
Διαφημιστικά μέσα- 
Πλεονεκτήματα και 

Μειονεκτήματα 

Ομάδα: Θεοδώρα- Έλλη Ζωηρού 

Χρήστος Καπαγεώρογλου 

Χρήστος Καραγκούνης 

Δέσποινα Καρυοφύλλη 



Τηλεόραση 

Πλεονεκτήματα: 
 Τεράστιος αριθμός 

δεκτών 
 Χαμηλό κόστος 

ανά χιλιάδα 
 Οπτικοακουστικό  

μέσο (Εικόνα-
ήχος-κίνηση) 

 Μεγάλο κύρος 
 Γεωγραφική και 

δημογραφική 
επιλεκτικότητα. 

Μειονεκτήματα: 
• Υψηλό συνολικό κόστος 
• Το μήνυμα φθείρεται πολύ 

εύκολα 
• Θετική, αλλά μη συγκράτηση 

μηνύματος. 
• Το μέγεθος της 

ακροαματικότητας δεν είναι 
δεδομένο 

• Περιορισμένος χρόνος για 
prime-time αυξάνει 
απαγορευτικά το κόστος              
(400+ euro/sec) 



Διαδίκτυο 

Πλεονεκτήματα 
 Εύκολη ανάκτηση 

πληροφοριών. 
 Υψηλή επιλεκτικότητα. 
 Δυνατότητα ανάδρασης. 

Το κοινό της διαδικτυακής 
διαφήμισης λειτουργεί 
ενεργά και όχι παθητικά. 

 Υψηλή χωρητικότητα 
πληροφορίας 

 Έλεγχος 
αποτελεσματικότητας. 

 Απεριόριστος χρόνος 
διαφημιστικής προβολής. 

Μειονεκτήματα 
 Τεράστιος 

αριθμός 
διαφημίσεων. 

 Έλλειψη 
πρωτοτυπίας. 

 Δυνατότητα 
εξαπάτησης. 



Ραδιόφωνο 

Πλεονεκτήματα 
 Η δυνατότητα 

«στοχευμένης» 
διαφήμισης. 

 Η διαφήμιση 
χαρακτηρίζεται από 
μεσότητα και 
οικειότητα.  

 Σχετικά μικρή 
χρηματική δαπάνη. 

 Οι διαφημίσεις στο 
ραδιόφωνο 
δημιουργούν slogan. 

Μειονεκτήματα 
 Το μήνυμα είναι μόνο 

ακουστικό. 
 Το ραδιόφωνο ως 

μέσο έχει χάσει το 
κύρος του. 

 Η «ζωή» του 
μηνύματος είναι 
σύντομη. 

 Τα επίπεδα θορύβου 
είναι αυξημένα στο 
ραδιόφωνο (π.χ. 
παράσιτα) 



Εφημερίδες 

Πλεονεκτήματα 

 Αγοράζεται για να 
διαβασθεί. 

 Κάθε περιοχή έχει και 
την δικιά της. 

 Διαβάζεται από αρκετά 
μέλη της οικογένειας. 

 Οι διαφημίσεις 
μπαίνουν αμέσως. 

 Σχετικά χαμηλού 
κόστους. 

Μειονεκτήματα 
 Δεν είναι πάντα 

επιλεκτική όσον αφορά 
τις 
κοινωνικοοικονομικές 
ομάδες. 

 Έχει σύντομη ζωή 
(πετιέται!) 

 Περιορισμένες 
αναπαραγωγικές 
δυνατότητες. 

 Ο μεγάλος όγκος τους 
εμποδίζει την έκθεση 
στην διαφήμιση. 



Περιοδικά 

Πλεονεκτήματα 

 Κοινωνικοοικονομική 
επιλεκτικότητα. 

 Μακρά ζωή 

 Κύρος 

 Γεωγραφική 
επιλεκτικότητα 

 Διαβάζονται με 
άνεση. 

 

Μειονεκτήματα 

 Υψηλό κόστος 

 Οι διαφημίσεις 
αργούν να 
μπουν. 

 



Κινηματογράφος 

Πλεονεκτήματα: 
 Σχετικά χαμηλό κόστος 
 Προσφέρεται ιδιαίτερα για την 

έμμεση και πιο αποδοτική 
διαφήμιση, δηλαδή την προβολή 
προϊόντων που χρησιμοποιούν οι 
ηθοποιοί στη διάρκεια της 
ταινίας (καπνού, ποτών, 
ρουχισμού, αυτοκινήτων κ.λπ.) 

 Οι δέκτες παρακολουθούν τις 
διαφημίσεις ακόμα και χωρίς να 
το θέλουν 

 Οι διαφημίσεις υπάρχουν τόσο 
στην οθόνη όσο και σε αφίσες, 
stand και στις συσκευασίες των 
φαγητών και ποτών. 

Μειονεκτήματα: 
• Χαμηλός αριθμός 

δεκτών, αφού η 
προτίμηση της λαϊκής 
μάζας είναι η 
τηλεόραση ως μέσο 
ψυχαγωγίας. 

• Το μήνυμα μπορεί να 
«ξεχαστεί» κατά τη 
διάρκεια της ταινίας. 



Αφίσες 

Πλεονεκτήματα 

 Χαμηλό κόστος 

 Το μήνυμα μπορεί 
να τοποθετηθεί 
κοντά στο σημείο 
πώλησης 

 Γεωγραφική 
επιλεκτικότητα. 

 Προβάλλονται 24 
ώρες το 24ωρο. 

Μειονεκτήματα 

 Σύντομο και απλό 
μήνυμα. 

 Σχεδόν καμία 
δημογραφική, 
κοινωνική, οικονομική, 
ψυχολογική κτλ 
επιλεκτικότητα. 

 Δυσκολία προσέλκυσης 
προσοχής. 

 Οικολογικοί-κοινωνικοί 
προβληματισμοί. 

 



Διάσημα Πρόσωπα 

Πλεονεκτήματα: 

 Χρησιμοποιούνται κυρίως στην 
έμμεση διαφήμιση. Ένας γνωστός 
ηθοποιός ή ένας δημοφιλής 
τραγουδιστής πληρώνεται π.χ. για 
να αναφέρει παρεμπιπτόντως σε 
συνέντευξή του ότι η αγαπημένη 
του κρέμα ή μάρκα αυτοκινήτου ή 
το αγαπημένο του άρωμα είναι το 
Τάδε). 

 Η διαφήμιση είναι αποδοτική γιατί 
οι θεατές παρακολουθώντας 
κάποια ταινία ταυτίζονται με τον 
πρωταγωνιστή και όταν αυτός 
διαφημίσει κάποιο προϊόν 
σπεύδουν να το αγοράσουν. 

Μειονεκτήματα: 
• Η διαφήμιση αυτή απευθύνεται 

σε άτομα που είναι πνευματικά 
αδρανή χωρίς πνευματική 
εγρήγορση. Ωστόσο, δεν είναι 
όλα τα άτομα ίδια. Άρα το 
πλήθος των δεκτών είναι 
περιορισμένο. 



 Σημεία που το κοινό 
βλέπει αναγκαστικά 
(π.χ. στις φανέλες 
ομάδων 
ποδοσφαίρου ή στα 
πλάγια των γηπέδων, 
που είναι ορατά 
διαρκώς σχεδόν σε 
όλες τις φάσεις ενός 
ποδοσφαιρικού 
αγώνα). Ωστόσο, η 
διαφήμιση αυτή είναι 
μικρής διάρκειας. 

Άλλα διαφημιστικά μέσα είναι: 

• Αντικείμενα προώθησης του 
διαφημιζόμενου θέματος. Δηλαδή, 
μικροαντικείμενα που χαρίζονται με 
αγορές (μαγνητάκια, στικάκια, αναπτήρες 
κ.λπ.) και φέρουν ονομασίες ή λογότυπα 
και σχέδια που ταυτίζονται με έναν 
διαφημιζόμενο, καθώς και πιάτα ή 
ποτηράκια του καφέ, όπου ο πελάτης 
βλέπει τη διαφήμιση καθώς πίνει μια 
γουλιά από το ρόφημα ή το ποτό του. 
Όμως, τα αντικείμενα αυτά για πολλούς 
είναι ασήμαντα και καταλήγουν ίσως και 
απευθείας στα σκουπίδια. 



Τέλος 


