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Αυτή η διπλωματική εργασία υποβάλλεται από τον συγγραφέα της ως μερική εκπλήρωση των
απαιτήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διατίθεται μέσω της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης του Μ.Π.Σ.
και του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΟΠΑ «ΠΥΞΙΔΑ».

Υπεύθυνα δηλώνεται ότι, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει συγγραφεί από τον
υπογράφοντα και δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει εγκριθεί στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού ή
προπτυχιακού τίτλου σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εργασία αυτή, έχοντας εκπονηθεί
από τον υπογράφοντα, αντιπροσωπεύει τις προσωπικές του απόψεις επί του θέματος. Οι πηγές στις
οποίες ανέτρεξε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας αναφέρονται στο
σύνολό τους, με πλήρεις αναφορές στους συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που
ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο.

Σύντομες αναφορές στη διπλωματική εργασία επιτρέπονται χωρίς ειδική άδεια, υπό την προϋπόθεση
ότι γίνονται ακριβείς αναφορές στις πηγές. Η έγκριση των αιτήσεων για άδεια χρήσης εκτεταμένου
αποσπάσματος ή αναπαραγωγής μέρους ή του συνόλου της διπλωματικής εργασίας χορηγείται από
την Συντονιστική Επιτροπή του Μ.Π.Σ., εφόσον κρίνει ότι η χρήση του υλικού είναι προς το συμφέρον
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
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Σύνοψη
Η παρούσα επιστημονική εργασία διερευνά την χρήση του κειμένου στην ψηφιακή
διαφήμιση, την αποδοτικότητα του και τις επιδράσεις που αυτό επιφέρει στην καταναλωτική
συμπεριφορά. Στα πλαίσια εκπόνησης της εργασίας, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα ούτως
ώστε να διερευνηθεί η στάση των Ελλήνων καταναλωτών και η αγοραστική συμπεριφορά τους έναντι
στην ψηφιακή διαφήμιση. Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι επιδράσεις που επιφέρει το διαφημιστικό
περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσής στην συμπεριφορά του χρήστη ενώ ελέγχεται κατά
πόσο υπάρχει συσχέτιση των επιδράσεων αυτών με την μορφή του δημιουργικού περιεχομένου.
Κατά την βιβλιογραφική επισκόπηση εντοπίστηκαν αρκετές αναφορές και αναλύσεις
σχετικές με το διαφημιστικό κείμενο, τους κανόνες δόμησης και τις λειτουργίες του, όπως επίσης και
για τις επιδράσεις του διαφημιστικού ψηφιακού περιεχομένου στην συμπεριφορά του δέκτη, οι
οποίες εμπλουτίζονται και ανανεώνονται διαρκώς. Αποτελεσματικά, έπειτα από την σχετική εκτενή
επισκόπηση εντοπίστηκαν οι πέντε κύριες επιδράσεις που επιφέρει το διαφημιστικό δημιουργικό
περιεχόμενο στην καταναλωτική συμπεριφορά, η επίδρασή στην πειθώ, η επίδραση στην αντίληψη,
η επίδραση στην συμπεριφορά, η συγκινησιακή επίδραση και τέλος η γνωστική.
Προκειμένου λοιπόν να εξετάσουμε την σχέση του κειμένου ως αποκλειστικό δημιουργικό
περιεχόμενο σε μία διαφημιστική ανάρτηση με τις παραπάνω επιδράσεις που αναφέραμε, αλλά και
την αποτελεσματικότητα αυτού συγκριτικά με άλλες μορφές περιεχομένου, δημιουργήσαμε ένα
δομημένο ερωτηματολόγιο με τις ανάλογες κλίμακες μέτρησης που σύμφωνα με την διεθνή
βιβλιογραφία χαρακτηρίζονται ως κατάλληλες για την μέτρηση και τον έλεγχο των παραπάνω
βασικών μας υποθέσεων. Το αρχικό δομημένο ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά
βασιζόμενο στα παραπάνω, έπειτα παρουσιάστηκε σε 3 εκδοχές, με μόνη διαφοροποίηση στην
συνθήκη μορφής διαφημιστικού περιεχομένου που θα παρατηρούσε ο ερωτώμενος πριν υποβάλει
τις απαντήσεις του σχετικά με αυτό. Το τελικό συνολικό δείγμα της έρευνας ανέρχεται στα 153 άτομα,
51 για κάθε ερωτηματολόγιο.
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Κατά την διαδικασία ανάλυσης δεδομένων με την χρήση του στατιστικού πακέτου του
στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics 23, αρχικά πραγματοποιήθηκε ανάλυση της διακύμανσης
επαναλαμβανόμενων μετρήσεων των συγκινησιακών επιδράσεων στην συμπεριφορά του
ερωτώμενου, ώστε να ερευνηθεί η διαφοροποίηση της στάσης τους ανάλογα με την συνθήκη που
επικρατούσε στο διαφημιστικό περιεχόμενο. Έπειτα προχωρήσαμε, σε έλεγχο ανεξαρτησίας ώστε να
διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της δυνατότητας ανάκλησης σημαντικών στοιχείων και
των συνθηκών που επικρατούν στις αναρτήσεις.
Συνεχίζοντας, για την μέτρηση και την διαφοροποίηση των επιδράσεων στην αντίληψη και
την συμπεριφορά του δέκτη αλλά και για την επίδραση στην πειθώ και τους παράγοντες που την
απαρτίζουν προχωρήσαμε τόσο σε μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (One-Way ANOVA) όσο
και σε περιγραφική στατιστική ανάλυση (Descriptive Statistics).
Τέλος, αναφορικά με τις γνωστικές αντιδράσεις του δέκτη απέναντι σε ένα διαφημιστικό
ερέθισμα αλλά και τις επιδράσεις που αυτό επιφέρει σε γνωστικό επίπεδο για τον δέκτη,
χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα περιγραφικές μέθοδοί ανάλυσης όπως επίσης και η τεχνική της
ανάλυσης συναισθήματος κειμένου (Sentiment Analysis).
Σύμφωνα με τα ευρήματα, αναφορικά με την συγκινησιακή επίδραση που επιφέρει η χρήση
της διαφημιστικής ανάρτησης στον δέκτη οι ερωτώμενοι κατά γενική ομολογία τήρησαν ουδέτερη
στάση, ενώ σε δύο από τις έξι αναλύσεις εντοπίστηκε στατιστική σημαντικότητα στην διαφορά των
μέσων απαντήσεων που προέκυψαν από τις τρείς διαφορετικές συνθήκες, ενώ παρατηρήθηκε μία
θετική συσχέτιση της συγκινησιακής επίδρασης του δέκτη με το διαφημιστικό περιεχόμενο που
αποτελείται από τον συνδυασμό εικόνας και κειμένου. Όσον αφορά στην επίδραση στην πειθώ και
την συμπεριφορά του ερωτώμενου αποδείχτηκε ότι ο συνδυασμός κειμένου και εικόνας, ίσως και να
επιφέρει πιο ουσιαστικές επιδράσεις στην διαμόρφωση ή μεταβολή στάσης του καταναλωτή τόσο
για το προϊόν όσο και για την εταιρεία την ίδια, όπως επίσης και για την ενίσχυση πρόθεσης αγοράς.
Τέλος, το σημαντικότερο εύρημα για την επιστημονική μας έρευνα, εντοπίζεται στον χαρακτηρισμό
των αναρτήσεων κειμένου από τους ερωτώμενους ως οι πιο έξυπνες σε σύγκριση με τις άλλες δύο
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συνθήκες. Όπως επίσης η τάση του δέκτη να οπτικοποιεί εκούσια το λεκτικό μήνυμα της ανάρτησης
με την χρήση της φαντασίας του κατά την διαδικασία ανάκλησης του διαφημιστικού περιεχομένου
και η ικανότητα που επέδειξε σχετικά με την αναγνώριση και ανάκληση των προβαλλόμενων
προϊόντων αποτελούν αναμφίβολα αξιοσημείωτα σημεία της παρούσας επιστημονικής έρευνας.
Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα κυριότερα ευρήματα οι καταναλωτές διαμορφώνουν μία
ανοιχτή στάση απέναντι σε νέες μορφές δημιουργικού περιεχομένου και σαφώς κατανοούν το
περιεχόμενο, το βρίσκουν μάλλον έξυπνο ίσως και πρωτότυπο, ακόμη και αν διαφέρει από το
συνηθισμένο σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και συγκεκριμένα στο κοινωνικό μέσο Instagram.
Ταυτόχρονα εντοπίζεται ο σημερινός καταναλωτής να αντιμετωπίζει καθημερινά έναν μη
προσπελάσιμο όγκο εικόνων από αναρίθμητες πηγές, όπου τον αναγκάζουν να διαμορφώνει μία
αρνητική διάθεση αναφορικά με την μορφή και την τοποθέτηση των διαφημίσεων στα κοινωνικά
μέσα, δηλώνοντας την ενόχληση του και διατηρώντας την επιφυλακτικότητα του ως προς
συγκεκριμένες αγοραστικές ενέργειες. Επιπρόσθετα, διαφαίνεται η εξαιρετική εξοικείωση του με τις
διαφημιστικές αναρτήσεις, όπως αυτή προκύπτει από την υψηλή ικανότητα αναγνώρισης και
ανάκλησης των διαφημιζόμενων εταιρειών/οργανισμών.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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1. Εισαγωγή
Στο συγκεκριμένο εισαγωγικό κεφάλαιο συμπεριλαμβάνονται γενικές πληροφορίες για την
χρησιμότητα και την αιτιολόγηση της επιστημονικής έρευνας. Ειδικότερα, αρχικά θα αναπτυχθεί
συνοπτικά η αιτιολόγηση της μελέτης ενώ ακολουθούν ο ερευνητικός σκοπός, οι βασικές ερευνητικές
μεταβλητές όπως επίσης και οι ερευνητικοί στόχοι που έχουν τεθεί. Τέλος, θα παρουσιαστεί μια
συνοπτική περιγραφή της δομής της παρούσας επιστημονικής έρευνας.

1.1 Περιγραφή και Αιτιολόγηση της Έρευνας
Η έρευνα για τις επιδράσεις που επιφέρει στην καταναλωτική συμπεριφορά, η χρήση του
κειμένου στην ψηφιακή διαφήμιση ως αποκλειστικό δημιουργικό στοιχείο εντοπίζει, παρουσιάζει
και προσπαθεί να συνδράμει στην κάλυψη ενός ερευνητικού κενού. Το συγκεκριμένο ερευνητικό
κενό προκύπτει από την έλλειψη αντίστοιχων ελληνικών βιβλιογραφικών αναφορών σχετικά με το
υπό διερεύνηση θέμα, με αποτέλεσμα την ύπαρξη περιορισμένης έκτασης πληροφόρησης.
Αποτελεσματικά, διαφαίνεται η ανάγκη ευρύτερης διερεύνησης του συγκεκριμένου επιστημονικού
τομέα.
Ταυτόχρονα, σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται η αέναη ροή τεχνολογικών εξελίξεων στον
τομέα των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με συνακόλουθη την εδραίωση της ψηφιακής
διαφήμισης στο παγκόσμιο σκηνικό, ως την πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδο προβολής και
προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, από την πλειονότητα των εταιρειών και οργανισμών,
ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης, μεγέθους και αγοραστικού κοινού.
Επιπρόσθετα, η μαζική και σχεδόν ολοκληρωτική χρήση των μέσων κοινωνικών δικτύωσης
σε όλο τον πλανήτη, όπου υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, τα καθιστά τη νέα δύναμη στο
διαφημιστικό τοπίο, ως τα μέσα με την αμέσως μεγαλύτερη επιρροή μετά την τηλεόραση.
Δεδομένου ότι για το 2020 μόνο στην Ελλάδα, 6,20 εκατομμύρια του συνολικού πληθυσμού όπως
αυτός ορίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το 2020 (Ο.Η.Ε.) (www.datareportal.com)
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είναι ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εύκολα καταλήγουμε στο συμπέρασμα του τι
επικρατεί στο παγκόσμιο στερέωμα.
Ειδικότερα, αναφορικά με το Instagram, τα τελευταία δύο χρόνια, προσφέρει πέρα από τις
παραδοσιακές δυνατότητες διαμοιρασμού εικόνας και βίντεο μεταξύ των χρηστών, ένα επιπρόσθετο
σύνολο υπηρεσιών για επαγγελματικούς λογαριασμούς, που περιλαμβάνουν από πληρωμένη
διαφήμιση μέχρι και δυνατότητα ολοκληρωμένης πώλησης ενός προϊόντος. Ενώ, την ίδια στιγμή,
παρατηρείται η ραγδαία ανάπτυξη ενός νέου κλάδου επαγγελμάτων, άρρηκτα συνδεδεμένα με την
ψηφιακή παρουσία. Επαγγέλματα που αφορούν στην δημιουργία περιεχομένου και την προώθηση
πωλήσεων προϊόντων, γνωστά και ως Content Creator ή Influencer, συμπεριλαμβάνουν
συγκεκριμένα την διαφήμιση προϊόντων ακόμη και την διαμόρφωση προωθητικών ενεργειών από
πρόσωπα που χαίρουν αναγνώρισης και αποδοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα παραπάνω
δεδομένα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα που σκιαγραφείται για βαθύτερη διερεύνηση των
κοινωνικών μέσων, των ιδιοτήτων και δυνατοτήτων τους.
Τέλος, αναφορικά με την στάση των καταναλωτών και την αγοραστική συμπεριφορά στην
ψηφιακή διαφήμιση και ειδικότερα στα κοινωνικά μέσα, ναι μεν γνωρίζουμε από σχετικές διεθνείς
βιβλιογραφικές πηγές, ότι διακατέχεται από μία ελευθερία και πληθώρα επιλογών, αλλά, όπως είναι
φυσικό έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να εξετάσουμε παράγοντες, οι οποίοι εναλλάσσονται
συνεχώς μαζί με τις εξελίξεις στον ψηφιακό κόσμο γενικότερα. Οπότε, συμπερασματικά, κατανοούμε
την ανάγκη που προκύπτει για συνεχή και περαιτέρω έρευνα με επιστημονικό τρόπο.

1.2 Ερευνητικοί Στόχοι και Μεταβλητές
Ο κύριος και βασικός στόχος της παρούσας επιστημονικής εργασίας εστιάζει στην
διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του κειμένου ως μοναδικό στοιχείο περιεχομένου
σε μία διαφήμιση ψηφιακής μορφής στο κοινωνικό μέσο Instagram, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι
επιδράσεις που αυτό επιφέρει στην ελληνική καταναλωτική συμπεριφορά και κατά πόσο αυτή
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διαφοροποιείται σε άλλες συνθήκες διαφημιστικού περιεχομένου, όπως η χρήση εικόνας και η
χρήση συνδυασμού και των δύο.
Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι να πραγματοποιηθεί μία συγκριτική ανάλυση των
επιδράσεων που επιδέχεται ο Έλληνας καταναλωτής κατά την έκθεση του σε τρείς διαφορετικές
μορφές διαφημιστικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα οι τρείς διαφορετικές συνθήκες διαφημιστικού
μηνύματος είναι οι εξής:
Α) Πρώτη Συνθήκη: δημιουργία ανάρτησης με αποκλειστική χρήση κειμένου
Β) Δεύτερη Συνθήκη: κλασική διαφημιστική ανάρτηση με περιεχόμενο εικόνας
Γ) Τρίτη Συνθήκη: Συνδυασμός των δύο προηγούμενων επιμέρους στοιχείων
Επιπλέον, ένας κύριος στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιες κατηγορίες επιδράσεων της
διαφήμισης στον καταναλωτή, σχετίζονται με την διαμόρφωση ή μεταβολή της στάσης του δέκτη και
κυρίως αν εμφανίζουν διαφοροποίηση συναρτώμενη από την εναλλαγή στο περιεχόμενο μίας
ψηφιακής διαφημιστικής ανάρτησης.
Επιπρόσθετα, θα γίνει έλεγχος για την δυνατότητα ανάκλησης του διαφημιστικού
μηνύματος, όπως επίσης θα πραγματοποιηθεί έλεγχος αναγνώρισης της εταιρείας ή του οργανισμού
που προβάλλεται σε μία διαφήμιση και τέλος θα μετρηθεί η διαφοροποίηση τους ανά συνθήκη,
καθώς θα ακολουθήσει συγκριτική παρουσίαση αποτελεσμάτων.
Καταληκτικά, κάποιοι επιπρόσθετοι ερευνητικοί στόχοι εστιάζουν στην γενικότερη
διερεύνηση των προτιμήσεων, των συναισθημάτων και των προθέσεων των καταναλωτών
αναφορικά με το διαφημιστικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Με σκοπό την ομαλότερη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας και την διευκόλυνση της
κατανόησης των ερευνητικών μας υποθέσεων ορίσαμε δύο μεταβλητές, μία ανεξάρτητη και μία
εξαρτημένη, καθώς επίσης υποστηρίξαμε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Πιο
αναλυτικά, ως ανεξάρτητη μεταβλητή της επιστημονικής έρευνας καθορίζεται από εδώ και στο εξής,
η συνθήκη που διέπει το περιεχόμενο της διαφημιστικής ανάρτησης ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή
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μας αποτελείται από τις 5 κατηγορίες επιδράσεων της διαφήμισης στον καταναλωτή, όπως αυτές
συνοψίζονται κατά την βιβλιογραφική επισκόπηση και ονομαστικά μόνο τις αναφέρουμε εδώ:
1) Επίδραση στην Πειθώ
2) Επίδραση στην Αντίληψη
3) Επίδραση στην Συμπεριφορά
4) Συγκινησιακή Επίδραση
5) Γνωστική Επίδραση

1.3 Η δομή της μελέτης
Η επιστημονική έρευνα έχει την παρακάτω δομή:
Κεφάλαιο 1: Περιλαμβάνει την περιγραφή και την αιτιολόγηση της έρευνας, τον κύριο ερευνητικό
σκοπό και επιμέρους ερευνητικούς στόχους, καθώς επίσης τον ορισμό των μεταβλητών για την
διεξαγωγή της έρευνας ενώ καταλήγει στην παρουσίαση δομής της μελέτης.
Κεφάλαιο 2: Συμπεριλαμβάνει την επισκόπηση της διεθνούς γραμματείας και βιβλιογραφίας, όπου
δομείται το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης, αναλύονται βασικοί όροι και θεωρίες σχετικά με τις
μεταβλητές της παρούσας έρευνας, όπως ορισμοί για το διαφημιστικό κείμενο και ανάλυση των
επιδράσεων της διαφήμισης.
Κεφάλαιο 3: Παρουσιάζει ολόκληρη την μεθοδολογία της ερευνητικής διαδικασίας και της
διεξαγωγής της ποσοτικής έρευνας, μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει την μέθοδο συλλογής
στοιχείων, την αιτιολόγηση επιλογής της συγκεκριμένης έρευνας όπως επίσης και την μεθοδολογία
για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του ερωτηματολογίου.
Κεφάλαιο 4: Παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την διεξαγωγή της
έρευνας μέσω του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics 23.
Κεφάλαιο 5: Παρουσιάζεται η συζήτηση των ευρημάτων που προέκυψαν από την ανάλυση,
εξάγονται συμπεράσματα και γίνεται παράθεση σημαντικών συνεπειών στον κλάδο της διαφήμισης
όπως επίσης αναφέρονται οι περιορισμοί και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και βελτιώσεις.
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2. Επισκόπηση Βιβλιογραφίας
Στο παρόν κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης θα αναλυθούν προϋπάρχουσες
γνώσεις και θεωρίες σχετικές με το θέμα της παρούσας επιστημονικής εργασίας ενώ παράλληλα θα
μελετηθούν έρευνες και διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές, με στόχο την κριτική παρουσίαση
σημαντικών ορισμών και θεωρητικών πλαισίων. Ως κύριο σημείο διερεύνησης και ανεξάρτητη
μεταβλητή της παρούσας έρευνας ορίζεται το διαφημιστικό κείμενο και η διαμόρφωση αυτού.
Μετέπειτα, θα γίνει προσπάθεια ορισμού εννοιών όπως τι είναι ψηφιακή διαφήμιση και ειδικότερα
διαφήμιση στα κοινωνικά μέσα, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθεί μία σειρά σημαντικών παραγόντων
(εξαρτημένες μεταβλητές) που συνδέονται άρρηκτα με την επίδραση του κειμένου στην εταιρική
ψηφιακή στρατηγική επικοινωνίας.

2.1 Το κείμενο στην διαφήμιση
Το «κείμενο» ή αλλιώς “copy” στην διαφήμιση ορίζεται ως το γραπτό στοιχείο που
χρησιμοποιείται σε περιοδικές εκδόσεις ή ψηφιακές δημοσιεύσεις, ενώ σαν έννοια περιλαμβάνει το
κείμενο που δημιουργείται για μετάδοση από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό μέσο, όπως επίσης δύναται
να αναφέρεται και σε μία επικεφαλίδα, έναν υπότιτλο ή ένα “slogan” (Ζώτος, Ζώτου, Κυρούση,
Μπουτσούκη, Πάλλα, Χατζηθωμάς, 2018). Η αποτελεσματικότητα ενός διαφημιστικού κειμένου
εξαρτάται σε πρώτο επίπεδο από το ίδιο το μήνυμα και την μορφή του και σε δεύτερο επίπεδο από
τον τρόπο μετάδοσης και επικοινωνίας του ίδιου του στοιχείου κειμένου. Ωστόσο, το τελικό
αποτέλεσμα επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους, ενώ ορισμένες προϋποθέσεις διαδραματίζουν
σημαίνοντα ρόλο στην διαμόρφωση και την επικοινωνία της δημιουργικής ιδέας.
Στο πλαίσιο της σύγχρονης καθημερινότητας, παρατηρείται έντονη πληροφόρηση του
σημερινού καταναλωτή, ενώ ο καταιγισμός του ίδιου από διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες
μπορεί να χαρακτηριστεί υπέρογκος. Αποτελεσματικά, σύμφωνα με τους Ζώτο, Ζώτου, Κυρούση,
Μπουτσούκη, Πάλλα και Χατζηθωμά (2018), ο καταναλωτής, συχνά, δυσκολεύεται να αφομοιώσει
και να αποκωδικοποιήσει τόσο μεγάλο αριθμό ερεθισμάτων, ιδίως όταν τα μηνύματα που λαμβάνει
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είναι πολύπλοκα ή ακόμα και δυσνόητα. Η πραγματικότητα αυτή, καλεί τον δημιουργό ενός
διαφημιστικού κειμένου να μεριμνήσει ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αποτελεί για τον αποδέκτη
ένα σημείο ενδιαφέροντος και ευχαρίστησης. Έτσι, σύμφωνα με τους Belch & Belch (2003),
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προσέλκυση του δέκτη, το κείμενο κρίνεται αναγκαίο, να
προσεγγίζει στο μέγιστο δυνατό τα ενδιαφέροντα του και να υποδηλώνει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία
που προβάλλεται δύναται να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρούμε
μία φράση, ένα slogan ή ακόμη και μία λέξη να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο
διαφημιστικό περιεχόμενο.
Ως υπεύθυνος για την δημιουργία και την ανάπτυξη του κειμένου σε μία διαφημιστική
εκστρατεία ορίζεται ο κειμενογράφος, ο οποίος συνεργάζεται με τα στελέχη μάρκετινγκ προκειμένου
αρχικά να δημιουργηθεί η ιδέα (Concept) και το θέμα της διαφήμισης και έπειτα να μετατραπούν
στο κεντρικό μήνυμα, το οποίο θα πρεσβεύει την φιλοσοφία της ολοκληρωμένης επικοινωνιακής
πολιτικής μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού (Kover 1995). Το κείμενο και η εικόνα του διαφημιστικού
μηνύματος είναι τα δομικά στοιχεία, τα θεμέλια, της δημιουργικής ιδέας. Δεδομένης της παραπάνω
διαδικασίας, η υπεύθυνη ομάδα προκειμένου να στηρίξει την δημιουργική ιδέα και να αντλήσει
έμπνευση για την φιλοσοφία της εκστρατείας, θα ανατρέξει στο ίδιο το προϊόν ώστε να εντοπίσει τα
χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες που το καθιστούν μοναδικό, ξεχωριστό και ανταγωνιστικό ώστε να τα
συμπεριλάβουν στην δημιουργία μίας «μοναδικής πρότασης πώλησης» που θα συνοδεύει στο εξής
το προϊόν (Rossiter 2008). Συμπερασματικά, ένα επιτυχημένο κείμενο αποδίδει χαρακτήρα στο
διαφημιζόμενο προϊόν, ενεργοποιεί τις αισθήσεις του δέκτη, ενώ μέσω της «μοναδικής πρότασης
πώλησης» που ορίσαμε νωρίτερα επιτυγχάνεται από τον καταναλωτή, η διαμόρφωση εικόνας για το
συγκεκριμένο προϊόν και η τοποθέτηση (Positioning) του σε σχέση με ανταγωνιστικά της κατηγορίας
του.
Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου, η χρήση κειμένου έχει αποδειχθεί ως η πλέον
καταλληλότερη για την ενίσχυση της διαφοροποίησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.
Αναλυτικότερα, μία μέθοδος παρακίνησης και προσέλκυσης του ενδιαφέροντος του καταναλωτή
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ώστε να διαμορφώσει την αντίστοιχη στάση που θα τον οδηγήσει τελικά στην επιλογή του
διαφημιζόμενου προϊόντος, αποτελεί, η αναλυτική ή μη, πληροφόρηση του για τα σημαντικά
συστατικά στοιχεία από τα οποία παρασκευάζεται το προϊόν και ταυτόχρονα το καθιστούν μοναδικό
έναντι των ανταγωνιστικών. Έτσι, προκειμένου να μεταδοθεί στο κοινό η ξεχωριστή ιδιότητα που
προσφέρει το διαφημιζόμενο προϊόν, έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι θα πρέπει να το πληροφορήσεις
για κάτι που μέχρι πρότινος αγνοούσε, ώστε μόλις του γνωστοποιηθεί δεν θα μπορέσει να το
παραβλέψει στο μέλλον. Τα στοιχεία εκείνα που οι ανταγωνιστές δεν χρησιμοποιούσαν στην
διαφήμιση παρόμοιου προϊόντος, παρόλο που για τον καταναλωτή θεωρούνται ως τα πλέον
χρήσιμα, αποδίδουν το συγκριτικό πλεονέκτημα και οδηγούν σε μία επιτυχημένη διαφημιστική
εκστρατεία (West, Caruana & Leelapanyalert, 2013). Μερικές ουσιαστικές προτάσεις ή ακόμα και
κάποιες σημαντικές λέξεις αρκούν για να επιτύχουν την διαφοροποίηση, που αναλύθηκε παραπάνω.
Σχετικά με το περιεχόμενο ενός μηνύματος κειμένου οι επικρατούσες απόψεις
διαφοροποιούνται, όπως προέκυψε κατά την διεθνή βιβλιογραφική επισκόπηση. Μία προσέγγιση
είναι αυτή της διαμόρφωσης μοναδικής πρότασης πώλησης που περιγράψαμε εκτενώς παραπάνω
και υποστηρίχτηκε από τον Reeves (1961). Μία εναλλακτική άποψη υποστηρίζει ότι το διαφημιστικό
κείμενο αρμόζει να δημιουργεί στον καταναλωτή την αίσθηση της ταύτισης με το προϊόν, χωρίς την
διατύπωση συγκεκριμένης πρότασης πώλησης, αλλά μέσω αφύπνισης συναισθημάτων και παροχής
συγκεκριμένων κινήτρων για την απόκτηση του προϊόντος της διαφήμισης (Mayer, 1958). Τέλος,
σύμφωνα με τους Ogilvy (1979) και αργότερα τους O’Guinn, Allen και Semenik (1998), υποστηρίζεται
ότι το κείμενο σε μία διαφημιστική ενέργεια κρίνεται απαραίτητο να εστιάζει στην διαμόρφωση
«εικόνας» για το προϊόν και να συγκεντρώνει τον διαφημιστικό σκοπό προς την εκτέλεση μίας
ενέργειας , όπως για παράδειγμα, την πρόθεση αγοράς ή την θετική στάση και προτίμηση προς το
διαφημιστικό περιεχόμενο.
Προκειμένου, όμως, να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του κειμένου, αυτό θα πρέπει
να έχει την κατάλληλη έκταση, ώστε, αφενός να επικοινωνήσει το ανάλογο μήνυμα με σαφήνεια και
αφετέρου να αιχμαλωτίσει το ενδιαφέρον του δέκτη (Belch & Belch, 2003). Ταυτόχρονα, η χρήση
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απλής αλλά όχι απλοϊκής γλώσσας, όπως επίσης η ευνόητη σύνταξη, είναι βασικές προϋποθέσεις
που αν τηρηθούν συνοδευτικά με κάποιες επιπρόσθετες θα μας εξασφαλίσουν ένα επιτυχημένο
αποτέλεσμα κειμένου. Επιπρόσθετα, ένα κείμενο «πρότυπο», αρμόζει να είναι πρωτότυπο,
συγκεκριμένο και εστιασμένο στην ιδέα που θέλει να προάγει, χωρίς όμως ταυτοχρόνως, να
στερείται δημιουργικότητας, αντιθέτως να διαμορφώνει στον αποδέκτη ποικιλία και ένταση
συναισθημάτων, να τον οδηγεί στην δημιουργία αναμνήσεων και εικόνων. Ο Ogilvy (1979)
υπογραμμίζει την σημασία ανάπτυξης ενός σύντομου καινοτόμου κειμένου που να αφηγείται μία
καθηλωτική αλήθεια, ώστε να αυξηθεί η αναγνωσιμότητα του από το κοινό.
Όπως είναι φυσικό και λογικό, παρόλο που νωρίτερα αναφέρθηκαν γενικότεροι όροι και
προϋποθέσεις για την δόμηση ενός διαφημιστικού κειμένου, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν
υπάρχει μία ενιαία μορφή κειμένου κατάλληλη για όλους τους τύπους διαφημίσεων και κατηγοριών
προϊόντων. Κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα, την κατηγοριοποίηση των μορφών ανάπτυξης του
κειμένου, ώστε να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αποδοτικότητα ενός διαφημιστικού
κειμένου. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Longman (1971), το κριτήριο κατηγοριοποίησης των
δημιουργικών προσεγγίσεων ενός κειμένου εντοπίζεται στο ίδιο το περιεχόμενο του κειμένου και
δημιουργεί τις εξής 3 διαφορετικές κατηγορίες : α) την δογματική, β) την αιτιολογική και γ) την
συναισθηματική. Η δογματική προσέγγιση ανάπτυξης διαφημιστικού κειμένου ορίζει την άμεση και
κατηγορηματική πρόταση του προϊόντος προς τον δέκτη, χωρίς κάποια περαιτέρω αιτιολόγηση ή
πληροφόρηση αναφορικά με αυτό. Αντιθέτως, ένα διαφημιστικό κείμενο με αιτιολογική μορφή θα
πληροφορήσει τον καταναλωτή, θα του παρέχει στοιχεία και επιχειρήματα προκειμένου να
υποστηρίξει το προϊόν με τεκμηρίωση και αποδείξεις. Η τρίτη και τελευταία προσέγγιση, σύμφωνα
με τον ίδιο, είναι η συναισθηματική. Εδώ παρατηρείται η ανάπτυξη κειμένου με τεχνικές επίκλησης
στο συναίσθημα του αποδέκτη του διαφημιστικού μηνύματος, με στόχο την δημιουργία μιας άυλης
αίσθησης απόλυτα συνδεδεμένης με την φύση του ίδιου του προϊόντος.
Ωστόσο, ακόμη ένας παράγοντας που αξίζει προσοχής κατά την διαδικασία ανάπτυξης του
διαφημιστικού κειμένου, πέρα από την φύση και την κατηγορία του προϊόντος που παρουσιάστηκαν
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εκτενώς παραπάνω, αποτελεί ο ίδιος ο τελικός αποδέκτης του κειμένου και τα χαρακτηριστικά
αυτού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Martin, Lang & Wong (2003-2004) και την σχετική έρευνα
που διεξήγαγαν, οι καταναλωτές χωρίζονται σε δύο τύπους ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα
χαρακτηριστικά τους. Ξεκινώντας, τα άτομα στα οποία παρατηρείται «υψηλή ανάγκη για γνωστική
διαδικασία» (High Need for Cognition), είναι εκείνα που βάση του χαρακτήρα τους δίνουν έμφαση
στην λογική και την πληροφορία. Αναφορικά με την συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων, αποδείχτηκε
ότι, ενδιαφέρονται για διαφημίσεις με λογικά επιχειρήματα και δίνουν έμφαση στις πληροφορίες,
ενώ προτιμούν ένα διαφημιστικό κείμενο υψηλής ποιότητας με προσοχή στην λεπτομέρεια.
Αντιθέτως, τα άτομα με «χαμηλή ανάγκη για γνωστική διαδικασία» (Low Need for Cognition),
εστιάζουν στο συναίσθημα και στην ανάμνηση και δεν παρουσίασαν θετική στάση προς τα ποιοτικά
κείμενα με ισχυρά επιχειρήματα και ταυτόχρονα δεν έδειξαν κάποια συγκεκριμένη προτίμηση ως
προς την μορφή και την αποτελεσματικότητα μεταξύ δύο διαφορετικών ειδών κειμένου (Martin, Lang
& Wong, 2003-2004).
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ανακύπτει η ανάγκη παρουσίασης των βασικότερων
τεχνικών ανάπτυξης του κειμένου στην διαφήμιση, όπως αυτές περιγράφονται σύμφωνα με τους
Ζώτο, Ζώτου, Κυρούση, Μπουτσούκη, Πάλλα και Χατζηθωμά (2018). Η πρώτη και πιο διαδεδομένη
τεχνική, είναι η ανάπτυξη κειμένου με άμεσο τρόπο, η οποία παρακινεί και προσελκύει τον τελικό
αποδέκτη, με σύντομο, περιεκτικό και σαφές διαφημιστικό περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψιν τον
ολοένα αυξανόμενο όγκο πληροφοριών που καθημερινά κατακλύζει τους καταναλωτές (Burton
1991). Το Αφηγηματικό κείμενο, ως δεύτερη τεχνική δημιουργίας κειμένου, πλάθει μία ιστορία, στην
οποία το προϊόν αποτελεί τον πρωταγωνιστή, παρουσιάζοντας τα σημαντικά του πλεονεκτήματα,
ενώ ταυτόχρονα έχει ένα πιο συναισθηματικό χαρακτήρα (Hall 2004). Συνεχίζοντας, με την
κατηγοριοποίηση των μορφών κειμένου, εντοπίζεται, η μορφή μονολόγου-διαλόγου, όπου
παρατηρούμε την εμφάνιση ενός πρόσωπού στο δημιουργικό της διαφήμισης να αφηγείται μια
προσωπική εμπειρία για το προϊόν. Μία επιπρόσθετη τεχνική αποτελεί, η ανάπτυξη ενός κειμένου
επεξηγηματικού μίας ή περισσότερων εικόνων στο διαφημιστικό μήνυμα. Στην συγκεκριμένη
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τεχνική, παρατηρείται η συνύπαρξη στοιχείων κειμένου και εικόνας, όπου η εικόνα διαδραματίζει
τον σημαίνοντα ρόλο και το κείμενο λειτουργεί υποστηρικτικά και συμπληρωματικά (Arens 1996). Το
κείμενο που στηρίζεται σε τεχνάσματα, είναι ακόμη μία επιλογή τεχνικής ανάπτυξης κειμένου στην
διαφήμιση. Ειδικότερα, ένα τέτοιο κείμενο αποτελείται από λέξεις ή εκφράσεις παραποιημένες,
ποιητικές με έντονο ύφος που παραπέμπουν σε σύγκριση ή χαρακτηρίζονται από χιουμοριστικά
στοιχεία (Leigh 1994). Εδώ, επίσης, συναντάμε πολλές φορές και την διαδικασία της λεξιπλασίας. H
προτελευταία μορφή κειμένου που συναντάται στην διαφήμιση είναι το κείμενο που περιγράφει και
διαφημίζει την εταιρεία ή τον οργανισμό συνολικά και την αντιπροσωπευτική εικόνα τους, αλλά όχι
ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μία υπηρεσία. Τέλος, αναφέρουμε, την τεχνική κειμένου με αιτιολογικό
χαρακτήρα που προσφέρει επιχειρήματα στον καταναλωτή και διατυπώνει προτάσεις που
δημιουργούν υποσχέσεις και προσμονή για τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα και τις ιδιότητες του
προβαλλόμενου προϊόντος (Burton 1991).
Λόγω της φύσης και του ερευνητικού αντικειμένου της παρούσας επιστημονικής μελέτης θα
μπορούσε να θεωρηθεί παράλειψη το να μην γίνει μια ιδιαίτερη αναφορά στο διαδικτυακό κείμενο
και τα χαρακτηριστικά του. Είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι το διαδίκτυο αποτελεί το πλέον
διαδραστικό μέσο σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο μέσο μαζικής επικοινωνίας. Αποτελεσματικά,
η μορφή επικοινωνίας που προσφέρεται μέσω του διαδικτύου χαρακτηρίζεται αναμφίβολα ως
αμφίδρομη, χαρακτηριστικό το οποίο διαφοροποιεί και την ψηφιακή διαφήμιση από τις υπόλοιπες
παραδοσιακές πλέον, μορφές διαφημίσεων. Ταυτόχρονα, το διαδίκτυο αποτελεί έναν χώρο
συνεχούς εξέλιξης και αέναης ροής πληροφοριών με αποτέλεσμα να ανακύπτει η ανάγκη της
καθημερινής παρακολούθησης των αλλαγών και της άμεσης προσαρμογής στα νέα δεδομένα, τόσο
από την πλευρά των δημιουργών διαφημιστικού περιεχομένου όσο και από την πλευρά του
καταναλωτικού κοινού. Όλα τα παραπάνω, για έναν κειμενογράφου σκιαγραφούν καθημερινές
προκλήσεις, με στόχο την πληροφόρηση και κινητοποίηση του καταναλωτή, όπως ακριβώς και στις
υπόλοιπες μορφές διαφήμισης, κάτι που αναπτύχθηκε εκτενώς παραπάνω. Ωστόσο, στον ψηφιακό
κόσμο, οι χρήστες παρατηρείται να είναι πιο απαιτητικοί αναφορικά με την διαθέσιμη
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πληροφόρηση, με αποτέλεσμα να κρίνεται χρήσιμο το διαφημιστικό κείμενο να είναι περισσότερο
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών. Τέλος, το διαφημιστικό μήνυμα στο διαδίκτυο, οφείλει
να ακολουθεί από την μία, όλα τα παραπάνω στοιχεία που αναφέρθηκαν και αποτελούν βασικές
αρχές δόμησης και ανάπτυξης οποιουδήποτε κειμένου διαφημιστικού σκοπού αλλά ταυτοχρόνως
επιβάλλεται να έχει επίκαιρο χαρακτήρα, ευέλικτη και προσαρμόσιμη δομή, όπως επίσης να
ταιριάζει με το μέσο στο οποίο χρησιμοποιείται και αποτελεσματικά με το κοινό του εκάστοτε μέσου.
Περαιτέρω ανάλυση για τον διαδικτυακό κόσμο και τα ψηφιακά μέσα θα παρουσιαστεί στην
επόμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου που ακολουθεί.

2.2 Διαφήμιση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική περιγραφή της διαφήμισης στα κοινωνικά μέσα,
αρμόζει να ορίσουμε τι είναι διαδικτυακή ή αλλιώς ψηφιακή διαφήμιση. Συγκεκριμένα, ως
διαδικτυακή διαφήμιση ορίζεται «κάθε πληρωμένη μορφή προβολής και προώθησης ιδεών, αγαθών
ή υπηρεσιών, κερδοσκοπικού ή μη οργανισμού που διεξάγεται στο διαδίκτυο», σύμφωνα με το
American Marketing Association (1948) και τους Ζώτο, Ζώτου, Κυρούση, Μπουτσούκη, Πάλλα και
Χατζηθωμά (2018). Τα στοιχεία που προσθέτει η ψηφιακή διαφήμιση στο μείγμα προώθησης, πέρα
από τα 4 παραδοσιακά (Προϊόν, Τιμή, Τοποθεσία και Προώθηση) τα οποία εμφανίζονται και αυτά
διαφοροποιημένα, και αξίζει να αναφερθούν επιγραμματικά, είναι τα εξής: η διαδραστικότητα
(Interactivity), η εξατομικευμένη επικοινωνία (Individualization), η ολοκληρωμένη επικοινωνία
(Integration), η επικοινωνία ανεξάρτητα από γεωγραφικούς περιορισμούς (Independence of
Location), η αναδόμηση της βιομηχανίας (Industry Reconstruction) και η ευφυής επικοινωνία
(Intelligence) (Ζώτος, Ζώτου, Κυρούση, Μπουτσούκη, Πάλλα, Χατζηθωμάς, 2018).
Το περιβάλλον Web 2.0 ορίζεται ως το σύνολο καινοτομιών τεχνολογικής προέλευσης που
προσφέρουν την δωρεάν παραγωγή διαφημιστικού περιεχομένου, την αμφίδρομη επικοινωνία ενώ
χαρακτηρίζεται ως η πλατφόρμα τεχνολογίας που φιλοξενεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Ζώτος,
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Ζώτου, Κυρούση, Μπουτσούκη, Πάλλα, Χατζηθωμάς, 2018). Την ίδια στιγμή, το Web 2.0 είναι η
δεύτερη φάση εξέλιξης του διαδικτύου όπου η διαφήμιση είναι πλέον πιο ελκυστική και αμφίδρομη
ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις το διαφημιστικό περιεχόμενο δημιουργείται μέσω της συμβολής
του ίδιου του καταναλωτικού κοινού. (Berthon, Pitt & Campbell 2008, Muñiz & Schau 2007). Ωστόσο,
θα πρέπει να τονίσουμε ότι η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναπτύσσεται συνεχώς,
καθώς παρατηρείται μία αέναη εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογικής επιστήμης και πιο ειδικά,
καθημερινά διαδραματίζονται διαδικασίες δοκιμών και εφαρμογών νεών τεχνικών επικοινωνιακής
και διαφημιστικής φύσης, με αποτέλεσμα τα δεδομένα να αλλάζουν σημαντικά ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.
Οι προαναφερθέντες ορισμοί μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε στην μορφοποίηση του
θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικότερα, σύμφωνα
με τους Kaplan & Haenlein (2010) ως κοινωνικά μέσα ορίζονται οι εφαρμογές που βρίσκονται στο
διαδίκτυο, έχουν τις ιδεολογικές και τεχνολογικές τους βάσεις στο Web 2.0 και προάγουν την
ελεύθερη παραγωγή και διαμοιρασμό περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες-μέληδημιουργούς-καταναλωτές. Ανάμεσα στις κυριότερες κατηγορίες κοινωνικών μέσων εντοπίζονται οι
ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), τα ιστολόγια (Blogs, Twitter)

και οι ιστότοποι

διαμοιρασμού κοινωνικών έργων όπως βίντεο και εικόνας (Youtube, Instagram). Τα βασικά
χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού μέσου εμπλουτίζονται με την δυνατότητα τους να μεταφέρουν
μεγάλο όγκο πληροφορίας σε ορισμένο χρονικό διάστημα και την δυνατότητα που προσφέρουν
στους χρήστες για επικοινωνία, αλληλεπίδραση και δημιουργία της εικόνας τους.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο κόσμος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σχετικά
νέος και σίγουρα ευμετάβλητος. Το σίγουρο είναι πως ο χρήστης ενός ή περισσότερων κοινωνικών
μέσων θεωρεί το ίδιο το μέσο και την παρουσία του σε αυτό ως προσωπικά δεδομένα. Τα τελευταία
χρόνια ο όγκος της διαφημιστικής ενέργειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνεται συνεχώς και
δείχνει να επηρεάζει σημαντικά την στάση των χρηστών έναντι στα ίδια τα μέσα, καθώς μέχρι
πρότινος ήταν ο προσωπικός τους «χώρος» (Taylor, Lewin & Strutton 2011). Προκύπτει έτσι μία
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αρκετά λεπτή ισορροπία στην σχέση διαφήμισης και στάσης καταναλωτή στα κοινωνικά μέσα, που
ταλαντεύεται ανάμεσα στις θετικές οικονομικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η διαφημιστική
δραστηριότητα και στην ατέρμονη εμπορική διάσταση που αυτή η δραστηριότητα επιφέρει σε ένα ή
περισσότερα μέσα με κοινωνική υπόσταση.
Σύμφωνα με τους Taylor, Lewin & Strutton (2011), εντοπίζεται μία σειρά παραγόντων που
συνδράμουν στην διαμόρφωση θετικής στάσης του καταναλωτή αναφορικά με την διαφήμιση στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικότερα, ως σημαντικότερος συντελεστής αναδεικνύεται ο
ψυχαγωγικός χαρακτήρας της διαφήμισης και η συνάφεια του ύφους με το μέσο στο οποίο
προβάλλεται, καθώς πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι όταν το κλίμα του διαφημιστικού μηνύματος
συνάδει με το περιβάλλον του μέσου, η στάση του χρήστη είναι πιο θετική. Ένας ακόμη ισχυρός
παράγοντας που επηρεάζει την στάση των καταναλωτών στα κοινωνικά μέσα, είναι η αξία της
πληροφορίας του διαφημιστικού μηνύματος και συγκεκριμένα παρατηρείται ότι, όταν οι
διαφημίσεις προβάλλουν χαρακτηριστικά και πληροφορίες του προϊόντος θεωρούνται χρήσιμες από
το κοινό. Επιπρόσθετα, οι διαφημίσεις που επιτρέπουν στον χρήστη να μοιραστεί και να συζητήσει
το περιεχόμενο της, με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει, με ενδεχόμενο επηρεασμού των
απόψεων του συνόλου, διαφαίνεται να είναι πιο αποδεκτές και ελκυστικές προς το καταναλωτικό
κοινό. Οι τρείς παράγοντες που μόλις περιγράψαμε αφορούν το δημιουργικό στοιχείο και την ιδέα
του προωθητικού μηνύματος. Μία τέταρτη παράμετρος που δύναται να διαμορφώσει θετική στάση
για την διαφήμιση στα κοινωνικά μέσα, είναι η συνάφεια του ίδιου το προϊόντος που προβάλλεται
με την εικόνα του δέκτη όπως αυτός την έχει διαμορφώσει. Προκειμένου να ενδιαφέρεται και να
εκφράσει την αρέσκειά του ο καταναλωτής προς μία διαφήμιση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα
πρέπει να νιώθει ότι του ταιριάζει το ίδιο το προϊόν.
Αναφορικά με τις βασικότερες αιτίες διαμόρφωσης αρνητικής στάσης απέναντι στην
διαφήμιση στα κοινωνικά μέσα, ο κύριος προβληματισμός των χρηστών εντοπίζεται στην
προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Σχετικά με την ανησυχία αυτή, οι χρήστες έπειτα
από την έντονη επιφύλαξη που εξέφρασαν, οδήγησαν αρχικά το Facebook τον Ιανουάριο του
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2017 στην απλοποίηση των ρυθμίσεων ασφάλειας και ιδιωτικότητας των δεδομένων του
χρήστη, με στόχο την αποφυγή επερχόμενων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών ακόμη,
επιπλοκών για την εταιρεία συνολικά (Cohen 2017). Σε δεύτερό και καθολικό πλέον επίπεδο, τον
Μάιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε ισχύ τον Γενικό Κανόνα για την Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR), ο οποίος αποσκοπεί στην προστασία της ιδιωτικής
ζωής και των δεδομένων όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα οριοθετεί
ένα πιο σαφές και περιεκτικό πλαίσιο δράσης για τις επιχειρήσεις, τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις

τους

(https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-

protection/data-protection-gdpr/index_el.htm).
Το δεύτερο βασικό πρόβλημα που ανακύπτει σύμφωνα με τους χρήστες στις
διαφημίσεις των κοινωνικών μέσων, το οποίο μέχρι και σήμερα παραμένει έντονο, είναι η
απρόσμενη και επιθετική εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την ανάλογη
προειδοποίηση και συγκατάθεση του ίδιου του χρήστη. Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών,
ο καταναλωτής νιώθει ενόχληση ακόμη και «κατάχρηση» του προσωπικού του χώρου σε
αρκετές των περιπτώσεων, κάτι το οποίο αρμόζει να λαμβάνεται υπόψιν κατά την διαδικασία
χάραξης στρατηγικής επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις εταιρείες.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η διαμόρφωση αρνητικής στάσης των
χρηστών απέναντι στην διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να
οδηγήσει από την προσπάθεια αποφυγής του διαφημιστικού περιεχομένου μέχρι και στην
κατάργηση χρήσης ενός κοινωνικού μέσου, ή ακόμη και στην εγκατάσταση λογισμικού για τον
αποκλεισμό λήψης τέτοιου είδους διαφήμισης (Kelly, Kerr & Drennan 2010). Ο μικρός βαθμός
σχετικότητας της διαφήμισης με τα ενδιαφέροντα του χρήστη, η πεποίθηση ότι θα μεταφερθεί σε μη
ασφαλές ή ακόμη και ιογενές περιβάλλον και η άποψη ότι τα κοινωνικά μέσα δεν ελέγχουν την
γνησιότητα και την αξιοπιστία του διαφημιστικού περιεχομένου, είναι κάποιες σημαντικές
μεταβλητές που οδηγούν αφενός στην υιοθέτηση αρνητικής θέσης απέναντι στις διαφημίσεις και
αφετέρου στην τάση αποφυγής και αποστροφής προς αυτά.
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Στην συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα θα επικεντρωθούμε όπως φαίνεται και από τα
κεφάλαια που ακολουθούν στο Instagram. Πρόκειται για μία εφαρμογή η οποία ενώ αρχικά ξεκίνησε
ως ένας ιστότοπος διαμοιρασμού εικόνας, πλέον είναι και μέσο κοινωνικής δικτύωσης αφού, έπειτα
από μία σειρά αναβαθμίσεων που επιδέχτηκε το λειτουργικό του σύστημα και αφού εξαγοράστηκε
από την εταιρεία Facebook, προσφέρει πλέον, στον χρήστη μία σειρά επιπρόσθετων ενεργειών και
δυνατοτήτων. Αναλυτικότερα, στο Instagram δύναται να διατηρεί κανείς πέρα από ατομικό
λογαριασμό και εταιρικό λογαριασμό, πράγμα που σημαίνει ότι η πλειονότητα των εταιρειών που
είναι διαδικτυακά και ψηφιακά ενεργές έχουν δημιουργήσει λογαριασμό μέσα από τον οποίο έχουν
την δυνατότητα να αναρτούν περιεχόμενο εικόνας και βίντεο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους,
να επικοινωνούν με το καταναλωτικό κοινό, να διαφημίζονται, ακόμη και να ολοκληρώνουν μία
διαδικασία πώλησης σε ενδιαφερόμενους καταναλωτές. Επιπρόσθετα, μία επιχείρηση μέσω του
Instagram, έχει την ευκαιρία να αντλήσει πληροφορίες για τον ανταγωνισμό αλλά και να συνεργαστεί
με δημόσια πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο μέσο για την προώθηση των
προϊόντων τους.
Από την πλευρά του ο χρήστης, πέρα από την επικοινωνία και την διάδραση που μπορεί να
διατηρεί με το δίκτυο ατόμων που έχει δημιουργήσει ο ίδιος, ταυτόχρονα του δίνεται η ευκαιρία για
ενημέρωση, ψυχαγωγία και κατανάλωση τόσο διαφημιστικού περιεχομένου όσο και φυσικών
προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω των εταιρειών και των παροχών που αυτές προσφέρουν μέσω του
Instagram, όπως αναφέραμε παραπάνω.
Προκειμένου να επισφραγιστεί η ολοένα αυξανόμενη δύναμη που κατέχει το συγκεκριμένο
κοινωνικό μέσο στην ελληνική πραγματικότητα αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την ετήσια
αναφορά του Reuters για το 2019 (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos & Nielsen, 2019), το 15% του
πληθυσμού χρησιμοποιεί το Instagram για ενημέρωση, ποσοστό που σημείωσε αύξηση κατά 5
μονάδες σε σύγκριση με την αναφορά του 2018, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 42% των
Ελλήνων χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μέσο για όλες τις άλλες δυνατότητες που προσφέρει. Τέλος,
στην αναφορά του Ιανουαρίου 2020 από το υπεύθυνο τμήμα στατιστικών αναλύσεων και
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διαφημιστικών εργαλείων της εταιρείας Facebook, στην οποία όπως τονίσαμε παραπάνω υπάγεται
σήμερα η εφαρμογή Instagram, επισημαίνεται ότι 6,20 εκατομμύρια του συνολικού πληθυσμού των
Ελλήνων όπως αυτός ορίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το 2020 (Ο.Η.Ε.) είναι ενεργοί
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα για το Instagram, στην ίδια αναφορά, επισημαίνεται
ότι 3,30 εκατομμύρια χρήστες του, έχουν εκτεθεί σε ανάρτηση διαφημιστικού περιεχομένου
κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου μέσου (www.datareportal.com).

2.3 Επίδραση του Διαφημιστικού Περιεχομένου στην Καταναλωτική Συμπεριφορά

Ως επίδραση σύμφωνα με τους Ζώτο, Ζώτου, Κυρούση, Μπουτσούκη, Πάλλα και Χατζηθωμά
(2018), ορίζεται η αντίδραση του δέκτη-καταναλωτή έπειτα από την έκθεση του στο ερέθισμα της
διαφήμισης. Κατά την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, η ύπαρξη της επίδρασης στον
αποδέκτη μίας διαφήμισης θεωρείται δεδομένη. Η συζήτηση που προκύπτει και οι διαφορετικές
απόψεις που την εμπλουτίζουν, επικεντρώνονται στους μηχανισμούς μέσω των οποίων διοχετεύεται
αυτή η επίδραση, όπου μέχρι και σήμερα δεν μπορούμε να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει μία
συνολικά αποδεκτή προσέγγιση. Αντιθέτως, οι πολλαπλές έρευνες που έχουν διεξαχθεί πάνω στο
συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο δημιουργούν διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια, τα οποία
εξελίσσονται και αλλάζουν συνεχώς ικανοποιώντας άλλωστε τις συνθήκες στο ρευστό περιβάλλον
της διαφήμισης, όπως αυτές αναλύθηκαν εκτενώς προηγουμένως.
Το υπόδειγμα στο οποίο θα βασιστεί η παρούσα επιστημονική εργασία είναι αυτό των
Moriarty, Mitchell και Wells (2012), όπου παρατηρούμε την διαμόρφωση κατηγοριών αναφορικά με
τις επιδράσεις που δημιουργεί το διαφημιστικό μήνυμα στον καταναλωτή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τους ίδιους οι κύριες κατηγορίες επιδράσεων είναι έξι και συνοψίζονται στις εξής: επίδραση στην
πειθώ (Persuasion), επίδραση στην αντίληψη (Perception), επίδραση στην συμπεριφορά (Behavior),
επίδραση στους συσχετισμούς (Association), συγκινησιακή επίδραση (Affective) και γνωστική
επίδραση (Cognitive). Οι έξι κατηγορίες που παραθέσαμε, συναντώνται συχνά στην διεθνή
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γραμματεία, οπότε συμπεραίνεται η γενική αποδοχή τους ανεξάρτητα από τις διαφορετικές
«σχολές» προσέγγισης και τα εναλλακτικά υποδείγματα που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς, όπως
των Vakratsas και Ambler (1999). Για τις ανάγκες της παρούσας επιστημονικής έρευνας, οι κατηγορίες
επίδρασης της διαφήμισης στον καταναλωτή που θα μελετηθούν είναι όλες εκτός από την επίδραση
στους συσχετισμούς. Οι υπόλοιπες πέντε κατηγορίες που θα αναλυθούν περαιτέρω στην συνέχεια,
θα αποτελέσουν και τις εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας ώστε να μετρηθεί συγκεκριμένα η
επίδραση του δημιουργικού κειμένου σε αυτές.

2.3.1 Επίδραση στην Πειθώ (Persuasion)
Η διαφήμιση με τεχνικές όπως η επίκληση στο συναίσθημα και η έκκληση στην λογική του
δέκτη, προσπαθεί να επηρεάσει ή να παρακινήσει τον καταναλωτή να πειστεί για κάτι. Η επίδραση
στην πειθώ του δέκτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την δημιουργία ή αλλαγή στάσης του
καταναλωτή απέναντι στο διαφημιζόμενο προϊόν (Moriarty, Mitchell & Wells, 2012). Ως στάση
(attitude) ορίζεται μια ψυχολογική τάση του ατόμου, την οποία εκφράζει αξιολογώντας ένα
αντικείμενο, προϊόν ή θέμα σε μία κλίμακα με βαθμούς ευμένειας ή δυσμένειας (Eagly & Chaiken,
1999). Σύμφωνα με τους Μπάλτα και Παπασταθοπούλου, η στάση έναντι ενός προϊόντος
περιλαμβάνει «την γενική προδιάθεση ή αξιολόγηση του προϊόντος από τον καταναλωτή». Η στάση
σαν έννοια αποτελεί ένα σύμπλεγμα συγκινησιακών και γνωστικών αντιδράσεων του δέκτη και
σύμφωνα με το ευρέως γνωστό μοντέλο των τριών στοιχείων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η
στάση δομείται από τα εξής τρία συστατικά στοιχεία: το γνωστικό (πεποιθήσεις για ένα προϊόν), το
συναισθηματικό (συναισθήματα απέναντι στο προϊόν) και το συμπεριφορικό στοιχείο (προθέσεις για
ένα προϊόν) (Rosenberg & Hovland, 1960). Η έννοια της στάσης και η μέτρηση αυτής κρίνεται από τις
πλέον σημαντικότερες για την διαφήμιση για δύο κύριους λόγους. Αρχικά, παρόλο που μια
διαμορφωμένη στάση διακατέχεται από διάρκεια, έχει παρατηρηθεί ότι υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις υπάρχει η δυνατότητα να μεταβληθεί, άρα με την κατάλληλη διαφημιστική
εκστρατεία μία εταιρεία μπορεί να μεταβάλει την στάση των καταναλωτών προς την εύνοια της.
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Επιπρόσθετα, ο δεύτερος λόγος που καθιστά την στάση, κρίσιμης σημασίας για μία διαφημιστική
προσπάθεια, εντοπίζεται στο ότι μέσω της στάσης ο καταναλωτής εκφράζει προδιάθεση για μία
μελλοντική συμπεριφορά, συνεπώς δίνει την ευκαιρία στην επιχείρηση να δράσει ανάλογα στο
μέλλον (Ζώτος, Ζώτου, Κυρούση, Μπουτσούκη, Πάλλα, Χατζηθωμάς, 2018).
Ένας επιπλέον παράγοντας που σχετίζεται με την επίδραση του διαφημιστικού περιεχομένου
στην πειθώ του δέκτη και θα συμπεριληφθεί στην ερευνητική μας προσπάθεια, είναι η παρακίνηση.
Συγκεκριμένα, η διαφήμιση στην προσπάθεια της να πείσει τον δέκτη, συχνά είτε του παρέχει κίνητρο
ή αξιοποιεί ήδη υπάρχοντα κίνητρα, προβάλλοντας τα στο δημιουργικό του μηνύματος,
ενεργοποιώντας έτσι την θέληση του δέκτη να πραγματοποιήσει την ανάλογη δράση.
Τέλος, η εμφάνιση πρόθεσης αγοράς ή δοκιμής, από τον τελικό αποδέκτη του διαφημιστικού
μηνύματος, έπεται της διαμόρφωσης θετικής στάσης και αναμφίβολα αποτελεί έναν δείκτη
αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης που έχει ως στόχο την πειθώ του δέκτη. Αναλυτικότερα, η
πρόθεση ενός καταναλωτή να προχωρήσει σε μία συγκεκριμένη ενέργεια ή να αποκτήσει ορισμένη
συμπεριφορά προκύπτει ως συνδυασμός δύο βασικών προϋποθέσεων. Πρώτη προϋπόθεση
αποτελεί η ύπαρξη στάσης του καταναλωτή για το συγκεκριμένο αντικείμενο της διαφήμισης. Ως
δεύτερη περιγράφεται η αξιολόγηση, βάσει υποκειμενικών εσωτερικών κανόνων του ίδιου του
ατόμου, σχετικά με την ορθότητα της συμπεριφοράς που θα προκύψει έπειτα από την διαμόρφωση
της πρόθεσης αγοράς ή δοκιμής (Blythe 2013).
Έπειτα από την επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε, καταλήγουμε στο λογικό συμπέρασμα
ότι η επίδραση της διαφήμισης στην πειθώ του δέκτη είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί
συνδυασμό ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κατά την διαδικασία της δημιουργίας μίας διαφήμισης με
απώτερο στόχο την κινητοποίηση συναισθηματικών, γνωστικών και συμπεριφορικών μηχανισμών
του δέκτη, προκειμένου να πειστεί, να παρακινηθεί αλλά και να οδηγηθεί σε μελλοντική πρόθεση
αγοράς του διαφημιζόμενου προϊόντος.
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2.3.2 Επίδραση στην Αντίληψη (Perception)
Σύμφωνα με τον Solomon (2012) η διαδικασία επιλογής, οργάνωσης και ερμηνείας των
ερεθισμάτων που προσλαμβάνονται μέσω των αισθήσεων ονομάζεται Αντίληψη. Μέσω της
διαφήμισης επέρχεται επίδραση στην αντίληψη του καταναλωτή κυρίως μέσα από οπτικά και
ακουστικά ερεθίσματα ενός διαφημιστικού μηνύματος. Η αντιληπτική διαδικασία που ακολουθείται
από τον καταναλωτή έχει τρία στάδια. Πρωταρχικό στάδιο αποτελεί η έκθεση του δέκτη στο
διαφημιστικό ερέθισμα είτε μέσω της όρασης ή μέσω της ακοής. Στόχος των διαφημιστών σε αυτό
το στάδιο, αποτελεί η εξασφάλιση έκθεσης του κοινού-στόχου στο διαφημιστικό μήνυμα (Moriarty,
Mitchell και Wells 2012).
Μετέπειτα, επέρχεται η διαδικασία της προσοχής, όπου ουσιαστικά, το άτομο αφού έχει
εκτεθεί στο διαφημιστικό ερέθισμα επιλέγει να εστιάσει την προσοχή του σε συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά που φέρει το μήνυμα, όπως για παράδειγμα το χρώμα που επικρατεί, η εικόνα ή το
κείμενο που εμπεριέχεται.
Απώτερος στόχος είναι η ερμηνεία του ερεθίσματος από τον καταναλωτή (τρίτο στάδιο
διαδικασίας αντίληψης) όπου ο ίδιος, παρατηρείται να συγκεντρώσει τον εγκέφαλο του στην
περαιτέρω επεξεργασία ενός ή περισσότερων επιμέρους στοιχείων και να τα συσχετίζει με δεδομένα
που υπάρχουν ήδη στην μνήμη του (Solomon 2012).
Αποτελεσματικά, σύμφωνα με τα παραπάνω, καταλήγουμε στο ότι η δημιουργική ομάδα
οφείλει να κινηθεί με την απαραίτητη δεξιοτεχνία κατά την δημιουργία του διαφημιστικού
περιεχομένου έτσι ώστε να αυξήσει την πιθανότητα εστίασης προσοχής και ερμηνείας του από τον
τελικό αποδέκτη, κάνοντας χρήση των κατάλληλων χρωμάτων, στοιχείων εικόνων και κειμένου ή
ακόμα και συναισθηματικών στοιχείων, ανάλογα πάντα με την φύση του ίδιου του προϊόντος, όπως
τονίσαμε αρκετά και στις προηγούμενες ενότητες με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές.
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2.3.3 Επίδραση στην Συμπεριφορά (Behavior)
Οι Moriarty, Mitchell και Wells (2012) υποστηρίζουν την ύπαρξη σχέσης διαφήμισης και επιρροής
συμπεριφοράς του καταναλωτή. Ένα αποτέλεσμα στην συμπεριφορά που μπορεί να επιφέρει μία
αποτελεσματική διαφήμιση, είναι η κατεύθυνση του δέκτη προς συγκεκριμένες συμπεριφορές όπως
η αγορά του διαφημιζόμενου προϊόντος ή η κινητοποίηση για ανάληψη δράσης. Η επίδραση στην
συμπεριφορά του καταναλωτή έπειτα από την έκθεση του σε ένα αποτελεσματικό και επιτυχημένο
διαφημιστικό μήνυμα επέρχεται είτε άμεσα ή έμμεσα. Ως άμεση πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί η
στιγμιαία αγορά του διαφημιζόμενου προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, ενώ
ως έμμεση πράξη ορίζεται μια αγοραστική συμπεριφορά που εκτελείται με χρονική καθυστέρηση, η
αγορά δηλαδή από το φυσικό κατάστημα της εταιρείας, αφού έχει μεσολαβήσει η διαδικασία της
νοητικής εμπειρίας και το άτομο έχει φανταστεί πως είναι να αποκτά ή ακόμη και να κάνει χρήση του
προβαλλόμενου προϊόντος.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η διαφήμιση προκειμένου να επιδράσει στην συμπεριφορά και να
επιφέρει είτε άμεση ή έμμεση πράξη απόκτησης του προϊόντος, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από
έντονα χαρακτηριστικά περιεχομένου όπως για παράδειγμα, αφήγηση μίας σημαντικής ιστορίας,
ανάδειξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, προώθησης μιας καινοτομίας και άλλα τέτοιου τύπου,
αντίστοιχα ικανά να διαμορφώσουν την συγκεκριμένη πορεία καταναλωτικής συμπεριφοράς.

2.3.4 Συγκινησιακή Επίδραση (Affective)
Η διαφήμιση έχει αποδειχτεί ότι προκαλεί συναισθήματα στον δέκτη, ασκεί επιρροή στην
διάθεση του και προκαλεί διέγερση επιθυμιών (Moriarty, Mitchell και Wells 2012). Η πρόκληση
συναισθημάτων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μονοσήμαντη, καθώς τα συναισθήματα ποικίλλουν
και διαμορφώνονται ανάλογα με το περιεχόμενο της διαφήμισης ή και τα ίδια τα αισθήματα του
τελικού αποδέκτη, άλλοτε εντονότερα και άλλοτε πιο ήπια. (Poels & Dewitte, 2006). Πρόκειται για
μία υποκειμενική και εσωτερική διαδικασία την οποία ακολουθεί ο δέκτης πολλές φορές
ασυναίσθητα και καθοδηγείται από την φύση και το περιεχόμενο του διαφημιστικού ερεθίσματος
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(Aaker, Stayman & Vezina, 1998). Τα αισθήματα κάθε καταναλωτή, τα οποία βρίσκονται ήδη μέσα
του, μέσω μίας διαφήμισης αναδύονται και πολλές φορές για το ίδιο προϊόν, μπορεί να
παρατηρηθούν αντίρροπα συναισθήματα λόγω της υποκειμενικότητας που διακατέχει την
συγκινησιακή επίδραση.
Μία επιπρόσθετη επίδραση που εμπίπτει στο συγκινησιακό πλαίσιο και θα μας απασχολήσει
στην παρούσα έρευνα αποτελεί η αρέσκεια. Ένα διαφημιστικό μήνυμα μπορεί να προκαλέσει την
έκφραση αρέσκειας τόσο για το ίδιο το περιεχόμενο της διαφήμισης όσο και για την προβαλλόμενη
εταιρεία. Όπως και στην περίπτωση των αισθημάτων έτσι και εδώ, έντονη είναι η παρουσία της
υποκειμενικής γνώμης του καταναλωτή, με αποτέλεσμα για το ίδιο διαφημιστικό μήνυμα να
εκδηλώνονται από τους δέκτες πέρα από συναισθήματα αρέσκειας και συναισθήματα απέχθειας
(Moriarty, Mitchell και Wells 2012).
Συμπεραίνουμε λοιπόν πως στον συγκεκριμένο παράγοντα που σχετίζεται με την επίδραση
της διαφήμισης στα συναισθήματα του δέκτη, τα έμφυτα αισθήματα του καταναλωτή
διαδραματίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ωστόσο η δημιουργία του διαφημιστικού περιεχομένου
αρμόζει να εστιαστεί σε γενικά αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές που θα υποστηρίζουν φυσικά
την εικόνα της εταιρείας και την φύση του προϊόντος προς προβολή, ώστε με την ειλικρίνεια και την
αυθεντικότητα των διαφημιστικών επιχειρημάτων να εξασφαλιστεί μία θετικά προσκείμενη
συγκινησιακή επίδραση στο καταναλωτικό κοινό.

2.3.5 Γνωστική Επίδραση (Cognitive)
Με την έννοια γνωστική επίδραση περιγράφεται ο τρόπος που το άτομο αναζητά,
επεξεργάζεται, κατανοεί και σκέφτεται τον όγκο των πληροφοριών που λαμβάνει μέσω ενός
διαφημιστικού ερεθίσματος (Moriarty, Mitchell και Wells 2012). Οι γνωστικές αντιδράσεις που
επιφέρει η επίδραση της διαφήμισής στο μυαλό του καταναλωτή-αποδέκτη του μηνύματος
σχετίζονται άμεσα με την ανθρώπινη μνήμη και τον τρόπο που αυτή συγκροτείται, όπως και με άλλες
διαδικασίες που πραγματοποιεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου ο
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αποδέκτης ενός διαφημιστικού μηνύματος να γνωρίσει το προβαλλόμενο προϊόν, τις ιδιότητες και
τα χαρακτηριστικά του, θα πρέπει πρώτα να έχει περάσει το στάδιο της κατανόησης της πληροφορίας
που διοχετεύεται μέσα από το περιεχόμενο της διαφήμισης.
Ένα σημαντικό κομμάτι της γνωστικής επίδρασης της διαφήμισης στον καταναλωτή
σχετίζεται με την επεξεργασία του μηνύματος από το ίδιο το άτομο. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με
τους Greenwald και Leavitt (1984), το πρώτο επίπεδο επεξεργασίας ενός διαφημιστικού μηνύματος
εντοπίζεται πριν την προσοχή και εστιάζεται στην εκτίμηση του ατόμου κατά πόσο το περιεχόμενο
του φαίνεται γνωστό. Στο δεύτερο στάδιο, διαδραματίζεται μικρή επεξεργασία στο μυαλό του δέκτη
βασικών γνωρισμάτων της διαφήμισης, όπως τα χρώματα ή το μέγεθος. Προχωρώντας στο τρίτο
επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί η κατανόηση περισσότερων χαρακτηριστικών του
διαφημιστικού περιεχομένου, ο δέκτης προσπαθεί να αντλήσει το κυρίως νόημα και να φιλτράρει
την γενικότερη πληροφορία που παρέχεται. Ως τέταρτο και τελευταίο επίπεδο ορίζεται αυτό της
εκτενούς επεξεργασίας, όπου παρατηρούμε τον δέκτη να προχωράει, χρησιμοποιώντας ενδεχόμενη
κεκτημένη πρότερη γνώση, στην πλήρη επεξεργασία του διαφημιστικού μηνύματος.
Με απόλυτο σκοπό την διαπίστωση του βαθμού στον οποίο ο δέκτης έχει περάσει επιτυχώς
την διαδικασία της επεξεργασίας, πραγματοποιείται μέτρηση της διαφήμισης για την επίδραση στην
μνήμη του καταναλωτή, με την χρήση κατάλληλων δεικτών όπως η αναγνώριση και η ανάκληση. Μία
πάγια διαπίστωση σχετικά με την παραπάνω διαδικασία σύμφωνα με τους Greenwald και Leavitt
(1984) αποτελεί η εξής φράση «όσο πιο βαθιά είναι η επεξεργασία του διαφημιστικού μηνύματος,
τόσο εντονότερα είναι τα ίχνη που αφήνει στην μνήμη του καταναλωτή». Ωστόσο, νεότερες μελέτες
έχουν δείξει ότι η αποτύπωση ενός μηνύματος στην μνήμη του αποδέκτη σχετίζεται και με την
ικανότητα μιας διαφήμισης να δημιουργήσει έντονες συγκινησιακές καταστάσεις με ισχυρό
αντίκτυπο στην ψυχολογία του δέκτη (Ambler και Burne 1999, Heath & Nairn, 2005).
Συνεπώς, σύμφωνα με όσα παρατέθηκαν αναλυτικά προηγουμένως, αρχικά, κατανοούμε
την αναγκαιότητα που προκύπτει για δημιουργία απλών, κατανοητών μηνυμάτων με σαφές και
χρήσιμο περιεχόμενο πληροφοριών, ώστε οι διαφημίσεις να οδηγούν τον δέκτη στην ομαλή και
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απρόσκοπτη κατανόηση και αποδοχή της διαφήμισης. Επιπρόσθετα κρίνεται ουσιαστική η σημασία
για έλεγχο και διαπίστωση της ικανότητας του δέκτη να επεξεργαστεί, να αναγνωρίσει και να
ανασύρει από την μνήμη του είτε το ίδιο το προϊόν ή χαρακτηριστικά του διαφημιστικού
περιεχομένου.
Από την άποψη στρατηγικής απόφασης για την δημιουργία διαφημιστικού περιεχομένου
γενικότερα, οι επιλογές που υπάρχουν είναι δύο και είναι εκ διαμέτρου αντίθετες, οδηγώντας το
υπεύθυνο τμήμα σε ένα δίλλημα. Από την μία πλευρά μία διαφήμιση μπορεί να περιλαμβάνει τα
κύρια χαρακτηριστικά και τα οφέλη από την απόκτηση του προβαλλόμενου προϊόντος ή την εμπειρία
από την αξιοποίηση της διαφημιζόμενης υπηρεσίας, διαφημιστική μορφή η οποία συνάδει με το
τυπικό και αναμενόμενο μοντέλο διαφημιστικής προσέγγισης. Στην προκειμένη περίπτωση, ο δέκτης
καταφέρνει σχετικά εύκολα να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί την πληροφορία, όμως ταυτόχρονα με
αντίστοιχη ευκολία μπορεί να χαθεί από την μνήμη του ανάμεσα στον τεράστιο όγκο παρόμοιων
πληροφοριών που λαμβάνει καθημερινά (Braun-LaTour & Latour, 2004). Στην αντίθετη πλευρά,
υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης μίας αντισυμβατικής για την κατηγορία της διαφήμισης που να
ξεχωρίζει του συνόλου με το περιεχόμενο και το μήνυμα της. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει ο
κίνδυνος, ο δέκτης να μην καταφέρει να απορροφήσει το διαφημιστικό περιεχόμενο και να το
απορρίψει, διότι το αποτέλεσμα του φαίνεται ασυνήθιστο και απρόσμενο. Όμως, σε περίπτωση που
ο καταναλωτής αφομοιώσει την διαφήμιση και την επεξεργαστεί, τότε είναι αδιαμφισβήτητο ότι το
συγκεκριμένο διαφημιστικό μήνυμα έχει προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον του δέκτη με
τον μοναδικό χαρακτήρα που διαμόρφωσε.
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3. Ερευνητική Μεθοδολογία
Στο παρόν σημείο της επιστημονικής έρευνας, αναλύεται και παρουσιάζεται όσο το δυνατόν
εκτενέστερα η διαδικασία και η πορεία της ποσοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Ξεκινώντας
από τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση των ερωτηματολογίων, παρουσιάζονται όλα τα στάδια μέχρι
την ανάλυση των ευρημάτων, με την χρήση του στατιστικού προγράμματος ανάλυσης δεδομένων
IBM SPSS Statistics 23.

3.1 Εργαλείο Συλλογής Στοιχείων-Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου
Το εργαλείο συλλογής πρωτογενών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα
είναι το δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο παρουσιάστηκε σε 3 εκδοχές, με μόνη διαφοροποίηση
στην συνθήκη-ανεξάρτητη μεταβλητή, όπως αναλύθηκε εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η
επιλογή του συγκεκριμένου εργαλείου κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη, ώστε να μετρήσει την στάση,
τις προτιμήσεις, την πρόθεση, του ελληνικού κοινού, αναφορικά με την χρήση κειμένου στην
ψηφιακή διαφήμιση σε σύγκριση με την χρήση εικόνας, ή τον συνδυασμό και των δύο. Η
καταλληλόλητα του δομημένου ερωτηματολογίου για την παρούσα ερευνητική εργασία,
επιβεβαιώνεται από την διεθνή βιβλιογραφία, όπου παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα χρήσης της
συγκεκριμένης τεχνικής συλλογής πρωτογενών στοιχείων, ενώ, ταυτόχρονα, η εξυπηρέτηση των
ερευνητικών μας σκοπών αποτέλεσε κύριο παράγοντα επιλογής του παρόντος εργαλείου.
Το ερωτηματολόγιο είναι ένα έντυπο ή ηλεκτρονικό αρχείο που περιλαμβάνει ένα σύνολο
ερωτήσεων, σχεδιασμένο για την συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων με μοναδικό στόχο την
εξυπηρέτηση των σκοπών μιας ερευνητικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, η χρήση του
ερωτηματολογίου είναι συνυφασμένη με την διεξαγωγή δημοσκοπήσεων και αποτελεί την πλέον
διαδεδομένη τεχνική συλλογής πρωτογενών στοιχείων (Σταθακόπουλος, 2018).
Ξεκινώντας, προκειμένου να υποστηριχτεί η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια και
σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως κατά την βιβλιογραφική επισκόπηση,
αποφασίστηκε ότι για την ορθότερη εξαγωγή συμπερασμάτων αρμόζει να σχεδιαστούν τρία
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διαφορετικά ερωτηματολόγια ως προς την συνθήκη / ανεξάρτητη μεταβλητή της έρευνας μας.
Αναλυτικότερα, σε πρώτο στάδιο προχωρήσαμε στην επιλογή των εταιρειών / οργανισμών για τις
δημοσιεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκε ένα βασικό καταναλωτικό προϊόν και ειδικότερα, τα
δημητριακά της εταιρείας QUAKER, μία υπηρεσία εμπειρίας-ταξιδιού και συγκεκριμένα επιλέχθηκε
η αεροπορική εταιρεία AEGEAN AIRLINES και τέλος ένα οργανισμός παροχής ανθρωπιστικής
βοήθειας με κοινωνική δράση, η UNICEF. Στην συνέχεια προχωρήσαμε στην κατασκευή 9
διαφορετικών αναρτήσεων σε περιβάλλον κοινωνικού δικτύου και συγκεκριμένα στο Instagram, 3
αναρτήσεις για κάθε εταιρεία / οργανισμό. Η πρώτη τριάδα που συμπεριλήφθηκε και στο πρώτο
ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα 1, Ερωτηματολόγιο Νο.1) αποτελούσε την συνθήκη Εικόνα,
συγκεκριμένα, το περιεχόμενο κάθε ανάρτησης είχε δημιουργηθεί μόνο με την χρήση εικόνας. Στο
Ερωτηματολόγιο Νο.2 και στην συνθήκη Κείμενο, η κάθε ανάρτηση αποτελούνταν μόνο από μήνυμα
κειμένου, ενώ τέλος στο Ερωτηματολόγιο Νο,3, εμφανίζεται η συνθήκη Συνδυασμός, όπου
παρατηρούνται αναρτήσεις με συνδυασμό του κειμένου και της εικόνας που χρησιμοποιήθηκαν στα
προηγούμενα.
Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως και οι 9 διαφορετικές αναρτήσεις
δημιουργήθηκαν ακριβώς σαν μια αρχική σελίδα κινητού τηλεφώνου της εφαρμογής Instagram, με
το ανάλογο συμπληρωματικό περιεχόμενο όπως για παράδειγμα (μία δευτερεύουσα ελλιπής
δημοσίευση) που απαιτούνταν, να είναι διαφορετικό ανά ανάρτηση ώστε να προσομοιάζεται στην
πραγματικότητα όσο το δυνατόν περισσότερο. Τέλος, δύο είναι τα μοναδικά κοινά στοιχεία που
διέπουν το σύνολο των αναρτήσεων στα ερωτηματολόγια. Αφενός, η χρήση συνδέσμου (URL) για τον
ιστότοπο (website) κάθε διαφημιζόμενου στην ανάρτηση και αφετέρου η χρήση ετικετών (hashtags)
που συνοδεύουν ως είθισται τις δημοσιεύσεις, πάντα με συναφές περιεχόμενο σχολιασμού.
Βάση για την κατάρτιση των ερωτηματολογίων της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν οι
παράγοντες εκείνοι, οι οποίοι αναφέρονται σε διεθνή βιβλιογραφία και σε παρόμοιες ερευνητικές
διαδικασίες, ως αυτοί που σχετίζονται άμεσα με τις εξαρτημένες μεταβλητές της παρούσας έρευνας.
Πιο συγκεκριμένα, έγινε αναζήτηση για κλίμακες ερωτήσεων σχετικά με την στάση των καταναλωτών
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απέναντι στο μήνυμα, στο προβαλλόμενο προϊόν αλλά και στην εταιρεία / οργανισμό, μίας
διαφημιστικής ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα και στο κατά πόσο αυτή διαφοροποιείται μετά την
έκθεση του δέκτη στο δημιουργικό κομμάτι της έρευνας. Επιπρόσθετα, κρίθηκε απαραίτητη η
συμπερίληψη ερωτήσεων που θα ερευνούσαν την πρόθεση του συμμετέχοντα στην έρευνα, για
συγκεκριμένες ενέργειες έπειτα από την έκθεση του στο ερέθισμα της ανάρτησης, όπως για
παράδειγμα, η πρόθεση αγοράς του προβαλλόμενου προϊόντος ή επιλογής χρήσης της υπηρεσίας, η
πρόθεση για κινητοποίηση ή περαιτέρω πληροφόρηση για το περιεχόμενο της διαφήμισης και τέλος
η πρόθεση ανάληψης δράσης.
Ταυτόχρονα, για τις ερευνητικές ανάγκες του παρόντος εγχειρήματος και την επίτευξη των
ερευνητικών μας σκοπών, κρίθηκε απαραίτητη η προσθήκη σε σημαντικό βαθμό επιπρόσθετων
ερωτημάτων, τα οποία φυσικά συνοδεύονται από τις ανάλογες κλίμακες μέτρησης. Αναλυτικότερα,
κατά την διαδικασία δόμησης του ερωτηματολογίου, συμπεριλήφθηκαν κλίμακες για την μέτρηση
και τον έλεγχο αναγνώρισης και ανάκλησης, χωρίς καμία βοήθεια από τον υπεύθυνο του
ερωτηματολογίου, αναφορικά με το περιεχομένου των αναρτήσεων και των ίδιων των
προβαλλόμενων εταιρειών / οργανισμών (Unaided Recall, Stewart 1989). Επιπρόσθετα,
συμπεριλήφθηκαν κλίμακες για τον έλεγχο κατανόησης και αποδοχής του διαφημιστικού μηνύματος
των αναρτήσεων. Τέλος, μία ανοιχτή κλίμακα, η οποία, αν και δεν χρησιμοποιείται συχνά σε
ανάλογες επιστημονικές έρευνες, αποτέλεσε σημαντική προσθήκη για την εξαγωγή ανάλογων
συμπερασμάτων και αφορούσε στην μέτρηση γνωστικών αντιδράσεων του δέκτη, δηλαδή, ο
ερωτώμενος κλήθηκε να ανασύρει από την μνήμη του και να αποτυπώσει τις πρώτες σκέψεις του
για το περιεχόμενο των αναρτήσεων έπειτα από την έκθεση του σε αυτές (Calder B.J. , 1978).
Καταληκτικά, όλες οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στο τελικό ερωτηματολόγιο και στις
τρεις διαφορετικές του εκδοχές, διατυπώθηκαν με απλό και ξεκάθαρο τρόπο, με χρήση ευρέως
γνωστών όρων όπου ήταν απαραίτητο. Συνοψίζοντας, χαρακτηρίστηκαν ως απαραίτητες,
σημαντικές, ικανοποιητικές σε αριθμό και περιεχόμενο, πάντα με μοναδικό γνώμονα την επίτευξη
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των ερευνητικών μας σκοπών, την ομαλή διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας και την εξαγωγή
σημαντικών και ουσιαστικών συμπερασμάτων.
Συγκεντρώνοντας όλα τα παραπάνω, κατά την διαδικασία διαμόρφωσης της δομής του
ερωτηματολογίου προέκυψαν 6 διαφορετικές θεματικές ενότητες, οι οποίες αποτελούνταν από τις
διαφορετικές κλίμακες μέτρησης που αναπτύχθηκαν νωρίτερα. Ωστόσο, η φύση της παρούσας
έρευνας και ο τρόπος συλλογής των στοιχείων δεν επέτρεψαν την δόμηση του ερωτηματολογίου με
βάση τις θεματικές ενότητες,. Αντιθέτως προτιμήσαμε την δομή που περιγράφεται λεπτομερώς
παρακάτω, προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ομαλότερη έκβαση στην διαδικασία
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, ενώ ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια για μετριασμό της
απροθυμίας ή / και της αβεβαιότητας των ερωτώμενων να απαντήσουν λόγω της σχέσης
παρατήρησης-απάντησης που διαμορφώθηκε ώστε να τηρηθούν οι συνθήκες του «πειράματος» και
να ικανοποιηθούν οι ερευνητικοί μας στόχοι.
Αποτελεσματικά, αρχικά το ερωτηματολόγιο ξεκινάει με την παρουσίαση της πρώτης από τις
τρεις αναρτήσεις, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν 6 ερωτήσεις που μετράνε με την χρήση κλίμακας
σημαντικού διαφορικού την στάση του ερωτώμενου απέναντι στην ανάρτηση που μόλις είδαν. Πριν
προχωρήσουμε, στην επόμενη ανάρτηση και την επανάληψη της ίδιας διαδικασίας παρουσιάζονται
2 διχοτομικές ερωτήσεις που κάνουν έλεγχο ανάκλησης για σημαντικά στοιχεία της δημοσίευσης που
οι ερωτώμενοι είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν προηγουμένως. Ακριβώς η ίδια δομή
ακολουθείται και για τις επόμενες δύο αναρτήσεις σε κάθε ερωτηματολόγιο.
Έπειτα, ακολουθεί ένας πίνακας δομημένος με την χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert,
ούτως ώστε να δύναται ο ερωτώμενος να εκφράσει συμφωνία, διαφωνία ή ακόμη και ουδετερότητα
αναφορικά με τις διατυπωμένες προτάσεις ώστε να μετρήσουμε την πρόθεση αγοράς ή
κινητοποίησης του συμμετέχοντα αλλά και την κατανόηση ή αποδοχή του διαφημιστικού
περιεχομένου και για τις 3 αναρτήσεις που προηγήθηκαν συγκεντρωτικά. Στην συνέχεια,
ακολουθούν άλλες δύο ερωτήσεις για έλεγχο αναγνώρισης, ανάκλησης και εστίασής προσοχής και
για τις τρεις δημοσιεύσεις που προηγήθηκαν ώστε να εξάγουμε συγκριτικά αποτελέσματα και
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συμπεράσματα, ενώ ακολουθεί και η κλίμακα ανοιχτής απάντησης για την μέτρηση γνωστικών
αντιδράσεων του συμμετέχοντα αναφορικά με τις πρώτες του σκέψεις κατά την διαδικασία έκθεσης
τους στην παρατήρηση των δημιουργικών αναρτήσεων.
Τέλος, κάθε ερωτηματολόγιο κλείνει με την συγκέντρωση δημογραφικών στοιχείων από το
κοινό, όπως άλλωστε συστήνει πληθώρα έρευνών σε διεθνές επίπεδο ως πλέον αποδοτικότερη
επιλογή για επίλογο μιας επιστημονικής έρευνας. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν
υπήρξε σαφής διαχωρισμός ενοτήτων και γνωστοποίηση αυτών στους συμμετέχοντες, με στόχο την
αποφυγή επιρροής και αλλοίωσης της πορείας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.
Τα τρία ερωτηματολόγια που διαμοιράστηκαν προς συμπλήρωση κατασκευάστηκαν
ηλεκτρονικά με χρήση της

σχετικής πλατφόρμας esurv.org, ενώ το εισαγωγικό κείμενο

πληροφορούσε αναλυτικά τους εν δυνάμει συμμετέχοντες για τον σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας
όπως επίσης για την διαφύλαξη της ανωνυμίας και των προσωπικών διαδεδομένων αλλά και για τον
μέσο χρόνο συμπλήρωσης του συνόλου των ερωτήσεων. Τέλος, να σημειώσουμε πως κάθε ερώτηση
ήταν υποχρεωτική και απαραίτητή για την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, ενώ όπου κρίθηκε
απαραίτητο υπήρξε σχετική οδηγία προς τους συμμετέχοντες.

3.2 Δειγματοληψία
Ως διαδικασία της δειγματοληψίας, κατά τον Σταθακόπουλο (2018), ορίζεται ως «η επιλογή
των ερωτώμενων, εκείνων, δηλαδή από τους οποίους θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία» κατά την
έρευνα.
Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, η συγκέντρωση των στοιχείων από τον ερευνητή βασίζεται
σε ένα δείγμα του «πληθυσμού», ενώ οι πληροφορίες που συλλέγονται από το δείγμα
χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον «πληθυσμό». Ο ίδιος, επισημαίνει ότι, η
μέθοδος επιλογής δείγματος είναι η παράμετρος αυτή, που καθορίζει την καταλληλόλητα αναγωγής
των συμπερασμάτων της έρευνας και στο σύνολό του πληθυσμού.
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Για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, αφού μελετήθηκαν οι απαιτήσεις και
αξιολογήθηκαν οι δυνατότητες, επιλέχθηκε και στις τρείς δειγματοληψίες που απαιτούνταν, δείγμα
μη πιθανότητας και πιο συγκεκριμένα συμβατικό δείγμα ή αλλιώς δείγμα ευκολίας. Αποτελεσματικά,
η επιλογή των μελών του δείγματος και στις 3 περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε με μοναδικό κριτήριο
την ευκολία προσπέλασης των στοιχείων των συμμετεχόντων λόγω της ψηφιακής-διαδικτυακής
φύσης διεξαγωγής της έρευνας.

Αναλυτικότερα, τα τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια που δημιουργήθηκαν μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας esurv.org , κοινοποιήθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook και
Instagram αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά τον διαμοιρασμό, κοινοποιήθηκαν
ισόποσα και τα 3 διαφορετικά ερωτηματολόγια με σκοπό την συμπλήρωση κατά προσέγγιση τριών
ισάριθμων δειγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, αφού δημιουργήθηκαν τρείς διαφορετικοί ηλεκτρονικοί
σύνδεσμοι με αριθμούς από το 1 έως το 3 αντίστοιχα, έπειτα, κάθε ηλεκτρονικός σύνδεσμος
κοινοποιούνταν ξεχωριστά, ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό η ποικιλομορφία και η
αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων μας. Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου δειγματοληψίας
και κάτ.΄ επέκταση, διαμοιρασμού των ερωτηματολογίων, κρίθηκε ως η πλέον αποτελεσματική για
εμάς λόγω της συχνής και ευρείας χρήσης συμβατικού δείγματος σε εξερευνητικές μελέτες.
Παρέχεται, συνεπώς, η δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων εύκολα, γρήγορα και με ελάχιστο
κόστος (Σταθακόπουλος, 2018).
Ο ψηφιακός διαμοιρασμός στα κοινωνικά δίκτυα που αναφέρθηκαν παραπάνω και σε
ηλεκτρονικές διευθύνσεις έλαβε χώρα μεταξύ των ημερών, 12 και 29 Φεβρουαρίου, ενώ στα άτομα
που λάμβαναν αρχικά τους συνδέσμους για συμμετοχή στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων,
τους ζητήθηκε επίσης ο διαμοιρασμός των ερωτηματολογίων με ηλεκτρονικό τρόπο σε άλλα άτομα,
ακολουθώντας με αυτό τον τρόπο την μέθοδο χιονοστιβάδας (snowball sample). H παραπάνω
μεθοδολογία απέφερε συμπλήρωση 182 ερωτηματολογίων στο σύνολο. Ωστόσο, από τα 182
ερωτηματολόγια, τα 153 ήταν ολοκληρωμένα, είχαν απαντηθεί δηλαδή όλες οι υποχρεωτικές
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ερωτήσεις, όπως επίσης είχαν συμπληρωθεί και τα δημογραφικά στοιχεία από τους ερωτώμενους
με αποτέλεσμα, να μπορούν να συμπεριληφθούν στο τελικό δείγμα και την διαδικασία ανάλυσης
δεδομένων. Επιπρόσθετα, δεν υπήρξαν περιορισμοί για τους συμμετέχοντες, όπως το φύλο, η ηλικία,
το εισόδημα και άλλα δημογραφικά ή μη κριτήρια. Η ικανότητα χρήσης του διαδικτύου για την
συμπλήρωση ενός ψηφιακού ερωτηματολογίου, αποτέλεσε την μόνη προϋπόθεση συμμετοχής, έτσι
ώστε να επικυρωθεί ο σκοπός και η φύση της έρευνας, που αφορά στην επίδραση του διαφημιστικού
κειμένου και τους παράγοντες που την απαρτίζουν, στην ψηφιακή διαφήμιση στα κοινωνικά δίκτυα.

3.3 Προέλεγχος Ερωτηματολογίου
Η δοκιμή ή αλλιώς ο προέλεγχος ενός ερωτηματολογίου αποτελεί αναπόσπαστο στάδιο μιας
έρευνας και θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντα, ούτως ώστε ο ερευνητής να εξασφαλίσει σίγουρη
επιτυχία στο συνολικό αποτέλεσμα της ερευνητικής του προσπάθειας. Οι ενέργειες που γίνονται
κατά το συγκεκριμένο στάδιο προσβλέπουν στην ανεύρεση και αναθεώρηση των ατελειών που
υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μόνο με δοκιμή αυτού σε ρεαλιστικές
συνθήκες (Σταθακόπουλος, 2018).
Ο προέλεγχος πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια σε ένα από τα τρία ερωτηματολόγια, καθώς
όπως εξηγήσαμε και παραπάνω και τα τρία ήταν πανομοιότυπα με ίδιο περιεχόμενο και δομή. Όπως
υποδεικνύει η σχετική βιβλιογραφία (Σταθακόπουλος, 2018), ο απαιτούμενος αριθμός των
συμμετεχόντων του πρώτο σταδίου της δοκιμής ήταν 20 ατόμα με «όμοια» χαρακτηριστικά όπως του
τελικού δείγματος της έρευνας.
Σε αυτό το πρώτο στάδιο, ο προέλεγχος του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με χρήση
γραπτού προσχεδίου σε προσωπική συνέντευξη με κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Μέσω της
συγκεκριμένης διαδικασίας προέκυψαν σημαντικές παρατηρήσεις από τους ερωτώμενους
αναφορικά με την διατύπωση συγκεκριμένων ερωτήσεων, με την μορφή μίας κλίμακας μέτρησης
καθώς επίσης τονίσθηκε η πολυπλοκότητα του εισαγωγικού κειμένου που βρισκόταν στην έναρξη
του ερωτηματολογίου. Τέλος, αφού διαπιστώθηκε η κρισιμότητα των παρατηρήσεων που
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προέκυψαν από το πρώτο στάδιο του προελέγχου, προχωρήσαμε σε μικρές αλλά καίριες αλλαγές
που αφορούσαν κυρίως στην σαφήνεια διατύπωσης συγκεκριμένων ερωτήσεων και επιλογών
απαντήσεων, καθώς επίσης και στην απλοποίηση του κειμένου εισαγωγής στο ερωτηματολόγιο.
Αποτελεσματικά, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που μόλις περιγράψαμε,
εξασφαλίστηκε η πλήρης κατανόηση του συνολικού περιεχομένου του ερωτηματολογίου.
Στην συνέχεια, κατά το δεύτερο στάδιο της δοκιμής το νέο αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο
παρουσιάστηκε αυτή την φορά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας που τελικά
χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας, esurv.org. Ο δεύτερος αυτός πιλοτικός έλεγχος
διεξήχθη σε μικρότερο δείγμα 10 ατόμων, όμοιων προς τον τελικό πληθυσμό της έρευνας, με σκοπό
τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων που αφορούν στην συγκεκριμένη μέθοδο και την πορεία
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Κατά το δεύτερο και τελικό στάδιο προελέγχου,
διαπιστώθηκαν μικρά τεχνικά θέματα που αφορούσαν κυρίως στην εμφάνιση και τελική μορφή του
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που θα δυσκόλευαν την συμπλήρωση ή ολοκλήρωση του από τον
συμμετέχοντα, όπως για παράδειγμα το μέγεθος και το δευτερεύον περιεχόμενο των εικόνων των
αναρτήσεων-συνθηκών της έρευνας. Αφού, ολοκληρώθηκε η διόρθωση των αναφερόμενων
προβλημάτων, το ερωτηματολόγιο πλέον απέκτησε την τελική του μορφή, η οποία φυσικά τηρήθηκε
αυστηρά και στα άλλα δύο ερωτηματολόγια της συγκεκριμένης έρευνας.

3.4 Περιγραφή του Δείγματος
Το συνολικό τελικό δείγμα και των 3 ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για ανάλυση
και εξαγωγή συμπερασμάτων ανήλθε στα 153, που αναλογεί σε 51 συμμετοχές για κάθε
ερωτηματολόγιο, και αποτέλεσε δείγμα μη πιθανότητας, συγκεκριμένα δείγμα ευκολίας.
Αναλυτικότερα, στο Ερωτηματολόγιο Νο.1 (Εικόνα), από τους 51 συμμετέχοντες, οι 29 ήταν
γυναίκες (το 56,86% του δείγματος) ενώ οι 22 ήταν άνδρες (το 43,14% του δείγματος). Στο
Ερωτηματολόγιο Νο.2 (Κείμενο), το 64,70% του δείγματος ήταν γυναίκες (33) ενώ το ποσοστό των
ανδρών επί του συνολικού δείγματος, ανήλθε μόλις στο 35,30% (18). Τέλος, στο Ερωτηματολόγιο
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Νο.3 (Συνδυασμός), από τα 51 ερωτηματολόγια, τα 28 συμπληρώθηκαν από γυναίκες (το 54,90% του
δείγματος), ενώ τα 23 από άνδρες (το 45,10% του δείγματος).
Εν συνεχεία, και στα τρία ερωτηματολόγια, παρατηρήθηκε ότι η πλειονότητα των
ερωτώμενων είχαν νεαρή και μέση ηλικία. Πιο αναλυτικά, οι περισσότεροι ερωτώμενοι του πρώτου
ερωτηματολογίου είχαν ηλικία μεγαλύτερη από 18 έτη αλλά μικρότερη από 35 και πιο συγκεκριμένα
οι 43 από τους 51 (το 84,31% του δείγματος). Ακριβώς το ίδιο ποσοστό σημειώθηκε και στο
Ερωτηματολόγιο Νο.2, ενώ στο τρίτο ερωτηματολόγιο οι 39 από του 51 ήταν ηλικίας μεταξύ 18 και
35 (το 76,47% του δείγματος). Μόλις 7 ερωτώμενοι από τους 51 (13,73% του δείγματος) είναι ηλικίας
36-45 και το 1,96%, 1 μόνο ερωτώμενος δηλαδή, είναι 56-65 ετών, στο πρώτο ερωτηματολόγιο. Στο
Ερωτηματολόγιο Νο.2, δεν υπήρξε κανείς ερωτώμενος ηλικίας 56-65 στο δείγμα, ενώ το 9,80% του
δείγματος ήταν μεταξύ 36 και 45 ετών και μόλις 3 στους 51 ερωτώμενους ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα των 46-55. Τέλος, στο Ερωτηματολόγιο Νο.3, 9 από τους 51 είχαν ηλικία 36-45 ετών (το 17,65%
του δείγματος), 2 ανήκουν στην ομάδα 46-55 ετών (3,92% του δείγματος) και μόλις 1 συμμετέχον
είναι μεταξύ 56 και 65 χρονών (το 1,96% του δείγματος).
Επιπρόσθετα, αρκετά μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων και στα τρία ερωτηματολόγια
έχει μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) συγκεκριμένα 68,63% στο
Ερωτηματολόγιο Νο.1, 50,98% στο Ερωτηματολόγιο Νο.2 και 60,78% στο Ερωτηματολόγιο Νο.3.
Ταυτόχρονα, το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των ερωτηματολογίων εντοπίζεται στους
Κατόχους Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού Τίτλου, όπου συναντάμε 11 στους 51 συμμετέχοντες
στο πρώτο ερωτηματολόγιο (το 21,57% του δείγματος), 22 στους 51 στο δεύτερο ερωτηματολόγιο
(43,14% του δείγματος και τέλος στο τρίτο ερωτηματολόγιο 16 στους 51 συμμετέχοντες (το 31,37%
του δείγματος).
Επιπλέον, είναι ολοφάνερο πως η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος είναι εργαζόμενοι
και στα τρία ερωτηματολόγια, με κύρια ποσοστά επί του δείγματος τα παρακάτω, 72,55% στο
Ερωτηματολόγιο Νο.1 και 66,67% στα Ερωτηματολόγια Νο.2 και Νο.3. Η αμέσως επικρατέστερη
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απάντηση ήταν αυτή του Φοιτητή/Σπουδαστή, αλλά σε εμφανώς μικρότερη συχνότητα εμφάνισης,
όπως 7 στους 51 στα ερωτηματολόγια 1 και 2, και 6 στο τρίτο ερωτηματολόγιο.
Αναφορικά, με το μηνιαίο προσωπικό εισόδημα των συμμετεχόντων μας, στα
Ερωτηματολόγια Νο.1 και Νο.3 η επικρατέστερη κατηγορία εισοδήματος ήταν κοινή. Συγκεκριμένα
οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι, το εισόδημα τους τον μήνα ανέρχεται από 751 έως 1.250€, σε
ποσοστό 45,10% για το πρώτο ερωτηματολόγιο με την συνθήκη Εικόνα και 39,22% για το τρίτο
ερωτηματολόγιο με την συνθήκη Συνδυασμός, αντίστοιχα. Η δεύτερη πιο δημοφιλής κατηγορία
εισοδήματος για τα Ερωτηματολόγια Νο.1 και Νο.3 είναι αυτή των 0-750€ μηνιαίως, με τους
συμμετέχοντες να δηλώνουν πως ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ενώ παρατηρείται το ποσοστό
31,37% επί του συνολικού δείγματος να ταυτίζεται και στα δύο ερωτηματολόγια. Αντιθέτως στο
Ερωτηματολόγιο Νο.2 με την συνθήκη Κείμενο, οι περισσότεροι συμμετέχοντες με ποσοστό 41,18%
επί του δείγματος, δηλώνουν πως το προσωπικό εισόδημα τους, μηνιαία, βρίσκεται μεταξύ 0 και
750€, με την αμέσως επόμενη κατηγορία των 751-1250€ να εμφανίζεται σε 13 από τους 51
ερωτώμενους (ποσοστό 25,49%).

4. Ανάλυση Δεδομένων
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται διεξοδικά η στατιστική ανάλυση των
στοιχείων που συλλέχθηκαν από τα 153 ερωτηματολόγια στο σύνολο, με την χρήση του στατιστικού
προγράμματος ανάλυσης δεδομένων IBM SPSS Statistics 23. Παρακάτω ακολουθούν αναλύσεις
διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, περιγραφικής στατιστικής, διασταυρωμένης
ποινικοποίησης-ελέγχου ανεξαρτησίας, μονομεταβλητές αναλύσεις διακύμανσης, καθώς επίσης
έγινε προσπάθεια αναλυτικής κειμένου και ανάλυσης συναισθήματος, με μοναδικό σκοπό τον έλεγχο
των υποθέσεων που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας.
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4.1 Ανάλυση Διακύμανσης Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων
Η ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων εφαρμόστηκε στην περίπτωση
της συγκεκριμένης επιστημονικής έρευνας διότι μετρήσαμε την ίδια μεταβλητή και στα τρία
ερωτηματολόγια της έρευνας, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές εκθέτοντας τους συμμετέχοντες σε
διαφορετικές συνθήκες (βλ. Εικόνα, Κείμενο, Συνδυασμός). Στόχος της συγκεκριμένης ανάλυσης
αποτέλεσε ο έλεγχος της αποδοτικότητας κάθε συνθήκης χρησιμοποιώντας πάντα, την ίδια ακριβώς
κλίμακα μέτρησης.

Όπως παρατηρείται στο παρακάτω Γράφημα 1. στην ερώτηση «Η ανάρτηση που είδα
προηγουμένως 1=Δεν μου άρεσε καθόλου-5=Άρεσε πολύ», για την ανάρτηση της εταιρείας Quaker,
οι συμμετέχοντες, έδειξαν να ικανοποιούνται περισσότερο με το περιεχόμενο της συνθήκης
Συνδυασμού Εικόνας-Κειμένου, χωρίς όμως να ξεπερνάτε η ουδετερότητα και στις 3 συνθήκες, όπως
φαίνεται και από τις τιμές των αντίστοιχων μέσων όρων. Στην περίπτωση των αναρτήσεων για τις
Aegean και Unicef, παρατηρούμε ότι οι ερωτώμενοι ξεπέρασαν την ουδετερότητα σε όλες τις
συνθήκες, με την συνθήκη Κειμένου να παρουσιάζει τον υψηλότερο μέσο όρο, κοινό και για τις δύο
εταιρείες, στο 3.47. Ωστόσο, στις συνθήκες Εικόνας και Συνδυασμού, οι ερωτώμενοι δήλωσαν πως
τους άρεσε λιγότερο, με ελάχιστα καλύτερές αποδόσεις να παρουσιάζει το ερωτηματολόγιο με τις
αναρτήσεις που αποτελούνταν από συνδυασμό εικόνας και κειμένου.
Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από την ανάλυση των δεδομένων με την χρήση της μεθόδου
μέτρησης διακύμανσης (αρέσκεια) επαναλαμβανόμενων μετρήσεων μεταξύ των παραγόντων
συνθηκών αναρτήσεων (εικόνα, κείμενο, συνδυασμός),

το τεστ του Mauchly έδειξε ότι η

προϋπόθεση της σφαιρικότητας παραβιάζεται, αφού εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά
ανάμεσα στις μετρήσεις με το p=0<0,05. Αποτελεσματικά, λόγω της παραβίασης βασιστήκαμε στους
διορθωμένους βαθμούς ελευθερίας που γίνονται από τον δείκτη Greenhouse-Geisser, έναν από τους
αυστηρότερους, όπου παρατηρούμε F(1.65)= 17 και p<.001, άρα επαληθεύεται η στατιστικά
σημαντική διαφοροποίηση των μέσων όρων της αρέσκειας των ερωτώμενων ανάλογα με τις
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συνθήκες των αναρτήσεων και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η διάδραση μεταξύ των δύο αυτών
παραγόντων (αρεσκείας και συνθήκης).
Επειδή όμως η παραπάνω σύγκριση έγινε σε πάνω από δύο μέσους όρους και συγκεκριμένα
σε τρείς και προκειμένου να εντοπίσουμε που ακριβώς εστιάζεται η στατιστικώς σημαντική διαφορά,
προχωρήσαμε στον σχετικό έλεγχο t-τεστ για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των μετρήσεων
μας. Ο έλεγχος t-τεστ μας έδειξε ότι η σημαντική διαφορά μέσων όρων εντοπίζεται στις συγκρίσεις
των αναρτήσεων Quaker-Aegean και Quaker-Unicef, όπου το βρέθηκε το p=0 και στα δύο ζεύγη.

Γράφημα 1. Ανάλυση Διακύμανσης Αρεσκείας
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Συνεχίζοντας, ακολουθεί το Γράφημα. 2, όπου αποτυπώνεται η στάση των συμμετεχόντων
αναφορικά με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η κάθε ανάρτηση και πως αυτή διαφοροποιήθηκε
ανάλογα με τις συνθήκες των αναρτήσεων. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους συμμετέχοντες
παρουσίασε η ανάρτηση του οργανισμού Unicef στο σύνολο, όμως στην συνθήκη του κειμένου η
στάση του κοινού πλησίασε στην ουδετερότητα, σε αντίθεση με τις άλλες δύο συνθήκες όπου έδειξαν
ότι την βρήκαν σχεδόν ενδιαφέρουσα. Αντιθέτως, η γνώμη των ερωτωμένων για τις αναρτήσεις των
Quaker και Aegean κινήθηκε κατά βάση κάτω από την ουδετερότητα και ιδιαιτέρως στην περίπτωση
της Quaker πλησίασε την αδιάφορη ως κατάλληλη απάντηση για τους ίδιους. Τέλος, η συγκεκριμένη
κλίμακα μέτρησης μας δείχνει κατά γενική ομολογία ότι η συνθήκη Συνδυασμός παρουσίασε για τους
συμμετέχοντες περισσότερο ενδιαφέρον από τις άλλες δύο συνθήκες με εξαίρεση την ανάρτηση της
Unicef μόνο με την χρήση εικόνας κατέκτησε τον υψηλότερο μέσο όρο.
Ειδικότερα, έπειτα από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο τεστ της σφαιρικότητας του
Mauchly, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η σφαιρικότητα των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων είναι
παρόμοια σε όλες τις μετρήσεις, διαπιστώθηκε ότι δεν επιβεβαιώνεται η κύρια προβλεπόμενη
διαφοροποίηση των μέσων όρων ενδιαφέροντος και των συνθηκών περιεχομένου των αναρτήσεων.
Το παραπάνω συμπέρασμα επιβεβαιώνεται από το p/sig το οποίο βρέθηκε ίσο με p=0,053 και άρα
ελάχιστα μεγαλύτερο από το το 0,05, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται στατιστικά σημαντική
διαφορά των μέσων όρων των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Ταυτόχρονα η υπόθεση μας, ότι η
γνώμη των ερωτώμενων θα διαφοροποιηθεί στις τρείς διαφορετικές συνθήκες περιεχομένου
(εικόνα, κείμενο, συνδυασμός) σχετικά με το ενδιαφέρον που αυτές παρουσιάζουν τους δεν
επιβεβαιώθηκε.
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Γράφημα 2. Ανάλυση Διακύμανσης Ενδιαφέροντος

Εν συνεχεία, με την ίδια αναλυτική διαδικασία, προχωράμε στο Γράφημα 3, εκεί
παρατηρούμε τις διακυμάνσεις επαναλαμβανόμενης μέτρησης, όπου οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να
δηλώσουν πόσο ευχάριστη ή δυσάρεστη ήταν η ανάρτηση που είδαν προηγουμένως. Όπως είναι
ξεκάθαρο παρακάτω αλλά και αναμενόμενο από το περιεχόμενο της ανάρτησης Unicef, οι
συμμετέχοντες βρήκαν την ανάρτηση μάλλον δυσάρεστη και στις τρείς συνθήκες, με αυτή του
Κειμένου να παρουσιάζει μία μεγαλύτερη τάση προς την ουδετερότητα χωρίς όμως να την πλησιάζει
αρκετά, σε αντίθεση με τις άλλες δύο συνθήκες όπου η επιλογή δυσάρεστη ήταν η επικρατέστερη.
Στην περίπτωση των άλλων δύο εταιρειών ο μέσος όρος απαντήσεων και στις τρείς συνθήκες
αναρτήσεων, ανέβηκε πάνω από την στάθμη της ουδετερότητας και η συνθήκη συνδυασμού
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Κειμένου και Εικόνας απέδωσε τα μεγαλύτερα επίπεδα ευχαρίστησης στους ερωτώμενους που
παρατηρήθηκαν γενικά σε αυτήν την ανάλυση.
Ειδικότερα, από την ανάλυση των δεδομένων με την χρήση της μεθόδου μέτρησης
διακύμανσης (ευχαρίστηση) επαναλαμβανόμενων μετρήσεων μεταξύ των παραγόντων συνθηκών
αναρτήσεων (εικόνα, κείμενο, συνδυασμός), το τεστ του Mauchly έδειξε ότι η προϋπόθεση της
σφαιρικότητας παραβιάζεται, αφού εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις
μετρήσεις με το p=0<0,05. Λόγω της παραβίασης της σφαιρικότητας, βασιστήκαμε στους
διορθωμένους βαθμούς ελευθερίας που γίνονται από τον Greenhouse-Geisser, έναν από τους
αυστηρότερους, όπου παρατηρούμε F(1.75)= 230 και p<.001, άρα επαληθεύεται η στατιστικά
σημαντική διακύμανση των μέσων όρων της ευχαρίστησης που ένιωσαν οι ερωτώμενοι ανάλογα με
τις συνθήκες των αναρτήσεων ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η διάδραση μεταξύ των δύο αυτών
παραγόντων (ευχαρίστησης και συνθήκης).
Ωστόσο, η σύγκριση έγινε σε πάνω από δύο μέσους όρους και συγκεκριμένα σε τρείς άρα,
για να βρούμε που ακριβώς εστιάζεται η σημαντική διαφορά, προχωρήσαμε στον σχετικό έλεγχο tτεστ για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων μας. Ο έλεγχος tτεστ μας έδειξε ότι η σημαντική διαφορά μέσων όρων εντοπίζεται σε όλες τις συγκρίσεις (p=.000),
άρα επιβεβαιώνεται η υπόθεση μας ότι η στάση των ερωτώμενων θα διαφοροποιηθεί ανάλογα με
το προϊόν ή την υπηρεσία που διαφημίζεται, εκφράζοντας κάθε φορά και διαφορετικά επίπεδα
ευχαρίστησης, δυσαρέστησης ή ουδετερότητας.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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Γράφημα 3. Ανάλυση Διακύμανσης Ευχαρίστησης

Στο Γράφημα 4, που ακολουθεί παρακάτω, παρακολουθούμε τους ερωτώμενους να
χαρακτηρίζουν τις αναρτήσεις που είδαν, με βάση το δίπολο Συναισθήματος-Λογικής, ανάλογα με
την συνθήκη που επικρατούσε σε κάθε ερωτηματολόγιο. Στις αναρτήσεις που εμφανίζονταν οι
εταιρείες Quaker και Aegean, οι ερωτώμενοι εξέφρασαν σχετική ουδετερότητα σε όλες τις συνθήκες,
με μία τάση προς τον χαρακτηρισμό των αναρτήσεων ως μάλλον λογικές να παρατηρείται εντονότερα
στην αποκλειστική χρήση εικόνας. Στις περιπτώσεις εμφάνισης κειμένου αποκλειστικά, οι
συμμετέχοντες πλησίασαν αρκετά με τις απαντήσεις τους την ουδέτερη στάση. Η κύρια
διαφοροποίηση εντοπίζεται για την Unicef, όπου το κοινό την χαρακτήρισε σε όλες τις συνθήκες ως
μια ανάρτηση πολύ συναισθηματική χωρίς όμως να αποκλίνει από τα αναμενόμενα αποτελέσματα,
λόγω του περιεχομένου και του μηνύματος.
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Πιο αναλυτικά, ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στο τεστ της σφαιρικότητας του Mauchly,
ώστε να εξετάσουμε αν η σφαιρικότητα των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων είναι παρόμοια σε
όλες τις μετρήσεις, είχε ως αποτέλεσμα ότι η διαφοροποίηση που είχε προβλεφθεί ότι θα υπάρξει
τελικά δεν υπήρξε. Το παραπάνω συμπέρασμα επιβεβαιώνεται από το p/sig το οποίο βρέθηκε ίσο με
p=0,114 και άρα μεγαλύτερο από το 0,05 (σημείο μηδέν για να παραβιαστεί η σφαιρικότητα), με
αποτέλεσμα να μην παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσων όρων των
επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Αποτελεσματικά, η υπόθεση μας, ότι οι ερωτώμενοι θα
χαρακτηρίσουν διαφορετικά, είτε πιο ως πιο συναισθηματικές ή ως πιο λογικές, τις τρείς
εναλλακτικές συνθήκες αναρτήσεων διαφημιστικού περιεχομένου δεν επιβεβαιώθηκε στατιστικώς
σημαντικά.

Γράφημα 4. Ανάλυση Διακύμανσης Συναισθήματος
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Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα του Γραφήματος 5 που ακολουθεί, η πλειοψηφία των
ερωτώμενων σε όλες τις αναρτήσεις της συγκεκριμένης κλίμακας μέτρησης πρωτοτυπίας, δήλωσαν
ότι οι αναρτήσεις είναι συνηθισμένες. Η μόνη διαφοροποίηση ως προς την συγκεκριμένη στάση
καταγράφεται στην ανάρτηση της Unicef, στην συνθήκη με αποκλειστική χρήση κειμένου για την
δημιουργία της. Εδώ λοιπόν, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες συνθήκες και αναρτήσεις, η στάση
των ερωτώμενων ξεπέρασε την ουδετερότητα και έτεινε προς τον χαρακτηρισμό της παρούσας
ανάρτησης ως μάλλον πρωτότυπης, κάτι που εύκολα παρατηρείται στο γράφημα που ακολουθεί
καθώς ο μέσος όρος ξεπέρασε το 3 που στην κλίμακα μας αποτελούσε την ουδέτερη τιμή.
Αφού λοιπόν, πραγματοποιήθηκε ο απαραίτητος έλεγχος στο τεστ της σφαιρικότητας του
Mauchly, παρατηρήθηκε ότι η σφαιρικότητα των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων είναι σχετικά ίδια
σε όλες τις μετρήσεις, άρα δεν υφίσταται η προβλεπόμενη διάδραση μεταξύ των μεταβλητών
πρωτοτυπίας και συνθήκης περιεχομένου. Η συγκεκριμένη διαπίστωση επαληθεύεται από το p/sig
το οποίο βρέθηκε ίσο με p=0,556 και άρα αρκετά μεγαλύτερο από το 0,05, μη ικανό να παραβιάσει
την συνθήκη της σφαιρικότητας των μέσων όρων επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Το παραπάνω
αποτέλεσμα μας ενημερώνει ότι δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσων όρων
και άρα οι ερωτώμενοι χαρακτήρισαν με αρκετά παρόμοιο τρόπο και τις τρείς αναρτήσεις
ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούσαν στο περιεχόμενο τους. Τις βρήκαν όπως είδαμε και
παραπάνω, μάλλον συνηθισμένες στο σύνολο τους.
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Γράφημα 5. Ανάλυση Διακύμανσης Πρωτοτυπίας

Μία ακόμη εξαιρετικά σημαντική κλίμακα μέτρησης που αναλύθηκε με την διαδικασία της
διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, είναι η διερεύνηση της πρόθεσης του συμμετέχοντα,
για συγκεκριμένες ενέργειες έπειτα από την παρατήρηση της ανάρτησης και συγκεκριμένα, η
πρόθεση αγοράς του προϊόντος Quaker ή χρήσης της υπηρεσίας Aegean, ή συμβολή στον οργανισμό
Unicef. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Γράφημα 6, δείχνουν ότι στην περίπτωση της
εταιρείας Quaker, σε όλες τις συνθήκες οι συμμετέχοντες θεωρούν απίθανο να αγοράσουν
μελλοντικά το προβαλλόμενο προϊόν, με εξαίρεση την συνθήκη Συνδυασμού Κειμένου-Εικόνας να
τείνει από το απίθανο προς το ουδέτερο. Αντιθέτως, στην περίπτωση του οργανισμού Unicef αν και
τηρείται ουδετερότητα σε όλες τις συνθήκες, η συνθήκη εικόνας είναι αυτή που εμφανίζει έναν μέσο
όρο να απομακρύνεται από το ουδέτερο σημείο και να τείνει ελάχιστα προς την μάλλον πιθανή
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συμβολή του δέκτη στον οργανισμό. Τέλος, για τις υπηρεσίες της Aegean, παρουσιάζεται και εδώ
παρόμοιο μοτίβο όπως περιεγράφηκε νωρίτερα για την Unicef, με την συνθήκη κειμένου εδώ να
εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα προτίμησης των υπηρεσιών, και την συνθήκη Συνδυασμός να
έπεται σε απόσταση αναπνοής.
Τέλος, και στην συγκεκριμένα κλίμακα διακύμανσης πρόθεσης αγοράς ή δωρεάς των
ερωτώμενων ανάλογα με την μορφή του διαφημιστικού περιεχομένου των αναρτήσεων,
πραγματοποιήθηκε ο απαραίτητος έλεγχος στο τεστ της σφαιρικότητας του Mauchly. Η
σφαιρικότητα των συγκεκριμένων επαναλαμβανόμενων μετρήσεων είναι σχεδόν ίδια σε όλες τις
μετρήσεις που επαναλαμβάνονται, άρα δεν υφίσταται η προβλεπόμενη διάδραση μεταξύ των
μεταβλητών πρόθεσης αγοράς/δωρεάς και συνθήκης, όπως προκύπτει από την ανάλυση ANOVA. Η
συγκεκριμένη διαπίστωση επαληθεύεται από το p το οποίο βρέθηκε ίσο με p=0,102 και άρα
μεγαλύτερο από το 0,05, μη ικανό να παραβιάσει την συνθήκη της σφαιρικότητας των μέσων όρων
επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, με αποτέλεσμα η πρόβλεψη που είχαμε επιχειρήσει κατά την
βιβλιογραφική επισκόπηση να μην επαληθεύεται. Συγκεκριμένα, η προβλεπόμενη διαδραστική
σχέση διακύμανσης της πρόθεσης αγοράς / δωρεάς σε συνάρτηση με την διαφοροποίηση του
διαφημιστικού περιεχομένου, δεν επιβεβαιώθηκε στατιστικώς σημαντικά, μιας και οι ερωτώμενοι
δεν διαφοροποίησαν την μέση απάντηση τους και στις τρείς περιπτώσεις, όπου η πρόθεση τους για
αγορά/δωρεά δεν ξεπέρασε σημαντικά την ουδετερότητα, όπως αναλύθηκε παραπάνω και
αποτυπώνεται επίσης στο Γράφημα 6 που έπεται.
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Γράφημα 6. Ανάλυση Διακύμανσης Πρόθεσης Αγοράς-Δωρεάς

4.2 Ανάλυση Πινάκων Διπλής Εισόδου και Έλεγχος Ανεξαρτησίας (Χ²)
Προκειμένου να γίνει έλεγχος αναγνώρισης και ανάκλησης του περιεχομένου των
αναρτήσεων και των ίδιων των προβαλλόμενων εταιρειών / οργανισμών, προχωρήσαμε αρχικά σε
διασταυρωμένη πινακοποίηση και έπειτα σε έλεγχο ανεξαρτησίας, έτσι ώστε να διερευνήσουμε αν
υπάρχει σχέση μεταξύ δύο ποιοτικών μεταβλητών και ειδικότερα, σχέση μεταξύ της δυνατότητας
ανάκλησης και των συνθηκών που επικρατούν στις αναρτήσεις. Οι δύο κλίμακες που
χρησιμοποιήθηκαν για τις συγκεκριμένες αναλύσεις καλούσαν τους συμμετέχοντες να θυμηθούν και
να απαντήσουν, αφού είχαν παρατηρήσει την κάθε ανάρτηση, αφενός αν υπήρχε εικόνα στην
ανάρτηση και αφετέρου αν υπήρχε κείμενο (εκτός επωνυμίας, λογοτύπου και συνδέσμου-link). Οι
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δύο αυτές ερωτήσεις ήταν τοποθετημένες μετά την κάθε ανάρτηση και όχι στο τέλος συγκεντρωτικά
για όλες τις αναρτήσεις μαζί.

Ξεκινώντας από την εταιρεία Quaker, όπως παρατηρούμε στο Γράφημα 7, που ακολουθεί,
οι συμμετέχοντες στα ερωτηματολόγια με τις Συνθήκες Εικόνα και Συνδυασμός (κείμενο & εικόνα)
κατάφεραν να ανακαλέσουν ορθά και να επιβεβαιώσουν ξεκάθαρα την ύπαρξη εικόνας στην
ανάρτηση σχεδόν στο απόλυτο με ποσοστό 98,04%. Αντιθέτως, η διαδικασία της ανάκλησης δεν ήταν
το ίδιο ξεκάθαρη και επιτυχημένη για την ανάρτηση στην Συνθήκη Κειμένου, καθώς υπήρξαν 17
άτομα στο σύνολο των 51 (ποσοστό 33,33% επί του δείγματος) που απάντησαν θετικά στην ερώτηση
αν υπήρχε εικόνα στην ανάρτηση, ενώ το υπόλοιπο 66,67% του δείγματος απάντησε αρνητικά
επιβεβαιώνοντας την συνθήκη της συγκεκριμένης ανάρτησης.
Επιπρόσθετα, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας και συγκεκριμένα στον δείκτη Pearson ChiSquare, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εξάρτηση και σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (ανάκλησης και
συνθήκης) καθώς η πιθανότητα βρέθηκε ίση με sig=0 μικρότερη δηλαδή από 0,005, όπως έχει
οριστεί. (βλ. Παράρτημα 2, Πίνακας 1).
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Γράφημα 7. Συσχέτιση Ανάκλησης Ύπαρξης Εικόνας και Συνθήκης για τις
αναρτήσεις Quaker

Συνεχίζοντας με την εταιρεία Quaker και σύμφωνα με την δεύτερη κλίμακα ελέγχου ανάκλησης
σχετικά με την ύπαρξη κειμένου στις αναρτήσεις που παρατηρήθηκαν προηγουμένως, στο Γράφημα
8, παρατηρούμε ότι, για την ανάρτηση με αποκλειστική χρήση κειμένου οι συμμετέχοντες ήταν κατά
92,16% βέβαιοι πως υπήρχε κείμενο, κάτι το οποίο φυσικά είναι ορθό. Παρόμοια ήταν τα ευρήματα
και στην συνθήκη συνδυασμού κειμένου και εικόνας, με τους ερωτώμενους να θυμούνται την
ύπαρξη κειμένου στην ανάρτηση σε ποσοστό 80,39% επί του δείγματος. Τέλος, η πλειονότητα των
απαντήσεων και συγκεκριμένα το 47,06% αρνήθηκε ορθά την ύπαρξη κειμένου στην ανάρτηση
εικόνας, ωστόσο αρμόζει να τονίσουμε την ύπαρξη 14 απαντήσεων στις 51, που δήλωσαν αδυναμία
απάντησης λόγω άγνοιας ή έλλειψης σχετικής ανάμνησης.
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Ταυτόχρονα όπως και προηγουμένως επιβεβαιώνεται η συνθήκη εξαρτημένης σχέσης και
αυτών των δύο μεταβλητών , σύμφωνα με τον δείκτη Pearson Chi-Square (sig=0) (βλ. Παράρτημα 2,
Πίνακας 2).

Γράφημα 8. Συσχέτιση Ανάκλησης Ύπαρξης Κειμένου και Συνθήκης για τις
αναρτήσεις Quaker

Κατά την διαδικασία επανάληψης της ίδιας αναλυτικής μεθόδου για τις αναρτήσεις και τις
συνθήκες τόσο της Aegean όσο και της Unicef, προέκυψε η ανάγκη αλλαγής κωδικοποίησης των
τιμών της μεταβλητής «Δεν θυμάμαι/ Δεν ξέρω», καθώς δεν ικανοποιούνταν μια βασική συνθήκη
του ελέγχου ανεξαρτησίας (χ²) που ορίζει ότι το ποσοστό των κελιών που έχουν αναμενόμενη τιμή
κάτω από 5 δεν θα πρέπει πότε να είναι μεγαλύτερο του 20%. Έτσι, προχωρήσαμε στην δημιουργία
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νέας μεταβλητής, ώστε να διατηρήσουμε την παλιά μεταβλητή αναλλοίωτη σε περίπτωση που την
χρειαστούμε ξανά αυτούσια,. Έτσι, κρίθηκε ορθό οι τιμές της απάντησης «Δεν θυμάμαι/ Δεν ξέρω»,
να συγχωνευτούν με την απάντηση «Όχι».
Στην περίπτωση των αναρτήσεων της Aegean, οι ερωτώμενοι κρίνεται ότι κατάφεραν να
ανατρέξουν στην μνήμη τους και να απαντήσουν ορθά, τόσο στην διαδικασία ανάκλησης ύπαρξης
εικόνας όσο και στην διαδικασία ανάκλησης ύπαρξης κειμένου στις αναρτήσεις και στις ανάλογες
συνθήκες. Πιο αναλυτικά, όπως παρατηρείται και στο Γράφημα 9, παρακάτω, το απόλυτο ποσοστό
100% επί του συνολικού δείγματος απάντησε ορθά ότι στην συνθήκη συνδυασμός υπήρχε εικόνα,
ενώ , η ορθή απάντηση «Ναι, υπήρχε εικόνα» δόθηκε από 49 άτομα στην συνθήκη αποκλειστικής
χρήσης εικόνας, με μόλις 2 άτομα να μην καταφέρνουν να ανακαλέσουν το περιεχόμενο με
αποτέλεσμα να απαντήσουν αρνητικά. Τέλος, στην συνθήκη αποκλειστικής χρήσης κειμένου, το
76,47% του δείγματος, ανακάλεσε σωστά από την μνήμη του ότι στην ανάρτηση που προηγήθηκε
δεν υπήρχε εικόνα.
Σημαντικό κρίνεται να αναφέρουμε ότι οι τιμές που παρατηρήθηκαν διαφέρουν στατιστικώς
σημαντικά από τις αναμενόμενες τιμές άρα οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους
που σημαίνει ότι υπάρχει συσχέτιση, Pearson chi-square=0. (βλ Παράρτημα 2, Πίνακας 3).
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Γράφημα 9. Συσχέτιση Ανάκλησης Ύπαρξης Εικόνας και Συνθήκης για τις
αναρτήσεις Aegean

Το Γράφημα 10 που ακολουθεί παρακάτω, εμφανίζει την δεύτερη κλίμακα μέτρησης της
δυνατότητας ανάκλησης σχετικά με την ύπαρξη κειμένου στις αναρτήσεις της εταιρείας Aegean. Είναι
φανερό, ότι οι 47 στους 51 (92,16% επί του δείγματος) απάντησαν σωστά ότι στην συνθήκη
Συνδυασμός (κειμένου και εικόνας) υπήρχαν στοιχεία κειμένου. Επιπρόσθετα, διαπιστώνουμε
υψηλά επίπεδα ικανότητας ανάκλησης περιεχομένου και στην συνθήκη εικόνας, μιας και το 82,35%
του δείγματος αρνήθηκε την εμφάνιση κειμένου στην ανάρτηση. Τέλος, στην ανάρτηση με
αποκλειστική χρήση κειμένου μόνο 6 στους 51 (το 11,76% του δείγματος) δεν κατάφεραν να
ανακαλέσουν ορθά το περιεχόμενο της ανάρτησης με αποτέλεσμα να αρνηθούν την χρήση κειμένου
σε αυτή.
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Όπως σε όλες τις προηγούμενες περιγραφές αναλύσεων έτσι και εδώ επιβεβαιώνεται η
εξαρτημένη σχέση των δύο μεταβλητών του πίνακα διπλής εισόδου, αφού η πιθανότητα του
Pearson=0 (βλ. Παράρτημα 2, Πίνακας 4).

Γράφημα 10. Συσχέτιση Ανάκλησης Ύπαρξης Κειμένου και Συνθήκης για τις
αναρτήσεις Aegean

Κλείνοντας με την συγκεκριμένη αναλυτική διαδικασία, στην περίπτωση των αναρτήσεων για τον
οργανισμό της Unicef, όπως αποτυπώνεται στο Γράφημα 11, για πρώτη και μοναδική φορά
σημειώθηκε η απόλυτα ορθή ανάκληση (100% των δειγμάτων) σχετικά με την ύπαρξη εικόνας σε
δύο από τις τρείς συνθήκες της έρευνας. Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι 51 στους 51 ερωτώμενους
επιβεβαίωσαν την ύπαρξη εικόνας στις αναρτήσεις με συνθήκη εικόνας και συνδυασμού εικόναςΜΠΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2018-2019
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κειμένου. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και για την συνθήκη κειμένου όπου το 84,31 % του
δείγματος αρνήθηκε ορθώς την ύπαρξη εικόνας στην συγκεκριμένη συνθήκη.
Επιπλέον, ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ² επιβεβαίωσε την ύπαρξη εξαρτημένης σχέσης μεταξύ
των δύο ποιοτικών μεταβλητών που διασταυρώθηκαν στον πίνακα διπλής εισόδου, μιας και η
πιθανότητα είναι ίση με sig=0 άρα μικρότερη από 0,05 (βλ. Παράρτημα 2, Πίνακας 5)

Γράφημα 11. Συσχέτιση Ανάκλησης Ύπαρξης Εικόνας και Συνθήκης για τις
αναρτήσεις Unicef

Τέλος, καταλήγοντας στην τελευταία κλίμακα μέτρησης που εντάχθηκε στο ερωτηματολόγιο
για τον έλεγχο της ανάκλησης της ύπαρξης κειμένου στις αναρτήσεις τις Unicef, παρατηρούμε
γενικότερα στο Γράφημα 12, ότι οι συμμετέχοντες κατάφεραν να ανακαλέσουν τις αναρτήσεις και το
περιεχόμενο αυτών. Συγκεκριμένα, στην συνθήκη συνδυασμού εικόνας-κειμένου οι 48 στους 51 (το
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94,12% επί του δείγματος) απάντησαν θετικά και επιβεβαίωσαν την ύπαρξη κειμένου στην
ανάρτηση, όπως επίσης συνέβη και στην περίπτωση της αποκλειστικής χρήσης κειμένου, όπου το
88,24% έδειξε υψηλά επίπεδα ορθής ανάκλησης. Τα ευρήματα διαφοροποιήθηκαν ελαφρώς στην
συνθήκη εικόνας, διότι εντοπίζονται 13 στους 51 συμμετέχοντες (το 25,49% του συνολικού
δείγματος) που υποστηρίζουν ότι υπήρχε κείμενο στην ανάρτηση της Unicef, κάτι το οποίο δεν είναι
σωστό και οδηγεί σε εσφαλμένη ανάκληση περιεχομένου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα και με τον Πίνακα 6, στο Παράρτημα 2, επιβεβαιώνεται
όπως και παραπάνω η σχέση των δύο μεταβλητών καθώς τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που
υπαγορεύει ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ² και ο δείκτης του Pearson=0.

Γράφημα 12. Συσχέτιση Ανάκλησης Ύπαρξης Κειμένου και Συνθήκης για τις
αναρτήσεις Unicef
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4.3 Ανάλυση Διακύμανσης μίας Μεταβλητής (ANOVA)
Με σκοπό την ανάλυση των κλιμάκων μέτρησης αναφορικά με την πρόθεση αγοράς ή
κινητοποίησης του συμμετέχοντα, αλλά και την κατανόηση ή αποδοχή του διαφημιστικού
περιεχομένου και για τις τρείς αναρτήσεις που προηγήθηκαν συγκεντρωτικά, προχωρήσαμε στην
επιλογή της ανάλυσης διακύμανσης προκειμένου να συγκρίνουμε τους μέσους όρους των τριών
ομάδων που προέκυψαν και να εξετάσουμε την ύπαρξη σημαντικής στατιστικής διαφοράς μεταξύ
αυτών. Τα ευρήματα συγκεντρώνεται συγκριτικά στο Πίνακα 1 που ακολουθεί παρακάτω, ενώ η
κλίμακα μέτρησης ήταν πενταβάθμια Likert, με τιμές 1=Διαφωνώ Έντονα, 2=Διαφωνώ, 3=Ούτε
Συμφωνώ/Ούτε Διαφωνώ, 4=Συμφωνώ και 5=Συμφωνώ Έντονα.
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Πίνακας 1. Μονομεταβλητή Ανάλυση Διακύμανσης
Mean 2

Mean 3

Αριθμός
Μεταβλητής

Μεταβλητές

Mean 1
(Εικόνα)

Q.25a

Οι αναρτήσεις θα μπορούσαν
να με παρακινήσουν να
αναλάβω δράση

3.16

3.18

3.43

Q.25b

Οι αναρτήσεις με
παρακίνησαν να προτιμήσω
στο μέλλον τις
εταιρείες/οργανισμούς που
προβλήθηκαν

2.90

2.86

3.10

Q.25c

Μέσα από τις αναρτήσεις
πληροφορήθηκα για κάτι που
αγνοούσα

2.57

2.18

2.73

Q.25d

Όταν είδα τις αναρτήσεις μου
προκλήθηκε η επιθυμία να
μάθω περισσότερα για την
διαφημιζόμενη
εταιρεία/οργανισμό

2.78

2.80

3.00

Q.25e

Οι αναρτήσεις μου φάνηκαν
έξυπνες

2.84

3.10

3.02

Q.25f

Το μήνυμα που έλαβα από
κάθε ανάρτηση ήταν ξεκάθαρο

3.84

3.80

4.27

Q.25g

Δυσκολεύτηκα να αντιληφθώ
το μήνυμα των αναρτήσεων

1.92

1.55

1.49

Q.25h

Βλέποντας τις αναρτήσεις η
γνώμη μου για τις
εταιρείες/οργανισμούς άλλαξε
προς το καλύτερο

2.69

2.69

2.94

Q.25i

Νιώθω ότι πρέπει να δω και
δεύτερη φορά τις αναρτήσεις
ώστε να κατανοήσω πλήρως
το μήνυμα

2.18

1.75

1.82

(Κείμενο) (Συνδυασμός)
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Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας δίνει ο παραπάνω πίνακας διαπιστώνουμε τα εξής:

Στην ερώτηση Q.25a οι 153 ερωτώμενοι και των τριών διαφορετικών ερωτηματολόγιών
διατηρούν ουδέτερη στάση όπως υποδεικνύεται και από τους 3 μέσους όρους που δεν ξεπερνούν
την τιμή «3=Ούτε Συμφωνώ/Ούτε Διαφωνώ».
Στην ερώτηση Q.25b, οι συμμετέχοντες στα ερωτηματολόγια με συνθήκη εικόνας και
συνθήκη κειμένου διαφωνούν με την συγκεκριμένη δήλωση αλλά μάλλον τείνουν προς την
ουδετερότητα όπως υποδηλώνεται από τους μέσους όρους, ενώ στην συνθήκη συνδυασμού η
ουδέτερη στάση των ερωτώμενων είναι ξεκάθαρη.
Στην ερώτηση Q.25c, υπάρχει ταύτιση απόψεων και στα τρία ερωτηματολόγια, με τους
ερωτώμενους να διαφωνούν με την συγκεκριμένη δήλωση. Ωστόσο, μία μικρή τάση προς την
ουδετερότητα δείχνουν οι συμμετέχοντες στην συνθήκη συνδυασμού εικόνας-κειμένου.
Στην ερώτηση Q.25d, μπορούμε να σχολιάσουμε ότι η ουδετερότητα χαρακτηρίζει και τους
153 συμμετέχοντες με μικρή διαφοροποίηση των μέσων όρων των συνθηκών εικόνας και κειμένου
να οδεύουν προς την διαφωνία με την συγκεκριμένη δήλωση.
Στην ερώτηση Q.25e, οι συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο με αναρτήσεις εικόνας
δηλώνουν πως μάλλον διαφωνούν με την πρόταση «Οι αναρτήσεις μου φάνηκαν έξυπνες» ενώ οι
υπόλοιποι συμμετέχοντες δεν παίρνουν ξεκάθαρη θέση, διατηρώντας την ουδετερότητα τους.
Στην ερώτηση Q.25f, παρατηρούμε το κοινό του ερωτηματολογίου συνδυασμού εικόναςκειμένου να δηλώνει σύμφωνο με την δήλωση, ενώ ταυτόχρονα οι υπόλοιποι ερωτώμενοι των άλλων
δύο συνθηκών δεν κατάφερε να ξεπεράσει την ουδετερότητα παρόλο που ο μέσος όρος απαντήσεων
τείνει προς την συμφωνία.
Στην ερώτηση Q.25g, εντοπίζεται ομόφωνη έντονη διαφωνία με την δήλωση και από τους
153 ερωτώμενους, με τους συμμετέχοντες της συνθήκης εικόνας να διαφωνούν λιγότερο έντονα από
τους συμμετέχοντες στα άλλα ερωτηματολόγια.
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Στην ερώτηση Q.25h, διατηρείται σχετική διαφωνία με την δήλωση στις συνθήκες εικόνας
και κειμένου. Στην συνθήκη συνδυασμού οι ερωτώμενοι μάλλον διαφωνούν, ενώ ο μέσος όρος των
απαντήσεων άγγιξε την ουδετερότητα.
Τέλος, στην ερώτηση Q.25i, οι συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο με τις αναρτήσεις με
αποκλειστική χρήση εικόνας διαφωνούν με την δήλωση, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν έντονη
διαφωνία με την πρόταση και ξεκαθαρίζουν πως δεν χρειάζεται να δουν δεύτερη φορά τις σχετικές
αναρτήσεις για να κατανοήσουν πλήρως το μήνυμα.
Σε αυτό το σημείο, κρίνεται αναγκαίο να επισημάνουμε ότι σε κάθε ανάλυση που
πραγματοποιήθηκε για τις παραπάνω κλίμακες μέτρησης, έγινε ταυτόχρονα και έλεγχος της
πιθανότητας sig, ώστε να διαπιστωθεί, αν και σε ποιες ερωτήσεις υπήρξε διαφορά στατιστικώς
σημαντική στις συγκρίσεις των μέσων όρων.
Αποτελεσματικά, έπειτα από τον παραπάνω έλεγχο παρατηρήθηκε ότι σε 4 από τις 9
κλίμακες και συγκεκριμένα στις Q.25c, Q.25f, Q25g και Q.25i το sig βρέθηκε μικρότερο από 0,05, το
οποίο πρακτικά σημαίνει ότι εντοπίζεται σημαντική στατιστική διαφορά στις συγκρίσεις των
προτάσεων που αναφέρονται στις συγκεκριμένες μεταβλητές ανάμεσα στα τρία διαφορετικά
ερωτηματολόγια με τις τρείς διαφορετικές συνθήκες. Τέλος, για τις υπόλοιπες πέντε
μεταβλητές(Q.25a, Q.25b, Q.25d, Q.25e, Q.25h) δεν μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα που
μόλις αναπτύχθηκε παραπάνω, καθώς η πιθανότητα sig είναι μεγαλύτερη από 0,05 σε αυτές τις
κλίμακες, αντιθέτως, οπότε δύναται να ερμηνεύσουμε ότι οι αντίστοιχοι μέσοι όροι που συγκρίθηκαν
δεν διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.

4.4 Περιγραφική Ανάλυση Μεταβλητών
Συνεχίζοντας με την διαδικασία των αναλύσεων, προχωράμε στον έλεγχο αναγνώρισης και
την μέτρησης ικανότητας ανάκλησης, αναφορικά με την προβαλλόμενη εταιρεία ή τον
προβαλλόμενο οργανισμό σε κάθε ανάρτηση. Ειδικότερα, οι ερωτώμενοι σε όλες τις συνθήκες
κλήθηκαν λίγο πριν την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου και αφού είχαν δει και τις τρείς
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αναρτήσεις προηγουμένως, αρχικά να ανακαλέσουν από την μνήμη τους, αν φυσικά είχαν
αναγνωρίσει, και να δηλώσουν ποια εταιρεία ή ποιος οργανισμός προβλήθηκε σε ποια ανάρτηση.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, που παρατίθεται στην συνέχεια, ξεκινώντας μπορούμε να
διακρίνουμε άμεσα ότι τα επίπεδα αναγνώρισης και ανάκλησης κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και στα τρία ερωτηματολόγια παρόλο που
υπήρχαν διαφορετικές συνθήκες περιεχομένου, η σειρά εμφάνισης των εταιρειών / οργανισμών
ήταν όμοια σε όλα. Συνεχίζοντας, στην Ανάρτηση Νο.1 η εταιρεία Quaker ήταν ο πρωταγωνιστής, κάτι
το οποίο οι ερωτώμενοι τόσο στην συνθήκη κειμένου όσο και στην συνθήκη συνδυασμού
αναγνώρισαν και ανακάλεσαν σε ποσοστό 98,04% επί του δείγματος και στις δύο περιπτώσεις. Στην
συνθήκη εικόνας οι 47 στους 51 (92, 16 % επί του δείγματος) επίσης απάντησαν ορθά ότι στην
Ανάρτηση Νο.1 είδαν την Quaker προηγουμένως. Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα,
υπήρχαν 2 άτομα στην ίδια συνθήκη που έδωσαν λανθασμένη απάντηση (Error) και ακόμη 2 που δεν
έδωσαν κάποια απάντηση (Missing). Παρομοίως, στην συνθήκη κειμένου 1 ερωτώμενος δεν έδωσε
απάντηση σχετικά με το περιεχόμενο της ανάρτησης, ενώ στην συνθήκη συνδυασμού 1 έδωσε μία
άλλη εταιρεία ως απάντηση.
Επιπλέον, στην Ανάρτηση Νο.2 όπου προβλήθηκε η εταιρεία Aegean Airlines, οι
συμμετέχοντες στην συνθήκη συνδυασμού εικόνας-κειμένου αλλά και στην συνθήκη εικόνας αυτή
την φορά, αναγνώρισαν την Aegean και απάντησαν ορθά σε ποσοστό 98,04% σε κάθε δείγμα. Μόλις,
1 στους 51 και στις δυο περιπτώσεις δεν κατάφεραν να το επιβεβαιώσουν, είτε λόγω λανθασμένης
απάντησης ή αδυναμίας ανάκλησης της συγκεκριμένης πληροφορίας από την μνήμη τους. Εξίσου
υψηλό ποσοστό συμμετεχόντων αναγνώρισε και ονομάτισε την Aegean στην συνθήκη Κειμένου, και
συγκεκριμένα το 96,08% επί του δείγματος, ενώ το υπόλοιπο 3,92% δεν απάντησε καθόλου.
Η τελευταία ανάρτηση, στην σειρά των 3 συνολικά αναρτήσεων, παρουσίαζε τον οργανισμό
Unicef. Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 2, μάλλον οι ερωτώμενοι δυσκολεύτηκαν ελάχιστα είτε στην
ανάκληση ή/και στην αναγνώριση του οργανισμού, συγκριτικά με τις προηγούμενες δύο αναρτήσεις.
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Η συγκεκριμένη άποψη στηρίζεται στο γεγονός ότι σε καμία από τις τρείς συνθήκες δεν εντοπίστηκε
το σχεδόν απόλυτο ποσοστό των 50/51. Πιο αναλυτικά στις συνθήκες εικόνας και κειμένου, το
ποσοστό επιτυχούς ανάκλησης ανήλθε στο 96,08% επί του δείγματος ενώ στην συνθήκη συνδυασμού
εικόνας-κειμένου το 94,12% του δείγματος αναγνώρισε και έγραψε ότι η Unicef προβλήθηκε
προηγουμένως. Εν κατακλείδι, υπήρχαν και σε αυτήν την ερώτηση συμμετέχοντες που δεν πέρασαν
με επιτυχία τον συγκεκριμένο έλεγχο, αφού 4 στους 153 ανέφεραν λάθος ή άλλο οργανισμό και 2
δεν ονομάτισαν καθόλου.

Πίνακας 2. Έλεγχος Αναγνώρισης & Ανάκλησης Εταιρείας / Οργανισμού

Ποια
εταιρεία/οργανισμός
προβάλλεται σε κάθε
μία ανάρτηση που
είδατε προηγουμένως;

Απάντηση

Συνθήκη
Εικόνας

Κειμένου

Συνθήκη
Συνδυασμού

Ανάρτηση Νο.1

Quaker

47

50

50

Error

2

0

1

Missing

2

1

0

Aegean Airlines

50

49

50

Error

1

0

0

Missing

0

2

1

Unicef

49

49

48

Error

2

0

2

Missing

0

1

1

Ανάρτηση Νο.2

Ανάρτηση Νο.3

Συνθήκη
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Η προσθήκη μίας ή και περισσότερων κλιμάκων μέτρησης γνωστικών αντιδράσεων του δέκτη
στην συγκεκριμένη επιστημονική προσπάθεια, κρίθηκε ως πλέον απαραίτητη όπως διαπιστώθηκε
και έπειτα από τον αντίστοιχο έλεγχο στην διεθνή βιβλιογραφία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο
δέκτης καλείται να ανατρέξει στις πρώτες, πηγαίες και στιγμιαίες αντιδράσεις του εγκεφάλου του
κατά την διαδικασία πρώτης παρατήρησης των αναρτήσεων, που προηγήθηκαν, ούτως ώστε να
εντοπίσει και να δηλώσει ποια από τις τρείς του τράβηξε περισσότερο την προσοχή την δεδομένη
χρονική στιγμή.

Ο Πίνακας 3, συγκεντρώνει τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες και στα τρία
ερωτηματολόγια που διαμοιράστηκαν. Αξιοσημείωτο, χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι υπήρξε
ξεκάθαρη και ομόφωνη στάση και στις τρείς συνθήκες διαμόρφωσης των αναρτήσεων. Φαίνεται
λοιπόν ότι, η ανάρτηση που προβάλλει τον οργανισμό Unicef κερδίζει την προσοχή του δέκτη
ανεξάρτητα από την συνθήκη που μπορεί να διέπει την κάθε ανάρτηση. Ειδικότερα, η σημαντική
πλειονότητα των ερωτώμενων, οι 109 στους 151 (το 71,24% του συνολικού δείγματος και των 3
ερωτηματολογίων), δηλώνουν ότι η ανάρτηση του οργανισμού Unicef, ήταν αυτή που στιγμιαία τους
τράβηξε το ενδιαφέρον, με το μεγαλύτερο ποσοστό να εμφανίζεται στην συνθήκη εικόνας (76,47%
του συγκεκριμένου δείγματος). Στην δεύτερη θέση των προτιμήσεων των ερωτώμενων, εντοπίζεται
η εταιρεία Aegean και οι αναρτήσεις στις οποίες εμπεριέχεται. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο
ποσοστό προτίμησης της συγκεκριμένης ανάρτησης εντοπίζεται στην συνθήκη κειμένου και
ανέρχεται στο 21,57% του δείγματος, αμέσως μετά βρίσκεται η συνθήκη εικόνας με 19,61% και τέλος
η συνθήκη συνδυασμού εικόνας-κειμένου με 11,76% επί του δείγματος. Τελευταίες στην προσοχή
των ερωτώμενων ήρθαν οι αναρτήσεις για την εταιρεία Quaker.
Πιο αναλυτικά, η συνθήκη εικόνας ανάρτησης Quaker, θα λέγαμε ότι κρίθηκε αδιάφορη από
την πλειοψηφία καθώς μόνον ένας στους 51 δήλωσε ότι του τράβηξε την προσοχή η συγκεκριμένη
ανάρτηση. Ταυτόχρονα μόλις το 5,88% του δείγματος συνθήκης κειμένου προσεγγίστηκε από την
ανάρτηση της εταιρείας Quaker. Τέλος, παρόμοια κατάσταση διέπει και την συνθήκη συνδυασμού
ΜΠΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2018-2019
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

68

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
εικόνας-κειμένου για την εταιρεία Quaker, με μόνο 7 στους 51 να δηλώνουν ότι η προσοχή τους
εστίασε στην συγκεκριμένη ανάρτηση. Θα αποτελούσε παράλειψη μας να μην αναφέρουμε την
εμφάνιση της τιμής «Δεν θυμάμαι / Δεν ξέρω» και στα τρία ερωτηματολόγια. Μπορεί να αποτελούν
την μειονότητα μιας και ήταν 6 στα 153 άτομα, ωστόσο αφού υπήρξε η αντίστοιχη παρατήρηση,
οφείλει να σχολιαστεί με την αντίστοιχη σημασία που απαιτείται για την πορεία της αναλυτικής
διαδικασίας και της πορείας εξαγωγής συμπερασμάτων.

Πίνακας 3. Έλεγχος Εστίασης Προσοχής

Ποια από τις 3
αναρτήσεις σας
τράβηξαν περισσότερο
την προσοχή;

Συνθήκη

Συνθήκη
Εικόνας

Κειμένου

Συνθήκη
Συνδυασμού

1

3

7

10

11

6

39

34

36

1

3

2

Ανάρτηση Νο.1
Quaker
Ανάρτηση Νο.2
Aegean
Ανάρτηση Νο.3
Unicef
Δεν θυμάμαι / Δεν ξέρω

4.5 Ανάλυση Γνωστικών Αντιδράσεων
Σύμφωνα με τους Μπάλτα και Ρεπούση (2018), στόχος της παρούσας αναλυτικής
διαδικασίας ενός ή περισσότερων κειμένων είναι η άντληση και η εξαγωγή γνώσης σχετικά με το
συναίσθημα που προκύπτει μέσα από δεδομένα δομημένα με την χρήση κειμένου, που λαμβάνουμε
από αντίστοιχες κλίμακες μέτρησης.
Στην περίπτωση της παρούσας επιστημονικής έρευνας προέκυψε η ανάγκη αξιοποίησης των
προαναφερόμενων αναλυτικών διαδικασιών, έπειτα από την συμπερίληψη στα ερωτηματολόγια
που διαμοιράστηκαν, μίας κλίμακας ανοιχτής απάντησης για την μέτρηση γνωστικών αντιδράσεων
του συμμετέχοντα αναφορικά με τις πρώτες του σκέψεις κατά την διαδικασία έκθεσης του στην
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παρατήρηση των δημιουργικών αναρτήσεων. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν
απόλυτη ελευθερία ως προς την απάντηση που θα έδιναν στην συγκεκριμένη ερώτηση, δεν υπήρχε
κανένας περιορισμός σε περιεχόμενο ή έκταση κειμένου, όπως επίσης αργότερα, δεν ορίστηκε
σωστή ή λάθος τιμή της μεταβλητής, κατά την διαχείριση των δεδομένων.
Ειδικότερα, στόχος της ανάλυσης συναισθήματος που πραγματοποιήθηκε, αποτέλεσε η
εξόρυξη γνώσης τόσο για το περιεχόμενο και την μορφή των αναρτήσεων, όσο και για τα
προβαλλόμενα προϊόντα, υπηρεσίες και δράσεις. Ένας επιπρόσθετος σκοπός που επετεύχθη, είναι η
κατηγοριοποίηση του κειμένου με γνώμονα την ανίχνευση πολικότητας, η οποία προκύπτει στην
περίπτωση μας, καθώς ο ερωτώμενος κλήθηκε να διαμορφώσει και να διατυπώσει σκέψη / γνώμη
για τα ερεθίσματα που δέχτηκε. (Μπάλτας και Ρεπούσης, 2018).
Ακολουθώντας τις ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει η διεθνής βιβλιογραφία,
αρχικά έγινε η προετοιμασία του κειμένου που λάβαμε από κάθε μία απάντηση και για τα 153
ερωτηματολόγια που αποτέλεσαν το δείγμα μας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε πρόταση μετατράπηκε σε
λέξεις, αφαιρέθηκαν στίγματα και αριθμοί, αφαιρέθηκαν κοινότυπες λέξεις και τέλος
πραγματοποιήθηκε εύρεση ρίζας λέξεων όπου ήταν απαραίτητο. Στην συνέχεια, δημιουργήθηκαν 2
κλάσεις πολικότητας για την αυτόματη κατηγοριοποίηση κάθε απάντησης, η θετική (Positive) και η
αρνητική (Negative), ενώ κρίθηκε απαραίτητο να δημιουργηθούν οι κατηγορίες ουδέτερη (Neutral),
όπως επίσης η κατηγορία Missing που μετράει όσους παρέλειψαν να παραθέσουν την σκέψη τους
και τέλος η κατηγορία Irrelevant που αφορά τις απαντήσεις που κρίθηκαν ότι δεν είχαν συνάφεια με
το θέμα της συγκεκριμένης κλίμακας μέτρησης.
Τέλος, προς την διευκόλυνση της εξαγωγής συμπερασμάτων και της ανάλυσης των
αποτελεσμάτων τηρήθηκε όπως και στις προηγούμενες αναλυτικές μεθόδους, ο διαχωρισμός των
ευρημάτων ανά ερωτηματολόγιο και συνθήκη, κάτι που επιβεβαιώνεται από τον Πίνακα 4, που
ακολουθεί, ο οποίος συγκεντρώνει και τις τρείς συνθήκες έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε συγκριτική
παρουσίαση των συμπερασμάτων.

ΜΠΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2018-2019
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

70

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Αν κοιτάξουμε τον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί διεξοδικά, (βλ. Πίνακας 4), θα
παρατηρήσουμε ότι στο ερωτηματολόγιο που παρουσιάζει τις αναρτήσεις με περιεχόμενο εικόνας,
οι περισσότερες σκέψεις σε όλες τις αναρτήσεις χαρακτηρίζονται από κυρίως αρνητικά
συναισθήματα. Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση της Quaker, το 35,29% του δείγματος εξέφρασε τις
σκέψεις του με χρήση λέξεων που αποπνέουν αρνητικό χαρακτήρα με έντονη την εμφάνιση της λέξης
«αδιάφορη». Στην περίπτωση της Aegean επίσης το 31,37% του δείγματος διατύπωσε προτάσεις με
αρνητική χροιά, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τους όρους «συνηθισμένη» και «φλύαρη». Τέλος,
σχετικά με την ανάρτηση του οργανισμού Unicef, συμβαίνει κάτι αξιοσημείωτο, διότι ενώ οι 25 στους
51 του δείγματος χρησιμοποίησαν λέξεις με αρνητικό πρόσημο, συμπεραίνει ότι αυτό συνάδει με το
περιεχόμενο της εικόνας της ανάρτησης (βλ. Παράρτημα 1, Ερωτηματολόγιο Νο.1, Ανάρτηση Νο.3)
που αναπόφευκτα δημιουργεί συναισθήματα συγκίνησης και όχι λογικής, εξάλλου διατυπώθηκαν
φράσεις όπως «με φόρτισε συναισθηματικά», «θλίψη και αγανάκτηση», «μελαγχολική διάθεση»,
και φυσικά άλλες παρόμοιας υφολογίας.
Τέλος, μία παρατήρηση που θεωρείται ωφέλιμη προς την εξαγωγή συμπερασμάτων και
αρμόζει να παρατεθεί, είναι ότι το 5,88% του δείγματος έκανε περιγραφή των εικόνων που είδε
προηγουμένως και δεν εξέφρασε σκέψεις, γνώμη ή προτιμήσεις.
Προχωρώντας, στην Συνθήκη Κειμένου, στην περίπτωση της εταιρείας Quaker, δεν
διαμορφώνεται ξεκάθαρη γνώμη σχετικά με την ανάρτηση που προηγήθηκε κάτι που αποδεικνύεται
από τον Πίνακα 4 που ακολουθεί, αφού το 29,41% του δείγματος, δεν χρησιμοποίησε ούτε θετικούς,
ούτε και αρνητικούς σχολιασμούς. Εμφανίστηκε ωστόσο, σχετικά αυξημένη συχνότητα χρήσης
φράσεων όπως «τίποτα συγκεκριμένο», «τίποτα ιδιαίτερο». Επίσης 15 στους 51 ερωτωμένους
προτίμησαν να μην εκφράσουν καμία σκέψη για την συγκεκριμένη ανάρτηση.
Πανομοιότυπο φαινόμενο παρουσιάζεται και στην ανάρτηση που προβάλλει την εταιρεία
Aegean, μιας και οι περισσότεροι (16 στους 51, ποσοστό 31,37% επί του δείγματος), δεν ανέφεραν
τίποτα για την συγκεκριμένη ανάρτηση. Σχετικά με την Unicef και την ανάρτηση που περιέχει την
ανάλογη φράση (βλ. Παράρτημα 1, Ερωτηματολόγιο Νο.2, Ανάρτηση Νο.3), προκύπτει η ίδια
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παρατήρηση όπως και παραπάνω, δηλαδή, οι διατυπώσεις με αρνητικό ύφος αποτελούν την
πλειονότητα και συγκεκριμένα το 27,45% επί του δείγματος, κάτι το οποίο φυσικά ήταν αναμενόμενο
λόγω της φύσης του οργανισμού όπως εξηγούν κάποιοι ερωτώμενοι ότι προκλήθηκε μεγάλός
προβληματισμός και έντονη ανησυχία αλλά και διάθεση για βοήθεια. Εξαιρετικά σημαντικό
ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι παρακολουθούμε υψηλή συχνότητα προσπάθειας οπτικής
απεικόνισης του λεκτικού μηνύματος που περιείχαν οι αναρτήσεις. Ειδικότερα το 19,6% των
ερωτώμενων δήλωσαν ότι την ώρα που διάβαζαν το κείμενο, ταυτόχρονα, έκαναν ή προσπάθησαν
να κάνουν εικόνα αυτού που περιέγραφε η κάθε πρόταση στην εκάστοτε ανάρτηση, ενώ το σχόλιο
ότι «απουσίαζε η εικόνα» παρατηρήθηκε επίσης σε αρκετές απαντήσεις.
Καταληκτικά, στο ερωτηματολόγιο που επικρατούσε συνθήκη συνδυασμού της εικόνας και
του κειμένου, όσον αφορά στις αναρτήσεις των εταιρειών Quaker και Aegean, επαναλαμβάνεται
παρόμοια ουδέτερη στάση με αυτήν που περιγράψαμε προηγουμένως και στις δύο περιπτώσεις, ενώ
βλέπουμε και πάλι τους περισσότερους ερωτώμενους να μην διαμόρφωσαν ή να μην ανέφεραν
κάποια σκέψη στην αντίστοιχη κλίμακα μέτρησης. Αντιθέτως, στην περίπτωση της Unicef για πρώτη
και μοναδική φορά, παρατηρείται διαμόρφωση θετικών σχολίων από τους ερωτώμενους-συντάκτες
των προτάσεων, οι οποίοι με συχνές αναφορές στο ενδιαφέρον και στο έξυπνο περιεχόμενο της
ανάρτησης, έδειξαν να εκφράζουν μάλλον θετικά συναισθήματα σε ποσοστό 31,37% επί του
δείγματος (16 στους 51 συμμετέχοντες). Τέλος, και σε αυτή την συνθήκη οι 5 στους 51 συμμετέχοντες
(ποσοστό 9,80% επί του δείγματος), στο ερωτηματολόγιο προχώρησαν σε περιγραφική ανάλυση των
αναρτήσεων, εξηγώντας τι περιείχαν από άποψη τόσο εικόνας όσο και κειμένου.
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Πίνακας 4. Ανάλυση Συναισθήματος Γνωστικής Αντίδρασης

Παρακαλώ
γράψτε
περιληπτικά τι
πέρασε από το
μυαλό σας όταν
είδατε τις
αναρτήσεις;

Positive Negative Neutral Irrelevant Missing Δείγμα

51

Συνθήκη Εικόνας
Ανάρτηση Νο.1
Quaker
Ανάρτηση Νο.2
Aegean
Ανάρτηση Νο.3
Unicef

6

18

16

2

9

11

16

13

2

9

14

25

7

2

3

Συνθήκη Κειμένου
Ανάρτηση Νο.1
Quaker
Ανάρτηση Νο.2
Aegean
Ανάρτηση Νο.3
Unicef

51
11

8

15

2

15

13

8

12

2

16

12

14

12

2

11

Συνθήκη
Συνδυασμού
Ανάρτηση Νο.1
Quaker
Ανάρτηση Νο.2
Aegean
Ανάρτηση Νο.3
Unicef

51
13

7

14

1

16

13

6

14

1

17

16

11

11

1

12
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5.Συμπεράσματα
5.1 Συζήτηση Ευρημάτων
Με την χρήση του δομημένου ερωτηματολογίου και με γνώμονα τους στόχους που
θεσπίστηκαν κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, πραγματοποιήθηκε μία συγκριτική
διερεύνηση για τις επιδράσεις που επιφέρει η αποκλειστική χρήση κειμένου σε ένα διαφημιστικό
μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην συμπεριφορά του καταναλωτή. Συγκριτική,
χαρακτηρίζεται, διότι προκειμένου να εξετάσουμε την αποδοτικότητα του κειμένου κρίθηκε
απαραίτητο να διερευνήσουμε για τους ίδιους σκοπούς, πέρα από το ίδιο το διαφημιστικό κείμενο,
την λειτουργικότητα τόσο της διαφημιστικής εικόνας όσο και του συνδυασμού κειμένου και εικόνας
προκειμένου να εξάγουμε συγκριτικά αποτελέσματα, τα οποία θα είναι χρήσιμα ευρήματα ώστε να
γίνει μία πρόταση με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας.
Αναλυτικότερα, ξεκινώντας από τα ευρήματα αναφορικά με την συγκινησιακή επίδραση που
επιφέρει η χρήση της διαφημιστικής ανάρτησης στον δέκτη και συγκεκριμένα η μέτρηση των
αποκρίσεων του για αρέσκεια, ευχαρίστηση, αδιαφορία, συναισθηματικότητα, οι ερωτώμενοι κατά
γενική ομολογία τήρησαν ουδέτερη στάση, με κάποιες λίγες, αξιοσημείωτες, ωστόσο,
διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα, αναφορικά με την αρέσκεια μόνο η χρήση κειμένου στις αναρτήσεις
έκανε τους ερωτώμενους να ξεπεράσουν την ουδετερότητα και να δηλώσουν μία μάλλον θετική
προτίμηση προς το διαφημιστικό μήνυμα κειμένου. Οι αποκρίσεις για εμφάνιση ευχαρίστησης και
ενδιαφέροντος από τον καταναλωτή σχετικά με το διαφημιστικό περιεχόμενο, εμφάνισαν θετική
συσχέτιση με την συνθήκη συνδυασμού εικόνας και κειμένου στις περιπτώσεις των αναρτήσεων
Quaker και Aegean.
Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο και είχε προβλεφθεί από την σχετική βιβλιογραφική
επισκόπηση (Aaker, Stayman & Vezina, 1998, Moriarty, Mitchell και Wells 2012) στην περίπτωση των
αναρτήσεων Unicef λόγω της υπόστασης του οργανισμού και του περιεχομένου των μηνυμάτων, οι
καταναλωτές τις βρήκαν δυσάρεστες ανεξαρτήτως συνθήκης, αλλά ταυτόχρονα χαρακτήρισαν την
εικόνα της Unicef ως την πιο ενδιαφέρουσα από όλες. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι μία δυνατή
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συναισθηματική εικόνα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα είναι ικανή να επιδράσει συγκινησιακά στον
δέκτη. Μπορούμε, συνεπώς, να οδηγηθούμε στο εύλογο γενικό συμπέρασμα, ότι ανιχνεύεται μία
θετική συσχέτιση της συγκινησιακής επίδρασης του δέκτη με το διαφημιστικό περιεχόμενο που
αποτελείται από τον συνδυασμό εικόνας και κειμένου. Επίσης εντοπίζεται η εμφάνιση αρέσκειας
προς την χρήση έξυπνων διαφημιστικών μηνυμάτων κειμένου αλλά μία δυνατή εικόνα με έντονο
συναισθηματικό βάρος κερδίζει με διαφορά το ενδιαφέρον του αποδέκτη.
Όπως είχαμε τονίσει κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας (Moriarty, Mitchell & Wells,
2012, Μπάλτας & Παπασταθοπούλου, 2013) η επίδραση στην πειθώ του δέκτη και ειδικότερα η
διαμόρφωση ή μεταβολή στάσης του καταναλωτή είναι πολύπλοκη μεν, αξιοσημείωτη δε, κάτι το
οποίο επιβεβαιώθηκε σε γενικό πλαίσιο όπως είδαμε και κατά την διαδικασία των αναλύσεων.
Σύμφωνα με τις κλίμακες μέτρησης που συμπεριλήφθηκαν στα ερωτηματολόγια της
παρούσας έρευνας και αφορούν στην επίδραση του διαφημιστικού περιεχομένου στην πειθώ του
δέκτη, οι καταναλωτές αναφορικά με την στάση τους προς το περιεχόμενο της διαφήμισης
χαρακτήρισαν ως περισσότερο πρωτότυπες τις αναρτήσεις με αποκλειστική χρήση κειμένου. Γεγονός
το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει την ερευνητική μας υπόθεση, ότι δηλαδή, στην εποχή της εικόνας,
δύναται να έχει επέλθει ένας κορεσμός αναφορικά με την διαφημιστική χρήση εικόνας στα social
media, την οποία το κοινό μας χαρακτήρισε περισσότερο συνηθισμένη σε σύγκριση με την χρήση
κειμένου.
Όσον αφορά στην πρόθεση αγοράς του προβαλλόμενου προϊόντος και στην πρόθεση
δωρεάς στον προβαλλόμενο οργανισμό, έπειτα από την έκθεση τους στις διαφημιστικές αναρτήσεις,
η στάση των καταναλωτών παρατηρήθηκε να διαμορφώνεται από αρνητική έως και ουδέτερη σε
όλες τις αναρτήσεις και συνθήκες. Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι η πρόθεση αγοράς είναι μία
πολυδιάστατη διαδικασία επίδρασης στην πειθώ του καταναλωτή, η οποία δεν εξαρτάται και δεν
διαμορφώνεται με βάση μία μεμονωμένη διαφημιστική ανάρτηση σε ένα κοινωνικό μέσο, αλλά
απαιτεί συντονισμό ενεργειών τόσο από την πλευρά του διαφημιζόμενου όσο και από την πλευρά
του τελικού αποδέκτη. Παρόλα αυτά αξίζει να σχολιάσουμε, ότι η συνθήκη συνδυασμού εικόνας και
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κειμένου δυνητικά θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά ως προς την διαμόρφωση πρόθεσής αγοράς
περισσότερο από ότι οι άλλες δύο μορφές διαφημιστικής παρουσίασης, όπως φάνηκε στην
διαδικασία ανάλυσης που προηγήθηκε, των συγκεκριμένων μεταβλητών.
Επιπρόσθετα, σε παρόμοια επίπεδα κινήθηκε και η στάση των ερωτώμενων απέναντι στην
ίδια την εταιρεία ή τον οργανισμό, όπου φάνηκε να μην διαφοροποιείται ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα,
οι ερωτώμενοι δήλωσαν πως η γνώμη τους για την εταιρεία ή τον οργανισμό που διαφημιζόταν στις
αναρτήσεις δεν διαφοροποιήθηκε προς το καλύτερο έπειτα από την παρατήρηση των συγκεκριμένων
αναρτήσεων από τους ίδιους. Ας σημειωθεί ότι στο ερωτηματολόγιο με αναρτήσεις που περιείχαν
τόσο εικόνα όσο και κείμενο συνδυαστικά, οι ερωτώμενοι φάνηκαν όχι τόσο αρνητικοί όπως στις
άλλες δύο συνθήκες αλλά εξέφρασαν ουδετερότητα αναφορικά με την διαφοροποίηση της στάσης
που αναφέραμε προηγουμένως.
Εύκολα λοιπόν, μπορεί κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα σύμφωνα με τα παραπάνω
ευρήματα, ότι αφενός η επίδραση του διαφημιστικού περιεχομένου στην πειθώ του δέκτη εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες και όχι μόνο από μία μεμονωμένη διαφημιστική δράση, όσο επιτυχημένα
και αν έχει διαμορφωθεί αυτή και αφετέρου σε επίπεδο περιεχομένου, μία διαφήμιση η οποία θα
συνδυάζει δημιουργικό κείμενο και εικόνα, ίσως και να επιφέρει πιο ουσιαστικές επιδράσεις στην
διαμόρφωση ή μεταβολή στάσης του καταναλωτή τόσο για το προϊόν όσο και για την εταιρεία την
ίδια, όπως επίσης και για την ενίσχυση πρόθεσης αγοράς.
Σχετικά με τα αποτελέσματα ως προς την επίδραση της διαφήμισης στην συμπεριφορά του
καταναλωτή, παρουσιάζουν το εξής ενδιαφέρον, καθώς οι ερωτώμενοι φάνηκαν να πλησιάζουν στην
συμφωνία με την δήλωση ότι οι αναρτήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανάληψη δράσης.
Αντίθετα, στην μέτρηση της πιο έμμεσης πράξης επίδρασης στην συμπεριφορά του ατόμου, που
εντοπίζεται στην προτίμηση του προβαλλόμενου προϊόντος στο μέλλον, οι ερωτώμενοι δεν έδειξαν
να επιδέχονται τέτοιου είδος επίδραση, με εξαίρεση όσους είδαν τις αναρτήσεις συνδυασμού
κειμένου και εικόνας που κυμάνθηκαν στην ουδετερότητα.
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Συνεχίζοντας, αναφορικά με τα ευρήματα για την επίδραση της διαφήμισης στην αντίληψη
του καταναλωτή, τα αποτελέσματα αποτέλεσαν μία θετική έκπληξη και καθοριστική εξέλιξη για τα
ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις μας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ερωτώμενους οι
αναρτήσεις που είχαν δημιουργηθεί με εικόνα και με συνδυασμό κειμένου και εικόνας δεν
χαρακτηρίστηκαν ως «έξυπνες» από τους καταναλωτές, το αντίθετο μάλιστα. Κάτι το οποίο δεν
συνέβη στην περίπτωση των διαφημίσεων με αποκλειστική χρήση κειμένου, όπου οι καταναλωτές
ξεπέρασαν την ουδετερότητα και έδειξαν να βρίσκουν μάλλον ευφυή την χρήση κειμένου σαν
διαφημιστικό περιεχόμενο. Επιπλέον, ένα αξιοσημείωτο εύρημα εντοπίζεται με τους καταναλωτές
να δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν απαιτείται να δουν και δεύτερη φορά το διαφημιστικό μήνυμα
που περιείχε αποκλειστικά κείμενο προκειμένου να το κατανοήσουν πλήρως, κάτι που
επιβεβαιώνεται και από μία εναλλακτική κλίμακα μέτρησης όπου και εκεί φάνηκε ότι
αντιλαμβάνονται καλύτερα το περιεχόμενο του μηνύματος κειμένου από ότι αυτό της εικόνας. Τέλος,
το πιο ξεκάθαρο μήνυμα που έλαβαν οι καταναλωτές προήλθε από την ανάρτηση με συνδυασμό
περιεχομένου εικόνας και κειμένου μαζί.
Συμπερασματικά, τα παραπάνω αποτελέσματα της επιστημονικής μας έρευνας αποτελούν
το σημαντικότερο ίσως κομμάτι των ευρημάτων καθώς επιβεβαιώνουν με επιφύλαξη την ερευνητική
μας υπόθεση, που αν και αποτελεί πειραματική προσπάθεια, δείχνει ότι σε ένα κοινωνικό μέσο, μία
ανάρτηση κειμένου, έχει δυνατότητες, αφού αρχικά είναι ξεκάθαρη και ευφυής, όπως αποδείχτηκε
σύμφωνα με τις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Ωστόσο, θα θεωρούνταν μεροληπτική στάση από την πλευρά του ερευνητή να μην
αναφερθεί στο εύρημα που αναδεικνύει την ανάρτηση εικόνας της Unicef ως αυτή στην οποία
εστίασαν την προσοχή τους οι περισσότεροι ερωτώμενοι. Γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την σχετική
βιβλιογραφική επισκόπηση, σχετικά με την σημασία της επίκλησης στο συναίσθημα στην δημιουργία
της διαφήμισης ως μια αποδεδειγμένα επιτυχημένη τεχνική προσέλκυσης της προσοχής του δέκτη
(Moriarty, Mitchell και Wells 2012, Solomon 2012).
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Τέλος, σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν κατά τον έλεγχο γνωστικών επιδράσεων της
διαφήμισης στον καταναλωτή. Οι κυριότεροι μηχανισμοί μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαπίστωση ύπαρξης ή μη επιδράσεων στο μυαλό και τις σκέψεις του καταναλωτή ήταν ο έλεγχος
αναγνώρισης και ο έλεγχος ανάκλησης μνήμης χωρίς καμία βοηθητική υποστήριξη. Ένα από τα
κυριότερα ευρήματα που εντοπίστηκαν είναι η ύπαρξη εξαρτημένης σχέσης μεταξύ της ανάκλησης
και της δημιουργικής συνθήκης του διαφημιστικού περιεχομένου. Δηλαδή, αποδεικνύεται, ότι τα
επίπεδα αποτύπωσης του μηνύματος στην μνήμη του δέκτη και η επιτυχημένη ανάκληση αυτών
σχετίζονται άμεσα και άρα διαφοροποιούνται ανάλογα με την μορφή του διαφημιστικού μηνύματος,
κάτι το οποίο είχε υποστηριχτεί και στην σχετική βιβλιογραφία (Ambler και Burne 1999, Heath &
Nairn, 2005).
Ταυτόχρονα, βλέπουμε ότι οι Έλληνες καταναλωτές κατάφεραν και στα τρία ερωτηματολόγια
να αναγνωρίσουν και να ανακαλέσουν σχεδόν στο απόλυτο ποσοστό, ανεξάρτητα από την μορφή της
ψηφιακής διαφήμισης, κάθε εταιρεία που προβλήθηκε στις αναρτήσεις που προηγήθηκαν. Σκόπιμο
κρίνεται σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε την ύπαρξη σχετικού συνδέσμου (link) του ιστότοπου
κάθε εταιρείας στην ανάλογη ανάρτηση, χωρίς όμως να προχωράμε στο αυθαίρετο συμπέρασμα, ότι
τα υψηλά ποσοστά ανάκλησης οφείλονται σε αυτό, καθώς είναι κάτι το οποίο δεν αποδεικνύεται
μέσω της συγκεκριμένης επιστημονικής ανάλυσης.
Επιπρόσθετα, όπως, επισφραγίζεται και από την ανάλυση κειμένου που πραγματοποιήσαμε
για την αντίστοιχη κλίμακα μέτρησης, οι καταναλωτές όπως επισημάνθηκε και στην επισκόπηση της
σχετικής γραμματείας (Greenwald και Leavitt 1984) δύναται να προχωρήσουν στα στάδια που ορίζει
η επεξεργασία ενός διαφημιστικού μηνύματος και μετέπειτα στην ανάκληση των γνωστικών τους
αντιδράσεων κατά την διαδικασία, ωστόσο παραμένει ένα εξαιρετικά δύσκολο πόνημα που απαιτεί
τόσο την πρόθεση και συγκέντρωση του δέκτη όσο και τα κατάλληλα χαρακτηριστικά από την πλευρά
της διαφήμισης. Έτσι λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο, η πλειονότητα των καταναλωτώνερωτώμενων όταν τους ζητήθηκε να περιγράψουν τι πέρασε από το μυαλό τους όταν παρατηρούσαν
τις απαντήσεις, δεν έδωσαν κάποια συγκεκριμένη απάντηση, με εξαίρεση τους δέκτες διαφημίσεων
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με χρήση εικόνας οι οποίοι εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους αναφορικά με τον όγκο αδιάφορων και
φλύαρων, όπως τις χαρακτήρισαν οι ίδιοι, διαφημίσεων που κατακλύζουν καθημερινά το κατά τα
άλλα κοινωνικό μέσο Instagram.
Κλείνοντας, άξιο σχολιασμού κρίνεται το εύρημα σχετικά με τις αναρτήσεις που
αποτελούνταν αποκλειστικά από στοιχείο κειμένου, όπου παρατηρήθηκε έντονη προσπάθεια από
τους ερωτώμενους να οπτικοποιήσουν εκούσια και αυθόρμητα και ύστερα να περιγράψουν το
μήνυμα το οποίο εμφανιζόταν σε κάθε διαφήμιση.

5.2 Πρακτικές Συνέπειες για τον κλάδο της Διαφήμισης
Η αξία και οι δυνατότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πλέον αδιαμφισβήτητες και η
αξιοποίηση των εργαλείων που προσφέρονται από τις ελληνικές εταιρείες ολοένα και αυξάνεται
μέρα με την ημέρα, με κύριο στόχο την διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών. Εξίσου ραγδαία όμως
είναι και η εξέλιξη του τεχνολογικού υπόβαθρου της ψηφιακής διαφήμισης στα κοινωνικά μέσα με
αποτέλεσμα η οργάνωση, ο συντονισμός ενεργειών, η ευελιξία και η καινοτομία να αποτελούν τα
μοναδικά αξιοποιήσιμα στοιχεία που προσφέρονται στον επαγγελματικό κλάδο της διαφήμισης και
το ανάλογο υπεύθυνο τμήμα κάθε επιχείρησης. Αξιοποιώντας τα προαναφερθέντα, τα στελέχη
μάρκετινγκ στοχεύουν στην πολυπόθητη επίτευξη μιας επιτυχημένης διαφημιστικής εκστρατείας και
την επικράτηση έναντι του ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της συγκεκριμένης επιστημονικής έρευνας και τα συμπεράσματα που
παρατέθηκαν νωρίτερα ανακύπτει η ανάγκη για τους υπεύθυνους της παραγωγής ψηφιακού
διαφημιστικού περιεχομένου να επαναπροσδιορίσουν την έννοια του ίδιου του περιεχομένου,
δίνοντας παράλληλα βαρύτητα στην φύση του ίδιου του κοινωνικού μέσου.
Ο όγκος των διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η παρεμβατική φύση των
μηνυμάτων προώθησης, παρατηρήσαμε ότι δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στον δέκτηκαταναλωτή όπως ενόχληση, εκνευρισμό και αδιαφορία, τα οποία γενικεύονται και έχουν ως
αποτέλεσμα την διαμόρφωση μιας γενικότερα αρνητικής στάσης ως προς τις ίδιες τις εταιρείες. Έτσι
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προτείνεται, να υιοθετηθεί, τόσο η διαφοροποίηση της τελικής μορφής του διαφημιστικού
περιεχομένου όσο και η επαναπροσέγγιση του τρόπου προέλκυσης του δέκτη, με στόχο την αποφυγή
ανεπιθύμητων ενεργειών από τον καταναλωτή. Συνεπώς, το υπεύθυνο τμήμα μάρκετινγκ μιας
εταιρείας οφείλει να επιδίδει περισσότερο σεβασμό και ιδιαίτερη προσοχή ως προς την τοποθέτηση
διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών όπως
αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Ιδιαίτερα, τονίζεται, η αναγκαιότητα δημιουργίας νέων, πρωτότυπων και περισσότερο
εξατομικευμένων μορφών διαφημιστικού περιεχομένου, με σαφή, περιεκτικό και αποτελεσματικό
χαρακτήρα και γιατί όχι αντισυμβατικό. Όπως μας έδειξε και η παρούσα επιστημονική έρευνα, αξίζει
το υπεύθυνο τμήμα, να προχωρήσει σε μικρή αλλαγή νοοτροπίας, μιας και υπάρχουν μικρές
εκφάνσεις θετικότητας απέναντι σε τέτοιου τύπου πειραματικές δράσεις.
Όπως είδαμε στο παρόν εγχείρημα, ο δέκτης διακατέχεται από μία ανοιχτή διάθεση απέναντι
σε νέες μορφές δημιουργικού περιεχομένου και σαφώς κατανοεί το περιεχόμενο ακόμη και αν
διαφέρει από το συνηθισμένο. Εμείς επιχειρήσαμε εξερευνητικά την εφαρμογή ενός πειραματικού
μοντέλου, το οποίο είναι από την φύση του αντίθετο με την υπόσταση του κοινωνικού μέσου
Instagram, δημιουργώντας μία διαφήμιση με περιεχόμενο κειμένου μέσα στην καρδία ενός
κοινωνικού μέσου που στηρίζει την ύπαρξη του στον διαμοιρασμό φωτογραφίας και βίντεο.
Τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα που λάβαμε, έχουν την βάση και την αιτιολόγηση τους
στην σύγχρονη καθημερινότητα, όπου εντοπίζεται ο σημερινός καταναλωτής να αντιμετωπίζει
καθημερινά έναν μη προσπελάσιμο όγκο εικόνων από αναρίθμητες πηγές όπως η τηλεόραση, το
διαδίκτυο, το κινητό τηλέφωνο, οι διαφημίσεις δρόμου, οι αφίσες, και πολλά περισσότερα.
Η υιοθέτηση τέτοιων ή και παρόμοιων τεχνικών διαφημιστικής φύσης όπως αυτές που
αναλύθηκαν εκτενώς, εκτιμάται ότι μακροχρόνια ενδέχεται να επιφέρει ανατροπή της
προκατάληψης που διακατέχει το ελληνικό καταναλωτικό κοινό απέναντι στην κατάχρηση του χώρου
των κοινωνικών μέσων με απώτερο στόχο την κερδοφορία των εταιρειών που διαφημίζονται σε
αυτά. Τέλος, υποστηρίζεται ότι θα επέλθει αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης με το
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καταναλωτικό κοινό και θα προσδώσει ένα νέο επικοινωνιακό χαρακτήρα στην ελληνική
πραγματικότητα.

5.3 Περιορισμοί και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Η παρούσα επιστημονική έρευνα έχει ως στόχο την διερεύνηση της επίδρασης που επιφέρει στην
καταναλωτική συμπεριφορά η αποκλειστική χρήση κειμένου στην διαφήμιση σε περιβάλλον ενός
μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε τρείς φορές με
τρία ερωτηματολόγια και τρείς διαφορετικές συνθήκες προκειμένου να προχωρήσουμε σε
συγκριτική εξαγωγή συμπερασμάτων. Προκειμένου να θεωρήσουμε ότι υπάρχει απόλυτη αξιοπιστία
στα ευρήματα μας και να οδηγηθούμε σε εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο του ελληνικού
πληθυσμού, θα έπρεπε να είχαμε χρησιμοποιήσει κατά την διαδικασία δειγματοληψίας επιλογή
δείγματος πιθανότητας, αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και όχι δείγματος ευκολίας, όπως τελικά
επιλέχθηκε.
Επιπρόσθετα για τον περιορισμό της αδυναμίας απάντησης και λόγω περιορισμένου χρόνου,
προχωρήσαμε στην διαμόρφωση τριών ξεχωριστών ερωτηματολογίων που διαμοιράστηκαν σε τρία
διαφορετικά δείγματα ατόμων. Αυτή η απόφαση πάρθηκε αρχικά λόγω φόβου ότι αν ζητούσαμε στο
ίδιο άτομο να εκτεθεί και στις τρείς συνθήκες και να επαναλάβει την συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου για τρείς φορές, θα υπήρχε πολύ μικρότερη συμμετοχή ατόμων στην έρευνα λόγω
του περιορισμένου χρόνου που προτίθεται να διαθέσει κάποιος για συμμετοχή σε τέτοιου είδους
έρευνες. Ταυτόχρονα, υπήρχε η εξής αμφιβολία, κατά πόσο το ίδιο άτομο θα απαντούσε
συγκεντρωμένα και ειλικρινά στο σύνολο των ερωτήσεων, όταν αφενός η συμπλήρωση
πραγματοποιείται ψηφιακά χωρίς επίβλεψη του ερευνητή και αφετέρου οι ερωτήσεις
επαναλαμβάνονται ανά συνθήκη με αποτέλεσμα να επέρχεται ενδεχομένως κούραση και ανία στον
συμμετέχοντα και ο ίδιος να καταλήγει να δίνει μηχανικές απαντήσεις.
Με βάση τα παραπάνω που αναφέρθηκαν, συνοψίζεται η πρόταση επανάληψης μίας έρευνας με
το ίδιο ερευνητικό ενδιαφέρον και πεδίο, αυτή την φορά με αντιπροσωπευτικό δείγμα πιθανότητας
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αλλά και την ταυτόχρονη διεξαγωγή μίας αιτιολογικής έρευνας με διεξαγωγή πειράματος στο
εργαστήριο, όπου θα διερευνηθεί αναλυτικότερα η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, δηλαδή, της
αποκλειστικής χρήσης κειμένου στην διαφήμιση και της καταναλωτικής συμπεριφοράς, προκειμένου
να αποσαφηνιστεί αν υπάρχει και ποια είναι η φύση της σχέση αυτής.
Επίσης, κρίνεται σημαντικός ίσως και απαραίτητος, ο εμπλουτισμός των μετρήσεων των
ειδών των επιδράσεων που επιφέρει το διαφημιστικό περιεχόμενο στην συμπεριφορά του
καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψιν περισσότερα ή διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα.
Τέλος, προκειμένου να εξαχθούν πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα σχετικά με το κείμενο
στην ψηφιακή διαφήμιση, τις λειτουργίες και τις διαφοροποιήσεις που προκαλεί στην καταναλωτική
στάση και συμπεριφορά, είναι σκόπιμο να διεξαχθούν έρευνες παρόμοιου ερευνητικού
ενδιαφέροντος σε περισσότερα και διαφορετικά ψηφιακά μέσα διαφήμισης.
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Παράρτημα 1
Ερωτηματολογίου Νο.1 (Εικόνα)

Ανάρτηση Νο.1

Παρακαλώ δείτε προσεκτικά την ανάρτηση πριν προχωρήσετε στην επόμενη
σελίδα.
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1. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως:
1=Δεν μου άρεσε καθόλου — 5=Μου άρεσε πολύ
1
2
3
4
5

2. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως ήταν:
1=Αδιάφορη— 5=Ενδιαφέρουσα
1
2
3
4
5
3. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως ήταν:
1=Δυσάρεστη — 5=Ευχάριστη
1
2
3
4
5
4. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως ήταν:
1=Πολύ Συναισθηματική — 5=Πολύ Λογική
1
2
3
4
5

ΜΠΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2018-2019
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

84

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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5. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως ήταν:
1=Συνηθισμένη — 5=Πρωτότυπη
1
2
3
4
5

6. Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε το προϊόν της εταιρείας Quaker την επόμενη
φορά που θα αγοράσετε δημητριακά μετά από την ανάρτηση που είδατε
προηγουμένως;
1=Πολύ Απίθανο — 5=Πολύ Πιθανό
1
2
3
4
5
7. Υπήρχε εικόνα στην ανάρτηση;
Ναι
Όχι
Δεν θυμάμαι/Δεν ξέρω
8. Υπήρχε κείμενο στην ανάρτηση; (εκτός λογοτύπου, επωνυμίας και συνδέσμουlink)
Ναι
Όχι
Δεν θυμάμαι/Δεν ξέρω
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Ανάρτηση Νο.2
Παρακαλώ δείτε προσεκτικά την ανάρτηση πριν προχωρήσετε στην επόμενη
σελίδα.
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9. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως:
1=Δεν μου άρεσε καθόλου — 5=Μου άρεσε πολύ
1
2
3
4
5
10. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως ήταν:
1=Αδιάφορη— 5=Ενδιαφέρουσα
1
2
3
4
5
11. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως ήταν:
1=Δυσάρεστη — 5=Ευχάριστη
1
2
3
4
5
12. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως ήταν:
1=Πολύ Συναισθηματική — 5=Πολύ Λογική
1
2
3
4
5
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13. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως ήταν:
1=Συνηθισμένη — 5=Πρωτότυπη
1
2
3
4
5
14. Πόσο πιθανό είναι να προτιμήσετε την εταιρεία Aegean σε επόμενο ταξίδι σας
μετά από την ανάρτηση που είδατε προηγουμένως;
1=Πολύ Απίθανο — 5=Πολύ Πιθανό
1
2
3
4
5
15. Υπήρχε εικόνα στην ανάρτηση;
Ναι
Όχι
Δεν θυμάμαι/Δεν ξέρω
16. Υπήρχε κείμενο στην ανάρτηση; (εκτός λογοτύπου, επωνυμίας και συνδέσμουlink)
Ναι
Όχι
Δεν θυμάμαι/Δεν ξέρω
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ανάρτηση Νο.3
Παρακαλώ δείτε προσεκτικά την ανάρτηση πριν προχωρήσετε στην επόμενη
σελίδα.
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17. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως:
1=Δεν μου άρεσε καθόλου — 5=Μου άρεσε πολύ
1
2
3
4
5
18. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως ήταν:
1=Αδιάφορη— 5=Ενδιαφέρουσα
1
2
3
4
5
19. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως ήταν:
1=Δυσάρεστη — 5=Ευχάριστη
1
2
3
4
5
20. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως ήταν:
1=Πολύ Συναισθηματική — 5=Πολύ Λογική
1
2
3
4
5
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21. Η ανάρτηση που είδα προηγουμένως ήταν:
1=Συνηθισμένη — 5=Πρωτότυπη
1
2
3
4
5
22 Πόσο πιθανό είναι να συνεισφέρετε στο έργο τις Unicef (π.χ. κάνοντας κάποια
δωρεά ή αγοράζοντας είδη του οργανισμού) μετά από την ανάρτηση που είδατε
προηγουμένως;
1=Πολύ Απίθανο — 5=Πολύ Πιθανό
1
2
3
4
5
23. Υπήρχε εικόνα στην ανάρτηση;
Ναι
Όχι
Δεν θυμάμαι/Δεν ξέρω
24. Υπήρχε κείμενο στην ανάρτηση; (εκτός λογοτύπου, επωνυμίας και συνδέσμουlink)
Ναι
Όχι
Δεν θυμάμαι/Δεν ξέρω
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25.Παρακαλώ δηλώστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω
προτάσεις με βάση την ανάλογη κλίμακα.
Ούτε
Διαφωνώ
Έντονα

Διαφωνώ

ΣυμφωνώΟύτε

Συμφωνώ

Διαφωνώ
Οι αναρτήσεις θα μπορούσαν
να με παρακινήσουν να
αναλάβω δράση
Οι αναρτήσεις με παρακίνησαν
να προτιμήσω στο μέλλον τις
εταιρείες/οργανισμούς που
προβλήθηκαν
Μέσα από τις αναρτήσεις
πληροφορήθηκα για κάτι που
αγνοούσα
Όταν είδα τις αναρτήσεις μου
προκλήθηκε η επιθυμία να
μάθω περισσότερα για την
διαφημιζόμενη
εταιρεία/οργανισμό
Οι αναρτήσεις μου φάνηκαν
έξυπνες
Το μήνυμα που έλαβα από
κάθε ανάρτηση ήταν ξεκάθαρο
Δυσκολεύτηκα να αντιληφθώ
το μήνυμα των αναρτήσεων
Βλέποντας τις αναρτήσεις η
γνώμη μου για τις
εταιρείες/οργανισμούς άλλαξε
τις το καλύτερο
Νιώθω ότι πρέπει να δω και
δεύτερη φορά τις αναρτήσεις
ώστε να κατανοήσω πλήρως
το μήνυμα
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26. Ποια εταιρεία/οργανισμός προβάλλεται σε κάθε μία ανάρτηση που είδατε
προηγουμένως;
Ανάρτηση Νο.1

Ανάρτηση Νο.2

Ανάρτηση Νο.3

27. Ποια από τις 3 αναρτήσεις σας τράβηξαν περισσότερο την προσοχή;
Ανάρτηση Νο.1
Ανάρτηση Νο.2
Ανάρτηση Νο.3
Δεν θυμάμαι/Δεν ξέρω
28. Παρακαλώ γράψτε περιληπτικά τι πέρασε από το μυαλό σας όταν είδατε τις
αναρτήσεις;

29. Φύλο:
Άνδρας
Γυναίκα
30. Ηλικία:
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
65+
31. Μηνιαίο Προσωπικό Εισόδημα σε €:
0-750
751-1250
1251-1750
1751-2500
2500+
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32. Εκπαίδευση:
Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Κάτοχος Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού
33. Επαγγελματική Κατάσταση:
Αναζήτησή Εργασίας
Εργαζόμενος
Φοιτητής/Σπουδαστής
Άλλο

ΜΠΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2018-2019
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

94

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Αναρτήσεις Ερωτηματολογίου Νο.2 (Κείμενο)

Ανάρτηση Νο.1

Παρακαλώ δείτε προσεκτικά την ανάρτηση πριν προχωρήσετε στην επόμενη
σελίδα.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ανάρτηση Νο.2
Παρακαλώ δείτε προσεκτικά την ανάρτηση πριν προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ανάρτηση Νο.3
Παρακαλώ δείτε προσεκτικά την ανάρτηση πριν προχωρήσετε στην επόμενη
σελίδα.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Αναρτήσεις Ερωτηματολογίου Νο.3 (Συνδυασμός)

Ανάρτηση Νο.1

Παρακαλώ δείτε προσεκτικά την ανάρτηση πριν προχωρήσετε στην επόμενη
σελίδα.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ανάρτηση Νο.2
Παρακαλώ δείτε προσεκτικά την ανάρτηση πριν προχωρήσετε στην επόμενη
σελίδα.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ανάρτηση Νο.3
Παρακαλώ δείτε προσεκτικά την ανάρτηση πριν προχωρήσετε στην επόμενη
σελίδα.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Παράρτημα 2
Πίνακας 1

Πίνακας 2
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Πίνακας 3

Πίνακας 4
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Πίνακας 5

Πίνακας 6
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