Είναι η προβολή, με όλα τα μέσα, στο ευρύτερο κοινό
των πλεονεκτημάτων ενός προϊόντος, με σκοπό τη
διάδοση της φήμης του, ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις
του και να έχει οικονομική επιτυχία.
 Διαφήμιση είναι μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ του
παραγωγού του προϊόντος (πομπού) και του καταναλωτή
(δέκτη).
 Πολλοί την χαρακτηρίζουν όχι απλά ως επιστήμη αλλά
σαν τέχνη με στατιστική.


Τα ίχνη της διαφήμισης βρίσκονται στην αρχαιότητα.
Στην αρχαία Αθήνα και τη ρώμη υπήρχαν οι εμπορικοί
κήρυκες, γνωστοί ως <<ντελάληδες>>, οι οποίοι με
πληρωμή διαφήμιζαν διάφορα προϊόντα και διαλαλούσαν
την ποιότητα τους.
Στα νεότερα χρόνια, με την ανακάλυψη της
τυπογραφίας η διαφήμιση γνώρισε μεγάλη άνθηση. Το
17ο αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται διαφημίσεις στις
εφημερίδες του Λονδίνου.
Το 19ο αιώνα η διαφήμιση αναπτύχθηκε συστηματικά
και στη διάρκεια του ίδιου αιώνα εμφανίστηκαν τα
πρώτα διαφημιστικά γραφεία, κυρίως στις ΗΠΑ.

Σήμερα υπάρχουν διαφημιστικές εταιρίες που
είναι πλαισιωμένες από επιστήμονες (ψυχολόγους,
κοινωνιολόγους κλπ), εφαρμόζουν σύγχρονες
μεθόδους marketing και οργανώνουν
διαφημιστικές εκστρατείες. Αυτές ερευνούν την
αγορά με ειδικά τεστ, βρίσκουν τα διαφημιστικά
κείμενα ή τις ιδέες, μια ‘’χτυπητή’’ λέξη, ένα
‘’χτυπητό’’ χρώμα ή ‘’χτυπητές’’ εικόνες και
μελετούν τον τρόπο παρουσίασης τους στα Μ.Μ.Ε.
Έτσι η διαφήμιση γνωστοποιεί τα προϊόντα και
ωθεί τον άνθρωπο στην κατανάλωση.

Η διάδοση της διαφήμισης βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με
το καταναλωτικό πνεύμα των σύγχρονων βιομηχανικών
κοινωνιών το οποίο εξυπηρετεί. Οι αυξημένες
παραγωγικές δυνατότητες καθιστούν την διαφήμιση
αναγκαία για την προώθηση και κατανάλωση των
προϊόντων.
 Ο οξύς ανταγωνισμός που παρατηρείται σήμερα σε όλες
τους τομείς δραστηριότητας του ανθρώπου.
 Στη σημερινή εποχή τα πορίσματα της ψυχολογίας, της
κοινωνιολογίας και άλλων επιστημών θεμελίωσαν σε
επιστημονική βάση τη διαφήμιση.
 Οι τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει την μετάβαση
διαφημιστικών μηνυμάτων σε ευρεία κλίμακα με
πολυποίκιλα μέσα.




















Τηλεόραση:
Η τηλεόραση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση της διαφήμισης.
Παρέχει υψηλή κάλυψη και συχνότητα
Είναι σφοδρό μέσο (ήχος, εικόνα, κίνηση)
Δημιουργεί κύρος
Είναι το πιο ακριβοπληρωμένο μέσο διαφήμισης.
Η τιμή ρυθμίζεται ανάλογα με την ώρα προβολής της διαφήμισης
Η διάρκεια μια διαφήμισης συνήθως δεν υπερβαίνει τα 40’’
Υπάρχουν στοιχεία από έρευνες
Ραδιόφωνο:
Λειτουργεί ως βοηθητικό μέσο
Είναι ακουστικό μέσο και δεν περιέχει εικόνα.
Η μουσική, το κείμενο, οι φωνές των ομιλητών καθώς και το τζινγκλ συμβάλλουν
στην αποδοτικότητα της διαφήμισης.
Όπως και στην τηλεόραση η τιμή της διαφήμισης είναι ανάλογη με την ώρα που
προβάλλεται.








Τύπος (περιοδικά/εφημερίδες):
Έχουν εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης και χρώματος
Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής
Είναι δυναμικό μέσο(τέταρτη εξουσία)
Όσο μεγαλύτερη ζήτηση έχει το έντυπο, τόσο
ακριβότερα θα πουλήσει τις σελίδες του.
Βασικά στοιχεία για την επιτυχία του διαφημιζόμενου
προϊόντος είναι η θέση (ολοσέλιδη, πάνω δεξιά) καθώς
και το μέγεθος της γραμματοσειράς και της διαφήμισης.










Διαδίκτυο:
Είναι διαδραστηκό μέσο(ήχος, εικόνα, κίνηση)
Έχει χαμηλό κόστος
Έχουν πρόσβαση πολλοί χρήστες
Αφίσες:
Πανό, Πινακίδες σε σημεία που είναι ορατά από
πεζούς και οδηγούς ή επιβάτες οχημάτων. Ο νόμος
απαγορεύει πάντως να τοποθετούνται διαφημίσεις σε
σημεία που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή των
οδηγών




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




Σλόγκαν:
Slogan είναι η συμπύκνωση ή επικεφαλίδα του
κειμένου της διαφήμισης, με τρόπο που υποβοηθά
στην απομνημόνευση. Γι ‘αυτό θεωρείται
σημαντικός παράγοντας μια επιτυχημένης
διαφήμισης. Μπορεί να έχει προγραμματιστεί ή
προσχεδιαστεί, αλλά μπορεί να είναι και αυθόρμητο.
Για να πετύχει το σκοπό του πρέπει να είναι
σύντομο, ρυθμικό, κάποιες φορές να
ομοιοκαταληκτεί, να χρησιμοποιεί παρήχηση
ορισμένων γραμμάτων κι ακόμη να προτρέπει για
την αγορά.



Η γλώσσα της διαφήμισης:
Λεξιλόγιο: Χρησιμοποιούνται σπάνιες, ξένες και
εξεζητημένες λέξεις
Λογοπαίγνια: Χρήση του χιούμορ
Ομοιοκαταληξίες
Μηνύματα με ρυθμό
Παράλειψη άρθρων, προθέσεων, συνδέσμων
κτλ.(ελλειπτικός λόγος)



Η διαφήμιση ενισχύει την οικονομία μιας χώρας και
συμβάλλει στην πρόοδο της ,όταν η ενημέρωση της είναι
σωστή και στοχεύει στην εξυπηρέτηση του
καταναλωτικού κοινού και όχι στην εξαπάτηση του. Οι
υπερβολές, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, δημιουργούν
συνήθως αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα.

1 στις 4 θα βιώσουν κάποια μορφή κακοποίησης.

Στην πλειοψηφία τα θύματα κακοποιούνται από
γνωστό τους πρόσωπο.
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