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ΤΌΜΟΣ Β – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 

 

Ενότητα 1.1  -  Ορισμός και ρόλος των Δραστηριοτήτων Προβολής 

 

«Υπάρχει επικοινωνία χωρίς πώληση, δεν υπάρχει όμως πώληση χωρίς 

επικοινωνία» 

 

1.1.1. Ο σκοπός και οι γενικοί στόχοι της προβολής 

 

Σε ένα πρώτο επίπεδο, η προβολή εξασφαλίζει και συντονίζει μέσα και τεχνικές ώστε να 

φτάσει στην αγορά-στόχο η υπόσχεση που αποτυπώνεται στο μείγμα μάρκετινγκ.  Σ΄ ένα 

δεύτερο επίπεδο, συνδέει την υπόσχεση αυτή με την ικανοποίηση μιας ανάγκης, την 

επίλυση ενός προβλήματος, την εκπλήρωση μιας επιθυμίας, τα πλεονεκτήματα και τα 

οφέλη που προσφέρει μια συγκεκριμένη μάρκα. 

 

Ως προβολή (promotion) ορίζεται ο συντονισμός της προσπάθειας δημιουργίας διαύλων 

πληροφόρησης και πειθούς με στόχο την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών ή την 

προώθηση ιδεών. 

 

Το μάρκετινγκ μέσω της προβολής επιδιώκει να:  

 

a) πληροφορήσει το κοινό για τα προϊόντα που προσφέρει, τη χρήση τους, την τιμή 

τους, τα σημεία πώλησής τους, κλπ 

b) διαφοροποιήσει το προϊόν και τη μάρκα από αυτά που προσφέρει ο ανταγωνισμός 
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c) πείσει για τα πλεονεκτήματα ενός προϊόντος ή μιας μάρκας, ώστε να δημιουργηθεί 

θετική στάση, απόφαση για δοκιμή, επανάληψη της αγοράς και προσήλωση στη 

μάρκα 

 

d) παρακινήσει τον πελάτη στη λήψη μιας αγοραστικής απόφασης και την άμεση 

ανάληψη δράσης 

e) υπενθυμίσει οφέλη και θετικές εμπειρίες από προηγούμενες ανταλλακτικές 

σχέσεις του πελάτη με την επιχείρηση 

 

 

1.1.2. Το μείγμα προβολής 

 

Το μείγμα προβολής είναι:  

- Προσωπική πώληση 

- Διαφήμιση 

- Δημόσιες σχέσεις 

- Προώθηση των πωλήσεων 

 

 

1.1.3. Ορισμός των δραστηριοτήτων προβολής 

 

Κάθε Δραστηριότητα Προβολής ορίζεται με βάση τους στόχους που καλείται να επιτύχει, 

το ρόλο που παίζει στο μείγμα προβολής και τα μέσα που χρησιμοποιεί.   

Προσωπική πώληση:  αναφέρεται στην προσωπική επικοινωνία με την οποία ο πωλητής 

εντοπίζει και προσπαθεί να ικανοποίηση τις ανάγκες του υποψήφιου πελάτη με απώτερο 

σκοπό το όφελος και των δύο. 

Διαφήμιση:  είναι οποιαδήποτε, πληρωμένη από αναγνωρίσιμο φορέα, μορφή απρόσωπης 

παρουσίασης και προβολής ενός οργανισμού, προϊόντος, υπηρεσίας ή ιδέας. 

Δημόσιες σχέσεις:  είναι η σκόπιμη, προγραμματισμένη και διαρκής προσπάθεια για τη 

δημιουργία και τη διατήρηση αμοιβαίας κατανόησης, μεταξύ ενός οργανισμού και του 

κοινού με το οποίο αναπτύσσει σχέσεις 
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Προώθηση των πωλήσεων:  αποτελεί κάθε ενέργεια προβολής εκτός από την προσωπική 

πώληση, τη διαφήμιση και τις δημόσιες σχέσεις, η οποία έχει στόχο να παρακινήσει και 

να ενθαρρύνει την άμεση αγορά ενός προϊόντος ή και να διευκολύνει την πώλησή του. 

 

ΕΝΌΤΗΤΑ 1.2  -  ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΉΣ 

 

1.2.1 Η προσωπική πώληση 

 

Βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικής πώλησης είναι η επικοινωνία πρόσωπο με 

πρόσωπο, σε αντίθεση με την απρόσωπη μαζική επικοινωνία που χαρακτηρίζει τις 

περισσότερες από τις άλλες Δραστηριότητες Προβολής.  Η προσωπική πώληση δημιουργεί 

ζωντανή, άμεση και αμφίδρομη προσωπική σχέση μεταξύ του πωλητή και του πελάτη.  Η 

συνεργασία πελάτη-πωλητή, επιδρά θετικά στην ανάπτυξη σταθερής μακροχρόνιας 

σχέσης του πελάτη με την επιχείρηση.  Είναι αντίθετη με τη διαφήμιση γιατί είναι 

προσωπική και εξατομικευμένη επικοινωνία. 

 

1.2.2 Η διαφήμιση 

 

Η διαφήμιση αποτελεί μαζική μορφή επικοινωνίας μέσω της δημόσιας παρουσίασης 

τυποποιημένων μηνυμάτων.  Η έννοια της απρόσωπης επικοινωνίας, υποδηλώνει τη 

δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης μηνυμάτων σε ευρύτερα σύνολα ατόμων με χρήση 

ΜΜΕ.  Η διαφήμιση αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές δραστηριότητες του 

μείγματος προβολής.  Η δύναμη της είναι ποσοτική και ποιοτική.  Αποκτά διεισδυτικότητα 

μέσω της δυνατότητας επανάληψης.  Επίσης η διαφήμιση προσφέρει τη δυνατότητα 

διαφοροποίησης μιας μάρκας όταν οι άλλοι παράγοντες του μείγματος μάρκετινγκ δεν 

επιτρέπουν την ανάπτυξη άλλου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  Βέβαια, η διαφήμιση 

έχει και μειονεκτήματα όπως το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 

προσέλκυση της προσοχής του δέκτη καθώς και το μεγάλο κόστος. 
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1.2.3. Οι δημόσιες σχέσεις 

Οι δημόσιες σχέσεις οικοδομούν καλές σχέσεις με τις διάφορες ομάδες κοινού ενός 

οργανισμού μέσω:   

α)  της ανάπτυξης θετικής δημοσιότητας και καλής εταιρικής εικόνας και  

β)  της διαχείρισης και αντιμετώπισης αρνητικών φήμων και γεγονότων. 

 

Το κοινό-στόχος των δημοσίων σχέσεων μπορεί να είναι υπάρχοντες και πιθανοί πελάτες, 

αλλά και το προσωπικό της επιχείρησης, οι μέτοχοι, η τοπική κοινότητα, διάφορες 

κοινωνικές ομάδες, η ευρύτερη κοινή γνώμη. 

 

Δημοσιότητα είναι η μη πληρωμένη απρόσωπη μορφή παρουσίασης ενός μηνύματος 

σχετικά με έναν οργανισμό, προϊόν ή ιδέα.  Όπως και η διαφήμιση, χρησιμοποιεί τα ΜΜΕ 

και απευθύνεται σε μεγάλες ομάδες κοινού.  Η δημοσιότητα επιδιώκεται μέσω δελτίων 

Τύπου, άρθρων, συνεντεύξεων κλπ.  Το μέσο δεν αμείβεται για τη μετάδοση του 

μηνύματος.  Ο δέκτης αντιλαμβάνεται το μήνυμα ως «είδηση» που μεταδίδεται από το 

μέσο.  Το στοιχείο της είδησης, προσδίδει στο μήνυμα μεγαλύτερη αξιοπιστία σε σύγκριση 

με άλλες Δραστηριότητες Προβολής.  Το μειονέκτημα είναι ότι τα ΜΜΕ επιλέγουν εάν 

πότε κα πως θα μεταδώσουν το μήνυμα. 

 

Η χορηγία, αναφέρεται στην προβολή ενός οργανισμού, προϊόντος, υπηρεσίας ή ιδέας, 

μέσω της σύνδεσής του με ένα γεγονός, μια εκδήλωση ή έναν άλλο οργανισμό.   Βασική 

επιδίωξη είναι η δημιουργία και η βελτίωση της εικόνας της εταιρείας ή της μάρκας.  Ο 

αθλητικές εκδηλώσεις αποτελούν γνωστό πεδίο εφαρμογής δραστηριοτήτων χορηγίας.  

Άλλοι τομείς, μπορεί να είναι ο πολιτισμός, οι τέχνες κλπ. 
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1.2.4. Η προώθηση των πωλήσεων 

 

Ανάλογα με τον αποδέκτη, διακρίνουμε δύο κατηγορίες ενεργειών προώθησης των 

πωλήσεων:  

- Καταναλωτική, δηλ. προώθηση στον τελικό πελάτη 

- Εμπορική, δηλαδή προώθηση στα κανάλια διανομής 

 

Η προώθηση των πωλήσεων, ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιούνται, μπορεί να είναι 

περισσότερο ή λιγότερο απρόσωπη μαζική μορφή επικοινωνίας.  Επίσης, όταν προσφέρει 

κίνητρα που μπορούν να αναγνωριστούν ως πρόσθετη αξία για την μάρκα, προσελκύει την 

προσοχή και ωθεί σε πράξεις άμεσου χαρακτήρα. 

 


