
“PUT THE KOT DOWN SLOWLY”… 
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2ο ΓΕΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ



Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

   «Ο ίδιος ο θεός πιστεύει στη διαφήμιση:

 έβαλε τις καμπάνες στις εκκλησίες»

Sacha Guitry, 1885-1957, Γάλλος συγγραφέας  



Η αγγλική γλώσσα στις διαφημίσεις

παγκόσμιο εργαλείο επικοινωνίας

διαφημιζόμενα προϊόντα δυτικής προέλευσης

ευρύτερη διάχυση του προϊόντος

νεανικό αγοραστικό κοινό

παγκοσμιοποίηση της αγοράς

ξενομανία



Το check machine της Τασούλας

• απευθύνεται κυρίως στο 
νεανικό κοινό

• χρησιμοποιεί λογοπαίγνια 
και  έχει έντονη αίσθηση 
του χιούμορ

• το “tragic” γίνεται slogan 
όχι τόσο επειδή είναι  
αγγλική λέξη, όσο  λόγω 
της προφοράς  και του 
ύφους της Τασούλας.



Put the kot down slowly… και
Pull over the gaidar…

• παραπέμπει καθαρά σε ξένες 
αστυνομικές σειρές και ταινίες 

• ευρηματικότητα και χιούμορ 

• λογοπαίγνιο αγγλικής-
ελληνικής

• αν είχε χρησιμοποιηθεί  η  
ελληνική γλώσσα αντί της 
αγγλικής, η απήχηση και η 
επιτυχία  δεν θα ήταν οι ίδιες



Όταν η διαφήμιση σε κάνει πολλά χρόνια 
νεότερο… 

Ακούγονται οι λέξεις  duckface, 
selfie, filter, like που, ενώ είναι 
αναμενόμενες και καθημερινές στις 
συναλλαγές  των νέων, ακούγονται 
τουλάχιστον αστείες από στόματα 
ηλικιωμένων. Από τη μια προκαλούν 
γέλιο και ίσως θαυμασμό για τη 
ζωντάνια και το ταπεραμέντο των 
πρωταγωνιστών, από την άλλη δεν 
πείθουν ως ρεαλιστικές.



FOREVER FASTER – ευτυχώς που 
αναγνωρίζω τον αθλητή!

Η ίδια καμπάνια σε άλλες  
χώρες προβάλλεται στην 
εθνική τους γλώσσα 
(γαλλικά, ισπανικά, 
ιαπωνικά), ενώ στην  
Ελλάδα παρέμεινε στην 
αγγλική γλώσσα. Το 
προϊόν γίνεται άμεσα 
κατανοητό, το μήνυμα 
όχι.



Η ιστορία της διαφήμισης

 Διαφήμιση είναι η διαδικασία 

γνωστοποίησης και επηρεασμού 

του καταναλωτικού κοινού για ένα 

προϊόν ή μία υπηρεσία. Στην πιο 

απλή σημασία της η λέξη 

«διαφήμιση» σημαίνει: «να τραβάς 

την προσοχή σε κάτι», «να 

γνωστοποιείς κάτι σε κάποιον ή να 

τον πληροφορείς γι’ αυτό».

 Gillian Dyer 



Μέσα και Είδη διαφήμισης

     ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:   

• Τύπος                

• Ραδιόφωνο      

• Τηλεόραση   

• Φυλλάδια     

• Αφίσες        

• Διαδίκτυο

       ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:

• Εμπορική  διαφήμιση

• Παραπλανητική διαφήμιση

• Πολιτική διαφήμιση 

• Κοινωνική διαφήμιση

• Γκρίζα διαφήμιση  



Η κοινωνική διαφήμιση 
αποσκοπεί 

• στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού 
συνόλου για προσφορά βοήθειας σε 
διάφορες φιλανθρωπικές  ομάδες 

• στην ανάδειξη ευαίσθητων κοινωνικών 
ζητημάτων και στην ευρύτερη μετάδοση 
μηνυμάτων 

     Οι αγαπημένες μας: 

• Παστίλιες για τον πόνο του άλλου 
(Γιατροί χωρίς σύνορα)

• Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυo 
(Ελληνική Αστυνομία)

• Μην τους καταδικάζεις. Άκουσέ τους. 
(Action Aid Hellas)

 



ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

• Η ΕΔΕΕ ιδρύθηκε το 1968 με στόχο 
να αποτελέσει το επαγγελματικό 
όργανο που θα εκπροσωπεί τη 
διαφημιστική αγορά στην Ελλάδα 
και έλαβε το όνομα Ένωση 
Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδος. 

• Το 2000 η ΕΔΕΕ έκανε ένα μεγάλο 
βήμα, καθώς τα μέλη της 
αποφάσισαν ομόφωνα τη 
διεύρυνση της Ένωσης και τη 
μετεξέλιξή της σε έναν φορέα που 
εκπροσωπεί πλέον τον ευρύτερο 
κλάδο της επικοινωνίας.



Οι καλύτερες των καλύτερων 

Τι κάνει μια διαφήμιση 
επιτυχημένη; 

Το προϊόν, η επωνυμία, το 
μοντέλο που παίζει στη διαφήμιση 
ή το σλόγκαν; 

Ποιος κρίνει την πετυχημένη 
διαφήμιση; Ο θεατής, ο 
ισολογισμός της εταιρείας που 
διαφημίστηκε ή ο χρόνος; 

Εσείς με τι κριτήρια θα διαλέγατε 
την αγαπημένη σας διαφήμιση; 
Είναι η πιο αστεία, η πιο έξυπνη,   
η πιο καλλιτεχνική;



ΤΟ ΤΟΠ 10 ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ
(μετά από μια γρήγορη  δημοσκόπηση μεταξύ μας)

  10)  L 'Equipe Ad

    9)  Cosmote - Σήμα καμπάνα

    8)  ΟΠΑΠ- Λαϊκό λαχείο

    7)  Cosmote - DEALS for YOU-Hellenic Seaways 

    6)  Jumbo Christmas 2014 

    5)  Johnnie Walker-Keep Walking - android

    4)  Διαφήμιση Pizzeti της 7 Days

    3)  Cosmote-Ομορφάντρα μου 

    2)  Vodafone – Κίτσος -Τασούλα application tragic  

    1)  NOVA-Pull over the gaidar    
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ΡΩΤΗΣΑΜΕ 100 ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ…

Ταυτότητα της έρευνας 

Η  έρευνά μας διεξήχθη κατά τους μήνες Ιανουάριο – 

Φεβρουάριο 2015 στην ευρύτερη περιοχή της 

Δραπετσώνας με θέμα ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. Το πλήθος των ερωτηθέντων ήταν 

100 και προέρχονταν από τις τρείς ηλιακές ομάδες : έφηβοι 

– ενήλικες – ηλικιωμένοι, και από διάφορους εργασιακούς 

τομείς. Ακολουθούν  κάποια από τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν :



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ



• Στην ερώτηση με ποιο κριτήριο οι ερωτηθέντες επιλέγουν τα 
προϊόντα που αγοράζουν συνήθως, τα αποτελέσματα ήταν τα 
εξής: 

 

• Στο παραπάνω σχήμα υπολογίστηκαν τα ποσοστά, κατά τα 
οποία τα άτομα και στις τρεις ηλικιακές ομάδες επηρεάζονται για 
τις αγορές τους από τις διαφημίσεις.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τελικά η διαφήμιση είναι τέχνη ή επιστήμη;

Ή μήπως και τα δύο;

Κάποιες αποτελούν εικαστικά αριστουργήματα                           

   και κάποιες άλλες τεχνολογικά επιτεύγματα. 

Είτε το συνειδητοποιούμε  είτε όχι, επηρεάζουν την 

καταναλωτική μας συμπεριφορά, συζητάμε γι' αυτές και 

υιοθετούμε τα σλόγκαν τους. Θεωρούμε ότι στο μέλλον         

μας περιμένουν ακόμα πιο θεαματικές διαφημίσεις.                

Οπότε, ας τις απολαύσουμε! 



Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Αμπάζι Αλεξάνδρα

• Ελματζόγλου  Στέφανος 

• Ζησιμοπούλου – Πόποβα 
Ντιάνα 

• Ζυγκρίδης Σάββας 

• Μαλχασιάν Μηνάς 

• Μουχαρέμι Ρομίλντα

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ, ΠΕ06

• Μπλέτσα Αίγλη 

• Σιαφλάς Μιχάλης 

• Σκλάβου Κατερίνα

• Συργανίδης Λάζαρος 

• Τοροσιάν Δανιέλ 

• Τσιφτσής Κωνσταντίνος

• Φιλάρος Στέλιος 



ΠΗΓΕΣ 
•  http://diafimisi.wikispaces.com. 

•  http://el.wikipedia.org/wiki 

•  http://ti-einai.gr/koinoniki-diafimisi 

•  https://www.youtube

•  www.edee.gr/   


	Διαφάνεια 1
	Διαφάνεια 2
	Διαφάνεια 3
	Διαφάνεια 4
	Διαφάνεια 5
	Διαφάνεια 6
	Διαφάνεια 7
	Διαφάνεια 8
	Διαφάνεια 9
	Διαφάνεια 10
	Διαφάνεια 11
	Διαφάνεια 12
	Διαφάνεια 13
	Διαφάνεια 14
	Διαφάνεια 15
	Διαφάνεια 16
	Διαφάνεια 17
	Διαφάνεια 18
	Διαφάνεια 19

