξάθεθε ε ζπδήηεζε ζηε θάζε ηεο 

απνκαγλεηνθώλεζεο, πνπ κεηαηξάπεθε ν πξνθνξηθόο ιόγνο ζε γξαπηό. ηε 

ζπλέρεηα, ε ζπιινγή ησλ επαγσγηθώλ δεδνκέλσλ ηεο ζπδήηεζεο κεηαγξάθεθε 

(transcription)  ζε κία αλαθνξά απηήο, αθνύ πξνεγνπκέλσο θσδηθνπνηήζεθε 

(Cencini, 2002). Σα επαγσγηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζην 

δεύηεξν κέξνο. Υσξίδνληαη ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελόηεηαο βάζεη ησλ εξεπλεηηθώλ 

ζηόρσλ ηεο έξεπλαο. Ζ πξώηε ελόηεηα παξνπζηάδεη απνηειέζκαηα εξσηήζεσλ από 

δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινπλ ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε ησλ νξγαληζκώλ. Ζ 

δεύηεξε ελόηεηα ζρεηίδεηαη κε ην δεύηεξν εξεπλεηηθό ζηόρν θαη παξνπζηάδεη 

απνηειέζκαηα δηαθεκίζεσλ πνπ πξνβάιινπλ ηελ απηoδηαρείξηζε ησλ νξγαληζκώλ 

θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη εληόο ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, γηα ηε ηξίηε 

ελόηεηα παξνπζηάζηεθαλ δηαθεκίζεηο κε ζηξαηεγηθή ζπλαηζζεκαηηθήο έθθιεζεο 

κελύκαηνο. 
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ΜΔΡΟ Β : ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

1.1.  ΑΝΑΛΤΗ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΗ 

ΔΡΔΤΝΑ 

Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο ηα κέιε ηεο νκάδαο εζηίαζεο 

ήηαλ νρηώ, ηξεηο γπλαίθεο θαη πέληε άληξεο θαη ε ειηθηαθή ηνπο νκάδα ήηαλ από 23 

έσο 29. ια ηα κέιε ηνπ δείγκαηνο εξγάδνληαη θαη θαηαλαιώλνπλ θαζεκεξηλά 

πξντόληα θαη ππεξεζίεο, αθνύ θηόιαο ηα πέληε κέιε απ’ ην δείγκα θαηνηθνύλ 

αλεμάξηεηα θαη ιακβάλνπλ νη ίδηνη ηηο θαηαλαισηηθέο απνθάζεηο. Ζ θάζε δσήο ησλ 

κειώλ ηνπ δείγκαηνο είλαη όηη δύν κέιε είλαη αλήθνπλ ζηα ληόπαληξα δεπγάξηα, 

δειαδή έρνπλ κέγηζην ξπζκό αγνξώλ θαη κέγηζηνο κέζνο όξνο αγνξώλ δηαξθώλ 

αγαζώλ. Σξία κέιε ηνπ δείγκαηνο είλαη λεαξνί εξγέλεδεο, πνπ ζπλήζσο ζύκθσλα κε 

ηε βηβιηνγξαθία γίλνληαη θαζνδεγεηέο γλώκεο. Σα ππόινηπα κέιε δνπλ κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο, όπνπ ν ξόινπο ηνπο είλαη είηε λα απνθαζίδνπλ γηα θάπνηα αγνξά, 

είηε λα αγνξάζνπλ νη ίδηνη (Μπαιηάο, Παπαζηαζνπνύινπ, 2013). 

1.2. ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΙΟΣΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

1.2.1. ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΛΖΦΖ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΑΠΟ 

ΔΣΑΗΡΗΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ. 

 Πεξηγξαθή δηαθεκίζεσλ. 

Οη δηαθεκίζεηο πνπ επηιέρζεθαλ πξνβάινπλ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε ηεο θάζε 

εηαηξίαο πνπ δηαθεκίδεηαη. Μέζσ απηήο ηεο πξνβνιήο ζηόρνο είλαη λα αλαδεηρζεί αλ ε 

πξνβνιή ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή απόθαζε πνπ 

ζα ιάβεη ν θαηαλαισηήο. 

Ζ δηαθήκηζε εμθιαλωμένος νεπού δείρλεη σο ζελάξην, έλα παηδί κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα λα θάλεη ζπνξη ηνπ αέξα “deltaplane”. Καηά θύξην ιόγσ δεκηνύξγεζε 

ζηε πιεηνςεθία ηνπ αθξναηεξίνπ αίζζεκα ζπγθίλεζεο, έζησ θαη γηα έλα 
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δεπηεξόιεπην. Γεκηνπξγήζεθε αθόκα θαη ε ζθέςε πσο «Σίπνηα δελ είλαη αδύλαην 

αξθεί λα ππάξρεη ζέιεζε». 

 Πάξαπηα δεκηνπξγήζεθε ε εληειώο δηαθνξεηηθή εηθόλα γηα ηελ επηρείξεζε, απ’ απηή 

πνπ πξνζπάζεζε ε δηαθήκηζε λα πείζεη. ρεκαηίζηεθε αξλεηηθή εληύπσζε πξνο ηελ 

εηαηξεία, θαζώο ην θνηλό πηζηεύεη όηη ε εηαηξεία παξαπιαλεί ζρεηηθά κε ηελ 

θνηλσληθή ηεο επζύλε. Απηό πηζηεύεηαη επεηδή θαλέλα κέινο ηνπ θνηλνύ δελ έρεη 

θάπνην νηθείν πξόζσπν πνπ λα έρεη βνεζεζεί απ’ ηελ εηαηξεία. Δπηπξνζζέησο, ην 

θνηλσληθό πξόγξακκα πνπ ζπλεξγάδεηαη ε εηαηξεία δε παξαηεξήζεθε θαζόινπ. 

Απηόο είλαη έλαο θύξηνο ιόγνο, ώζηε λα θαλεί ε δηαθήκηζε ππνθξηηηθή θαη πσο 

εθκεηαιιεύζεθε ηνλ πξσηαγσληζηή. Χζηόζν, ππάξρεη ε άπνςε πσο ζπλεηδεηά ζα 

μεραζηεί ην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθιήζεθε απ’ ηε δηαθήκηζε, καδί θαη ε εηαηξεία πνπ 

δηαθεκηδόηαλ. 

Σν αθξναηήξην πηζηεύεη πσο αλ θαηλόηαλ πεξηζζόηεξε ώξα ην θνηλσληθό πξόγξακκα 

πνπ ζπλεξγάδεηαη ε εηαηξεία, ηόηε ε κάξθα ηνπ πξντόληνο ζα θαηλόηαλ πην θηιηθή θαη 

αλζξσπνθεληξηθή, πεηπραίλνληαο ηνλ ζθνπό ηεο. 

Ζ δηαθήκηζε δε δείρλεη ην ιόγν λ’ αγνξάζεη θάπνηνο ην πξντόλ. Λόγσ κεγάιεο 

νκνηόηεηαο κεηαμύ ησλ αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ, ε επηρείξεζε ζέιεη λα 

ηνπνζεηήζεη ηε κάξθα ζην κπαιό ηνπ θαηαλαισηή, επηθεληξώλνληαο ζηε ζηξαηεγηθή 

αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο, ιόγσ 

ΔΚΔ. 

Δλ ηέιεη, ζπλεηδεηά πξνο ην παξόλ ε κάξθα δε ηνπνζεηήζεθε ζην κπαιό ηνπ 

θαηαλαισηή σο έλα μερσξηζηό brand. Απηό ζπκπεξαίλεηαη θαζώο θαλείο απ’ ην θνηλό 

δε ζα πξνηηκήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ζηελ επόκελε αγνξά Οη ιόγνη είλαη 

επεηδή ππάξρεη ήδε πίζηε ζε άιιν ζήκα θαη θαζώο θαλείο δε πξνζπκνπνηείηαη λα 

αλαδεηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε κάξθα ζηα ξάθηα ησλ καγαδηώλ. Δπηπξνζζέησο, 

ζεκεηώλεηαη όηη θαλείο απ’ ην δείγκα δε ζα αγόξαδε πξντόλ ηεο εηαηξείαο κόλν γηα ην 

ζθνπό ηεο ελίζρπζεο ηνπ θνηλσληθνύ ηεο έξγνπ. 

Παξόιν πνπ δε ηνλίζηεθε θαζόινπ νύηε ην πξντόλ, νύηε ε κάξθα ζην ζελάξην ηεο 

δηαθήκηζεο, ύζηεξα από ώξα όινη ζπκνύληαη θαη ην πξντόλ θαη ηε κάξθα. 
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Δλ θαηαθιείδη, θαλείο δε πείζηεθε ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε πνπ 

πξνζπάζεζε λα επηθνηλσλήζεη ε εηαηξεία, θαζώο ην δείγκα δε παξαηήξεζε νύηε ην 

θνηλσθειή ίδξπκα πνπ ζπλεξγάδεηαη ε εηαηξεία. Παξόια απηά ύζηεξα απ’ ηε 

ζπδήηεζε πνπ αλαπηύρζεθε επί ηνπ ζέκαηνο, ην θνηλό ζα πξνηηκνύζε λα 

ελεκεξσλόηαλ γηα ην θνηλσληθό έξγν ηεο εηαηξείαο κέζσ νηθείσλ πξνζώπσλ θαη όρη 

κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, αθνύ ππάξρεη ε αίζζεζε όηη ε δηαθήκηζε είλαη ππνθξηηηθή θαη 

δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

Ζ δηαθήκηζε εηαιπείαρ πποϊόνηων πποζωπικήρ ςγιεινήρ πεξηγξάθεη ηηο θνηλσληθέο 

δξάζεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν όκηινο, κε θεληξηθό άμνλα ηα παηδηά, βνεζώληαο 

επαίζζεηεο νηθνγέλεηεο, δείρλνληαο ζπγρξόλσο εηθόλεο. Ζ δηαθήκηζε επηθεληξώζεθε 

ζηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα πνπ εθάξκνζε, ηνλίδνληαο όηη ζπλεξγάζηεθε κε άιινπο 

θνξείο. Οη εηθόλεο θάλνπλ ηε δηαθήκηζε λα θαίλεηαη πην πηζηεπηή. Δπηπιένλ, ην θνηλό 

ζπκάηαη θνηλσληθέο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν όκηινο. 

ην θνηλό δεκηνπξγείηαη ε απνξία αλ πξάγκαηη είλαη αιεζηλέο νη δξάζεηο ηνπ νκίινπ, 

πνπ ιύλεηαη ακέζσο αθνύ ππάξρεη κέινο ηνπ θνηλνύ, πνπ νηθείν ηνπ πξόζσπν έρεη 

βνεζεζεί κε δσξεάλ πξντόληα απ’ ηνλ όκηιν. Χζηόζν, ζε κέξνο ηνπ αθξναηεξίνπ 

δεκηνπξγνύληαη πάιη αξλεηηθά θαη παξαπιαλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πηζηεύνληαο όηη, ην 

κέξνο ησλ πξντόλησλ πνπ δσξίδεηαη είλαη ηα απνζεκαηηθά  πνπ ζα έπξεπε λα 

θαηαζηξαθνύλ, θαζώο πξνζζέηνπλ θόζηε ζηελ επηρείξεζε απ’ ηε θνξνινγία ζε θάζε 

πεξίνδν. Με απηό ην ηξόπν θεξδίδνπλ, παξνπζηάδνληαο επαηζζεηνπνίεζε γηα ην θαιό 

ησλ ζπλαλζξώπσλ κε νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, δεκηνπξγώληαο αληαγσληζηηθό 

πιενλέθηεκα. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ αθξναηεξίνπ δε γλώξηδε ηνλ όκηιν, επνκέλσο ήηαλ ε 

πξώηε παξνπζίαζε ηνπ νκίινπ πξνο απηά ηα κέιε. Γύν άηνκα ηνλ γλώξηδαλ, εθ ησλ 

νπνίσλ έλα γλώξηδε ηελ θνηλσληθή ηνπ δξάζε. Πάξαπηα νη απόςεηο κεηά ηε 

δηαθήκηζε δηίζηαληαη. Ζ δηαθήκηζε από κόλε ηεο θαηαθεξκάηηζε ηηο απόςεηο ηνπ 

θνηλνύ αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο δξάζεηο ηνπ νκίινπ. ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο 

δεκηνπξγήζεθε ζεηηθή άπνςε πξνο ηνλ όκηιν. Αληίζηνηρν κέξνο, αδηαθόξεζε θαη ζην 

ππόινηπν θνκκάηη ηεο πίηαο δεκηνπξγήζεθαλ αξλεηηθέο ζθέςεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε δηαθήκηζε έθαλε αξλεηηθή εληύπσζε επεηδή έδηλε έκθαζε ζηνλ όκηιν, πνπ είλαη 

επαηζζεηνπνηεκέλνο, ηξαβώληαο ηελ πξνζνρή απ’ ην ίδην ην θνηλσληθό ηνπ έξγν. 
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ινη ηνπνζεηνύλ ηνλ όκηιν ζε πιενλεθηηθή ζέζε επεηδή είλαη ειιεληθόο. 

πγθεθξηκέλα θαίλεηαη λα πξνζδίδεη δπλακηθό αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ε 

εζληθόηεηα ηνπ νκίινπ θαη ζην ίδην ην brand πνπ παξνπζηάδνληαλ, εληζρύνληαο ηελ 

εηθόλα ηνπ. 

’ απηή ηε δηαθήκηζε γίλεηαη ιόγνο γηα γεξκαληθή εηαηξεία εμποπίαρ ηποθίμων και 

ειδών οικιακήρ σπήζηρ πνπ έρεη παξαξηήκαηα ζηελ Διιάδα. Παξνπζηάδνληαο ηελ 

θνηλσληθή ηεο δξάζε ζηελ Διιάδα, πξνζπαζεί λα επαηζζεηνπνηήζεη ην θνηλό λα 

ζηεξίμεη όζνπο έρνπλ αλάγθε, ιέγνληαο έκκεζα λα αγνξάζνπλ απ’ ηελ εηαηξεία.  

Οη απόςεηο ηνπ θνηλνύ δηαθέξνπλ. Τπάξρεη ε γλώκε πσο είλαη θαιό πνπ ππάξρεη ε 

εηαηξεία ζηελ Διιάδα αθνύ πξνζθέξεη εξγαζία θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηα θνηλσληθά. 

κσο ζηελ πιεηνςεθία ππεξηζρύνπλ νη αξλεηηθέο απόςεηο. 

Σν θνηλό ζπκάηαη κεξηθέο απ’ ηηο θνηλσληθέο δξάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ νξγαληζκό 

πνπ ζπλεξγάζηεθε. κσο ε πιεηνςεθία πηζηεύεη όηη ε εηαηξεία δε βνεζάεη 

πξαγκαηηθά, θαζώο ηα ρξήκαηα θαη ηα θέξδε βγαίλνπλ απ’ ηε ρώξα. Απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έιιεηκκα ζην ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ. Ζ 

πιεηνςεθία ηνπ θνηλνύ ηζρπξίδεηαη όηη ε εηαηξεία πξόζθεξε επηθαλεηαθά, έλα πάξα 

πνιύ κηθξό ρξεκαηηθό πνζό ζηελ Διιάδα ώζηε λα δεκηνπξγεζεί γη’ απηή ζεηηθή 

εληύπσζε. Δπηπιένλ ππάξρεη ε άπνςε όηη έξρνληαη ζηελ Διιάδα έηνηκα ηα γεξκαληθά 

ηειηθά πξντόληα, πνπ έρνπλ ειαθξύηεξνπο θόξνπο ζε ζρέζε κε ηα ειιεληθά πνπ 

παξάγνληαη ζην εζσηεξηθό, κε απνηέιεζκα ν ηειηθόο θαηαλαισηήο λ’ αγνξάδεη ην 

θζελόηεξν ιόγσ θξίζεο. Απηό κε ηε ζεηξά ηνπ ζπληειεί ζην θιείζηκν ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπληεινύλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. Σέηνηεο 

επηρεηξήζεηο είλαη ηεο ηππνπνίεζεο, ηεο ζπζθεπαζίαο, ηνπ παξαγσγνύ, ηνπ 

απνζεθάξηνπ, ησλ κεηαθνξηθώλ θαη ησλ ππνινίπσλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπληεινύλ ζην λα παξαρζεί ην πξντόλ θαη λα κεηαθεξζεί ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή. 

Σα παξαπάλσ επηδξνύλ ηόζν αξλεηηθά ζην ζύλζεην ζύκβνιν ηεο εηθόλαο ηεο 

εηαηξείαο, πνπ ην πξόγξακκα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο δελ κπνξεί λα κεηξηάζεη 

ηηο αξλεηηθέο γλώκεο. 
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Χζηόζν, ππάξρεη ε άπνςε πσο αλ ην ειιεληθό θξάηνο ιεηηνπξγνύζε ζσζηά ζρεηηθά 

κε ηηο θνξνινγίεο θαη ηνπο λόκνπο πνπ εθαξκόδεη ζηηο επηρεηξήζεηο, ε εηαηξεία ζα 

ήηαλ κία ζεκηηή αληαγσληζηηθή επηρείξεζε ηνπ εμσηεξηθνύ. 

Ζ δηαθήκηζε ηνπ νκίινπ ειδών ηποθίμων, ειδών οικιακήρ, ςγιεινήρ και 

πποζωπικήρ θπονηίδαρ παξνπζηάδεη ηα πξνγξάκκαηα ησλ θνηλσληθώλ ηνπ δξάζεσλ 

θαη ηνπο νξγαληζκνύο πνπ ζπλεξγάδεηαη, δείρλνληαο βίληεν κηθξνύ κήθνπο πνπ 

ηξαβήρηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξάζεσλ. Οη ελέξγεηεο ηνπ νκίινπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηα brands ηνπ, αθνύ θάζε θνηλσληθό πξόγξακκα είλαη εκπλεπζκέλν από έλα 

brand. Παξαδείγκαηνο ράξε, γηα ηα πξντόληα ζηνκαηηθήο πγηεηλήο ε ελέξγεηα ηνπ 

νκίινπ ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη κία θηλεηή κνλάδα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ ηεο 

ζηνκαηηθήο πγείαο. Χο επί ην πιείζηνλ, όια ηα παξαπάλσ δεκηνύξγεζαλ ην αίζζεκα 

ηεο εηιηθξίλεηαο απέλαληη ζην θνηλό, αθνύ ππάξρνπλ απνδείμεηο όηη ε εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζύλε αλήθεη ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ.  

Γεληθά, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ άθεζε ε δηαθήκηζε ήηαλ πνιύ ζεηηθά. Γεκηνπξγήζεθε 

εληππσζηαζκόο πξνο ηελ εηαηξία ππόςε ησλ κε θεξδνζθνπηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ 

ζπλεξγάδεηαη. Γεκηνπξγήζεθε ην αίζζεκα ηεο ζηγνπξηάο ηνπ θνηλνύ, θαζώο όινη 

πείζηεθαλ πσο ε εηαηξία βνεζάεη ηελ θνηλσλία, αθνύ πξνβάιινληαλ θαη κηθξά βίληεν 

πνπ απεδείθλπαλ ηηο δξάζεηο ηνπ νκίινπ, πνπ ήηαλ ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα 

λα πεηζηεί ην θνηλό. πγρξόλσο ε κνπζηθή ήηαλ αηζηόδνμε θάηη πνπ δεκηνύξγεζε 

αθόκα πην όκνξθν θιίκα. 

Καζώο ηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο είλαη εκπλεπζκέλα απ’ ηα brands ηνπ 

νκίινπ, παξάιιεια κε ηελ θνηλσληθή επζύλε πνπ ήζειε λα επηθνηλσλήζεη ν όκηινο 

πξόβαιιε θαη ηηο εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκπξέια ηνπ νκίινπ. Γηαθήκηδε ηηο 

δξάζεηο ηνπ κέζα απ’ ηα πξντόληα. Φέξεηπεηλ δώξηδε πξντόληα ζε νηθνγέλεηεο, ελώ 

έδεηρλε ην εκπνξηθό ζήκα απηώλ. ην ηέινο όινη θαηάιαβαλ θαη ζπκόληνπζαλ πνηα 

είλαη ηα brands ηνπ νκίινπ, παξόιν πνπ ε πιεηνςεθία πξηλ ηε δηαθήκηζε δε γλώξηδε 

ηνλ ίδην ηνλ όκηιν. πγρξόλσο απμήζεθε ε πίζηε πξνο ηα brands θαη ηνλ όκηιν, 

εληζρύνληαο ζεηηθά ην ζύλζεην ζύκβνιν ηεο εηθόλαο ηνπ, δεκηνπξγνύληαη ζεηηθά 

αηζζήκαηα πξνο ηε κάξθα θαη ζην θνηλσληθό ηεο έξγν. 
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Έλα άηνκν απ’ ην δείγκα γλώξηδε γηα κεξηθέο δξάζεηο ηνπ νκίινπ. Οη ππόινηπνη δε 

γλώξηδαλ ηίπνηα. Χζηόζν, ελ ηέιεη όινη ζπκόληνπζαλ έζησ θαη κία δξάζε ηνπ νκίινπ 

θαη αθνύζηεθαλ πνιύ ζεηηθά ζρόιηα. 

 

1.2.2.  Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΗ 

ΑΠΟΦΑΔΗ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ. 

 Πεξηγξαθή δηαθεκίζεσλ 

Παξαθάησ επηιέρζεθαλ δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινπλ ηηο θνηλσληθά εζηθέο δηνηθεηηθέο 

απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ νη επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ην αλζξώπηλν δπλακηθό, ηνλ ηξόπν 

απνζήθεπζεο, ηα θξηηήξηα επηινγήο πξνκεζεπηώλ, ζέινληαο λα παξαηεξεζεί κε πνην 

ηξόπν απηό κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αγνξά ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ 

Ζ πξνβαιιόκελε εηαηξεία πποϊόνηων πποζωπικήρ ςγιεινήρ, παξνπζηάδεη ηνλ ηξόπν 

παξαγσγήο ησλ αγαζώλ πνπ απεπζύλνληαη ζε γπλαίθεο θαη κσξά, θαζώο  δείρλεη ηελ 

ηερλνινγία ησλ κεραλεκάησλ θαη ηε δηαζθάιηζε πνηόηεηαο κέζσ εξεπλώλ θαη 

ειέγρσλ.  

Ζ πιεηνςεθία ηνπ αληξηθνύ θνηλνύ βξήθε ηε δηαθήκηζε θνπξαζηηθή θαη κεγάιε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηέζεθε ε άπνςε πσο ε δηαθήκηζε είλαη ππεξβνιηθή επεηδή έδεηρλε ηα 

εξγαζηήξηα, ηα κεραλήκαηα θαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ θνξνύζε ιεπθέο πνδηέο. 

Σελ αληίζεηε άπνςε είρε ην γπλαηθείν θνηλό πνπ ππνζηεξίδεη όηη, είλαη ζσζηή ε 

απόθαζε λα δηαθεκίζεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ, αθνύ καζεύηεθαλ 

ελδηαθέξνληα ζεηηθά πξάγκαηα γηα ηελ παξαγσγή ηεο εηαηξείαο ζπλάκα κε κεξηθέο 

θαηλνηνκίεο ηεο. Έλα κέινο ηνπ δείγκαηνο ήδε πείζηεθε ώζηε λα αγνξάζεη πξντόλ 

από ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. ην κεηαμύ ππάξρεη θαη ε κέζε άπνςε όηη είλαη θαιό 

πνπ ε δηαθήκηζε έρεη απηό ην ζελάξην αιιά ζα έπξεπε λα είλαη πην κηθξή. 

Ζ εηθόλα ηεο εηαηξείαο γεληθά δελ εληζρύεηαη, παξά ηηο ελέξγεηεο ηεο γηα ηελ  

ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ. Πάλησο κέξνο ηνπ θνηλνύ αλέπηπμε ηελ εκπηζηνζύλε 

ηνπ πξνο ηελ εηαηξεία. 
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ηε δηαθήκηζε ηεο εηαηξείαο εμποπίαρ ηποθίμων και ειδών οικιακήρ σπήζηρ, 

παξνπζηάδεηαη ε εζηθή θαη ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηεο απέλαληη ζηνπο εξγαδόκελνύο 

ηεο. Μαο δείρλεη θαζαξά ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ην 

αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο θαη δε πξνσζεί θαζόινπ ηα πξντόληα. Παξνπζηάδεη ην θάζε 

έλα άηνκν απ’ ηνλ αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο, σο έλαλ μερσξηζηό άλζξσπν κε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ, πνπ γίλνληαη ζεβαζηά απ’ ηελ επηρείξεζε. 

Ζ ίδηα ε εηαηξεία ζηε ζπλέρεηα βνεζάεη ην άηνκν λα εμειηρζεί κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

πνπ ηνπ παξέρεη. 

Πηζηεύεηαη πσο δείρλεη ηελ θαιή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ επεηδή είλαη 

έλαο ιόγνο λα ςσλίζεηο από έλα θαηάζηεκα, αιιά δελ πξνβάιιεη κία πξνζθνξά ή έλα 

πξντόλ πνπ ζα ζπκπιεξώζεη ηελ απόθαζή ζνπ, λα αγνξάζεηο ηειηθά από ην 

θαηάζηεκα. Γεκηνπξγνύληαη ζεηηθέο εληππώζεηο αιιά πεξηζζόηεξν ζην λα δνπιέςεηο 

γηα ηελ εηαηξεία παξά λα ςσλίζεηο, αθνύ πξνβάιιεη εηδπιιηαθά ηελ εξγαζία.  

ε εξώηεζε ζρεηηθά κε ην ιόγν πνπ ε επηρείξεζε δηαθεκίδεη ηνπο εξγαδνκέλνπο νη 

απόςεηο δηίζηαληαη. Καηαξρήλ ππάξρεη ε γλώκε πσο απηό ην θάλεη γηα λα 

αληαγσληζηεί εηαηξεία ηνπ θιάδνπ πνπ πξνβάιιεη ζηε δηαθήκηζε ην ίδην ζέκα. 

Γειαδή, ζπκβαίλεη γηα ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηεο εηθόλαο ηεο εηαηξίαο ζπγθξηηηθά κε 

αληίζηνηρε αληαγσληζηηθή. Έλα κέινο πηζηεύεη πσο ε εηαηξεία ζέιεη λα απμήζεη ηελ 

εκπηζηνζύλε ηνπ θαηαλαισηή δείρλνληαο έλα ηθαλνπνηεκέλν επράξηζην πξνζσπηθό, 

πνπ θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ. ιεο νη δνπιεηέο έρνπλ ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά 

ηνπο. κσο όηαλ ε δνπιεηά ζε αληακείβεη θαη ζέβεηαη όια ηα εξγαζηαθά ζνπ 

δηθαηώκαηα κέλεηο ηθαλνπνηεκέλνο. ηνλ αληίινγν, πθίζηαηαη ε άπνςε πσο ε 

δηαθήκηζε είλαη ςεύηηθε αθνύ νη ππάιιεινη θάλνπλ ξνκπνηηθέο θηλήζεηο θαη ζην 

θαηάζηεκα ηεο πεξηνρήο ηνπ, νη ππάιιεινη δε θηάλνπλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πειάηε. Μία άιιε άπνςε είλαη πσο ε εηαηξεία ζέιεη λα δείμεη πσο ιεηηνπξγεί ζηελ 

εληέιεηα θαη πσο ηα έρεη όια θαιπκκέλα. πγθεθξηκέλα έρεη ραξνύκελν πξνζσπηθό 

πξόζπκν λα εμππεξεηήζεη, νηθνλνκηθέο ηηκέο θαη πνηνηηθά πξντόληα. Σν ραξνύκελν 

πξνζσπηθό πξνζζέηεη ζεηηθέο εληππώζεηο ζην ζύκβνιν ηεο εηαηξείαο, άξα δείρλεη ηελ 

εηθόλα ηνπ ηέιεηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Γηα ην αλ ε δηαθήκηζε πξνζέιθπζε ην δείγκα λα ςσλίζεη παξαζέηνληαη νη παξαθάησ 

απόςεηο. Αθνινπζεί ε γλώκε πσο ε δηαθήκηζε δεκηνπξγεί κία ειθπζηηθή εηθόλα ζηνλ 
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θαηαλαισηή πξηλ πάεη ζην θαηάζηεκα. «Όηαλ βιέπεηο κία όκνξθε εηθόλα ηνπ 

πξνζσπηθνύ, ζε πξνζειθύεη λα μαλαπάο λα ςσλίζεηο, ηδίσο ζηηο κέξεο καο πνπ 

επηθξαηεί ε αγέλεηα παληνύ αθόκα θαη από εξγαδνκέλνπο πξνο ηνπο πειάηεο. Έηζη αλ ν 

ππάιιεινο κηιήζεη επγεληθά θαη ζέιεη λα εμππεξεηήζεη είλαη βαξπζήκαληνο ιόγνο λα 

μαλαπάσ ζην ην ίδην θαηάζηεκα». Δπνκέλσο ην επράξηζην αλζξώπηλν δπλακηθό 

θεξδίδεη πξαγκαηηθά ηνλ πειάηε, έρεη πξσηαξρηθό ξόιν ζηελ εηθόλα ηεο επηρείξεζεο. 

Όζηεξα ηεθκαίξεηαη ε άπνςε όηη «ζήκεξα ιόγσ εμεπηειηζηηθώλ κηζζώλ θαη 

εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ νη ππάιιεινη γεληθά είλαη δπζαξεζηεκέλνη θαη θαίλεηαη. Γελ 

λνηάδεη ηνλ ππάιιειν λα κηιήζεη κε αγέλεηα ζηνλ πειάηε ή λα ηνλ απαμηώζεη ή λα κελ 

ηνλ εμππεξεηήζεη γηαηί πνιύ απιά δελ είλαη ζίγνπξνο όηη ζα κείλεη ζηε δνπιεηά ηνπ θαη 

αλ ζα πιεξσζεί ηέινο ηνπ κήλα. Αλαγθαζηηθά απηή ηελ έληαζε ηελ κεηαθέξεη ζηνλ 

πειάηε. Σηε δηαθήκηζε απηή θαίλεηαη όηη ε εηαηξεία θέξεηαη κε ζεβαζκό ζηνπο 

εξγαδόκελνπο ηεο, ό,ηη ζέζε θαη λα έρνπλ, νη ίδηνη νη εξγαδόκελνη έρνπλ αλαπηύμεη 

θηιηθέο ζρέζεηο ζηελ άηππε επηθνηλσλία ηνπο αθνύ δελ ππάξρεη ιόγνο αληαγσληζκνύ 

κεηαμύ ηνπο, αθνύ ε εηαηξεία θξνληίδεη ηνλ θάζε έλα μερσξηζηά. Απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ άξηηα ζρέζε κεηαμύ ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο 

ππαιιήινπο. Βέβαηα δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρνπλ θάπνηεο ζηηγκέο δηαθσλίαο αθνύ 

είλαη αλζξώπηλν, αιιά ελ ηέιεη είλαη ελσκέλνη γηα ηνλ θνηλό ζθνπό ηνπο. Όιν απηό έρεη 

απνηέιεζκα ην πξνζσπηθό ηεο λα κέλεη, λα κελ ππάξρεη αζηάζεηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζπλεπάγεηαη ζε εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Έηζη ζηελ εηαηξεία απηή 

κπνξείο λα βξεηο απηό πνπ ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ. Γλώζε ζην αληηθείκελό 

ηνπο, ηελ ζηηγκή πνπ όιεο νη επηρεηξήζεηο ζρεδόλ αλά ηξίκελν βγάδνπλ αγγειία γηα 

πξνζσπηθό. Η ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ζέιεη λα πείζεη όηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο 

ππαιιήινπο ηεο επεκεξία θαη ζηαζεξόηεηα θαη νη ππάιιεινη κε ηε ζεηξά ηνπο λα 

εμππεξεηνύλ επράξηζηα ηνλ θαηαλαισηή, κε απνηέιεζκα ν θαηαλαισηήο λα κέλεη 

επραξηζηεκέλνο θαη λα ζπλερίδεη λα αγνξάδεη απ’ ηα ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα, κε 

απνηέιεζκα λα απνθηήζεη πίζηε πξνο ην ζήκα, πξνο ηελ εηαηξία.». Δλ θαηαθιείδη, 

θαίλεηαη πσο ε δηαθήκηζε πνπ πξνβάιιεη ην πξνζσπηθό ηεο δεκηνπξγεί ζεηηθέο 

απόςεηο γηα ηελ εηαηξεία θαη είλαη ιόγνο λα ςσλίζνπλ νη θαηαλαισηέο απ’ ην 

θαηάζηεκα. Οη ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδόκελνη πξνζδίδνπλ καθξνπξόζεζκν 

αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζηελ εηαηξεία, εληζρύνληαο έηζη ην ζύλζεην ζύκβνιν θαη 

ηελ εηθόλα ηεο εηαηξείαο. 
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Ζ επόκελε δηαθήκηζε εμποπίαρ ηποθίμων και ειδών οικιακήρ σπήζηρ παξνπζηάδεη 

όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ απ’ ην εξγνζηάζην, κέρξη 

λα θηάζεη ην πξντόλ ζην ξάθη ηνπ θαηαζηήκαηνο, κε ζθνπό λα πξνζθέξεη ε 

επηρείξεζε πάληα θξέζθα, νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά αγαζά.  

ηελ πιεηνςεθία ε δηαθήκηζε θάλεθε ελδηαθέξνπζα θαη σξαία. Τπάξρεη ε γλώκε όηη 

ε δηαθήκηζε πεξηηξηγπξίδεηαη γύξσ απ’ ην πξντόλ, δειαδή δείρλεη ηελ εζσηεξηθή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο αιιά επηθεληξώλεηαη ζην πξντόλ. Άιιε παξόκνηα άπνςε 

είλαη πσο δείρλεη όηη, ηα πξντόληα ηεο επηρείξεζεο ζπλδπάδνπλ πνηόηεηα θαη 

νηθνλνκηθέο ηηκέο. «Δλώ παιαηόηεξα ίζρπε ε άπνςε όηη ην πνηνηηθό είλαη αθξηβό, αιιά 

ζηηο κέξεο καο έρεη αιιάμεη απηή ε άπνςε, δειαδή κπνξεί έλα νηθνλνκηθό πξντόλ λα 

είλαη πνηνηηθό». ηελ αληίπεξα όρζε, ππάξρεη ε άπνςε όηη ε δηαθήκηζε είλαη 

αδηάθνξε θαη ζηελ νπζία δε ζνπ κέλεη έλα ηδηαίηεξν πξντόλ, ώζηε λα αγνξάζεηο απ’ 

ην θαηάζηεκα απηό θαη όρη απ’ ην αληαγσληζηηθό. Αθόκα θαίλεηαη ςεύηηθε ε 

δηαθήκηζε γηαηί νη θαηαζηάζεηο εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο δελ είλαη ηόζν 

ελαξκνληζκέλεο όζν παξνπζηάδνληαη. Ζ εηαηξεία είρε μεθηλήζεη κε κέηξηα έσο 

θαζόινπ πνηόηεηα θαη ρακειέο ηηκέο δειαδή άλεθε ζηνπο εγέηεο θόζηνπο ηνπ θιάδνπ 

θαη ηώξα ζέιεη λα δείμεη πσο έρεη ρακειέο ηηκέο κε πνηνηηθά πξντόληα, δειαδή λα 

αλαηνπνζεηεζεί ζηελ αγνξά σο δηαθνξνπνηεκέλε εηαηξία, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο 

νιηθήο πνηόηεηαο. Αθόκα ππάξρεη αξλεηηθή εηθόλα γηα ηελ εηαηξεία αθνύ γεληθόηεξα 

δηαθεκίδεη πξνζθνξέο θαη εθπηώζεηο, πνπ ελ ηέιεη ζην θαηάζηεκα δελ ηζρύνπλ. 

Γεληθά, νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην εζσηεξηθό ηεο εηαηξείαο θαη ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ πξντόλησλ δελ ελδηαθέξνπλ ην θαηαλαισηή. Απηό πνπ 

λνηάδεη ηνλ θαηαλαισηή είλαη ην ηειηθό πξντόλ λα είλαη ζρεηηθά πνηνηηθό θαη λα έρεη 

ινγηθή ηηκή. κσο ν ηξόπνο πνπ ζα ην πεηύρεη απηό ε επηρείξεζε είλαη αδηάθνξνο 

ζηνλ πειάηε. Αλ ε εηαηξεία δηαθεκίδεη όηη έρεη πνηνηηθά θαη νηθνλνκηθά πξντόληα, 

ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απηό δελ ηζρύεη, ηόηε θπζηθά ν πειάηεο δε ζα ζπλερίζεη λα 

θαηαλαιώλεη απ’ ην ίδην θαηάζηεκα. Χζηόζν, θαίλεηαη πσο ε εηαηξεία ζέιεη λα 

δηθαηνινγήζεη ηηο ρακειέο ηεο ηηκέο, κέζα από δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ζηελ 

εζσηεξηθή δηαδηθαζία, κε ζθνπό λα πείζεη ην θνηλό ηεο πσο νη ρακειέο ηηκέο είλαη 

απνηέιεζκα ησλ πνηνηηθώλ ζηόρσλ, πξνγξακκαηηζκώλ θαη ειέγρσλ πνπ ζέηεη ε 

επηρείξεζε. 
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Δλ ηέιεη, αλ ην θνηλό αληηιεθζεί όηη νη δηαθεκηδόκελεο ελέξγεηεο δελ ηζρύνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, ε δηαθήκηζε ζα ζηακαηήζεη λα δεκηνπξγεί ζην θνηλό ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πξνο ηελ εηαηξεία θαη ην ζύκβνιό ηεο, ζηακαηώληαο ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ θνηλνύ λ’ αγνξάζεη. Αληηζέησο, ε δηαθήκηζε ζα ραξαθηεξηζηεί ςεύηηθε αιιά θαη 

αδηάθνξε αθνύ δε ζα κείλεη θάηη νπζηαζηηθό γηα ην πξντόλ. 

Ζ ηειεπηαία δηαθήκηζε εηαηξείαο εμποπίος ηποθίμων και ειδών οικιακήρ σπήζηρ 

παξνπζηάδεη κέζσ ηεο δηαθήκηζεο ηελ εζηθή θαη ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηεο απέλαληη 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο. Αθόκα δείρλεη ηε δπλαηόηεηα εμέιημεο πνπ ηνπο παξέρεη θαη 

ηαπηόρξνλα ηνπνζεηεί εθ λένπ ηελ εηθόλα ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο ζπγθξηηηθά κε ηηο 

αληαγσληζηηθέο, πνπ πξνσζνύλ ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά ηεο εηαηξίαο απέλαληη ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο.  

Μία αξρηθή άπνςε κέινπο ηνπ δείγκαηνο είλαη όηη, εάλ ε επηρείξεζε θέξεηαη θαιά 

ζηνπο ππαιιήινπο ηεο δελ είλαη ιόγνο λα ζε ηξαβήμεη λα αγνξάζεηο απ’ απηή, αιιά 

κπνξεί λα ζε θάλεη λα πξνηηκήζεηο έλα ππνθαηάζηεκα ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο έλαληη 

θάπνηνπ άιινπ.  Τπάξρεη ε άπνςε πσο ζε θάζε επηρείξεζε ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

εμέιημεο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα δηαθεκίδεηαη γη’ απηό ε επηρείξεζε.  

ρεηηθά κε ην αλ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε δηαθήκηζε, ε πιεηνςεθία 

πηζηεύεη πσο απηό δύζθνια ζπκβαίλεη. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη ε γλώκε πσο «Τν 

λα πάεη θάπνηνο ζηε δνπιεηά ηνπ επδηάζεηνο ώζηε λ’ αληαπεμέιζεη ζε θάζε δπζθνιία  

έρεη λα θάλεη κε ηε ςπρνινγία ηνπ από πξηλ. Γηα παξάδεηγκα αλ ν εξγαδόκελνο είλαη 

άξξσζηνο ή δελ είλαη θαιά ςπρνινγηθά δε ζα κπνξέζεη λ’ αληαπεμέιζεη ζηελ εκέξα». 

’ εξώηεζε αλαθνξηθά γηα πνηό ιόγν πηζηεύεη ην θνηλό όηη ε εηαηξεία δηαθεκίδεη ην 

αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο, ε πιεηνςεθία απάληεζε όηη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία θαη νη 

αληαγσλίζηξηεο ηνπ θιάδνπ, είλαη ήδε πνιύ γλσζηέο Παλειιαδηθά. Αθόκα, ηα 

πξντόληα πνπ πξνζθέξεη είλαη εμίζνπ γλσζηά. Απηό πνπ ζέιεη λα πεηύρεη ε εηαηξεία 

είλαη λα απμήζεη ηελ θαιή ηεο θήκε θαη λα σξαηνπνηήζεη ηελ εηθόλα ηεο πξνο ην 

θνηλό. Ίζσο λα νξακαηίδεηαη ηελ εμέιημή ηεο σο εηαηξεία πξόηππν κε αμηνθξαηηθό 

ζύζηεκα. Δπνκέλσο, πθίζηαηαη κία εθ λένπ ηνπνζέηεζε ηεο επηρείξεζεο απνθηώληαο 

αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, εληζρύνληαο ηεο εηθόλαο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ ζήκαηόο 

ηεο. 
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Μία άιιε άπνςε είλαη όηη, επεηδή ε επηρείξεζε παξνπζηάδεη πσο ζπκπεξηθέξεηαη 

πνιύ θαιά ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, ηνπο θαζεζπράδεη όηη δε ζα απνιπζνύλ, κε 

απνηέιεζκα λα δνπιεύνπλ κε πην ραιαξνύο ξπζκνύο.  

Μέινο ηνπ δείγκαηνο πηζηεύεη πώο ν ιόγνο πνπ ε εηαηξεία πξνβάιιεη ηηο εζσηεξηθέο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη, ζπκβαίλεη επεηδή δελ έρεη λα πξνσζήζεη θάηη άιιν. Έρεη 

ίδηα πξντόληα θαη ίδηεο ηηκέο κε αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο. Αθόκα θαη νη ηδησηηθέο 

εηηθέηεο ηνπ θιάδνπ αληαγσλίδνληαη δπλακηθά. Γη’ απηό ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

απνθάζηζαλ λα δηαθεκίζνπλ έκκεζα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ πειάηε, κέζσ ησλ 

ηθαλνπνηεκέλσλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο άςνγεο ζρέζεηο αλάκεζα ηνπο. 

Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ αθήλεη ε εηαηξεία αλαθνξηθά κε ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηε 

δπλαηόηεηα εμέιημεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, ζηελ πιεηνςεθία είλαη 

ζεηηθά. Αλ ζπκθέξεη νηθνλνκηθά ηνλ θαηαλαισηή ζα ππνζηεξίμεη ηελ επηρείξεζε, 

θαηά η’ άιια νη θαιέο επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη ιόγνο αγνξάο απ’ ηε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. ηελ αληίπεξα όρζε ππάξρεη ε άπνςε πσο ε δηαθήκηζε 

έρεη ππνθξηηηθό ύθνο αθνύ απηά πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ θεξδνζθνπηθό 

ραξαθηήξα θαη όρη αλζξσπνθεληξηθό όπσο δείρλνπλ. 

1.2.3. Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖ 

«ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΚΚΛΖΖ 

ΜΖΝΤΜΑΣΟ» 

 Πεξηγξαθή δηαθήκηζεσλ 

Παξαθάησ αλαιύζεθαλ δηαθεκίζεηο πνπ ζηόρν έρνπλ ηελ παξνπζίαζε έληνλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ, κε ζθνπό λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλαηζζήκαηα ζηνλ θαηαλαισηή ζρεηηθά 

κε ην πξντόλ/ππεξεζία πνπ πξνβάιιεηαη. Δπνκέλσο παξαζέηνληαη δηαθεκίζεηο κε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθιεζε κελύκαηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ζεκαηνινγία ηνπ 

ζελαξίνπ θαη ησλ ηξηώλ δηαθεκίζεσλ, πνπ εθιέρζεθαλ λα παξνπζηαζηνύλ, αξηζκείηαη 

από πέληε ζεκαηηθέο ελόηεηεο αλαθνξηθά ηεο ηζηνξίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε 

δηαθήκηζε. Η πξώηε ελόηεηα πξαγκαηεύεηαη ηελ έθζεζε – ην ζηήζηκν ηνπ ζθεληθνύ, ε 

δεύηεξε παξνπζηάδεη ην πξόβιεκα ηεο ηζηνξίαο, ζηε ηξίηε ιακβάλεη κέξνο ε έληαζε, 

κεγαιώλνληαο έηζη ηελ αγσλία ηνπ ζεαηή, ε ηέηαξηε παξνπζηάδεη ηε ιύζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ εθεί ηνπνζεηείηε ην πξντόλ έληνλα, ελώ ζηελ πέκπηε ζεκαηηθή 
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ελόηεηα θαη ηειεπηαία θαίλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ηζηνξίαο, πνπ ην δηαθεκηδόκελν 

πξντόλ, ιακβάλεη ρώξα σο αληηθείκελν πνπ βνήζεζε ζηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Ζ δηαθήκηζε εηαηξείαο εμποπίος ανθπακούσων ποηών παξνπζηάδεη ην 

πξνβαιιόκελν πξντόλ πνηνύ, δίπια ζηελ εμέιημε κίαο ηζηνξίαο αγάπεο. ηε 

δηαθήκηζε πξσηαγσληζηεί έλα αγαπεκέλν δεπγάξη, πνπ ζηε ζπλέρεηα καιώλεη όκσο 

ζην ηέινο αλαζεξκαίλεη ηε ζρέζε ηνπ θαη εθεί εκθαλίδεηαη ην πξντόλ. 

Σν ζελάξην ηεο δηαθήκηζεο άξεζε ζηελ πιεηνςεθία θαη θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θνηλνύ. ’ έλα κέινο ηνπ δείγκαηνο ε δηαθήκηζε άθεζε ην ζπλαίζζεκα ηνπ έξσηα, 

ηνπ πάζνπο, ηεο έληαζεο θαη ηεο αγσλίαο. ηνπο ππόινηπνπο ε δηαθήκηζε ήηαλ 

ζπλαηζζεκαηηθά αδηάθνξε. Έλα κέινο πηζηεύεη πσο ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ δελ 

έρεη θακία ζρέζε κε ζπλαηζζήκαηα έξσηα θαη αγάπεο, αθνύ αθόκα θαη όηαλ 

θαηαλαιώλεηο ην πξντόλ δε δεκηνπξγεί ηίπνηα παξόκνην. Έλα άιιν κέινο πηζηεύεη 

πσο ε ζρέζε ηνπ πξντόληνο κε απηή ηελ ηζηνξία αγάπεο ίζσο λα ζρεηίδεηαη ζηε γιύθα 

θαη ηε δξνζηά πνπ αθήλεη ε γεύζε ηνπ πξντόληνο. Μία άιιε άπνςε είλαη πσο ην 

πξντόλ ππάξρεη παληνύ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ. «Δίηε παο ζηελ εμνρή, είηε παο ζηελ 

πόιε, είηε είζαη ραξνύκελνο, είηε είζαη ζηελαρσξεκέλνο ζα έξζεη ε ζηηγκή πνπ ζ’ 

αλαδεηήζεηο ην πξντόλ. Γε ζρεηίδεηαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξόλν ή ζπλαίζζεκα. 

Δίλαη γηα όιν ην ρξόλν».  

Αλαθνξηθά κε ην ζιόγθαλ ηεο εηαηξείαο «Γεύζνπ ην ζπλαίζζεκα», ππάξρνπλ 

δηάθνξεο απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ζύκεζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηνπ δηαθεκηδόκελνπ 

πνηνύ. Μία γλώκε είλαη όηη ε δξνζηζηηθή γεύζε ηνπ πνηνύ έρεη ζπλδπαζηεί κε 

όκνξθεο ζεηηθέο ζηηγκέο. «Λεζκνλείο κόλν θάηη ζεηηθό». Άιιε άπνςε είλαη όηη, 

αθνύγνληαο ην ζιόγθαλ  δεκηνπξγνύληαη αλακλήζεηο θαγεηνύ ή θάπνηνπ 

νηθνγελεηαθνύ ηξαπεδηνύ, δειαδή όκνξθεο ζηηγκέο πνπ θηηάρλνπλ ηα κέξε θαη νη 

άλζξσπνη. Δλ θαηαθιείδη, όιν ην δείγκα έρεη ζπλδπάζεη ην ζπγθεθξηκέλν πνηό κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ή κε θάπνηεο ζηηγκέο θαη αλάγθεο ζρεηηθά κε ην θαγεηό ή κε ηε 

δίςα. 

Ζ επόκελε δηαθήκηζε εμποπίος ανθπακούσων ποηών πξνβάιιεη έλα λέν πξντόλ, 

ελόο ήδε εδξαησκέλνπ πνηνύ-brand. Πξσηαγσληζηήο είλαη δηάζεκνο παξνπζηαζηήο 
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ζηελ Διιάδα θαη ην ηξαγνύδη ηεο δηαθήκηζεο από λεαληθό δεκνθηιέο ειιεληθό 

ζπγθξόηεκα.  

Ζ δηαθήκηζε πξνβαιιόηαλ ζηα κέζα ελεκέξσζεο έλα κήλα πξηλ από ηελ ζπδήηεζε 

κε ην δείγκα. Σν θνηλό απ’ ηνπο πξώηνπο ζηίρνπο πνπ άθνπζε απ’ ην ηξαγνύδη ηνπ 

ειιεληθνύ ζπγθξνηήκαηνο, θαηάιαβε ηί δηαθεκίδεηαη. Δπνκέλσο θαίλεηαη ε 

δηείζδπζε λα είλαη ππαξθηή. 

Σν θνηλό πηζηεύεη πσο ε δηαθήκηζε είλαη πνιύ ελδηαθέξνπζα επεηδή παίδεη 

πξσηαγσληζηηθό ξόιν δηάζεκνο Έιιελαο παξνπζηαζηήο, πνπ ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ θνηλνύ. Αθόκα ην ηξαγνύδη θαη ην ζπγθξόηεκα ζεσξνύληαη πξόζραξα. Μία 

αθόκα άπνςε είλαη όηη «ε δηαθήκηζε δείρλεη λενιαία ζε κία θαινθαηξηλή ζπλαπιία, 

δηαζθέδαζε, έξσηα, παξέα, ζάιαζζα, κνπζηθή» Ζ θαινθαηξηλή ζπλαπιία έγηλε κόλν 

θαη κόλν γηα ηε δηαθήκηζε. Σα παξαπάλσ ηελ θάλνπλ λα δεκηνπξγεί ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζεηηθέο ζθέςεηο. 

ε εξώηεζε ζρεηηθά γηα ην αλ έρνπλ δνθηκάζεη ηε λέα θαηεγνξία ηνπ δηαθεκηδόκελνπ 

πνηνύ θαη αλ ζα ηε πξνηηκνύζαλ ζηελ επόκελε αγνξά ε πιεηνςεθία είρε ζεηηθέο 

απαληήζεηο. Μία άπνςε είλαη όηη ην λέν πνηό έρεη θηλήζεη πνιύ ην ελδηαθέξνλ, 

παξόιν πνπ είλαη αθξηβόηεξν απ’ ηα αληαγσληζηηθά πνηά. Μία αθόκα άπνςε είλαη όηη 

ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ είλαη θαιύηεξν γεπζηηθά ζπγθξηλόκελν κε όια ηα 

αληαγσληζηηθά πξντόληα, γηαηί είλαη ζηαζεξή ε αμία ηεο εηαηξείαο. Δπνκέλσο εδώ 

παξαηεξείηαη ε πίζηε ζην ζήκα ηεο εηαηξείαο θαη αθνινύζσο ζην λέν ηεο πξντόλ. 

Δκθαλίδεηαη όκσο κέινο ηνπ δείγκαηνο κε ηελ αληίζεηε άπνςε, πνπ ππνζηεξίδεη ηηο 

αληίζηνηρεο αληαγσληζηηθέο ειιεληθέο εηαηξείεο σο θαηλνηόκεο. Δμίζνπ ππνζηεξίδεη 

όηη ην ζπγθεθξηκέλν πνηό είλαη αξθεηά πην αθξηβό απ’ ηα αληαγσληζηηθά, ιόγσ ηεο 

αθξηβήο δηαθήκηζεο πνπ έγηλε. 

Δλ θαηαθιείδη, έρνπλ δνθηκάζεη όινη ην λέν πνηό θαη όινη ζπλδένπλ ην ηξαγνύδη κε 

ηελ εηαηξεία. Ζ πιεηνςεθία πηζηεύεη πσο είλαη κία σξαία δηαθήκηζε κε δσληάληα, 

πνπ ηνλίδεη ην πξντόλ. Γεληθά ππήξραλ πνιύ ζεηηθέο εληππώζεηο. 

Παξαθάησ δηαθεκίδεηαη εηαιπεία εμποπίαρ αλκοολούσων ποηών κέζσ κίαο 

ζπγθηλεηηθήο ηζηνξίαο παηέξα-γηνύ, πνπ δείρλεη ηνλ θόπν ηεο δνπιεηάο ηνπ παηέξα, 

ηελ αιιεινβνήζεηα ηνπ ελόο κε ηνπ άιινπ θαη ηηο αμίεο ηεο νηθνγέλεηαο, ώζηε λα 
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θαηαθέξεη ν γηόο λα πεηύρεη ηα όλεηξα ηνπ θαη λα παξακείλνπλ γηόο θαη παηέξαο 

ελσκέλνη ζην ζεζκό ηεο νηθνγέλεηαο. Παξάιιεια αθνύγεηαη έλα πεηπρεκέλν ιατθό 

ηξαγνύδη. 

Καηαξρήλ όιν ην δείγκα ζπκθσλεί πσο ε δηαθήκηζε είλαη πάξα πνιύ σξαία. Απ’ ηελ 

αξρή πνπ έπαημε ε δηαθήκηζε, όιν ην δείγκα θαηάιαβε πνηά είλαη από ην ηξαγνύδη. 

Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ άθεζε ε δηαθήκηζε ήηαλ έληνλα. Γεκηνύξγεζε ζπγθίλεζε θαη 

αγσλία γηα ην ηί ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα. Τπάξρεη έλα κέινο ηνπ δείγκαηνο πνπ απνξεί 

γηα ην πνύ είλαη ε κεηέξα ζε όιε ηε δηαθήκηζε θαη έλα άιιν κέινο ηνπ απάληεζε πσο 

ίζσο δελ ήζειαλ λα ζπλδέζνπλ ην γπλαηθείν θύιν, θαζώο ππάξρεη ην θαηάινηπν από 

αλδξνθξαηνύκελεο θνηλσλίεο, όηη ν άληξαο ππνζηεξίδεη ηελ ππόζηαζή ηνπ αλαιόγσο 

κε ηελ αληνρή ηνπ ζην αιθνόι. Άιιν κέινο ππνζηεξίδεη πσο ε δηαθήκηζε είλαη πνιύ 

σξαία θαη ζπγθηλεηηθή αιιά δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη πσο ζπλδπάδεηαη κε ην πξντόλ. 

ην ζελάξην ηεο δηαθήκηζεο, κεηά ην πξώην ιεπηό θαίλεηαη ηί δηαθεκίδεηαη. Πάξαπηα 

ε δηαθήκηζε είρε δηεηζδύζεη ήδε ζην θνηλό θαη ηα κέιε ηνπ δείγκαηνο θαηάιαβαλ απ’ 

ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ άθνπζαλ ην ηξαγνύδη πνηα εηαηξεία παξνπζηάδεηαη. 

Δπηπξνζζέησο, όιν ην δείγκα πηζηεύεη όηη ην γεγνλόο πνπ αξγεί ζηε δηαθήκηζε λα 

θαλεί ε κάξθα, έρεη σο απνηέιεζκα λα θαίλεηαη ζαλ ηαηλία κηθξνύ κήθνπο πνπ 

κπνξεί λα παξαζύξεη πην εύθνια ην θνηλό. 

Σν ζιόγθαλ ηεο δηαθήκηζεο είλαη «Έλα βήκα αξθεί γηα λα ‘ξζεηο πην θνληά ζηνπο 

αλζξώπνπο ζνπ». Απηό, κέινο ηνπ δείγκαηνο ην αληηιακβάλεηαη ζαλ λα 

απειεπζεξώλεη ην αιθνόι ηνλ αιεζηλό εαπηό ηνπ θάζε αλζξώπνπ θαη ελ ζπλερεία όηη 

ν θάζε άλζξσπνο βγάδεη ηα αιεζηλά ηνπ ζηνηρεία, ώζηε λα δεκηνπξγήζεη πην αιεζηλέο 

ζρέζεηο. Άιινο ζρνιηαζκόο γηα ην ζιόγθαλ είλαη όηη κία παξέα θίισλ κπνξεί λα 

θαλνλίζεη έμνδν ζε θάπνην καγαδί, γηα αιθννινύρν πνηό. Έηζη ε ζπγθεθξηκέλε 

κάξθα κπνξεί λα θέξεη πην θνληά ηνπο αλζξώπνπο.  

Απ’ ην ηξαγνύδη θαη ην ζελάξην ηεο δηαθήκηζεο ελδείθλπηαη έληνλα ε ειιεληθή 

θνπιηνύξα θαη ν ειιεληθόο ηξόπνο δσήο. ιν ην δείγκα ππνζηεξίδεη όηη αθνύγνληαο 

ην ηξαγνύδη ρσξίο λα παίδεη ε δηαθήκηζε, ζπκνύληαη ην ινγόηππν ηεο εηαηξίαο. Σα 

παξαπάλσ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ απόθαζε ηνπ δείγκαηνο ζηελ επηινγή 

αιθννινύρνπ πνηνύ. πλεηδεηά ε πιεηνςεθία απάληεζε πσο ζηελ επόκελε αγνξά ζα 
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πξνηηκήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. Δλ θαηαθιείδη, ε δηαθήκηζε δεκηνύξγεζε 

έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ζηε ιήςε απόθαζεο ηνπ θαηαλαισηή, 

εληζρύνληαο έηζη ηελ εηθόλα ηεο εηαηξείαο. 

ηελ επόμενη διαθήμιζη παξνπζηάδεηαη έλαο ζκήλνο ζηξνπζνθακήισλ, πνπ όηαλ 

κία ζηξνπζνθάκεινο έςαρλε γηα ηξνθή γηα λα θαιύςεη ηελ αλάγθε ηεο πείλαο, 

μαθληθά ρξεζηκνπνίεζε θαηά ιάζνο γπαιηά εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, κε 

απνηέιεζκα λα κάζεη λα πεηάεη. Δδώ δηαθεκίδεηαη ε επσλπκία ηεο ηερλνινγηθήο 

εκπνξηθήο εηαηξείαο, κεγεζύλνληαο ηελ αμία ηνπ brand equity θαζώο ε εηαηξεία 

αθνινπζεί ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην όλνκά ηεο ζε όια ηα πξντόληα ηεο θαη 

επνκέλσο επελδύεη ζην όλνκα ηεο. 

Γεληθά, ε δηαθήκηζε δεκηνύξγεζε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ ζην θνηλό. Απηό πνπ έκεηλε 

απ’ ηε δηαθήκηζε είλαη ην «Να θάλεηο ηα όλεηξά ζνπ πξαγκαηηθόηεηα». ινη 

ζπκθώλεζαλ όηη ε δηαθήκηζε είλαη θαιαίζζεηε. Αθόκα, ζ’ έλα κέινο ηνπ δείγκαηνο 

εληζρύζεθε ε πίζηε ηνπ πξνο ηελ εηαηξεία, έπεηηα απ’ ηε πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο. 

εκαληηθό γεγνλόο είλαη πσο έγηλε ζπδήηεζε γηα ηα γπαιηά εηθνληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο, πνπ έδεημε ε δηαθήκηζε, αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ δείγκαηνο. Γειαδή 

ρσξίο ε δηαθήκηζε λα παξνπζηάζεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο ηα κέιε 

ηνπ δείγκαηνο πνπ δε γλώξηδαλ γηα ην πξντόλ, ην έκαζαλ από ηα κέιε ηνπ δείγκαηνο 

πνπ γλώξηδαλ γηα ην πξντόλ θαη ελζνπζηάζηεθαλ απ’ ηε δηαθήκηζε.  

ια ηα κέιε ηνπ δείγκαηνο πηζηεύνπλ όηη δηαθεκίδεηαη κία λέα ηάμε πξαγκάησλ πνπ 

κέζσ ηεο ηερλνινγίαο νη άλζξσπνη ζα κπνξνύκε λα θηάζνπκε ηα όλεηξά καο. 

Παξνπζηάδεηαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε. Μία βαξπζήκαληε άπνςε είλαη όηη ε 

δηαθήκηζε έδσζε ηελ αίζζεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ζηελ ζηξνπζνθάκειν πνπ 

θόξεζε ηα γπαιηά εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηάθεξε λα 

αλειηρζεί θαη λα εθπιεξώζεη ην όλεηξό πνπ ηεο δεκηνπξγήζεθε, δειαδή λα πεηάμεη, 

ελώ νη ππόινηπνη ηελ θνηηνύζαλ. «Δίλαη ζαλ λα παξνκνηάδεη ε δηαθήκηζε ηελ 

ζηξνπζνθάκειν κε ηνλ πξώην αγνξαζηή ηνπ πξντόληνο θαη ελ ζπλερεία, απηόο πνπ ζα 

αγνξάζεη πξώηνο ην πξντόλ ζα εμειηρζεί πην γξήγνξα ζπγθξηηηθά κε ηελ ππόινηπε κάδα, 

πνπ ζα κέλεη ζηάζηκε». Μία άιιε άπνςε είλαη όηη ε δηαθήκηζε ζηνρεύεη ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό ησλ αλαγθώλ ηνπ αλζξώπνπ, αθνύ ε ζηξνπζνθάκεινο απ’ ηελ 

αλαδήηεζε ηεο ηξνθήο πνπ ήζειε λα θαιύςεη ηε βαζηθή αλάγθε ηεο πείλαο, βξέζεθε 
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αληηκέησπε κε κία λέα αλάγθε, λα πεηάμεη. Δπνκέλσο, ην κάξθεηηλγθ ζα 

πξνζπαζήζεη λα θαλεξώζεη αλεθπιήξσηεο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ κε αίηην ηελ 

απιεζηία πνπ ππάξρεη. 

Γεληθά, ζηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δόζεθε ε εληύπσζε όηη αλ αγνξάζνπλ 

πξντόληα ηεο εηαηξείαο, ζα δηεπθνιπλζεί ε θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. «Ιδίσο ζηηο κέξεο 

καο πνπ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο αθκάδνπλ, ε ηερλνινγία ζίγνπξα βνεζάεη ζ’ 

απηό». Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πξντόληα ηεο εηαηξείαο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ 

αλζξώπνπο πνπ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο, κε απνηέιεζκα λα δνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δσή. 

«Έρεη δεκηνπξγεζεί ε ςεπδαίζζεζε όηη ε ειεθηξνληθή δσή θαη ηα social media 

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ην άηνκν λα θαιπηεξεύζεη ηε δσή ηνπ, θαιύπηνληαο ηηο 

θνηλσληθέο ηνπ αλάγθεο (Maslow) κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. Δπνκέλσο, αληί λα 

εμειηζζόκαζηε ζαλ αλζξώπηλν είδνο, πξνζπαζώληαο λα θαιύςνπκε ηηο αλάγθεο καο 

θηάλνληαο ζηελ απηνπξαγκάησζε, θαιύπηνπκε πιαζκαηηθά ηελ αλάγθε ηεο 

επηθνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα λα κε θαιύπηεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη λα κελ 

αλειηζζόκαζηε πλεπκαηηθά». Απ’ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη ε άπνςε ελόο κέινπο ηνπ 

δείγκαηνο, όηη γηα λα πηζηέςεη θάπνηνο όηη ε δσή ηνπ ζα θαιπηεξεύζεη ιόγσ ηεο 

ηερλνινγίαο απηό είηε ζεκαίλεη πσο έρεη κηθξή αληίιεςε, είηε πσο έρεη γίλεη κία 

έκκεζε πιύζε εγθεθάινπ. 

Αλαθνξηθά κε ην ινγόηππν ηεο δηαθήκηζεο, «Καηαθέξλνπκε ό,ηη δε γίλεηαη, έηζη 

ινηπόλ θάλε ό,ηη δε κπνξείο» - «Κάλε ό,ηη δε γίλεηαη», όιν ην δείγκα πηζηεύεη πσο 

απηά ηα ιόγηα αλνίγνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνλ θάλεη λα θαληάδεηαη ην 

κέιινλ. Ζ δηαθήκηζε ζε πξντδεάδεη ελ κέξεη,  γηα ην πώο ζα είλαη ην κέιινλ. Γηα 

παξάδεηγκα ηα γπαιηά εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ζην κέιινλ ίζσο λα είλαη 

δεδνκέλα, όπσο είλαη ζηηο κέξεο καο ηα smartphones. Μία άιιε γλώκε ελόο κέινπο 

ηνπ δείγκαηνο είλαη όηη ε ηερλνινγία ίζσο λα βνεζάεη ηνλ άλζξσπν ζε θάπνηα 

πξαθηηθά ζέκαηα όκσο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ή λα δεκηνπξγήζεη 

ζπλαηζζήκαηα. Σα ηερλνινγηθά πξντόληα είλαη απιά πξάγκαηα θαη όπσο όια ηα 

πξάγκαηα δελ ηθαλνπνηνύλ πξαγκαηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο. 
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1.3.  ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΔΤΡΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ 

ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΑ ΘΔΧΡΗΣΙΚΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ 

Ο ππώηορ ζηόσορ ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζηεί αλ ην θαηαλαισηηθό θνηλό 

αληηιακβάλεηαη ηελ ελζπλαίζζεζε πνπ επηθνηλσλνύλ νη επηρεηξήζεηο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζύλεο, εληζρύνληαο ηελ εηθόλα ηεο εηαηξείαο, επεξεάδνληαο ηελ ηειηθή 

ηνπ απόθαζε. Ζ πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ ηεο γεληάο Τ είλαη ππνζηεξηθηηθνί κε ηηο 

θνηλσληθά ππεύζπλεο εηαηξίεο θαη ηείλνπλ λα ηηο εκπηζηεύνληαη αγνξάδνληαο 

πξντόληα απ’ απηέο. Δπηπξνζζέησο απηή ε γεληά δείρλεη πεξηζζόηεξε πξνζνρή ζηα 

κελύκαηα πνπ επηθνηλσλεί ε εηαηξεία. (Valentine and Powers, 2013).  Απ’ ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ παξαηεξείηαη όηη ην θνηλό πξνηηκάεη λα καζαίλεη ην 

θνηλσληθό πξόζσπν ηεο εηαηξείαο κέζσ θαζνδεγεηώλ γλώκεο θαη κέζσ ζρεηηθώλ 

αθνπζκάησλ νηθείσλ πξνζώπσλ, αθνύ ππάξρεη ε άπνςε όηη αλ θάπνηνο πξαγκαηηθά 

ζέιεη λα βνεζήζεη δε ην δηαηπκπαλίδεη, πόζν κάιινλ δελ ην δηαθεκίδεη.  

ε κία δηαθήκηζε πνπ πξνβάιιεηαη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε ελόο νξγαληζκνύ, 

ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη απνδείμεηο γηα λα πεηζηεί ην θνηλό ζρεηηθά κε ηελ 

θνηλσληθή δξάζε ηνπ νξγαληζκνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη νη 

ζπλεξγαδόκελνη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, δείρλνληαο παξάιιεια εηθόλεο ή 

βίληεν σο απνδεηθηηθά κέζα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο ηεο εηαηξείαο. Σόηε ε 

δηαθήκηζε έρεη επεξγεηηθή επηξξνή ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηώλ, αθνύ ππάξρεη 

θαη ην πιενλέθηεκα λα ζπκάηαη ην θνηλό θάπνην πξντόλ ή brand. Έηζη, εληζρύεηαη ε 

δύλακε ηεο κάξθαο κέζσ ελίζρπζεο ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ θνηλνύ πξνο ην ζήκα 

(Rodrigues and Martins, 2016). Δπηπιένλ ιακβάλεη κέξνο ε ζπληζηώζα ηνπ brand 

personality, αθνύ ε γεληά Τ ππνζηεξίδεη ηηο θνηλσληθά ππεύζπλεο εηαηξείεο επνκέλσο, 

είλαη κέξνο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θαη απηέο νη εηαηξείεο αληηπξνζσπεύνπλ έλα 

θνκκάηη ηεο. 

Σα κέιε ηεο γεληάο Τ θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζόηεξν δύζπηζηα από θάζε άιιε γεληά.. 

Αθόκα θαη όηαλ ην θνηλσληθό έξγν ηεο εηαηξείαο δε βξίζθεη ζύκθσλν ην θνηλό, ζα 

πξέπεη λα επηζεκαίλεη ηνλ θνηλσληθό νξγαληζκό πνπ ζπλεξγάδεηαη. Γηαθνξεηηθά ε 

δηαθήκηζε θαίλεηαη ππνθξηηηθή θαη παξαπιαλεηηθή, πνπ σο κνλαδηθό ζθνπό έρεη ηελ 

αύμεζε ησλ θεξδώλ ηεο. 
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Άξα, ηα παξαπάλσ νδεγνύλ ηνπο θαηαλαισηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλαηζζήκαηα 

πξνο ηνλ όκηιν θαη ηα brands. Δδώ παξαηεξείηαη ε ζεηηθή επηξξνή ηεο δηαθήκηζεο 

ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ δείγκαηνο θαη ζηηο ζεηηθέο ζθέςεηο πνπ γίλνληαη από πιεπξάο 

ηνπ δείγκαηνο πξνο ηηο εηαηξείεο κε απηνύ ηνπ είδνπο πξνβνιήο ΔΚΔ. Ζ δπζπηζηία 

ηνπ δείγκαηνο ακβιύλεηαη κε ηε ρξήζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ όπσο εηθόλεο θαη 

βίληεν πνπ δείρλνπλ ηηο δξάζεηο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο. ύκθσλα κε ην 

δείγκα ζα ππάξμεη κειινληηθή πξόζεζε αγνξάο. Δπνκέλσο,  απμάλεηαη ε ηάζε πίζηεο 

ησλ θαηαλαισηώλ κέζσ ηεο πξόζεζεο ηνπο γηα αγνξά (Pappu, et al., 2005). Δλ 

θαηαθιείδη, πθίζηαηαη ε δηείζδπζε ηεο δηαθήκηζεο Δ.Κ.Δ. ζηηο ζθέςεηο θαη ζηηο 

κειινληηθέο πξάμεηο ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ δείγκαηνο, άξα θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο λνεκνζύλε. Ο Kolodinsey ην 2010 πξόζζεζε όηη νη νξγαληζκνί πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ζρέζεηο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο, κπνξνύλ απηό λα ην κεηαηξέςνπλ ζε 

πεγή αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο (Fraj-Andres, et al, 2012). 

ηαλ ζπγρξόλσο κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε παξνπζηάδεηαη θαη ε εζληθόηεηα 

ηνπ νξγαληζκνύ, ηόηε παξαηεξείηαη ζην δείγκα όηη απηό είλαη έλα δπλακηθό ζηνηρείν 

πνπ έρεη επηπηώζεηο ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Βάζεη δείγκαηνο ζηελ 

Διιάδα, ειιεληθέο εηαηξείεο έρνπλ αληαγσληζηηθό εζληθό πιενλέθηεκα, θαζώο επίζεο 

ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ εμάγνπλ πξντόληα ζα πξέπεη λα ην ηνλίδνπλ, θαζώο νμύλεηαη 

ε αλαγλσζηκόηεηα ηεο κάξθαο ζην κπαιό ησλ θαηαλαισηώλ. πκπεξαζκαηηθά 

ππάξρεη κεγάιε δηείζδπζε ζηηο ζθέςεηο ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ δείγκαηνο θαη 

εθηελέζηεξα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζύλε.  

Αληηζηξόθσο αλάινγα, δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινπλ μέλεο εηαηξείεο πνπ 

επηθνηλσλνύλ ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε, κπνξνύλ αθόκα θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Φαίλεηαη πσο παξόιε ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

μέλεο εηαηξείαο λα επαλαηνπνζεηεζεί ζηελ αγνξά ηνλίδνληαο ηε ζηξαηεγηθή 

ππνζηήξημεο ηεο ρώξαο πνπ αθνινπζεί, κέζσ ησλ θνηλσληθώλ ηεο δξάζεσλ θαη 

δσξεώλ, ην θνηλό πηζηεύεη πσο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο έρνπλ ππνθξηηηθό ραξαθηήξα. 

Δπνκέλσο, ιακβάλεη κέξνο ην ζπλαίζζεκα ηεο δπζπηζηίαο ηνπ δείγκαηνο απηήο ηεο 

γεληάο, θάηη πνπ εκπνδίδεη ηε δηείζδπζε ηεο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο πνπ επηθνηλσλεί 

ε μέλε επηρείξεζε. 
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ηνλ δεύηεπο ζηόσο ε έξεπλα εμεηάδεη αλ παξνπζίαζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ 

ιακβάλνληαη γηα ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, έρνπλ επίδξαζε ζηε 

ιήςε απόθαζεο αγνξάο ηνπ θαηαλαισηή. Απ’ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δεύηεξεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο θαίλεηαη όηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο νη εζηθά 

θνηλσληθά απνδεθηέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο πξνζζέηνπλ αμία ζε απηήλ. ύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε γεληά 

Τ αλεζπρεί πεξηζζόηεξν απ’ ηηο πξνεγνύκελεο γεληέο γηα ην εηζόδεκα θαη ηελ 

πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο εληόο ηεο επηρείξεζεο (Valentine and Powers, 2013). 

Γηαθεκίζεηο εηαηξεηώλ παξαγσγήο πξντόληνο πγηεηλήο γηα γπλαίθεο θαη κσξά, έρνπλ 

ζεηηθό  αληίθξηζκα απ’ ην γπλαηθείν θνηλό, αλ παξνπζηάδνπλ κε νξζνινγηθά θαη 

ελεκεξσηηθά ζέιγεηξα ηα πξντόληα ηνπο. ηόρνο ησλ ζέιγεηξσλ είλαη λα πείζνπλ όηη 

ε ζπγθεθξηκέλε εκπνξηθή νλνκαζία είλαη ε θαιύηεξε πνπ πθίζηαηαη ζηελ αγνξά 

(Belch E. and Belch A., 2014). Γηαθεκίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθάζεηο Οιηθήο 

Πνηόηεηαο, θαίλεηαη λα πξνζειθύνπλ ην ζηνρεπόκελν θνηλό ηνπο, δεκηνπξγώληαο 

ζεηηθέο ζθέςεηο θαη επνκέλσο ηάζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο, απέλαληη ζηελ εηαηξεία θαη 

ησλ απνθάζεώλ ηεο. Έηζη ην θνηλό ηεο δηαθήκηζεο, ζπκθσλεί κε ηελ απόθαζε ηεο 

εηαηξείαο λα δηαθεκίζεη ην εξγνζηάζην παξαγσγήο πξντόλησλ δείρλνληαο ηηο 

απζηεξέο απνθάζεηο θαη πξόηππα πνπ αθνινπζεί ε γξακκή παξαγσγήο, γηα ηελ 

θαιύηεξε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ. Δπνκέλσο, απηέο νη δηαθεκίζεηο πεηπραίλνπλ ηε 

δηείζδπζε ζην κπαιό ηνπ ζηνρεπόκελνπ θνηλνύ δεκηνπξγώληαο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

πξνο ηε δηαθεκηδόκελε εηαηξεία θαη ηελ εηθόλα ηεο. Βάζεη ηεο αξζξνγξαθίαο νη 

γπλαίθεο ηεο γεληάο Τ δείρλνπλ κεγαιύηεξε επηξξνή ζε θαηαηνπηζηηθέο δηαθεκίζεηο 

πνπ είλαη αξκνληθέο θαη ζύλζεηεο, κε πινύζην νπηηθό θαη ιεθηηθό πιηθό (Valentine 

and Powers, 2013). Δλ θαηαθιείδη, ζηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο ππήξμε ζεηηθή 

επηξξνή ηεο δηαθήκηζεο πνπ παξνπζίαζε ηηο ελέξγεηεο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ 

απνθάζεσλ νιηθήο πνηόηεηαο, πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο 

επηρείξεζεο. Απνηέιεζκα ηεο δηαθήκηζεο ήηαλ ε επηξξνή ζηε κειινληηθή ιήςε 

απόθαζεο αγνξάο, κε πξόζεζε αγνξάο αγαζνύ ηεο παξνπζηαδόκελεο εηαηξείαο απ’ ην 

ζηνρεπόκελν θνηλό. 

Γηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινπλ απνδεθηά εζηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην 

ηκήκα Γηνίθεζεο θαη Αλάπηπμεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ έρνπλ επίδξαζε ηόζν ζην 
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εζσηεξηθό, όζν θαη ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. ηαλ πξνβάιιεηαη 

ζηε δηαθήκηζε, ε άξηηα ζρέζε ηεο εηαηξείαο κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαη ησλ 

ππαιιήισλ κεηαμύ ηνπο, ηόηε δεκηνπξγνύληαη πνιύ ζεηηθέο εληππώζεηο γηα ηελ 

εηαηξεία, πξνζδίδνληαο ζ’ απηή αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα (Νηάλνο θαη ακαληά, 

2015). Ζ ζεηηθή εηθόλα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε δηαθήκηζε είλαη 

ιόγνο ώζηε λα ςσλίζνπλ νη θαηαλαισηέο απηήο ηεο γεληάο, θαζώο ε εμππεξέηεζε 

ηθαλνπνηεκέλσλ εξγαδνκέλσλ είλαη ζπγθξηηηθά θαιύηεξε από εξγαδνκέλνπο κε 

ηθαλνπνηεκέλνπο. Παξαηεξώληαο ην δείγκα, ε απόθαζε ησλ εηαηξεηώλ λα 

πξνβάιινπλ ηηο εζηθά θνηλσληθέο απνθάζεηο, πνπ ιακβάλνληαη εληόο ηεο 

επηρείξεζεο, είλαη ζνθή θαη απνηειεζκαηηθή, αθνύ πεηπραίλεη ζεηηθή επηξξνή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ ηνπ δείγκαηνο, δεκηνπξγώληαο ζ’ απηό 

ηελ πξόζεζε αγνξάο. Δλ θαηαθιείδη, κέζσ ηεο δηνίθεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

επαλαηνπνζεηείηαη ε εηθόλα ηεο εηαηξίαο θαη δεκηνπξγείηαη κία θαιή δεκόζηα εηθόλα. 

Ο Ogilvy ππνζηήξημε αλαθνξηθά κε ηε δηαθήκηζε δεκόζηαο εηθόλαο «Κάζε 

δηαθήκηζε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ζπλεηζθνξά ζην ζύλζεην ζύκβνιν, ην νπνίν είλαη 

ε δεκόζηα εηθόλα ηεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο» (Belch E. and Belch. A, 2014.). Σα 

άηνκα ηεο γεληά Τ όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο αλεζπρνύλ πεξηζζόηεξν απ’ 

όηη νη πξνεγνύκελεο γεληέο γηα ηελ πνηόηεηα εξγαζίαο, δσήο θαη εηζνδήκαηνο. ηελ 

αληηιεπηή πνηόηεηα ηεο αμία ηεο κάξθαο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, αλήθεη ε 

πξνζσπηθόηεηα ηεο κάξθαο θαη ε δεκηνπξγία πίζηεο πξνο ην ζήκα, όηαλ ε 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ θαηαλαισηή ελαξκνλίδεηαη κε ηελ εηθόλα ηεο εηαηξείαο 

(Rodrigues and Martins, 2016). Δπνκέλσο, απηνύ ηνπ είδνπο δηαθεκίζεηο έρνπλ 

επεξγεηηθή επίδξαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ 

δείγκαηνο.  

Οη δηαθεκίζεηο πνπ επηθεληξώλνληαη ζηηο εζσηεξηθέο απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο, πνπ 

παίξλνληαη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ζα κπνξνύζαλ ζηαδηαθά λα πξνζειθύζνπλ 

ηνλ θαηαλαισηή. Ο θαηαλαισηήο ελδηαθέξεηαη κνλαδηθά γηα ην ηειηθό πξντόλ θαη όρη 

γηα ηνλ ηξόπν πνπ έθηαζε ζην ξάθη ην αγαζό. Χζηόζν, ε αηηηνιόγεζε ηεο ρακειήο 

ηηκήο ή ησλ πξνζθνξώλ κέζσ απηήο ηεο δηαθήκηζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ ηκήκαηνο 

logistics, δίλεη ηελ ζθέςε ζηνλ θαηαλαισηή λα θαηαιάβεη πσο κπνξεί λα 

ελαξκνληζηεί ε ρακειή ηηκή κε ηελ πνηόηεηα θαη θαηαθέξλεη λα παξνπζηάζεη ζηνλ 

ζεκεξηλό θαηαλαισηή ηελ άπνςε όηη ε πνηόηεηα δε ζεκαίλεη αθξίβεηα. Πάξαπηα, 
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όηαλ ην θνηλό γλσξίδεη πσο ε δηαθήκηζε δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηόηε 

ην θνηλό κέλεη αλεπεξέαζην. 

ηνλ ηπίηο ζηόσο ε έξεπλα δηεξεπλά αλαθνξηθά κε  ηε ζηξαηεγηθή ζπλαηζζεκαηηθήο 

έθθιεζεο κελύκαηνο ηεο δηαθήκηζεο, ηελ επηξξνή ζηε ιήςε αγνξαζηηθήο απόθαζεο 

ηνπ θαηαλαισηή πξνο ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ/ππεξεζία. ηελ πιεηνςεθία ησλ 

απνηειεζκάησλ επηβεβαηώζεθε ε ζεκαζία ηεο θιαζζηθήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο, πνπ 

«πθίζηαηαη όηαλ έλα εξέζηζκα πνπ πξνθαιεί κία αληίδξαζε (ζπλαίζζεκα), 

ζπλδπαζηεί κ’ έλα νπδέηεξν εξέζηζκα πνπ δελ πξνθαιεί αληίδξαζε από κόλν ηνπ, 

ηόηε ην νπδέηεξν εξέζηζκα θαηαθέξλεη λα πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε πνπ πξνθάιεζε 

ην πξώην εξέζηζκα» (Μπαιηάο θαη Παπαζηαζνπνύινπ, 2013). 

Γηαθεκίζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθιεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά 

ζέιγεηξα κε ηε δξακαηνπνίεζε κίαο ηζηνξίαο πνπ πξσηαγσληζηεί ην πξντόλ, ηείλεη λα 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ην θαηαλαισηηθό θνηλό. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε όηη νη 

δηαθεκίζεηο δξακαηνπνίεζεο πνπ πέηπραλ λα καγλεηίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

δείγκαηνο, δεκηνύξγεζαλ ζ’ απηό ζπλαηζζήκαηα όπσο ραξά, ελδηαθέξνλ, αθύπληζε, 

θαη επεξέαζαλ άκεζα ηα ζπλαηζζήκαηα, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηελ ηάζε 

κειινληηθήο ιήςεο αγνξαζηηθήο απόθαζεο. Δπνκέλσο ζηηο δηαθεκίζεηο ζηξαηεγηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθιεζεο κελύκαηνο θαη ηδηαηηέξσο ζηηο δηαθεκίζεηο 

δξακαηνπνίεζεο, πθίζηαηαη ε δηείζδπζε ηεο δηαθήκηζεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε ηνπ δείγκαηνο. ηε βηβιηνγξαθία, ζύκθσλα κε ηε Sandra Moriarty ηα 

πέληε βήκαηα κίαο δξακαηηθήο δηαθήκηζεο είλαη «Αξρηθά ε έθζεζε, ην ζηήζηκν ηνπ 

ζθεληθνύ ηεο δηαθήκηζεο, δεύηεξνλ ε ζύγθξνπζε, ηερληθή ηαπηνπνίεζεο 

πξνβιήκαηνο, ηξίηνλ ε ρξνληθή θάζε πνπ ζην ζελάξην εληείλεηαη ε έληαζε θαη ε 

αγσλία κεγαιώλεη, ηέηαξηνλ παξνπζηάδεηαη ε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηέινο 

παξνπζηάδεηαη ην ζπκπέξαζκα» (Belch E. and Belch. A., 2014) θαη ζπλήζσο ην 

ζιόγθαλ ηεο δηαθήκηζεο. Οη δηαθεκίζεηο δξακαηνπνίεζεο επεξέαζαλ ζεηηθά ηελ 

άπνςε ηνπ θνηλνύ πξνο ην παξνπζηαδόκελν πξντόλ. 

Γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ιαλζαξίζκαηνο κίαο λέαο ππνθαηεγνξίαο δηάζεκνπ 

αλζξαθνύρνπ πνηνύ πνπ παξνπζίαζε ηεξάζηηα επηηπρία, πξνβιήζεθε δηαθήκηζε 

πξόθιεζεο ελδηαθέξνληνο (teasers). Πξσηαγσληζηέο ηεο δηαθήκηζεο ήηαλ δηάζεκνο 

Έιιελαο παξνπζηαζηήο θαη δηάζεκν ειιεληθό ζπγθξόηεκα, επνκέλσο 
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ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ν ήρνο ζην ζελάξην ηεο δηαθήκηζεο κε δηαθεκηζηηθό ηξαγνύδη 

(jingles), νξίδεηαη σο «επθνινκλεκόλεπην, εύερν ηξαγνπδάθη» (Belch E. and Belch. 

A., 2014).  

Γηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινπλ ζην ζελάξην ην πξντόλ σο «ηνκή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο» 

παξάιιεια κε θάπνηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην πξντόλ απ’ ηε ρξήζε 

ηνπ, δεκηνύξγεζαλ ζην δείγκα ζεηηθή εηθόλα πξνο ην πξντόλ ηεο πξνβαιιόκελεο 

θίξκαο.  

Καιαίζζεηεο δηαθεκίζεηο κε πςειή αηζζεηηθή δεκηνπξγνύλ πνιύ ζεηηθέο θξηηηθέο 

ησλ θαηαλαισηώλ πξνο ηελ εηαηξεία. Πξντόληα θαη ππεξεζίεο ηερλνινγίαο 

θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ δείγκαηνο, νδεγώληαο ζηελ αύμεζε γλσζηνπνίεζεο 

πξντόλησλ ζε ελδερόκελνπο θαηαλαισηέο, κε ηε ρξήζε επηξξνήο (όζσλ κπνξνύλ λα 

επεξεάζνπλ) θαζνδεγεηώλ γλώκεο. ε δηαθήκηζε πνπ ην ζελάξην ζηόρν είρε λα 

δείμεη πσο νη αλάγθεο κπνξνύλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

θαη πσο νη βαζηθέο αλάγθεο κπνξνύλ λα παξακεξηζηνύλ γηα ράξε θάπνηνπ λένπ 

πξντόληνο θαη επηπιένλ παξνπζηάδεη ηε κεηάβαζή καο ζε κία λέα θπζηνινγηθόηεηα – 

πξαγκαηηθόηεηα, παξαηεξήζεθε πνιύ έληνλα ε δηείζδπζε ηεο δηαθήκηζεο ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ηνπ δείγκαηνο αθνύ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηηο ζθέςεηο θαη ηε ςπρνινγία ηνπ δείγκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

δηεμήρζε ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ αλαθνξηθά κε ηηο ζθέςεηο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ από ηε δηαθήκηζε, γηα ην λόεκα θαη ην ζπκπέξαζκα ηεο. Ζ 

δηαθήκηζε επεξέαζε αζόξπβα ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπ δείγκαηνο θαη δεκηνύξγεζε 

έληνλν πξνβιεκαηηζκό γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ κειινληηθά, ρσξίο ζηελ 

νπζία λα πξνβάιεη ηελ εηαηξεία θαη ην brand. Οη Goodby θαη Silverstein ππνζηήξημαλ 

όηη «Ζ δηαθήκηζε ιεηηνπξγεί θαιύηεξα όηαλ δηεηζδύεη θξπθά ζηηο δσέο ησλ 

αλζξώπσλ, όηαλ δε θαίλεηαη ή γίλεηαη αληηιεπηή σο δηαθήκηζε». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ. 

2.1. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Έληνλν ελδηαθέξνλ παξνπζηάζηεθε πξνο ηηο δηαθεκίζεηο ηνπ ηξίηνπ ζηόρνπ, ζρεηηθά 

κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθιεζε κελύκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα κεγαιύηεξν 

ελδηαθέξνλ ππήξμε πξνο δηαθεκίζεηο πξόθιεζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνύ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο δηαθεκίζεηο δηείζδπζαλ απόιπηα ζην κπαιό ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ 

δείγκαηνο. Μία ζύλζεζε ησλ πεηπρεκέλσλ ηερληθώλ δηαθήκηζεο πνπ έιαβαλ ρώξα 

είλαη νη εμήο: 

I. πλαηζζεκαηηθή έθθιεζε κελύκαηνο 

II. πλαηζζεκαηηθά ζέιγεηξα, επηξξνή ζπλαηζζεκαηηθνύ επηπέδνπ θαηαλαισηή 

III. Γηαθήκηζε πξόθιεζε ελδηαθέξνληνο (teasers) 

IV. Γξακαηηθή δηαθήκηζε 

V. Ήρνο ζηε δηαθήκηζε (jingles) 

Οη δηαθεκίζεηο απηνύ ηνπ ηύπνπ επεξέαδαλ άκεζα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θνηλνύ. 

Ήηαλ νη πην ελδηαθέξνπζεο δηαθεκίζεηο γηα ην δείγκα. πκπεξαίλεηαη όηη δηαθεκίζεηο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθιεζεο κελύκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηε κνπζηθή πξνθαινύλ 

επράξηζην θιίκα θαη δηάζεζε. Βάζεη ηνπ δείγκαηνο, όηαλ ζε κία δηαθήκηζε 

πξσηαγσληζηήζεη άηνκν ζπκπαζέο ζην θνηλό, ηόηε λέν δηαθεκηδόκελν πξντόλ κε 

νπδέηεξν εξέζηζκα απνθηά ελδηαθέξνλ απ’ ην θνηλό απηόκαηα, ιόγσ ηεο θιαζζηθήο 

εμαξηεκέλεο κάζεζεο. Σέινο, όηαλ ζε κία δηαθήκηζε παξνπζηαζηεί ην πξντόλ σο 

θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ηόηε ην άηνκν κπνξεί ελ ηέιεη λα ληώζεη νηθεία κε 

απηό θαη όλησο λα ην ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά θαη λα ην θάλεη θνκκάηη ηνπ 

επεξεάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καθξνπξόζεζκα. 

Όζηεξα, κεγάιν ελδηαθέξνλ ππήξμε πξνο ηηο δηαθεκίζεηο εηαηξεηώλ πνπ δεκνζηεύνπλ 

εηαηξηθέο απνθάζεηο θαη εηδηθόηεξα απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην ηκήκα 

δηνίθεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Σν δείγκα αύμεζε ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ πξνο 

απηνύο ηνπο νξγαληζκνύο, κε απνηέιεζκα λα θαιπηεξεύζεη ε εηθόλα απηώλ. πσο 

έρεη αλαθεξζεί, άηνκα ηεο γεληάο Τ είλαη επαηζζεηνπνηεκέλα ζρεηηθά κε ην εηζόδεκα 
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θαη ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο. Απηό γίλεηαη έληνλα αληηιεπηό απ’ ην δείγκα. 

πκπεξαίλεηαη όηη εηαηξείεο πνπ δηαθεκίδνπλ απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηε Γηνίθεζε 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ δηεηζδύνπλ έληνλα ζηηο ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δείγκαηνο απμάλνληαο ηελ ηάζε πίζηεο πξνο ηελ εηαηξεία. Σν δείγκα κπνξεί λ’ 

απμήζεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ πξνο εηαηξείεο πνπ δηαθεκίδνπλ ηελ Γηνίθεζε 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, θαζώο ε εηθόλα ηεο εηαηξείαο θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδεηαη 

από θνηλά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηεο γεληάο Τ, όπσο ε επαηζζεηνπνίεζε πξνο 

ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο. Αθόκα, ε δεκνζίεπζε απνθάζεσλ νιηθήο πνηόηεηαο 

απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο δηθαηνινγεί ζην κπαιό ηνπ θαηαλαισηή ηηο νηθνλνκηθέο 

ηηκέο πνηνηηθώλ πξντόλησλ. Δπνκέλσο εθεζπράδεη ην θνηλό όηη ηα πξντόληα κπνξνύλ 

λα είλαη πνηνηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπγρξόλσο. Άξα, ε πξνβνιή απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο επεξεάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπ 

δείγκαηνο θαη επαθνινύζσο ηελ αγνξαζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 

Σέινο, κεγάιε ζεκαζία έρνπλ νη δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινπλ ηελ εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζύλε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πώο ην αληηιακβάλεηαη απηό ην θνηλό 

(ελζπλαίζζεζε θνηλνύ). Γηαθεκίζεηο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ άκεζα θαη ην πξντόλ ηεο εηαηξείαο πέξα απ’ ηελ θνηλσληθή ή 

πεξηβαιινληηθή ηεο δξάζε, δηεηζδύνπλ εληνλόηεξα ζην κπαιό ηνπ θαηαλαισηή έλαληη 

εθείλσλ ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κόλν ηελ θνηλσληθή επζύλε ηεο 

εηαηξείαο. Δπνκέλσο όηαλ καδί κε ηηο ελέξγεηεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο 

πξνβάιινληαη ηα πξντόληα ή νη ππεξεζίεο ηόηε δεκηνπξγνύληαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

πξνο ηνλ νξγαληζκό, ζπγρξόλσο δε καζαίλνληαη θαη ηα πξντόληα ηεο εηαηξείαο. Οη 

δηαθεκίζεηο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ δξάζε 

ηνπ νξγαληζκνύ  δείρλνληαο ζπγρξόλσο βίληεν ή εηθόλεο σο απνδεηθηηθά κέζα. 

Γηαθνξεηηθά ππάξρεη ν θίλδπλνο λα λνκίδεη ην θνηλό όηη παξαπιαλάηαη θαη λα 

δηαζηξεβισζεί ηειηθά ε εηθόλα ηεο εηαηξείαο. Οη θαηαλαισηέο ζα πηζηέςνπλ όηη ν 

νξγαληζκόο δηαθεκίδεη ηελ ΔΚΔ, κόλν γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνύ 

πιενλεθηήκαηνο, ρσξίο λα ππάξρεη πξαγκαηηθή επαηζζεηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο πξνο 

ηελ θνηλσλία. Σα άηνκα ηεο γεληάο Τ είλαη επαηζζεηνπνηεκέλα πξνο ηηο εηαηξείεο κε 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε θαη δείρλνπλ λα ηηο εκπηζηεύνληαη. Δπνκέλσο νξγαληζκνί  

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηελ ηάζε πίζηεο ησλ 

θαηαλαισηώλ, εληζρύνληαο ηελ εηθόλα ηνπ νξγαληζκνύ, αθνύ πξεζβεύεη ηηο αμίεο 
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απηήο ηεο γεληάο θαη κεξηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηεο.  Πξνβάιινληαο ηελ 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε ηνπ νξγαληζκνύ ε δηαθήκηζε θαηαθέξλεη θαη δηεηζδύεη 

ζηηο ζθέςεηο ησλ θαηαλαισηώλ, εληζρύνληαο ην ζύκβνιν θαη ηελ εηθόλα ηεο 

εηαηξείαο, επεξεάδνληαο ηελ κειινληηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 
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