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Αποκλειστική καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΓΕ, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας study.eap.gr, είναι η Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020. 
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Εκφώνηση 2ης ΓΕ 

Ένα αθλητικό σωματείο επιθυμεί να αξιοποιήσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του για 

την καλοκαιρινή περίοδο κατά την οποία, γενικά, χρησιμοποιούνται ελάχιστα σε σχέση 

με την κανονική περίοδο. Για το λόγο αυτό σκοπεύει να διοργανώσει μια ημερήσια 

καλοκαιρινή κατασκήνωση (Δευτέρα με Παρασκευή π.χ. από τις 7:30 - 15:30) για 

παιδιά ηλικίας 6-12 ετών (kids summer camp) για ορισμένες (4-8) εβδομάδες, αμέσως 

μετά τη λήξη του σχολικού έτους. Οι υπεύθυνοι (διοικητικό συμβούλιο) του αθλητικού 

σωματείου κατέληξαν στην απόφαση να προσελκύσουν 120 παιδιά, θεωρώντας ότι οι 

διαθέσιμες εγκαταστάσεις και έμψυχο δυναμικό είναι επαρκείς για να υποστηρίξουν 

και να προσφέρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες για αυτά. Γνωρίζοντας ότι είστε 

σύμβουλος Μάρκετινγκ που ειδικεύεται σε θέματα επικοινωνιακής πολιτικής, 

απευθύνθηκαν σε εσάς, προκειμένου να τους υποβάλλετε προτάσεις που θα ενισχύσουν 

την αποδοχή της ημερήσιας καλοκαιρινής κατασκήνωσης μεταξύ των κατοίκων της 

περιοχής σας. Σε αυτό το πλαίσιο, καλείστε να προσεγγίσετε αναλυτικά, 

εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα τα κάτωθι θέματα.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η «επικοινωνία μάρκετινγκ» αναφέρεται σε όλες εκείνες τις πηγές που δημιουργούν 

ερεθίσματα μάρκετινγκ και που έχουν ως σκοπό να προκαλέσουν μια συγκεκριμένη 

αντίδραση από τον δέκτη, η οποία είναι η πραγματοποίηση μιας συναλλαγής 

(Βαλάκας, 2008, σελ. 17). Μέσα από την διαδικασία της επικοινωνίας Μάρκετινγκ 

συντελείται μια σειρά από ενέργειες που οδηγούν στην επιλογή του βέλτιστου 

σχεδίου για την μάρκα (Βαλάκας, 2008, σελ. 149-150). 
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ΘΕΜΑ 1  
 

α) Να προτείνετε και να αναλύσετε τους στρατηγικούς και 

τακτικούς στόχους της επικοινωνίας Μάρκετινγκ για τη 

συγκεκριμένη ημερήσια καλοκαιρινή κατασκήνωση (βαρύτητα 

15%).  

 

 ΘΕΩΡΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ Β. ΣΕΛ.154-162 

 

Επικοινωνία μάρκετινγκ είναι η διαδικασία μέσω της οποίας πληροφορίες για έναν 

οργανισμό και για αυτό που προσφέρει μεταδίδονται σ ένα επιλεγμένο κοινό στόχος. 

Μήνυμα μάρκετινγκ είναι κάθε πληροφορία που απευθύνεται σε ένα επιλεγμένο κοινό 

και επιδιώκει μια συγκεκριμένη ανταπόκριση. Σκοπός των ΟΕΜ είναι η εκδήλωση από 

το κοινό-στόχος μιας συγκεκριμένης ανταπόκρισης, διαχρονικά σταθερής, ώστε να 

εξασφαλίζεται προσήλωση στη μάρκα και την επιχείρηση. Όλες οι δραστηριότητες 

ΕΜΚΤ θα πρέπει να συγκλίνουν σε ένα σταθερό και ενιαίο μήνυμα.  

•Συντονισμός σημαίνει ότι επιτυγχάνεται σύνθεση, συνέργεια και συνέπεια 

μηνυμάτων.  

•Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της επικοινωνίας και της 

απόδοσης των πόρων που επενδύθηκαν. Επιδίωξη της ΕΜΚΤ είναι να ενταχθεί η 

μάρκα στις άμεσα αποδεκτές και τα οφέλη που προσφέρει να ανακαλούνται εύκολα 

από την μνήμη. 

Το σχέδιο ΕΜΚΤ αποτελεί μια γραπτή περιγραφή των αποφάσεων που λαμβάνονται 

σχετικά με στόχους, ενέργειες και δαπάνες που αφορούν την ΕΜΚΤ της επιχείρησης 

για μια χρονική περίοδο. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: 

 1. Επιλογή κοινού-στόχος. 2. Καθορισμός στόχων επικοινωνίας 3. Επιλογή βασικού 

μηνύματος και του μείγματος προβολής. 4. Καθορισμός δαπανών. 

Οι στόχοι του γραπτού σχεδίου ΕΜΚΤ θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, μετρήσιμοι και 

χρονικά προσδιορισμένοι. 

Κάθε σχέδιο ΕΜΚΤ πρέπει να πληροί τρεις βασικές προϋποθέσεις για να είναι σωστά 

διαμορφωμένο (Βαλάκας, 2008, σελ. 153) :  
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1. να απευθύνεται σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς – κοινό – στόχος,  

2. να επιδιώκει ειδικούς στόχους επικοινωνίας και  

3.να εκπληρώνει τον επιθυμητό σκοπό με βάση τους περιορισμούς πόρων που 

διαθέτει. 

Με βάση αυτήν την προσέγγιση διαμορφώνονται όλα τα στοιχεία ΜΚΤ ώστε να 

αλληλοσυμπληρώνουν την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μάρκετινγκ 

(ΕΜΚΤ). Η στρατηγικοί και τακτικοί στόχοι επικοινωνίας μάρκετινγκ πρέπει να είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένοι, ώστε να καλύπτουν αποτελεσματικά την επικοινωνία της 

εταιρικής ταυτότητας, τη σύνδεση της εικόνας με γεγονότα, καθώς και την 

ενημέρωση του κοινού στόχου για την επιχείρηση (Βαλάκας, 2008, σελ.151-155). 

Στρατηγικοί και τακτικοί στόχοι 

Οι στόχοι του σχεδίου επικοινωνίας μάρκετινγκ μιας επιχείρησης είναι οι γραπτές 

δηλώσεις που προσδιορίζουν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να πετύχουν οι 

υπεύθυνοι επικοινωνίας από την υλοποίηση του σχεδιασμού. Είναι πάρα πολύ 

σημαντικό οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί, μετρήσιμοι και χρονικά προσδιορισμένοι 

(Βαλάκας, 2008, σελ. 179). 
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Οι στόχοι εκείνοι που ορίζουν το γενικότερο πλαίσιο δράσης της επιχείρησης αλλά και 

δίνουν το στίγμα της εικόνας της στην αγορά ονομάζονται στρατηγικοί ενώ, οι στόχοι 

που σχετίζονται με την υλοποίηση της επιθυμητής προσήλωσης και εκδήλωσης 

θετικής στάσης στο προϊόν ή την υπηρεσία, μέσω εξειδικευμένων πρακτικών 

ενημέρωσης, ονομάζονται τακτικοί και κινούνται εντός των κατευθυντηρίων που 

ορίζουν οι στρατηγικοί στόχοι. Θα λέγαμε ότι οι στρατηγικοί στόχοι περιέχουν τους 

τακτικούς υπό τη μορφή εργαλείων επίτευξής τους. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, οι  

μπορούν να εκφραστούν ως εξής: 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Παρακίνηση τουλάχιστον του 30% των γονιών και κηδεμόνων του κοινού- 

στόχος, που ενδιαφέρεται για summer camp, να εξετάσει την επιλογή των 

υπηρεσιών του αθλητικού σωματείου, από την πρώτη κιόλας περίοδο λειτουργίας, 

δηλαδή τον Ιούνιο του 2020. 

2. Προσέλκυση τουλάχιστον 20% των πελατών- χρηστών υπηρεσιών 

κατασκήνωσης να δοκιμάσουν τις παροχές του kids summer camp, μέσα στην 

καλοκαιρινή περίοδο, για κάποιες εβδομάδες από τις 15/6 έως τις 31/8/2020. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ, αφού ένας ευρύτερος στρατηγικός στόχος διευκρινίζεται και εξειδικεύεται με 
περισσότερους τακτικούς. 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Προκειμένου να ενδυναμωθεί το αποτέλεσμα στρατηγικών στόχων απαραίτητη είναι 

και η θέσπιση τακτικών στόχων, που θα εξειδικεύσουν την επικοινωνιακή στρατηγική 

για τη μάρκα. Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι:  

 

1. Αύξηση της ενημερότητας της έναρξης λειτουργίας της κατασκήνωσης, με ένταση 

προβολής, ώστε να είναι η μάρκα “kids summer capm”  αναγνωρίσιμη από 
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τουλάχιστον το 50% των γονιών του κοινού- στόχος, έως την έναρξη της 

περιόδου. 

2. Κατανόηση της χρησιμότητας των υπηρεσιών του camp, με την αναλυτική 

παρουσίαση των ωφελειών που θα έχει το παιδί, που θα ασχολείται κατά βάση με 

αθλητικές δραστηριότητες, έτσι ώστε τουλάχιστον το 50% αυτών που θα έρθουν 

σε επαφή με τη μάρκα να πειστούν να τη δοκιμάσουν, έως την έναρξη της 

καλοκαιρινής περιόδου. 

3. Ανάπτυξη θετικής στάσης για τη μάρκα από την πρώτη κιόλας επαφή, ώστε να 

επιτευχθεί επαναληψιμότητα μέσω του χτισίματος εμπιστοσύνης με τους γονείς- 

πελάτες με αποτέλεσμα και τη σύσταση της κατασκήνωσης και σε άλλους γονείς 

με συνομήλικα παιδιά. 

4. Παρακίνηση σε δράση και άμεση αγορά των υπηρεσιών του camp μέσω της 

συσχέτισης με συναισθήματα, όπως αίσθηση εμπιστοσύνης, ασφάλειας, 

συνέπειας, ανταπόκρισης, ευγένειας, κατανόησης έτσι ώστε όταν ο γονιός 

χρειαστεί την υπηρεσία του αθλητικού σωματείου, να την ανακαλέσει εύκολα από 

τη μνήμη του. 

Άλλοι στόχοι μπορεί να είναι : 

--Ανάκληση στην μνήμη το καταναλωτικού κοινού στόχου των κύριων σημείων της 

διαφήμισης κατά 50%  

--Αύξηση θετικής στάσης απέναντι στο προϊόν κατά 30% από ένα αριθμό Ψ 

νοικοκυριών για την επόμενη διαχειριστική περίοδο 

--Επίτευξη αναγνωρισιμότητας από το …% του κοινού- στόχος έως …./20 

-- Προσέλκυση πελατών από τον ανταγωνισμό, μέσω της αναγνώρισης της 

ανωτερότητας αυτού του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ summer camp, σε σχέση με τα συμβατικά. 
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1β) Να ορίσετε κατά τρόπο τεκμηριωμένο τις κατηγορίες του 

άμεσου και του έμμεσου κοινού στόχος του αθλητικού σωματίου 

για τη συγκεκριμένη ημερήσια καλοκαιρινή κατασκήνωση 

(βαρύτητα 15%).   

 

Θεωρία θα βρείτε στον τόμο Β, σελ.157-159 και ειδικά πίνακας 4 

Ως άμεσο - κοινό στόχος ορίζεται το σύνολο των δυνητικών καταναλωτών που η 

επιχείρηση επιδιώκει να τους πουλήσει το προϊόν, ή την υπηρεσία της.  

Έμμεσο κοινό- στόχος είναι το σύνολο των ατόμων, στο οποίο  η επιχείρηση δεν 

επιδιώκει την απευθείας πώληση, αλλά τη διαμόρφωση θετικής στάσης για τη μάρκα 

και την επιχείρηση έτσι ώστε αυτά τα άτομα με τη σειρά τους, να επηρεάσουν θετικά 

τους καταναλωτές για αγορά του προϊόντος  (Βαλάκας, 2008, σελ.158-159). 

Ο προσδιορισμός του κοινού στόχος γίνεται μέσα από την διαδικασία αναγνώρισης 

των χαρακτηριστικών αυτών που επηρεάζουν την άποψη του για τις αγορές που θα 

κάνει. Τα χαρακτηριστικά αυτά ταξινομούνται ως εξής (Βαλάκας, 2008, σελ.158) : 

• Δημογραφικά : Ηλικία ,Φύλο κ.α. 

• Ψυχογραφικά : Συγκεκριμένες στάσεις αγοραστών  

• Στάδιο ζωής ( lifestage ) : Η αλλαγή του τρόπου ζωής με  το πέρασμα σε νέο 

στάδιο και τρόπος ζωής (lifestyle) : Χαρακτηριστικά άμεσα συνδεδεμένα με 

τον τρόπο ζωής μεγάλων υποσυνόλων του πληθυσμού . 
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Κατηγορίες ΑΜΕΣΟΥ κοινού-στόχου 

ΕΜΚΤ 

1. Πελάτες με προσήλωση στη μάρκα 
2. Πελάτες του ανταγωνισμού 
3. Συχνοί χρήστες 
4. Μέσοι χρήστες 
5. Περιστασιακοί χρήστες 
6. Πιθανοί χρήστες 
7. Πελάτες-άτομα 
8. Πελάτες-νοικοκυριά 
9. Κανάλια διανομής 
10. Ιδιωτικές επιχειρήσεις 
11. Επαγγελματίες 
12. Δημόσιες επιχειρήσεις 

 

ΕΜΜΕΣΟ- ΚΟΙΝΟ- ΣΤΟΧΟΣ 

ΤΗΣ ΕΜΚΤ 

1. Εργαζόμενοι στην επιχείρηση 
2. Διαμορφωτές κοινής γνώμης 
3. Προμηθευτές πρώτων υλών και 

εξοπλισμού 
4. Εταιρείες συμβουλευτικών 

υπηρεσιών 
5. Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί 
6. Εταιρείες επενδύσεων και ιδιώτες 

επενδυτές 
7. Τα μαζικά μέσα επικοινωνίας 
8. Η κυβέρνηση 
9. Η τοπική αυτοδιοίκηση 
10. Κοινωνικές οργανώσεις 
11. Περιβαλλοντικές οργανώσεις 
12. Η ευρύτερη κοινή γνώμη 

Το κοινό-στόχος μιας μάρκας και γενικότερα της επικοινωνίας μάρκετινγκ, αναφέρεται 

στην ομάδα ατόμων, με κοινά χαρακτηριστικά ,που λαμβάνει και εξηγεί τα μηνύματα 

marketing, διαμορφώνοντας στάσεις και συμπεριφορές (Βαλάκας, 2008, σελ.157). 

ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2-3 ΚΟΙΝΑ-ΣΤΟΧΟΥΣ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ 
ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. 

Με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, στην περίπτωση του kids summer camp: 

ΑΜΕΣΟ ΚΟΙΝΟ- ΣΤΟΧΟΣ 

 Γονείς και κηδεμόνες, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, μέσου μορφωτικού και 

εισοδηματικού επιπέδου, με παιδιά από 6-12 ετών, κάτοικοι της περιοχής, εργαζόμενοι 

και οι δύο, που αναζητούν μια μορφή δημιουργικής και αθλητικής απασχόλησης για 

το παιδί τους, για την περίοδο πριν και μετά τις οικογενειακές καλοκαιρινές διακοπές. 

 Ζευγάρια με παιδιά από 6-12 ετών, κάτοικοι διαφόρων περιοχών, ανώτερης 

μόρφωσης και οικονομικής κατάστασης, που αγαπούν τον αθλητισμό και θέλουν και 

τα παιδιά τους να γυμνάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους, έτσι ώστε να διατηρούν 

μια υγιή φυσική κατάσταση. Αυτοί οι γονείς επιλέγουν κατασκήνωση με αθλητικές 

δραστηριότητες όχι απαραίτητα γιατί εργάζονται και δεν έχουν άλλη λύση, αλλά γιατί 

ως λάτρεις των αθλημάτων θεωρούν αυτή τη μορφή απασχόλησης πιο 

αποτελεσματική για τα παιδιά τους. 
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ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΙΝΟ- ΣΤΟΧΟΣ 

Στην κατηγορία αυτού του κοινού μπορούν να ενταθούν τα ακόλουθα τμήματα της 

αγοράς, γενετικά θα επηρεάσουν θετικά αυτούς που αγοράζουν υπηρεσίες 

κατασκήνωσης. 

1. Το προσωπικό της επιχείρησης 

2. Οι δάσκαλοι, γυμναστές και παιδαγωγοί της περιοχής που θεωρούν θετική την 

ύπαρξη αθλητικής κατασκήνωσης για τους μαθητές τους και επιβεβαιώνουν την 

επιλογή του κοινού – στόχος (κάτοικοι της περιοχής, γονείς παιδιών ηλικίας 6-12 

ετών). 

2. Οι διαμορφωτές κοινής γνώμης, δηλαδή εκείνα τα άτομα που μοιράζονται τη 

γνώμη τους για τις μάρκες, και επηρεάζουν την άποψη των άλλων καταναλωτών για 

αυτές. Τα άτομα αυτά είναι συνήθως αυτά που εκφράζουν  την άποψή τους σε blogs 

και στα social media, αυτοί που γράφουν αξιολογήσεις για μάρκες σε Forums, κ.ο.κ.  

3. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στο διαδίκτυο αλλά και τα παραδοσιακά μέσα όπως 

ο τύπος και τηλεόραση, θα πρέπει να πειστούν για να αξία της μάρκας ώστε να 

επικοινωνούν μόνο θετικά μηνύματα για αυτήν.  

4. Η ευρύτερη κοινή γνώμη, αφού εάν αυτή διαμορφώσει θετική στάση για το 

αθλητικό σωματείο, τότε θα είναι ευκολότερη η διείσδυση της μάρκας στην ελληνική 

αγορά, που αποτελείται από καταναλωτές που έχουν πρότυπα συνδεδεμένα με την 

εθνική κουλτούρα, δηλαδή αυτή που αναζητά την κοινωνική αποδοχή στις 

προτιμήσεις των μελών της- καταναλωτών της αγοράς. 
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ΘΕΜΑ 2 

 

Στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ, να 

αναδείξετε το μείγμα προβολής που εσείς θεωρείτε κατάλληλο για 

την αποτελεσματικότερη προβολή της συγκεκριμένης ημερήσιας 

καλοκαιρινής κατασκήνωσης, και να περιγράψετε αναλυτικά τις 

διαστάσεις του εν λόγω μείγματος και τις αντίστοιχες ενέργειες 

προβολής που εσείς προτείνετε. (βαρύτητα 40%) 

 

Θεωρία θα βρείτε στον τόμο Β, σελ.28-36 , πίνακας 2, σελ.36, και γενικά στο κεφάλαιο 9 

 

ΜΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

Η σύνθεση του μείγματος προβολής εξαρτάται από το κοινό – στόχος και τα 

χαρακτηριστικά του, καθώς και από το ίδιο το προϊόν, όπως και τον τρόπο εισαγωγής 

του προϊόντος/ υπηρεσίας στην αγορά. Οι διαδικασίες αυτές δίνουν με τη σειρά τους 

ευελιξία στην επιχείρηση για την δυνατότητα πολλών δραστηριοτήτων προβολής. 

Το μείγμα προβολής αποτελεί τον συνδυασμό της προσωπικής πώλησης, της 

διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων και της προώθησης των πωλήσεων των 

προϊόντων με στόχο την δημιουργία ζήτησης από τους καταναλωτές (Βαλάκας,2008, 

σελ 28-29). Για την δημιουργία ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ θα πρέπει 

να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες δραστηριότητες μάρκετινγκ και να 

χρησιμοποιηθούν όλες οι προσφερόμενες μορφές προβολής, ούτως ώστε να είναι 

επιτυχημένο το λανσάρισμα της κατασκήνωσης. 

Επομένως, τα στελέχη μάρκετινγκ για λογαριασμό του αθλητικού σωματείου , θα 

πρέπει να καλύψουν κάθε δυνατή δραστηριότητα προκειμένου να πετύχουν την 

δημιουργία ζήτησης των πελατών. Αναλυτικά: 
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Δραστηριότητα = 

 

διαφήμιση 

Μέσα προβολής = 

 

ραδιόφωνο και διαδίκτυο 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

ΠΡΟΒΟΛΗΣ= 

 Ραδιοφωνική διαφήμιση με σποτάκια κατά διάρκεια πρωινών 
κυρίως εκπομπών, που θα ακούν οι καταναλωτές – γονείς 
παιδιών ηλικίας 6-12 ετών, κατά τη διάρκεια της διαδρομής 
τους για τη δουλειά ή όταν πηγαίνουν οι γονείς τα παιδιά στο 
σχολείο. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να γίνει γνωστό το 
όνομα του Αθλητικού  Σωματείου και να ανακληθεί από τη 
μνήμη του καταναλωτή, όταν αυτός βρεθεί αντιμέτωπος με 
το ζήτημα της επιλογής τρόπου απασχόλησης του παιδιού του 
τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν έχει σχολείο πριν και μετά 
τις προγραμματισμένες οικογενειακές διακοπές. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δημόσιες σχέσεις 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ= δελτία τύπου, συνεντεύξεις, αρθρογραφία αφιερώματα στα 
περιοδικά και στις εφημερίδες- ένθετα ειδικές εκδηλώσεις με τη 
συμμετοχή του τύπου, ενημερωτικές επισκέψεις. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ= 

Για παράδειγμα θα χρειαστεί να στείλει ένα δελτίο τύπου σε 
εφημερίδες και περιοδικά καθώς και στα social media, με τη 
μορφή ανακοίνωσης που θα περιλαμβάνει ένα κείμενο που θα 
παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση και πληροφόρηση για τη 
νέα μάρκα και  τα οφέλη της, ευκολία και καλές τιμές που θα 
προσφέρει στον καταναλωτή την ασφάλεια, αξιοπιστία και 
δημιουργική απασχόληση των παιδιών, κ.ο.κ. 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ= ΚΟΥΠΟΝΙΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ= 

Διανομή flyers έξω από τα σχολεία, διοργάνωση ειδικής 

ενέργειας προβολής με τη δωρεάν περιήγηση - παρουσίαση 

στους χώρους του σωματείου ώστε να πείθονται για τα 

χειροπιαστά στοιχεία της μάρκας. 

Από τον ακόλουθο πίνακα του τόμου Β μπορείτε να βρείτε κι άλλες δραστηριότητες και μέσα 
προβολής για να προτείνετε. 
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J. Wannamaker, 1926 

ΘΕΜΑ 3  

3. Εξηγείστε τους τρόπους και τις διαδικασίες που θα 

ακολουθούσατε προκειμένου να αξιολογήσετε την 

αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής εκστρατείας που 

υλοποίησε το συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο.  

Θεωρία για την απάντησή σας θα βρείτε στο Κεφάλαιο 4 ενότητα 4.4 σελ.127-129 και 

ενότητα 6.1., σελ. 192-193 και 6.4, ΣΕΛ.217-226 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6.4. ΠΡΙΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΥΤΟ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

 

Πολλοί είναι οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν μια επιχείρηση στην αναζήτηση 

τρόπων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής εκστρατείας. 

Καταρχάς το κόστος της διαφήμισης, το οποίο είναι μεγάλο και σημαντικό να γνωρίζει 

ο επιχειρηματίας, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορίζει το κατάλληλο ύψος της 

δαπάνης με επιδίωξη την αύξηση των πωλήσεων. Επιπλέον, με τον έλεγχο 

αποτελεσματικότητας είναι δυνατή η βελτίωση, διόρθωση και ενίσχυση των 

διαφημιστικών μηνυμάτων για να προσεγγίζουν καλύτερα το κοινό-στόχος. 

«Είμαι σίγουρος ότι τα μισά λεφτά που ξοδεύω για τη Διαφήμιση είναι χαμένα. Το πρόβλημα 

είναι ότι δεν γνωρίζω ποια μισά!» 
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Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης 

είναι η ύπαρξη συγκεκριμένων, ξεκάθαρων, ποσοτικά και χρονικά προσδιορισμένων 

στόχων, επιλογή των κατάλληλων μέσων και πρόβλεψη για διορθωτικές κινήσεις. 

 

Η γενική αναφορά στο ότι μια διαφήμιση ήταν πετυχημένη, είναι αόριστη και υπάρχει 

η δυνατότητα να ερμηνευτεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους π.χ. έπεισε το κοινό, 

δημιούργησε φήμη και πελατεία, διαμόρφωσε την εικόνα του προϊόντος, αύξησε την 

εμπιστοσύνη του κοινού στο προϊόν, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του καταναλωτή.  

Μόνο άν έχουν καθοριστεί οι στόχοι του διαφημιστικού προγράμματος, θα μπορούσε 

να αξιολογηθεί και να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα μιας . διαφημιστικής 

εκστρατείας. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι αν η επιχείρηση επιθυμεί άμεσα και 

μετρήσιμα αποτελέσματα, θα πρέπει να θέσει συγκεκριμένους και ακριβείς στόχους, 

ενώ ταυτόχρονα θα διατυπώνει και τις μεθόδους με τις οποίες θα αξιολογούνται τα 

αποτελέσματά της. Αλλά ακόμη και όταν έχουν καθοριστεί οι στόχοι, δεν είναι 

πάντοτε εφικτό να αξιολογηθεί με ακρίβεια η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης 

γιατί η αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων καθιστά την όλη διαδικασία 

πολύπλοκη. 

 

[Βαλάκας, 2008, ενότητα 6.1.,σελ.192) 
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Με επίκεντρο την παραπάνω θεωρία και τον πίνακα που ακολουθεί πρέπει να 
προτείνετε μεθόδους μέτρησης αποτελεσματικότητας που θεωρείτε κατάλληλες για το 
αθλητικό σωματείο. Προσοχή. Υποθέτουμε ότι πρόκειται για μεσαίου μεγέθους 
επιχείρηση που δε διαθέτει απεριόριστους πόρους για διαφημιστική έρευνα. Συνεπώς 
προτείνουμε με σύνεση και ορθολογισμό το τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει για να 
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής εκστρατείας. 

•  

Μέθοδοι Προκαταρκτικού Ελέγχου της Διαφήμισης  (Βαλάκας, 2008, σελ.220-

222) 

• Ερωτηματολόγιο  

• «Εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις»– Focus Groups  

• Σημειώσεις που καταγράφουν όσοι εκτίθενται στο προκαταρκτικό διαφημιστικό 

μήνυμα  

• Ταχυτοσκόπιο (μετράει την ταχύτητα αντίδρασης του πελάτη στο διαφημιστικό 

μήνυμα) 

• Η διαστολή της κόρης του ματιού [Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι η 

κόρη του ματιού διαστέλλεται ανάλογα με το ενδιαφέρον του εξεταζόμενου προς τη 

διαφήμιση που του παρουσιάζεται] 

• Η μέτρηση έκκρισης σάλιου από τους σιελογόνους αδένες 

• Ψυχογαλβανόμετρο (ανιχνευτής ψεύδους- εντοπίζει μικρές κινήσεις- αντιδράσεις 

του πελάτη) 
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Τα αποτελέσματα της διαφήμισης δεν φτάνουν άμεσα στην επιχείρηση, όπως στις 

προσωπικές πωλήσεις, έτσι ώστε το τμήμα μάρκετινγκ να έχει την ευελιξία και τη 

δυνατότητα προσαρμογής της δράσης του στην κατεύθυνση ανάλογα με τα 

υπάρχοντα δεδομένα. Η χρονική υστέρηση της "επαναπληροφόρισης” μπορεί να 

μειωθεί σε διάρκεια, όταν η επιχείρηση συγκεντρώνει πληροφορίες για τις αντιδράσεις 

και την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών σχετικά με το διαφημιζόμενο 

προϊόν- υπηρεσία, όπως π.χ. τι τον έκανε εντύπωση, τι θυμάται, τι επηρέασε τις 

προτιμήσεις με τις διαθέσεις του. Η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών οδηγεί 

παράλληλα στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης που έχει 

προβληθεί την τελευταία χρονική περίοδο, διότι μπορεί ο απώτερος στόχος να είναι 

η αγορά του προϊόντος και η αύξηση του όγκου πωλήσεων αλλά στις βραχυχρόνιες 

περιόδους θα πρέπει να διαπιστωθεί αν η διαφήμιση προσέλκυσε την προσοχή του, 

αν τη διάβασε, την είδε ή την άκουσε, αν του παρακίνησε το ενδιαφέρον και αν 

επηρέασε τις προτιμήσεις του. 

Μέθοδοι «εκ των υστέρων» Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας  

• Έλεγχοι αναγνώρισης  

• Έλεγχοι ανάκλησης της μνήμης  

 

Συμπληρωματικοί μέθοδοι «εκ των υστέρων» μέτρησης  

• Μέθοδοι μέτρησης της πειθούς  

• Άμεση μέτρηση της αποτελεσματικότητας 
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Στην περίπτωση του αθλητικού σωματείου προτείνεται η μέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας της διαφήµισης, πριν από την πραγµατοποίηση της 

διαφηµιστικής εκστρατείας, με τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής έρευνας- στο 

διαδίκτυο- δηλαδή αποστολή μειλ, με το οποίο οι ειδικοί σύμβουλοι διαφήμισης 

ζητούν από έναν αριθµό καταναλωτών της αγοράς – στόχου της διαφήµισης να 

συµµετέχουν σε βαθµολογικά ερωτηµατολόγια, τα οποία απαρτίζονται από ερωτήσεις 

όπως:  

• από τις συγκεκριµένες διαφηµίσεις ποια θα σε τραβούσε να αποκτήσεις τη 

συγκεκριµένη υπηρεσία;  

• ή ερωτήσεις που σαν θέµα τους έχουν την αναγνωσιµότητα ενός προϊόντος.  

Εκείνες που έχουν την µεγαλύτερη βαθµολογία, έχουν και τη µεγαλύτερη 

δυνατότητα επιτυχίας.  

Επίσης η ομάδα μάρκετινγκ του αθλητικού σωματείου μπορεί να μετρήσει την 

αποτελεσµατικότητα της µε διαφόρους τρόπους όπως από τις εκκρίσεις που 

παράγει ο ιδρωτοποιός αδένας του ανθρώπου, µε τους κτύπους της καρδιάς και 

την µέτρηση τους και µε τη την κίνηση των µατιών κατά την ανάγνωση ενός 

περιοδικού µε διαφηµίσεις µέσω φωτογραφίας του kids summer camp.  
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Για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της διαφήµισης µετά την περάτωση της 

διαφηµιστικής εκστρατείας, υπάρχουν επίσης διάφοροι µέθοδοι που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για το αθλητικό σωματείο και την προβολή του νέου καλοκαιρινού 

camp (Βαλάκας, 2008, σελ.222-223):   

• Έλεγχοι αναγνώρισης  

Ο συμμετέχων στην έρευνα υποβάλλεται - με την τεχνική της συνέντευξης - σε 

ερωτήσεις σχετικά με τις διαφημίσεις που αξιολογούνται, ενώ ταυτόχρονα 

συγκεντρώνονται ορισμένα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία,- φύλο) των καταναλωτών. 

μπορεί σε γενικές γραμμές να δώσει το βαθμό επιτυχίας που έχει η διαφήμιση στην 

προσέλκυση και διατήρηση της προσοχής του αναγνώστη. Ταυτόχρονα παράγει 

πληροφορίες για το βαθμό επιτυχίας που έχουν οι διαφημίσεις των αναγνωστικών 

προϊόντων] 

• Έλεγχοι ανάκλησης της μνήμης  

Σε αντιπροσωπευτικά επιλεγμένο δείγμα καταναλωτών, με τη μέθοδο της 

συνέντευξης, οι ερωτώμενοι καλούνται να θυμηθούν πόσες διαφημίσεις είδαν στα 

υπό εξέταση μέσα επικοινωνίας. Ο πιο ακριβής τρόπος είναι, όταν η ανάκληση της 

μνήμης επιτυγχάνεται χωρίς καμία βοήθεια από τον υπεύθυνο της συνέντευξης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η επικοινωνία μιας μάρκας είναι ένα πολύπλοκο εγχείρημα, με δεδομένη τη δυσκολία 

που υπάρχει σε μια έντονα μεταβαλλόμενη ανταγωνιστική αγορά να διακριθεί μια 

εταιρεία που διαθέτει παρεμφερείς υπηρεσίες και διεκδικεί τα ίδια μερίδια αγοράς, με 

τους άλλους παίκτες. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η προοπτική της θετικής έκβασης μιας 

επικοινωνιακής προσπάθειας, είναι συνάρτηση πολλών διαστάσεων, ανάμεσα στις 

οποίες βρίσκονται και τα βήματα μιας καλοσχεδιασμένης ΕΜΚΤ για τη μάρκα.  
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