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Πεξίιεςε 

 

Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

πσιήζεσλ ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Αξρηθά, εμεηάδνληαη δηάθνξεο έλλνηεο ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη δηάθνξα κνληέια ηφζν γεληθψο φζν θαη ζηε 

πεξίπησζε ησλ δηεζλψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν είλαη φηη νη δεκφζηεο ζρέζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε κηα 

επηρείξεζε θαζψο απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία κε ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αλαδεηρζνχλ ζε επηρεηξήζεηο κεγάιεο δεκνηηθφηεηαο, θήκεο θαη εηθφλαο. 

Σν εκπεηξηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν κε πνζνηηθή φζν θαη 

κε πνηνηηθή αλάιπζε. Ζ κελ πνζνηηθή δηεμήρζε κε ηελ δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ ζε 

δείγκα 126 θαηαλαισηψλ ελψ ε πνηνηηθή δηεμήρζε ζε δείγκα πέληε πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ Τθαληήο (αιιαληηθά), Barilla (δπκαξηθά), 

Bic (μπξαθάθηα), Perfetti (θαξακέιεο mentos) θαη ΗΟΝ (ζνθνιάηεο). Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζε γεληθέο γξακκέο δειψλνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, σζηφζν ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη 

άιινη (ππνθεηκεληθνί) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα θαη ηελ θεξδνθνξία 

ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο ζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, πξνηηκήζεηο, απφςεηο θ.ιπ. 

 

Λέμεηο-Κιεηδηά: Γεκφζηεο ζρέζεηο, εηαηξηθή εηθφλα, απνηειεζκαηηθφηεηα δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ, πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, απφςεηο θαηαλαισηψλ απφςεηο επηρεηξήζεσλ. 
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Abstract 

 

This thesis aims to explore the impact of public relations on enhancing corporate 

image and promoting sales to multinational companies. Initially, various public 

relations concepts, as well as various models, are examined in general as well as in the 

case of international public relations. What is observed on a theoretical level is that 

public relations play an important role in an enterprise, as it is one of the key tools 

with which a business can become one of great popularity, reputation and image. 

The empirical part of the research was carried out with both quantitative and 

qualitative analysis. The quantification was carried out by distributing questionnaires 

to a sample of 126 consumers while the quality was conducted on a sample of 5 

people from multinational production companies of Yfantis, Barilla, Bic, Perfetti and 

ION. Overall results indicate the importance of public relations in strengthening 

corporate image and sales growth, but there may be other (subjective) factors that 

affect business image and profitability such as consumer attitudes, preferences, 

opinions etc. 

 

Key words: Public relations, corporate image, public relations effectiveness, 

multinational enterprises, consumer views, business views. 
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1. Δηζαγσγή 

1.1. Ζ επηινγή ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ  

 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα παγθφζκην πεξηβάιινλ θαη ν 

απμεκέλνο αληαγσληζκφο αιιά θαη ν απμεκέλνο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ε 

δξαζηεξηφηεηα ζε μέλεο αγνξέο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ θάζε θνξά θνηλσληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ ζέηνπλ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ζηελ πξψηε 

γξακκή ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ηηο παξαδνζηαθέο ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ θαη ηηο ζπλδπάδνπλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (e-pr) θαη πξνηάζζνπλ 

ηελ έλλνηα ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη δηαδξαζηηθφηεηαο κε ηα θνηλά 

ελδηαθέξνληνο. ε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη πην άκεζε 

θαη πην δηεπξπκέλε απφ πνηέ, νη πνιπεζληθέο εθαξκφδνπλ δηεζλείο δεκφζηεο ζρέζεηο 

γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ εηαηξηθή ηνπο εηθφλα θαη θήκε θαη λα αληεπεμέιζνπλ ζηνλ 

απμαλφκελν αληαγσληζκφ ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Πιένλ, ηα 

πξνγξάκκαηα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ηηο ηνπηθέο αγνξέο θαη 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ management πηνζεηψληαο κηα θαζνιηθή 

θηινζνθία, γλσζηή σο «think global, act local», πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα 

γεσθεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηβάιιεη ην παγθφζκην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ. 
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1.1.1. Αηηηνιφγεζε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ ζρέζε σλ  

απφ ηηο πνιπεζληθέο  

 

Oη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ζπρλά πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο πνπ δελ 

ζπλάδνπλ κε ηελ ηνπηθή αγνξά εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ αιιαγή ζηξαηεγηθήο marketing. Χζηφζν, πιένλ ν αληαγσληζκφο θαη ε αλάγθε 

πξνψζεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ σζνχλ ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή πξνο 

έλα «world class» κνληέιν κε γεσθεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά φπνπ νη δεκφζηεο ζρέζεηο 

εθκεηαιιεχνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

παγθφζκην δίθηπν. Πιένλ, νη δηεζλείο επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα πεξάζνπλ απφ ηε 

καδηθή επηθνηλσλία ζηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη λα ζπλδπάζνπλ ζπκβαηηθέο 

παξαδνζηαθέο ζηξαηεγηθέο (επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο) κε 

ζηξαηεγηθέο λέαο ηερλνινγίαο (e-pr, social media). Σν marketing ελζσκαηψλεη λέεο 

ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο δαλείδνληαη ηελ επειημία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα αιιά θαη digital εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ θνηλνχ. Οη πνιπεζληθέο 

επηδηψθνπλ λα επηηχρνπλ καθξνπξφζεζκα νθέιε φπσο είλαη ε αλαγλσζηκφηεηα θαη ε 

θαιή θήκε, ηα νπνία ζα κεηαθξαζηνχλ ζε αγνξά ησλ πξντφλησλ ηνπο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ θαηαλαισηψλ. 
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1.1.2. Αηηηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ πνπ νη δεκφζηεο ζρέζεηο ζπκβάινπλ  

ζηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο  

θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πνιπεζληθψλ  

 

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ην ηξίπηπρν επηθνηλσλία, πιεξνθνξία θαη 

επηξξνή πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζνπλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνηλψλ. Ζ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο επηηπγράλεηαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ (εθδειψζεηο, e-pr, 

επαθή κε ηνλ Σχπν θ.ιπ.) νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ζεηηθή δεκνζηφηεηα θαη βειηηψλνπλ 

ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηα θνηλά ελδηαθέξνληνο 

(θήκε). Οη εζσηεξηθέο δεκφζηεο ζρέζεηο εληζρχνπλ ηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα κε απνηέιεζκα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη δχν απηέο ζπληζηακέλεο (ηθαλνπνίεζε εζσηεξηθνχ θνηλνχ θαη θαιή 

εηθφλα ηεο εηαηξείαο ζηα κάηηα ηνπ εμσηεξηθνχ θνηλνχ), νδεγνχλ ζηελ πξνψζεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαζψο έλαο ηθαλνπνηεκέλνο εξγαδφκελνο είζηζηαη λα εκθαλίδεη 

κεγαιχηεξε βνχιεζε λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, απνηειεί θνξέα 

ζεηηθψλ κελπκάησλ γηα ηελ επηρείξεζε πξνο ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θνηλά θαη 

απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ, δεκηνπξγψληαο πνηνηηθά πξντφληα ή πεηπραίλνληαο 

πςειφηεξνπο ζηφρνπο ζηηο πσιήζεηο αλ πξφθεηηαη γηα πσιεηέο. Παξάιιεια, ε 

δεκνζηφηεηα πνπ επηηπγράλνπλ κέζσ ηνπ Σχπνπ νη δεκφζηεο ζρέζεηο αιιά θαη ε 

δηαδξαζηηθή επαθή πνπ αλαπηχζζνπλ κέζσ ησλ social media (e-pr) κε ηηο νκάδεο 

θνηλψλ θαη εηδηθά κε ηνπο πειάηεο απνηεινχλ έλαλ άκεζν ηξφπν γηα ηε δεκηνπξγία 

πηζηψλ πειαηψλ αιιά θαη ηελ πην νηθνλνκηθή πξνβνιή κέζσ ησλ ελεξγεηψλ 
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δεκνζηφηεηαο επηηπγράλνληαο απνηειέζκαηα ηα νπνία θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα είλαη 

πην ηθαλνπνηεηηθά απφ εθείλα ηεο δηαθήκηζεο. 

 

1.2. Γηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη αηηηνιφγεζή ηνπ  

 

Σν εξεπλεηηθφ πξφβιεκα πνπ δηαηππψλεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ην πψο 

επηδξνχλ νη δεκφζηεο ζρέζεηο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ (επαθή κε ηα Μέζα 

ελεκέξσζεο, εθδειψζεηο/ρνξεγίεο, e-pr) ζηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ. Σν ζέκα απηφ απνηειεί ππφ δηεξεχλεζε δήηεκα θαζψο ε 

απφθηεζε γλψζεο κέζσ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο πσιήζεηο αιιά θαη ηελ εηαηξηθή 

εηθφλα φπσο απηά γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηηο πνιπεζληθέο θαη ηνπο θαηαλαισηέο ζα 

απνηεινχζε έλαπζκα γηα λα θσηηζηνχλ λέεο πιεπξέο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη λα 

πξνθχςεη λέα γλψζε ε νπνία κπνξεί λα ζπγθιίλεη ζε θάπνηα ζεκεία κε ηελ ήδε 

ππάξρνπζα ή λα απνηειεί κηα λέα ζεσξία. Ζ απφθηεζε απηήο ηεο γλψζεο ζα ήηαλ 

ρξήζηκε ηφζν γηα ηελ αμηνπνίεζή ηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιπεζληθψλ φζν θαη γηα 

ηελ αθαδεκατθή έξεπλα, ε νπνία ζηεξείηαη επαξθνχο βηβιηνγξαθίαο θαη 

αξζξνγξαθίαο γηα βαζηθά ζεκεία ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνβιήκαηνο. 

 

1.3 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα αθνξά ζην ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ην νπνίν αγνξάδεη 

πξντφληα απφ πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα 

θαη ην εμσηεξηθφ. Σν δείγκα απνηειείηαη απφ Έιιελεο θαηαλαισηέο νη νπνίνη 

δηακέλνπλ ζηελ Αζήλα θαη αγνξάδνπλ νη ίδηνη ηνπιάρηζηνλ έλα πξντφλ απφ ηηο πέληε 
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κειεηψκελεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Πξφθεηηαη γηα πξντφληα επξείαο θαηαλάισζεο 

ηα νπνία δηαηίζεληαη θπξίσο ζε ζνππεξκάξθεη θαη ζε άιια θαηαζηήκαηα 

(παληνπσιεία, αγνξέο ηξνθίκσλ θιπ). 

Οη Έιιελεο θαηαλαισηέο φπσο θαη άιινη Δπξσπαίνη πνιίηεο ζεσξνχληαη παγθφζκηνη 

θαηαλαισηέο εθφζνλ αγνξάδνπλ είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είηε κέζσ ησλ θπζηθψλ 

ρψξσλ (ζνχπεξ κάξθεη θ.ιπ.) δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ηηο επσλπκίεο ησλ 

πνιπεζληθψλ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, απνηεινχλ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ θαη γηα απηφ ε επίδξαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ ζηελ ζηάζε θαη ηελ απφθαζε αγνξάο κπνξεί λα 

κειεηεζεί επαξθψο ζηνλ εγρψξην πιεζπζκφ. 

ζνλ αθνξά ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ πνηνηηθή έξεπλα έρνπλ 

επηιεγεί νη εμήο επηρεηξήζεηο: ΗΟΝ (ζνθνιάηεο, είδε δαραξνπιαζηηθήο), BIC 

(μπξαθάθηα), Τθαληήο (αιιαληηθά), Perfetti (mentos θαξακέιεο/ηζίριεο). Σν 

δηάζηεκα πνπ κειεηάηαη είλαη ε δηεηία 2014-2016, ην νπνίν ήηαλ θαη ην πην πξφζθαην 

θαη πην θνληηλφ ρξνληθά ζηελ πεξίνδν  εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Καηά 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηεηία θαη νη πέληε επηρεηξήζεηο παξνπζίαζαλ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ, θάηη πνπ επηηξέπεη λα ζπλδεζνχλ νη ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ελψ κειεηψληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη νη ζρεδηαδφκελεο 

κειινληηθέο ελέξγεηεο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

Αθνινπζνχλ θάπνηα ζηνηρεία γηα ηηο κειεηψκελεο επηρεηξήζεηο:  

ΙΟΝ 

Ζ ΗΟΝ είλαη ειιεληθή πνιπεζληθή ε νπνία έρεη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Διιάδα θαη ηε Βνπιγαξία θαη παξνπζία ζε φιν ηνλ θφζκν κέζσ ησλ εμαγσγψλ ηεο.  
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Ηδξχζεθε ην 1930 απφ κηα νκάδα κεηφρσλ θαη ην πξψην ηεο εξγνζηάζην 

δεκηνπξγήζεθε ζηελ νδφ Πεηξαηψο.  

Αξρηθά δεκηνπξγείηαη (1956) ε εκπνξηθή εηαηξεία «Αδειθνί Η. Κσηζηφπνπινη» ε 

νπνία αλαιακβάλεη ηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ΗΟΝ θαζψο θαη ησλ 

πξντφλησλ ηεο  ΝΑΚΟ.  

Καηφπηλ ε ΗΟΝ αθνκνηψλεη ηελ εηαηξεία ΝΑΚΟ Α.Δ. θαη απνθηά πιένλ ηελ 

ζεκεξηλή ηεο κνξθή ελψ επεθηείλεηαη ζηαδηαθά λένπο θιάδνπο δαραξσδψλ φπσο 

γθνθξέηεο, candy bars θαη ζνθνπάζηεο.  

Ζ ζπγαηξηθή ηεο ΗΟΝ νλνκάδεηαη Interion θαη  ιεηηνπξγεί ζηε Βνπιγαξία. 

πλνιηθά, ε ΗΟΝ ιεηηνπξγεί ηέζζεξηο βηνκεραληθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα (ηξείο ζην 

Φάιεξν, ηελ Παιιήλε θαη ην Μαξθφπνπιν ζηελ Αηηηθή θαη κία ζηελ Άξηα), θαζψο 

επίζεο κία ζηε Βνπιγαξία (θνληά ζηε φθηα). Ζ εμαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα 

αλαπηχζζεηαη ζηαζεξά κε ζηφρν θπξίσο ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηνπ 

Αξαβηθνχ Κφζκνπ ηεο Γπηηθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Άπσ Αλαηνιήο  (Ηαπσλία). 

Με ζχλνιν εξγαδνκέλσλ πνπ μεπεξλάεη ηνπο 970 θαη θχθιν εξγαζηψλ θνληά ζηα 

112εθαηνκκχξηα επξψ, θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ 60 κεγαιπηέξσλ βηνκεραληψλ ζηελ 

Διιάδα θαη  είλαη εμ νινθιήξνπ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. 

ΤΦΑΝΣΗ 

Ζ πνιπεζληθή επηρείξεζε Τθαληήο ηδξχζεθε ην 1980 ζην Μνζράην νπφηε θαη άλνημε 

ην πξψην εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο.  

Σν 1992, πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαθνξά απφ ην Μνζράην ζηηο ζεκεξηλέο ηδησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Τθαληήο, έθηαζεο 15.000 η.κ. θαη 300 αηφκσλ κφληκν πξνζσπηθφ, 

ζηνλ Γήκν Κεθηζηάο Αηηηθήο . Ο φκηινο απαζρνιεί ζπλνιηθά 1000 άηνκα. Σν 1998 ε 

εηαηξεία ηδξχεη ηελ Τθαληήο Ρνπκαλία. Ζ πξψηε ζπγαηξηθή ζην εμσηεξηθφ 

απνηειείηαη απφ έλα εξγνζηάζην ζην Βνπθνπξέζηη 3,500 ηκ. , απαζρνιεί 120 άηνκα 
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πξνζσπηθφ θαη έρεη παξαγσγή 10 ηφλσλ εκεξεζίσο ζε ηδηφθηεηε έθηαζε ελψ δηαζέηεη 

θαη  ηέζζεξα θέληξα δηαλνκήο (Timisoara, Oradea, Cluj, Craiova). 

Σν 2008, ε Τθαληήο, ζπλερίδνληαο ηελ δηεζλή αλάπηπμή ηεο, ίδξπζε ηελ Τθαληήο 

Βνπιγαξίαο θαη ιίγν αξγφηεξα ηδξχεη ηελ Ifantis Cyprus. Ο φκηινο  

παξάγεη παξαπάλσ 500 πξντφληα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πέληε ηνκείο: ζηα 

επεμεξγαζκέλα πξντφληα θξέαηνο, ζηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα, ζηηο ειιεληθέο 

παξαδνζηαθέο ζαιάηεο, ζην ηπξί (θέηα) θαη ζην εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν. 

BARILLA 

Ο φκηινο Barilla S.p.A. (Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni) είλαη πνιπεζληθή 

επηρείξεζε θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία δπκαξηθψλ, ζαιηζψλ θαη 

αξηνζθεπαζκάησλ. Ηδξχζεθε ην 1877 ζηε Πάξκα ηεο Ηηαιίαο απφ ηνλ Πηέηξν 

Μπαξίια.  

Ζ επηρείξεζε ειέγρεη 20 εκπνξηθά ζήκαηα, φπσο: Barilla, Mulino Bianco, Pavesi, 

Voiello, Alixir θαη Academia Barilla (Ηηαιία), Wasabröd (νπεδία), Filiz (Σνπξθία), 

Yemina θαη Vesta (Μεμηθφ). Έρεη 18.000 ππαιιήινπο θαη εηήζηα έζνδα 4,2 δηο. 

Δπξψ. Σα εξγνζηάζηα ηεο επηρείξεζεο βξίζθνληαη ζηελ Ηηαιία, ηηο ΖΠΑ θαη έρεη θαη 

δχν ζηελ Διιάδα (ην έλα επί ηεο εζληθήο νδνχ Αζελψλ-Λακίαο θαη ην δεχηεξν ζην 

Βφιν). 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Barilla Hellas,  ε νπνία ιεηηνπξγεί σο δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ 

νκίινπ γηα ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε παξάγνληαη πξντφληα πνπ εμάγνληαη ζε πάλσ απφ 

40 ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, ηεο 

Απζηξαιίαο θαη ηεο Αζίαο. 

 

Ζ Barilla Hellas έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα επελδχζεηο άλσ ησλ 70 

εθαη. επξψ ζηελ Διιάδα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasabr%C3%B6d&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
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Σν 1991 ν ηηαιηθφο φκηινο εμαγφξαζε ηε Misko, ηε κεγαιχηεξε έσο ηφηε βηνκεραλία 

δπκαξηθψλ ζηελ Διιάδα, ε νπνία είρε ηδξπζεί ην 1927. 

BIC-ΒΙΟΛΔΞ 

Ζ ΒΗΟΛΔΞ ηδξχζεθε ην 1952 θαη αξρηθά ιεηηνχξγεζε σο νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

(Αλαζηάζηνο Πνιίηεο) παξάγνληαο μπξηζηηθέο ιεπίδεο δχν αηρκψλ (ASTOR). 

Καηφπηλ,  ν Αλαζηάζηνο Πνιίηεο έλσζε ηηο δπλάκεηο ηεο ΒΗΟΛΔΞ κε ηνλ Γαιιηθφ 

φκηιν BIC πνπ είρε αληίζηνηρε κεγάιε επηηπρία κε ηνλ ζηπιφ κηαο ρξήζεσο BIC. Ζ 

ΒΗΟΛΔΞ παξακέλνληαο ειιεληθή εηαηξεία κεηνλνκάδεηαη ζε Violex BIC θαη ηo 1974 

πιένλ παξάγεη θαη θπθινθνξεί ζηελ ειιεληθή αγνξά ην πξσηνπνξηαθφ μπξηζηηθφ κηαο 

ρξήζεσο. 

Λίγν αξγφηεξα, ε ΒΗΟΛΔΞ έθηηζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο μπξηζηηθψλ ιεπίδσλ 

ζηε Γαιιία, ζηε  Βξαδηιία θαη ηηο ΖΠΑ. 

Σν 1999 ε εηαηξεία εμαγνξάζηεθε απφ ηνλ φκηιν BIC φκσο ε BIC Violex παξακέλεη 

ακηγψο κία ειιεληθή εηαηξεία. ηελ Αζήλα ζρεδηάδεηαη, βηνκεραλνπνηείηαη θαη 

παξάγεηαη ην 70% ησλ μπξηζηηθψλ BIC πνπ θπθινθνξνχλ ζε φινλ ηνλ θφζκν, έλα 

100% ειιεληθφ πξντφλ πνπ έρεη θαηαθηήζεη θαη ηηο 5 επείξνπο. Απαζρνιεί 

1.200 εξγαδφκελνπο ελψ ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα έρεη θάλεη επελδχζεηο πάλσ απφ 250 

εθαη. επξψ ζηελ Διιάδα.  

PERFETTI VAN MELLE 

H PERFETTI VAN MELLE είλαη πνιπεζληθή επηρείξεζε ε νπνία παξάγεη θαη 

δηαλέκεη ηζίριεο θαη δαραξψδε πξντφληα ζε πάλσ απφ 130 ρψξεο παγθνζκίσο.  

Απαζρνιεί πάλσ απφ 13.000 άηνκα ζε 35 εηαηξείεο θαη νη παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο 

ηεο κνλάδεο βξίζθνληαη ζηελ Αζία, ηελ  Δπξψπε, ηε Μέζε Αλαηνιή, ηελ Ακεξηθή 
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θαη ηελ Αθξηθή. Σα θεληξηθά γξαθεία ηνπ νκίινπ βξίζθνληαη ζηελ Ηηαιία θαη ηελ 

Οιιαλδία.  

Πνιιά απφ ηα brands ηεο PERFETTI VAN MELLE είλαη γλσζηά παγθνζκίσο: 

Mentos, Frisk, Fruit-tella, Alpenliebe, Golia, Happydent, Vivident, Big Babol, 

Airheads, Chupa Chups θαη Smint. 

Ζ παξνπζία ηεο ζηελ Διιάδα αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ  Perfetti Van Melle Διιάο. 

 

Οη πσιήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα ηεο έξεπλαο: 

 

Ζ έξεπλα εμεηάδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ πέληε ζπγθεθξηκέλσλ πνιπεζληθψλ θαηά ην 

δηάζηεκα 2014-2016. Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ε 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ απηή ζπλδέεηαη κε ηηο 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πσιήζεηο 

ησλ πέληε νκίισλ ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα θαη φπσο θαίλεηαη ε πνξεία πνπ 

αθνινπζνχλ είλαη απμεηηθή.  

Ζτοσ 

ION (ςοκολάτεσ, 
είδθ 

ηαχαροπλαςτικισ) 
YΦΑΝΤΗΣ 
(αλλαντικά) 

BARILLA 
(ηυμαρικά) 

BIC-ΒΙΟΛΕΞ 
(ξυραφάκια) 

Perfetti Van Melle  
(καραμζλεσ mentos, 

τςίκλεσ  κλπ) 

2014 104,95 εκατ. ευρϊ 
128, 09 
εκατ.ευρϊ 

    3,193 
δις.ευρϊ 

380  εκατ. 
ευρϊ 2,444 δις. ευρϊ 

2015 108,47 εκατ. ευρϊ 
133, 40 εκατ. 
ευρϊ 

3,322 δις. 
ευρϊ 

452 εκατ. 
ευρϊ 2,615 δις. ευρϊ  

2016 
112, 58 εκατ. 
ευρϊ 

135,61 εκατ. 
ευρϊ 

3,346 δις. 
Ευρϊ 

467 εκατ. 
ευρϊ 2,7 δις. ευρϊ 

       

 

1.4.  θνπφο ηεο  έξεπλαο  

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ηελ επηξξνή ησλ παξαδνζηαθψλ 

θαη ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (e-pr) ζηελ ελδπλάκσζε ηεο εηαηξηθήο 
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εηθφλαο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ έξεπλα εμεηάδεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηα νπνία επηβάιινπλ αλαδηακφξθσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κίγκαηνο 

marketing θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηψληαο λέα εξγαιεία δηεπξχλνπλ ηα πεδία δξάζεο ηνπο θαη θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ απαίηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. 

 

1.5 .  Θεσξεηηθνί ζηφρνη  

 

 Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ξφινπ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

 Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηεζλψλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ δηαθνξψλ ηνπο κε ηηο εζληθέο. 

 Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο ζρέζεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ην marketing 

(marketing mix, promotional mix) θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ. 

 Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο 

(branding, reputation). 

 Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο θαη κεζφδσλ αμηνιφγεζεο 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

 

1.6 .  Δξεπλεηηθνί ζηφρνη  

 

 1
νο

 εξεπλεηηθφο ζηφρνο: Να δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ (α. επαθή κε Μέζα ελεκέξσζεο, β. ρνξεγίεο, γ.e-pr) ζηελ 

εηαηξηθή εηθφλα (εηαηξηθή ηαπηφηεηα, θήκε). 



20 

 

 

 2
νο

 εξεπλεηηθφο ζηφρνο: Να δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο 

(εηαηξηθή ηαπηφηεηα, θήκε) ζηελ πηζηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ. 

 3
νο

 εξεπλεηηθφο ζηφρνο: Να δηεξεπλεζεί ν βαζκφο πνπ νη ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ (επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr) επεξεάδνπλ ηελ 

απφθαζε αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 4
νο

 εξεπλεηηθφο ζηφρνο: Να δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο πνπ νη 

ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ (α. επαθή κε Μέζα ελεκέξσζεο, β. ρνξεγίεο, 

γ.e-pr) αμηνπνηνχληαη απφ ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο. Ο ζπγθεθξηκέλν ζηφρνο 

εμεηάδεηαη απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ε νπνία αθνξά ζε ζπλέληεπμε εηο βάζνο απφ 

ζηειέρε πέληε πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

1.7. Αηηηνιφγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ 

 

       Ο πξψηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο δηαηππψζεθε γηα λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-

pr) ζηελ εηαηξηθή εηθφλα φπσο απηή αληηθαηνπηξίδεη ηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ θήκε, ζην εμσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο δηεξεπλά ηελ επίδξαζε θάζε ζηξαηεγηθήο ρσξηζηά ζηελ 

εηαηξηθή εηθφλα θαηά δεχγε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί κεηαμχ άιισλ πνηα 

ζηξαηεγηθή έρεη ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε θαη πψο απηή επεξεάδεη ηελ ζηάζε ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

Ο δεχηεξνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο, απνηειεί επέθηαζε ηνπ πξψηνπ θαη εμεηάδεη 

ηελ επηξξνή ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο ζηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλδεζεί κεηαμχ άιισλ θαη ε έλλνηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ηελ πηζηφηεηα θαη 
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ηελ πξνψζεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ (αλ πξνθχςεη φηη ε πηζηφηεηα 

κεηαθξάδεηαη ζε επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο). 

Ο ηξίηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο δηεξεπλά ην βαζκφ πνπ νη ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ (επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr (δεκνζηεχζεηο θαη 

αιιειεπίδξαζε ζηα social media) επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε αγνξάο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ ζηφρν ησλ παξαπάλσ. 

Ο ηέηαξηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο δηεξεπλά ηνλ ηξφπν θαη ηνλ βαζκφ πνπ νη 

ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ αμηνπνηνχληαη απφ ηηο πνιπεζληθέο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

ζηφρνο επηδηψθεη λα εμεηάζεη πνηεο ζηξαηεγηθέο θαη επηκέξνπο ηαθηηθέο εθαξκφδνπλ 

νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη ζε πνην βαζκφ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (πξνψζεζε πσιήζεσλ, ελίζρπζε εηαηξηθήο 

εηθφλαο). Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα ζα αλαδεηεζνχλ ηαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχλ νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα κελ έρνπλ πξνβιεθζεί 

απφ πξηλ θαζψο θαη εκπφδηα πνπ κπνξεί λα πεξηνξίδνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπο ή 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ηελ εληζρχνπλ. 

Ο ηέηαξηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο εμεηάδεη ηνλ βαζκφ φπνπ νη ζηξαηεγηθέο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζα 

δηεξεπλήζεη πνηεο πξαθηηθέο επεξεάδνπλ θαη πφζν ηελ απφθαζε αγνξάο ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

Καη‟ επέθηαζε, νη παξαπάλσ ζηφρνη ζπλδένληαη κε ηηο εμήο εξεπλεηηθέο 

εξσηήζεηο:  

Γηα ηνλ 1
ν
 ζηόρν:  

-Ο ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ επεξεάδεη ηελ εηθφλα 

πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε; 
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-Σα θίλεηξα πινπνίεζεο ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα πνπ 

δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε; 

Γηα ηνλ 2
ν
 ζηόρν:  

-Ζ εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε επεξεάδεη ηα επίπεδα 

πηζηφηεηαο ηνπ ζε απηήλ; 

-Ζ πηζηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο εθηφο απφ 

ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηελ επηρείξεζε; 

Γηα ηνλ 3
ν
 ζηόρν:  

-Ο βαζκφο επηξξνήο ζηελ απφθαζε αγνξάο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε 

ζηξαηεγηθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε ; 

-Σν είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ιακβάλεη κέζσ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ν 

θαηαλαισηήο επεξεάδεη ηελ απφθαζε αγνξάο ηνπ; 

Γηα ηνλ 4
ν
 ζηόρν:  

-Πνηεο ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν νη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο; 

-Πνηα εξγαιεία κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο; 

-Πψο δηακνξθψλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο; 

-Ο βαζκφο επηξξνήο ζηελ απφθαζε αγνξάο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε 

ζηξαηεγηθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε θαη ηνλ ηχπν ηνπ 

πξντφληνο πνπ αθνξά ; 
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2. Βηβιηνγξαθηθή Πξνζέγγηζε 

2.1. Δηζαγσγή  

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εξεπλά ην πψο επηδξνχλ νη δεκφζηεο ζρέζεηο κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ (επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr) ζηελ 

ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη ηελ πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο εθηηκάηαη φηη ζα 

δεκηνπξγήζεη κηα λέα γλψζε ρξήζηκε ηφζν γηα ηελ αμηνπνίεζή ηεο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη γηα ηελ αθαδεκατθή έξεπλα ε νπνία ζηεξείηαη 

επαξθνχο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο γηα βαζηθά ζεκεία ηνπ εμεηαδφκελνπ 

πξνβιήκαηνο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο δνκείηαη ζηηο αθφινπζεο ππνελφηεηεο ηηο 

νπνίεο ζα θαιχςεη βηβιηνγξαθηθά: 

 ην δήηεκα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κε αλαθνξά ζηελ έλλνηα θαη ζην ξφιν ηνπο, 

ζηηο ηαθηηθέο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο, ζηνπο ζηφρνπο ηνπο, ζηε ζρέζε ηνπο κε 

ην marketing θαζψο ζηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, 

θαηαιήγνληαο ζηελ επηινγή θαη αηηηνιφγεζε ησλ κνληέισλ ζηα νπνία ζα 

βαζηζηεί ε παξνχζα έξεπλα 

 ην δήηεκα ησλ δηεζλώλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κε αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δηεζλψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζηηο δηαθνξέο ηνπο κε ηηο εζληθέο δεκφζηεο 

ζρέζεηο, θαζψο θαη ζηα ηέζζεξα κνληέια δηεζλψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ζηελ 

επηινγή θαη αηηηνιφγεζε ησλ κνληέισλ ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ε παξνχζα έξεπλα  

 ην δήηεκα ηεο εηαηξηθήο εηθόλαο, κε αλαθνξά ζηελ έλλνηα θαη ην ξφιν ηεο 

εηαηξηθήο εηθφλαο θαη θήκεο, ηε ζρέζε ηεο κε ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ζηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ έρνπλ 
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αλαπηπρζεί, θαηαιήγνληαο ζηελ επηινγή θαη αηηηνιφγεζε ησλ κνληέισλ ζηα 

νπνία ζα βαζηζηεί ε παξνχζα έξεπλα 

 ηε ζρέζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ην marketing (marketing mix, 

promotional mix) θαη ηελ πξνώζεζε ησλ πσιήζεσλ, θάλνληαο αλαθνξά ζηηο 

ζρεηηθέο έλλνηεο θαη ζηα αληίζηνηρα ζεσξεηηθά κνληέια, θαηαιήγνληαο ζηελ 

επηινγή θαη αηηηνιφγεζε ησλ κνληέισλ ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ε παξνχζα έξεπλα 

 ηα εξγαιεία κέηξεζεο θαη ηηο κεζόδνπο αμηνιόγεζεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ: 

παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά ζεσξεηηθά πιαίζηα θαηαιήγνληαο ζηελ επηινγή θαη 

αηηηνιφγεζε ησλ κνληέισλ ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ε παξνχζα έξεπλα 

 ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζηάζε θαη ηελ απφθαζε αγνξάο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

θαηαλαισηέο αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηηο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο. 

 

2.2. Γεκφζηεο ζρέζεηο  

2.2.1. Ζ έλλνηα θαη ν ξφινο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

 

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο σο ιεηηνπξγία έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ ηφζν 

ζε επηζηεκνληθφ φζν θαη ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν. ηελ πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ 

ηεο θχζεο ηνπο θαη ηνπ ξφινπ πνπ επηηεινχλ, έρνπλ δηαηππσζεί αληηθξνπφκελεο 

απφςεηο, νη νπνίεο ζπλδένπλ ηελ έλλνηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ην management 

ελψ άιιεο ηηο ζεσξνχλ ακηγψο επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ marketing θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Ο ξφινο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη πνιχπιεπξνο θαη 

δχζθνια θάπνηνο νξηζκφο ζα κπνξνχζε λα ηνλ απνηππψζεη ζε φιεο ηνπ ηηο 



25 

 

 

δηαζηάζεηο. Κάπνηνη ζεσξεηηθνί πξνζπαζνχλ λα ηνλ ζηνηρεηνζεηήζνπλ αλαθέξνληαο 

ηη δελ είλαη δεκφζηεο ζρέζεηο ελψ άιινη ζεσξνχλ φηη ν φξνο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ 

ηελ έλλνηα ηεο «εηαηξηθήο επηθνηλσλίαο» (Wilcox, Cameron 2009). Γεληθψο, 

ππάξρνπλ νξηνζεηήζεηο πνπ ηνλίδνπλ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δεκφζηεο ζρέζεηο 

γηα επηθνηλσλία, ελψ άιιεο πξνζεγγίζεηο εζηηάδνπλ ζηηο νκάδεο θνηλνχ κε ηηο νπνίεο 

νη δεκφζηεο ζρέζεηο επηθνηλσλνχλ. 

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη έλα ζχζηεκα κεζφδσλ θαη ηερληθψλ επηθνηλσλίαο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ζσζηή πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ κε ζηφρν ηελ θαηάθηεζε 

εκπηζηνζχλεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ (Αξλανχηνγινπ & Νηνπξνπληάθεο, 1999).  

χκθσλα κε ηνπο Baskin, Aronoff θαη Lattimore (1997:5), «νη δεκφζηεο 

ζρέζεηο απνηεινχλ κηα δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία έρεη ζθνπφ λα βνεζήζεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ, λα θαζνξίζεη ηελ επηρεηξεζηαθή θηινζνθία θαη 

λα δηεπθνιχλεη ηελ επηρεηξεζηαθή αιιαγή».  

Αθφκε, φπσο δηαηππψλνπλ νη Cutlip et al. (1994:2), «νη δεκφζηεο ζρέζεηο 

εμηζνξξνπνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ νκάδσλ θνηλνχ» θαη 

ζεσξνχληαη σο «ε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ θαηαξηίδεη θαη ηεξεί ακνηβαία 

επσθειείο ζρέζεηο κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη ησλ νκάδσλ θνηλνχ απφ ηνπο νπνίνπο 

εμαξηάηαη ε επηηπρία ή ε απνηπρία ηνπ νξγαληζκνχ». 

Πνιινί νξγαληζκνί εζληθνί θαη δηεζλείο έρνπλ νξηνζεηήζεη ην ζέκα ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην Ηλζηηηνχην Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο νξίδεη πσο «νη δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη ν επεξεαζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ νκάδσλ θνηλνχ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο». πλάκα, ην Ηλζηηηνχην 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο νξίδεη πσο «νη δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη ε 

δηνίθεζε, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρέζεσλ 
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αλάκεζα ζε κηα επηρείξεζε θαη ζηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο νκάδεο θνηλνχ» 

(Ξχγγε, 2012:23). 

Οπζηαζηηθά, νη δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία γηα κηα 

επηρείξεζε, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ φιεο ηηο κνξθέο ζρεδηαζκέλεο επηθνηλσλίαο 

κέζα θαη έμσ απφ ηε εηαηξεία. Με ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο κηα εηαηξεία επηδηψθεη ηελ 

επίδξαζε ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δηάθνξεο νκάδεο ή δέθηεο 

φπσο πειάηεο, κέηνρνη θαη άιινη παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο 

ηεο, ηνλ ξφιν ηεο, ηηο πξννπηηθέο ηεο θαη γεληθφηεξα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Έλα 

ζσζηά δνκεκέλν πξφγξακκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα έλα άξηηα 

ελεκεξσκέλν θνηλφ πνπ θαηαλνεί άξηζηα ηηο ζπληζηψζεο ηεο επηρείξεζεο.  

Σν ζέκα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Grunig (1993) σο 

πεδίν κειέηεο ζε έλα απμαλφκελν ζψκα ηεο έξεπλαο, νξηνζεηψληαο ηηο δεκφζηεο 

ζρέζεηο σο κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο θαη ακνηβαίαο αληαιιαγήο κεηαμχ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ησλ νκάδσλ θνηλνχ. χκθσλα κε ηνλ Grunig (1993), νη δεκφζηεο 

ζρέζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ 

ησλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ νκάδσλ θνηλνχ ηνπο, εληζρχνληαο ηελ εηαηξηθή εηθφλα.  

Αλαθνξηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ Broom θαη Dozier (1990), ηα 

πξνγξάκκαηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ νκάδσλ θνηλνχ ηνπο. Ζ παξαπάλσ ζρεζηαθή πξννπηηθή 

ζπλαληάηαη θαη ζε πνιιέο άιιεο κειέηεο, φπσο ιφγνπ ράξε ζηελ έξεπλα ηνπ Wilson 

(1994) γηα ηε ρξήζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ σο κέζνπ νηθνδφκεζεο επζχλεο ζην 

ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Αθφκε, νη Toth θαη Trujillo (1987) πξνηείλνπλ 

ηελ αλάγθε γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο νξγαλσηηθήο επηθνηλσλίαο ζην επηρεηξεζηαθφ 

πεξηβάιινλ, κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο λα ζεσξνχληαη κέζν δηαπξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνπ θνηλνχ.  
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Ο θιάδνο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ινηπφλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Οη 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ αλαιακβάλνπλ λα πινπνηήζνπλ 

πξνγξάκκαηα επηθνηλσλίαο ψζηε νη ππεξεζίεο ηνπο λα βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

κεηαδψζνπλ κε επαξθή θαη ζσζηφ ηξφπν πιεξνθνξίεο ζηηο δηάθνξεο νκάδεο θνηλψλ, 

λα εληζρχζνπλ ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπο θαη λα θηλεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αγνξά 

αληηκεησπίδνληαο ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ. Οη επαγγεικαηίεο ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ επηθνηλσλνχλ κε ηηο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο νκάδεο θνηλνχ γηα λα 

αλαπηχμνπλ ζεηηθέο ζρέζεηο, λα εληζρχζνπλ ηε θήκε θαη ηελ εηαηξηθή εηθφλα θαη λα 

πξνσζήζνπλ κέζσ θαηάιιεισλ επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο 

ζηφρνπο. αθψο θαη κέζα ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε 

πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Χο δηαδηθαζία νη δεκφζηεο ζρέζεηο πεξηιακβάλνπλ θαηά ηνπο Wilcox θαη 

Cameron (2009:9): 

 ηελ έξεπλα θαη αλάιπζε, 

 ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο, 

 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 

 ηελ επηθνηλσλία, 

 ηελ επαλάδξαζε θαη 

 ηελ αμηνιφγεζε. 

 

2.2.2. Σαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

 

Οη ηαθηηθέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο. Οη 

ζηξαηεγηθέο θαηά ηνπο Wilcox et al. (2005:150),  απνηεινχλ «έλα κέξνο ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ» θαη παξέρνπλ «ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ην κήλπκα –θιεηδί 
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ζηνπο επαγγεικαηίεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ». Οη ηαθηηθέο αθνξνχλ θαηά ηνπο Wilcox 

θαη Cameron (2009:151), «κέξνο ηνπ ζρεδίνπ πνπ πεξηγξάθεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πινπνηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε 

κελπκάησλ». 

ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ νη εξεπλεηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πεηζψ, ηηο ζρέζεηο κε ηα ΜΜΔ, ηηο ζρέζεηο κε ηηο νκάδεο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

θνηλψλ (stakeholders), ηηο εθδειψζεηο θαη ηηο ρνξεγίεο ελψ πξφζθαηα πξνζηέζεθε θαη 

ε ζηξαηεγηθή e-pr, ε νπνία αθνξά ζηελ πινπνίεζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media) θαη ηνλ παγθφζκην ηζηφ (web 2.0). Ο Smith 

(2005:82), δηαρσξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζε πξνιεπηηθέο θαη 

αληίδξαζεο, αιιά θαη ζε ελεξγεηηθέο (active strategies) θαη ζε ζηξαηεγηθέο 

επηθνηλσλίαο (communication strategies):  

 

ρήκα 1. Ζ δηάθξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηνλ Smith 

(2005) ζε πξνιεπηηθέο θαη αληίδξαζεο 

 

 

(Ξχγγε, 2012:26) 

 

ςτρατθγικζσ προλθπτικζσ 

• δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
εταιρία να λανςάρει ζνα 
πρόγραμμα επικοινωνίασ 
ςε ςυγκεκριμζνεσ 
ςυνκικεσ και με βάςθ ζνα 
ςυγκεκριμζνο 
χρονοδιάγραμμα 

ςτρατθγικζσ αντίδραςθσ 

• εφαρμόηονται ιδίωσ ςε 
περιπτϊςεισ που οι 
εταιρίεσ αντιμετωπίηουν 
κατθγορίεσ ι κακι κριτικι 
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ρήκα 2. Ζ δηάθξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηνλ Smith 

(2005) ζε ελεξγεηηθέο θαη επηθνηλσλίαο 

 

(Ξχγγε, 2012:26) 

 

Οη ηαθηηθέο ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ 

πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο νκάδεο θνηλνχ κέζα απφ κελχκαηα – θιεηδηά. 

χκθσλα κε ηνπο Grunig (1992) θαη Wilcox, Ault & Agee (2005), βαζηθέο 

ειεθηξνληθέο ηαθηηθέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ηα e-mails, ηα websites, νη 

ειεθηξνληθνί πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ηα θαμ, νη δνξπθνξηθέο κεηαδφζεηο, νη 

ηειεδηαζθέςεηο, ηα βίληεν θαη δειηία Σχπνπ, ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηα CD ROM θαη 

ηα DVD. πλάκα, ππάξρνπλ θαη γξαπηέο ηαθηηθέο (φπσο δειηία Σχπνπ, εηήζηεο 

εθζέζεηο, θπιιάδηα), νη ηαθηηθέο νκηιίαο (φπσο ζπδήηεζε πξφζσπν κε πξφζσπν, 

ζπλέληεπμε Σχπνπ, παξνπζηάζεηο) θαη νη νπηηθέο ηαθηηθέο (φπσο βίληεν – δειηία 

Σχπνπ, δηαθάλεηεο, θηλνχκελα ζρέδηα) (Ξχγγε, 2012:27). ηηο ηαθηηθέο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ εληάζζνληαη θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνζέζεηο θαη ε επηθνηλσλία 

marketing, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ δξαζηεξηνηήησλ ζρεδηαζκέλσλ γηα 

ηελ πψιεζε πξντφληνο, ππεξεζίαο ή ηδέαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηαθήκηζεο, 

ηεο δεκνζηφηεηαο, ηεο πξνψζεζεο, ησλ εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, ησλ ρνξεγηψλ θαη ησλ 

ςτρατθγικζσ ενεργθτικζσ 

• περιλαμβάνουν 
ςυμμετοχι του κοινοφ, 
ειδικζσ εκδθλϊςεισ, 
ανάπτυξθ ςυμμαχιϊν 
και ςυναςπιςμϊν και 
χορθγίεσ   

ςτρατθγικζσ 
επικοινωνίασ 

• περιλαμβάνουν τθν 
δθμοςιότθτα, τθν 
πλθροφόρθςθ με 
ειδθςεογραφικι αξία 
και τθν διαφανι 
επικοινωνία  
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εθδειψζεσλ (Baskin et al. , 1997). πρλά νη ηαθηηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

αιιεινθαιχπηνληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηειεφξαζε πνπ ζεσξείηαη θαη 

ειεθηξνληθή ηαθηηθή θαη νπηηθή. 

 

ρήκα 3. Ζ δηάθξηζε ησλ ηαθηηθψλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

 

 

(Ξχγγε, 2012:27) 

 

2.2.2.1. Δπαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο  

(αμηνπνίεζε έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ Μέζσλ)  

 

Ζ επαθή κε ηνλ Σχπν απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 

σζηφζν ε αμηνπνίεζε ηνπ Σχπνπ απνηειεί ην πεξηπινθφηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν 

θνκκάηη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Μήιηνο, 1995). Χο δηαδηθαζία, πεξηιακβάλεη ηα 

δειηία Σχπνπ, ηηο ζπλεληεχμεηο Σχπνπ, ηελ επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Σχπνπ γηα 

θάιπςε γεγνλφησλ θαη αλάξηεζε δεκνζηεπκάησλ. 

τακτικζσ  

 γραπτζσ 

οπτικζσ 

ομιλίασ  

θλεκτρονικζσ 
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Οη δεκνζηνγξάθνη έρνπλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ζπρλά ηνπο ππνςηάδνληαη γηα «ρεηξαγψγεζε» ελψ παξάιιεια 

εμαξηψληαη απφ απηνχο θαζψο απνηεινχλ πάληα κηα πεγή επηρεηξεκαηηθήο 

πιεξνθφξεζεο (Ξχγγε, 2012). χκθσλα κε ηελ Charron (1998), ε ζρέζε 

δεκνζηνγξάθσλ θαη ζηειερψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ εκπεξηέρεη ζηνηρεία ζπλεξγαζίαο, 

ζχγθξνπζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο. 

Χζηφζν, ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηέπεη ηε δεκνζηφηεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ νη δεκφζηεο ζρέζεηο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δελ πξφθεηηαη γηα αγνξά 

ρψξνπ θαη ρξφλνπ θαη δεδνκέλνπ φηη νη πιεξνθνξίεο/ηζηνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη 

ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο δελ απνηεινχλ πιεξσκέλε δηαθήκηζε, ζπρλά 

απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξεο αμηνπηζηίαο (Ξχγγε, 2012). 

 

2.2.2.2. Δλέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ (pr actions) 

 

Οη ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ αθνξνχλ ζε εηαηξηθέο εθδειψζεηο, ρνξεγίεο, 

ππνηξνθίεο θαη δσξεέο κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο θαη 

βειηίσζεο ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο (Μήιηνο, 1995).  

Οη ρνξεγίεο απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη αθνξνχλ ζηελ αλάιεςε θφζηνπο γηα δηάθνξεο ελέξγεηεο ή ηελ 

πξνθνξά ζε είδνο (αζιεηηθέο ρνξεγίεο, πνιηηηζηηθέο ρνξεγίεο, αλάιεςε θφζηνπο 

πξνγξακκάησλ ζηα Μέζα ελεκέξσζεο θ.ιπ.). χκθσλα κε ην Μήιην (1995), 

«πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο θαη ελαξκφληζεο ηεο 

επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ρνξεγηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε 

επηδίσμε δεκηνπξγίαο ζπλεξγηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ». 



32 

 

 

 

2.2.2.3. E-PR 

 

Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ην δηαδίθηπν παξέρνπλ άκεζε, αθξηβή θαη ζηνρεπκέλε 

δηάρπζε ησλ κελπκάησλ κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Σν δηαδίθηπν παξέρεη ζηα 

ζηειέρε δεκνζίσλ ζρέζεσλ κηα επθαηξία πνιχπιεπξεο επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ web 

sites e-mails, ηα ζπζηήκαηα RSS θαη ηα social media. Ζ ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ 

κέζσλ θαη ε απηελέξγεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ (ζηειέρε, δεκνζηνγξάθνη θ.ιπ.) 

αιιάδεη ηε θχζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ θαη απνκαθξχλεηαη απφ ηα 

παξαδνζηαθά πξφηππα ηνπ κεζνιαβεηή-ζηειέρνπο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ην νπνίν 

αλαδεηνχζε επθαηξίεο δεκνζηφηεηαο κέζα απφ δπζπξφζηηα πνιιέο θνξέο θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο θαη θέξλεη πην θνληά ηελ επηρείξεζε κε φιεο ηηο νκάδεο θνηλνχ. 

χκθσλα κε ηελ Breaknridge (2008), ην πέξαζκα απφ ην PR.1 (παξαδνζηαθέο 

δεκφζηεο ζρέζεηο) ζην PR.2 απνηειεί πιένλ πξαγκαηηθφηεηα θαη θαηά ην πξφηππν ηνπ 

Web. 2 νδεγνχκαζηε ζε λέεο επθαηξίεο γηα πην απνηειεζκαηηθέο θαη κε κεγαιχηεξε 

απήρεζε δηαδηθαζίεο. Πξφθεηηαη γηα έλα νπζηαζηηθφ πέξαζκα απφ ηνλ κνλφινγν ζην 

δηάινγν θαη απφ ηελ απιή κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζηε δηάδξαζε. 
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Δηθφλα 1. Σν PR.2 

Σν PR.2 ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία ησλ social media γηα λα βνεζήζεη ηηο εηαηξείεο λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηα θνηλά ηνπο. 

Δηδηθά γηα ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, φπσο αλαθέξνπλ νη 

Taylor θαη Kent (2010), κέζα ζε ιίγα ρξφληα ν ξφινο απηφο έρεη αλαπηπρζεί ξαγδαία, 

κε εκθαλή ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ. Οη ηνπνζεζίεο Web θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν απνηεινχλ θαηαιπηηθά 

ζηνηρεία ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο νξγαλσηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηα social 

media ζπληζηνχλ ηε λεψηεξε ηερλνινγία ζηελ αγνξά ζήκεξα.  

Αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαη κεηά ηελ πξψηε αξζξνγξαθία ηνπ 

1997-1998 ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο, φπσο ην World 

Wide Web, εξεπλεηέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Coombs, 1998; Heath, 1998; Kent θαη 

Taylor, 1998), ηνλίδνπλ ηελ ακθίδξνκε δηαδξαζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ World Wide 

Web, ελψ ν φξνο «Weblog» ή «blog» εηζήρζε ζην πεδίν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ην 

2003 (Trammell θαη Keshelashvili, 2005). ήκεξα, ηα blogs θαη άιιεο ηαθηηθέο 

κέζσλ θνηλσληθήο ελεκέξσζεο (φπσο MySpace, Facebook, LinkedIn, podcasts, 

πίλαθεο κελπκάησλ, απεπζείαο ζχλδεζε ζε βίληεν θαη άικπνπκ θσηνγξαθηψλ, θηλεηή 
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ηειεθσλία) απνηεινχλ εξγαιεία online επηθνηλσλίαο θαη ζεσξνχληαη βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Owyang θαη Toll, 2007).  

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο, φπσο νη Wright θαη Hinson (2008) ηζρπξίδνληαη φηη ηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο αζθνχλ επίδξαζε ζην εκπνξηθφ ζήκα θαη ζηελ εηαηξηθή 

θήκε είηε ζηηγκηαία είηε εθηεηακέλα, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ επηθνηλσλία θαη 

ηελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ. Πνιινί ζεσξεηηθνί ησλ δεκνζίσλ ζεσξνχλ ηελ ρξήζε ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηφζν ηζρπξή πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ίζσο ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξεζεί αθφκε θαη ν νξηζκφο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Stuart, 2011). Χζηφζν, 

αλαθέξνληαη θαη πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ blogs ζην πιαίζην ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ θαη ηεο εηαηξηθήο επηθνηλσλίαο, νπφηε θαη ηίζεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν 

είλαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηειεζκαηηθά εξγαιεία ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. 

 

2.2.3. Ζ ζπκβνιή θαη νη ζηφρνη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

 

Οη ηέζζεξηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρείξηζεο (ζρεδηαζκφο, εγεζία, νξγάλσζε θαη έιεγρνο) 

αλαθέξνληαη ζε φιν ην εχξνο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, σζηφζν κεγάιν κέξνο 

απηήο ζπκπεξηιακβάλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ην ζηνηρείν «επηθνηλσλία» σο 

πέκπηε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ε επηθνηλσλία είλαη έλα απφ ηα 

βαζηθά ζπζηαηηθά ζηε δηαδηθαζία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. πλδπάδνληαο ην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηθνηλσλία θαηαιήγνπκε ζηε «ζηξαηεγηθή 

επηθνηλσλίαο», ε νπνία φηαλ ελζσκαηψλεηαη ζην πξφγξακκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ κηαο 

επηρείξεζεο παξέρεη κηα αθφκε πην ηζρπξή ζπληζηψζα γηα ηελ επηηπρία (Grunig L, 

Grunig & Dozier, 2002). 

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο, σο δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, ζπκβάιινπλ ψζηε ε 

επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε: 
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 λα εγθαζηδξχζεη ηε θηινζνθία ηεο, 

 λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, 

 λα αληαπνθξηζεί ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαη 

 λα αληαγσληζηεί κε επηηπρία ζηηο αγνξέο (Ξχγγε, 2012:24). 

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο δνκνχλ ηελ εηαηξηθή θηινζνθία, κεηαηξέπνληάο ηελ ζε 

πξάμε θαη έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηδίσο ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσλ, θαζψο 

παξαθνινπζνχλ ηελ θνηλή γλψκε θαη επηθνηλσλνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο 

ζην θνηλφ (Ξχγγε, 2012:29). 

Βαζηθφο ξφινο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε «δηφγθσζε ηνπ εηαηξηθνχ 

θχξνπο θαη ε εγθαζίδξπζε ακνηβαίαο θαηαλφεζεο» (Ξχγγε, 2012). Με βάζε απηφ, νη 

επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ θηλνχληαη ζχκθσλα κε ηξεηο ζηφρνπο (Baskin, Aronosff 

θαη Lattimore 1997:9): 

 λα δηαηεξήζνπλ ηελ επλντθή θνηλή γλψκε, 

 λα δεκηνπξγήζνπλ γλψκε φπνπ δελ ππάξρεη ή είλαη ιαλζάλνπζα θαη 

 λα νπδεηεξνπνηήζνπλ ηελ αξλεηηθή θνηλή γλψκε. 

Κχξηνη ζηφρνη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε δεκηνπξγία θαιήο εηθφλαο γηα ηηο 

νκάδεο θνηλνχ, ε δηαηήξεζε θαη βειηίσζή ηεο, ε δεκηνπξγία γνήηξνπ θαη θήκεο, ε 

ζχλαςε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηα ΜΜΔ, ηηο πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

αξρέο, ε δεκηνπξγία επλντθνχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο, ε πιεξνθφξεζε ηεο θνηλήο 

γλψκεο θαη ην lobbying (πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ ηνπ λνκνζέηε ή ησλ πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία επλντθνχ πιαηζίνπ (λνκηθνχ πνιηηηθνχ) ην νπνίν ζα 

πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο. Γεληθά, θαζψο ε θήκε είλαη έλα πνιχηηκν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη κηα πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Passow, 

Felhmann θαη Grahlow, 2005), φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ 
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ζεκαληηθέο απνθάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηε δχλακε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηε 

ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο (Skinner θαη Kubacki, 2007). 

χκθσλα κε ηνπο Chartier θαη Lereay (2007), ππάξρεη κηα ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ηηο πσιήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηε δηαθνξά φηη νη δεκφζηεο ζρέζεηο ζηνρεχνπλ ζε καθξνπξφζεζκα 

απνηειέζκαηα.  

Σέινο, ε Petrovici (2013), επηζεκαίλεη φηη νη δηαδηθηπαθέο δεκφζηεο ζρέζεηο 

(e-pr) φρη κφλν απνηεινχλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ 

marketing αιιά πξνθαινχλ αιπζηδσηέο ζεηηθέο επηδξάζεηο εληζρχνληαο ηελ εηαηξηθή 

εηθφλα θαη θήκε θαη απηά ηα ζηνηρεία κεηαθξάδνληαη ζε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ. 

πσο νξίδνπλ θαη νη Papasolomou θαη Melanthiou (2012), νη δηαδηθηπαθέο δεκφζηεο 

ζρέζεηο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ νξγαλσηηθή καθξνπξφζεζκε επηηπρία ησλ 

εθζηξαηεηψλ πξνψζεζεο θαη ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, ιφγσ ηεο δπλακηθήο 

ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο δεκνηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο πνπ δεκηνπξγνχλ δπλεηηθφ αληίθηππν ζην ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ 

κάξθεηηλγθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tandfonline.com/author/Papasolomou%2C+Ioanna
http://www.tandfonline.com/author/Melanthiou%2C+Yioula
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2.2.4. Θεσξεηηθά κνληέια δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

 

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη ζπληζηακέλε ηξηψλ παξαγφλησλ (Ξχγγε, 2012:51): 

 ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δχλακεο πνπ έρεη ε θνηλή γλψκε 

 ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ γηα 

δεκφζηα ππνζηήξημε 

 ηεο αλάπηπμεο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Πάλσ ζε απηήλ ηελ δηαπίζησζε, πνηθίιεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

δηαηππψλνπλ ην πιαίζην ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, φρη ζε κηα εληαία ζεσξεηηθή βάζε, 

αιιά εκπίπηνπλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζρέζεηο, γλψζε θαη ζπκπεξηθνξά, καδηθή 

επηθνηλσλία (Ξχγγε, 2012:51). 

Πίλαθαο 1. Βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

Θεσξίεο ρέζεσλ Θεσξίεο αληίιεςεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο 

Θεσξίεο καδηθήο 

επηθνηλσλίαο 

Θεσξία ησλ ζπζηεκάησλ 

Θεσξία ησλ πεξηζηάζεσλ  

Πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

επίιπζε ζπγθξνχζεσλ 

Θεσξία ζπλαξκνιφγεζεο 

ηεο ελέξγεηαο 

Θεσξία ηεο θνηλσληθήο 

αιιαγήο 

Θεσξία ηεο δηάρπζεο 

Θεσξία ηεο θνηλσληθήο 

κάζεζεο 

Θεσξία επεμεξγαζκέλεο 

πηζαλφηεηαο επηξξνήο 

Θεσξία ησλ ρξήζεσλ θαη 

ηθαλνπνηήζεσλ 

Θεσξία θαζνξηζκνχ ηεο 

αηδέληαο 

Θεσξία ηεο θαιιηέξγεηαο 

(Ξχγγε, 2012:94-104) 
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2.2.4.1. Θεσξίεο ρέζεσλ  

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζεσξίεο ζρέζεσλ, ε ζεσξία ζπζηεκάησλ δίλεη ηνλ ηξφπν λα 

θαηαλνήζνπκε ην πψο δνκνχληαη ηα κέξε θαη ηα ζχλνια θαη πψο ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο. πλεπψο, κε ην κνληέιν ησλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ηα κέξε κηαο 

επηρείξεζεο: ππάιιεινη, δηεπζπληέο, ηκήκαηα, γξακκή παξαγσγήο θαη κέζα απφ ηελ 

πιεξνθφξεζε ε επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε λα δψζεη ηηο αξκφδνπζεο ιχζεηο. 

Απφξξνηα ηεο ρξήζεο ηνπ κνληέινπ είλαη λα εμεγεζεί θαη λα πξνβιεθζεί ε 

επηρεηξεζηαθή ζπκπεξηθνξά ζην καθξνεπίπεδν (Thompson, 1967:70-72,89). 

Ζ ζεσξία ησλ πεξηζηάζεσλ εμεγεί πψο θαη πφηε ζα αλακελφηαλ ε εκθάληζε 

ελφο θνηλνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ή λα πξνθαιέζεη ηελ επηρείξεζε. Έλα 

ηέηνην θνηλφ (ελεξγεηηθφ) αλαδεηά θαη αλαιχεη ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ 

επηρείξεζε ή κε θάπνην ζέκα πνπ ηελ αθνξά θαη είλαη ελδηαθέξνλ γηα απηφ. Ζ ελ 

ιφγσ ζεσξία πξνβάιιεη ηξεηο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

πιεξνθφξεζεο: ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηνξηζκψλ 

θαη ην επίπεδν εκπινθήο ζην δήηεκα. Με βάζε απηέο ηηο κεηαβιεηέο, κπνξεί λα 

ππάξρεη απφ απάζεηα έσο θαη άκεζε δξάζε ζε έλα δήηεκα (Grunig θαη Hunt 1984). 

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο ζπρλά θαινχληαη λα επηιχζνπλ ζπγθξνχζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ αλάκεζα ηεο επηρεηξήζεηο θαη ηηο δηάθνξεο νκάδεο θνηλνχ θαη πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε έρνπλ αλαπηπρζεί ζεσξίεο γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, νη νπνίεο 

πεξηγξάθνπλ έλα εχξνο δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα ζηειέρε ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Ζ ζχγθξνπζε είλαη κηα απφ ηηο πνιιέο κνξθέο πνπ κπνξεί λα 

πάξεη κηα ζρέζε. 
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2.2.4.2. Θεσξίεο αληίιεςεο θαη ζπκπεξηθνξάο  

 

Πεξλψληαο ζηηο ζεσξίεο αληίιεςεο θαη ζπκπεξηθνξάο, ε ζεσξία ζπλαξκνιφγεζεο 

ηεο ελέξγεηαο νξίδεη φηη ε γλσζηηθή δνκή θαζνξίδεη ηε ζθέςε ηνπ αηφκνπ θαη κέζα 

απφ ην πεξηερφκελν θαη ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο κπνξνχκε θαη κεηαζρεκαηίδνπκε 

θαη λα απνζεθεχνπκε πιεξνθφξεζε. πλεπψο, φηαλ κηα επηρείξεζε επηθνηλσλεί κε 

ηηο νκάδεο θνηλνχ πξέπεη λα ηνπνζεηεί ηα κελχκαηα ζε κέξε φπνπ ηα άηνκα 

αλαδεηνχλ ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε. Απηφ ηζρχεη δηφηη ε πιεξνθφξεζε θηιηξάξεηαη 

αλάινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο (Greene, 1984). 

Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο νξίδεη πσο ηα άηνκα θαη νη νκάδεο 

επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή κεηαθνξά θφζηνπο – σθέιεηαο. Με 

βάζε ηελ ελ ιφγσ ζεσξία, ηα άηνκα ππνινγίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξηλ 

ελεξγήζνπλ, ζέινληαο λα θξαηνχλ ηα θφζηε ζε ρακειά επίπεδα θαη ηα νθέιε ζε 

πςειά επίπεδα (Thibaut, Kelley, 1959). 

ρεηηθά κε ηε ζεσξία ηεο δηάρπζεο, νη άλζξσπνη πηνζεηνχλ κηα ηδέα αθνχ 

πεξάζνπλ ηα βήκαηα ηεο ελεκέξσζεο, ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο 

δνθηκήο, ηεο ηειηθήο απνδνρήο. Σα ΜΜΔ είλαη ζεκαληηθά γηα ηα δπν πξψηα ζηάδηα 

θαη νη πξνζσπηθέο επαθέο γηα ηα επφκελα δχν (Lionberger, 1960:32). 

ηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, ν απνδέθηεο δελ κεηέρεη 

ελεξγεηηθά ζηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθφξεζεο, αιιά καζαίλεη λέεο ζπκπεξηθνξέο 

παξαηεξψληαο ηνπο άιινπο θαη θξαηψληαο αλαπιεξσκαηηθά κηα ζπκπεξηθνξά ζην 

λνπ ηνπ (Bandura, 1971). 

Σέινο, ε ζεσξία επεμεξγαζκέλεο πηζαλφηεηαο επηξξνήο, δηαηππσκέλε απφ 

ηνπο Petty θαη Cacioppo (1986), νξίδεη ηελ έλλνηα ησλ «δξφκσλ» πνπ εθθξάδεη ην 

πψο ηα άηνκα επεξεάδνληαη. Μάιηζηα, ε ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη έλαο 
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«πεξηθεξεηαθφο δξφκνο» ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη επεξεάδνληαη απφ ζηνηρεία φπσο ε 

επαλάιεςε, έλαο αμηφπηζηνο εθπξφζσπνο θαη νη απηέο επηβξαβεχζεηο. Οη δηαθεκίζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ην δξφκν απηφλ γηα λα ιαλζάξνπλ ηα κελχκαηα ηνπο. 

 

2.2.4.3. Θεσξίεο καδηθήο επηθνηλσλίαο  

 

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο σο δηεξγαζία ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο ηερληθέο επηθνηλσλίαο. Οη 

πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο θαη κνληέια πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί βαζίδνληαη ζηα 

δηαθνξεηηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο, ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο (ακθίδξνκε, 

κνλφδξνκε θ.ιπ.), ηνπο πνκπνχο θαη ηνπο δέθηεο ησλ κελπκάησλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ην πεξηβάιινλ φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ εθπιεξψλνπλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή. ζνλ αθνξά ζηηο ζεσξίεο 

καδηθήο επηθνηλσλίαο, ε ζεσξία ησλ ρξήζεσλ θαη ηθαλνπνηήζεσλ αλαγλσξίδεη φηη ηα 

άηνκα είλαη ελεξγνί ρξήζηεο ησλ Μέζσλ θαη επηιεθηηθνί ζηα Μέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ (Katz, Blumer, Gurevitch, 1974:19).  

Ζ ζεσξία θαζνξηζκνχ ηεο αηδέληαο (agenda setting theory) βξίζθεη επξεία 

εθαξκνγή ζηηο επηρεηξήζεηο δίλεη έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο αλζξψπνπο ησλ 

ΜΜΔ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ζηειερψλ ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ λα επεξεάζνπλ ηελ αηδέληα ησλ ΜΜΔ παξέρνληαο ζπλερψο «ηξνθή» γηα 

καδηθή θαηαλάισζε. Γηα ην ιφγν απηφ επηδηψθνπλ ηελ ζχλαςε ζπλεξγαζίαο θαιήο 

πίζηεο κε ηα ΜΜΔ θαη πξνζπαζνχλ λα έρνπλ επαθή κε ηνπο αξκφδηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πείζνπλ λα αλαθεξζνχλ ζηελ επηρείξεζε, ηελ 

ηζηνξία ηεο, ηα πξντφληα ηεο θ.ιπ. 

Ζ ζπρλφηεηα έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζηα κελχκαηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

απνηειεί κηα μερσξηζηή παξάκεηξν ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηε ζεσξία ηεο 
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θαιιηέξγεηαο (cultivation theory). Ο θχξηνο πξεζβεπηήο ηεο (Gerbner, 1998), 

ππνζηεξίδεη φηη απνηειεί βαζηθή ζεσξία γηα ηεο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη βαζίδεηαη ζηελ 

αξρή φηη φζν πεξηζζφηεξν έλα άηνκν εθηεζεί ζε έλα κήλπκα απφ ηα Μέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο ηφζν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα πηζηέςεη φηη απηφ είλαη αιεζηλφ. 

 

2.2.4.4. Σν κνληέιν ηνπ ζπλ -πξνζαλαηνιηζκνχ (ζχζηεκα Α -Β-Υ)  

 

Έλα άιιν κνληέιν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη δίλεη πεξηζζφηεξε 

έκθαζε ηελ αιιαγή ζηάζεο, είλαη ην κνληέιν ηνπ ζπλ-πξνζαλαηνιηζκνχ (ζχζηεκα 

Α-Β-Υ). Σν κνληέιν απηφ βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία ηεο ςπρνινγηθήο ηζνξξνπίαο ε 

νπνία εθιακβάλεηαη σο παξαθηλεηηθή ζεσξία αιιαγήο ζηάζεο. To κνληέιν δίλεη 

έκθαζε ζηνλ ξφιν ηεο επηθνηλσλίαο σο κέζνπ επηξξνήο ηεο αληίιεςεο ηνπ θνηλνχ θαη 

νπζηαζηηθά βαζηθφ δήηεκα είλαη ε θαηαλφεζε αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε θαη ην θνηλφ 

κε απψηεξν ζθνπφ φρη απιψο ηελ πιεξνθφξεζε αιιά ηελ αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ 

ηεο επηρείξεζεο φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κνληέιν 

αλαπηχρζεθε απφ ηνπο McLeod θαη Chaffee (1973) θαη αζρνιείηαη κε ηηο απφςεηο πνπ 

έρεη ε κηα πιεπξά γηα ηε γλψκε ηεο άιιεο (επηρείξεζε-θνηλφ) θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ε επηθνηλσλία γηα λα αιιάμνπλ νη απφςεηο γηα θάηη πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε ε νπνία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηα ιχζε ε νπνία ζα είλαη 

απνδεθηή θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. χκθσλα κε ηελ Gregory (2000), ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ είλαη ε αθξίβεηα, ε ζπλαίλεζε θαη ε θαηαλφεζε. 
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2.2.4.5. Σα ηέζζεξα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δεκφζηεο ζρέζεηο,  

θαηά ηνλ Jim Grun ig (1992) 

 

Λακβάλνληαο ππφςε θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ν Smith 

(2005:12) αλαγλσξίδεη έλα κνληέιν ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη: 

 ηελ έξεπλα (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή γηα αλαγλψξηζε δπλαηψλ/αδχλακσλ 

ζεκείσλ, επθαηξηψλ θαη απεηιψλ),  

 ηε ζηξαηεγηθή (ιήςε απνθάζεσλ θαη ρεηξηζκφο ηεο επίδξαζεο ηεο επηθνηλσλίαο),  

 ηηο ηαθηηθέο (πξνζσπηθέο επαθέο, Μέζα επηθνηλσλίαο, εηδηθέο εθδειψζεηο θ.ιπ.) 

θαη 

 ηελ έξεπλα αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Δπηρεηξψληαο κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηελ επαλάδξαζε, ν Jim Grunig (1992) αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξα 

κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δεκφζηεο ζρέζεηο, φπσο δείρλεη ην ζρήκα παξαθάησ.  

 

ρήκα 4. Σα ηέζζεξα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαηά ηνλ Jim  

(1992) 
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(Ξχγγε, 2012:107) 

 

Ζ δεκνζηφηεηα (press agentry-publicity) αθνξά ζηε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο απφ 

ηελ επηρείξεζε πξνο ηηο νκάδεο θνηλνχ, απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή κνξθή δεκνζηψλ 

ζρέζεσλ κε βαζηθή επηδίσμε ηελ θαιή θήκε ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηηο επλντθέο 

αλαθνξέο ησλ ΜΜΔ θαη είλαη κνλήο θαηεχζπλζεο.  

Ζ δεκφζηα πιεξνθφξεζε απνηειεί θαη απηή επηθνηλσλία κνλήο θαηεχζπλζεο 

θαη ζπληζηά πεξηζζφηεξν «πξνιεπηηθή» ελέξγεηα, ε νπνία ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε 

απαληά ζε εξσηήκαηα ησλ νκάδσλ θνηλνχ ρσξίο λα έρεη ζθνπφ λα πνπιήζεη. 

Σν αζχκκεηξν κνληέιν δηπιήο θαηεχζπλζεο (two way symmetric model) 

ρξεζηκνπνηεί ηηο κεζφδνπο ηεο θνηλσληθήο επηζηήκεο ψζηε ε επηρείξεζε λα κπνξεί λα 

ζρεδηάζεη θαηάιιεια πξνγξάκκαηα. Δίλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο θαη εκπεξηέρεη ηελ 

επαλάδξαζε θαη βαζηθφο ζηφρνο ηνπ κνληέινπ, φηαλ απηφ εθαξκφδεηαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, είλαη ε βξαρππξφζεζκε αιιαγή ζηάζεο.  

Σν ζπκκεηξηθφ κνληέιν δηπιήο θαηεχζπλζεο (two way symmetric model) 

βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη νη επηρεηξήζεηο θαη ηα θνηλά αιιεινπξνζαξκφδνληαη θαη 

απνζθνπεί ζηελ ακνηβαία θαηαλφεζε παξά ζηελ πεηζψ φπσο ζπκβαίλεη κε ηα 

κνληέια κνλήο θαηεχζπλζεο. Σν κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνσζεζνχλ 

δθμοςιότθτα  

δθμόςια πλθροφόρθςθ 

αςφμμετρο μοντζλο διπλισ κατεφκυνςθσ  

ςυμμετρικό μοντζλο διπλισ κατεφκυνςθσ 
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εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο αιιαγέο ζηελ επηρείξεζε θαη έρεη πην καθξνπξφζεζκν 

πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

 

ρήκα 5. Σα ηέζζεξα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαηά ηνλ Jim 

Grunig (1992) θαη ν ηχπνο επηθνηλσλίαο 

 

2.2.4.6. Σν κνληέιν ηεο δηαιεθηηθήο ζεσξίαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

 

Έλα κνληέιν πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ θνηλνχ κέζσ ηζφηηκνπ δηαιφγνπ είλαη απηφ ηεο δηαιεθηηθήο 

ζεσξίαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ (Kent θαη Taylor, 2002) 

ζεκεηψλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηάινγν σο κέζνλ ζπλερηδφκελεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο κε ην θνηλφ θαη έρεη πέληε ραξαθηεξηζηηθά: ακνηβαηφηεηα, 

εγγχηεηα, ηθαλφηεηα ηνπ ζπκπάζρεηλ, ξίζθν θαη δέζκεπζε.  

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο ρξεζηκνπνηνχλ κεραληζκνχο δεκηνπξγίαο θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο θαη ηθαλνπνίεζεο κε ηηο νκάδεο θνηλνχ κέζσ ηζφηηκνπ δηαιφγνπ. 

Βέβαηα, ηα δηαινγηθά ζπζηήκαηα δελ είλαη εχθνια ζηηο επηρεηξήζεηο θαζψο ν 

δηάινγνο είλαη κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία. Χζηφζν, αλ θαη ν δηάινγνο δελ κπνξεί 
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λα εγγπεζεί εζηθά απνηειέζκαηα ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, έλαο πξνζαλαηνιηζκφο ζηε 

δηαινγηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε πηζαλφηεηα θαιχηεξεο θαη 

ακνηβαίαο θαηαλφεζεο αλάκεζα ζηελ εηαηξία θαη ζηηο νκάδεο θνηλνχ ηεο (Ξχγγε, 

2012:110). 

 

2.2.5. Δπηινγή θαη αηηηνιφγεζε ησλ κνληέισλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

ζην νπνίν βαζίδεηαη ε παξνχζα έξεπλα  

 

Ζ έξεπλα ζα βαζηζηεί ζε ηξία κνληέια: 

 Σν κνληέιν ηεο δηαιεθηηθήο ζεσξίαο ησλ Kent θαη Taylor (2002), ην νπνίν είλαη 

δηαινγηθφ θαη βαζίδεηαη ζηε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο γηα ζπλερή δηάινγν, 

δηάδξαζε θαη ακνηβαηφηεηα κε ην θνηλφ. Σν κνληέιν απηφ ζεσξείηαη θαηάιιειν 

γηα λα αλαδείμεη ηελ επηξξνή ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (εηδηθά 

ηνπ e-pr) ζηελ εηαηξηθή εηθφλα θαη θήκε θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε ζηάζε ησλ 

θαηαλαισηψλ απέλαληη ζε απηήλ. Ζ έλλνηα ηνπ δηαιφγνπ ζχκθσλα κε ηνπο Kent 

θαη Taylor (2002) είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζηε θηινζνθία θαη ηε ζεσξία ηεο 

ζρεζηαθήο επηθνηλσλίαο θαη είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πψο νη νξγαλψζεηο πξέπεη λα νηθνδνκνχλ ζρέζεηο πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηφζν 

νξγαλσηηθά φζν θαη δεκφζηα ζπκθέξνληα. Με ιίγα ιφγηα, ην κνληέιν δείρλεη κε 

πνηνλ ηξφπν νη νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ην δηάινγν ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπο κε ην θνηλφ. 

 Σν κνληέιν ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ Smith (2008), ην νπνίν ζα καο 

επηηξέςεη λα κειεηήζνπκε φρη κφλν ηελ επίδξαζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ φπσο είλαη νη εθδειψζεηο θαη ε ρνξεγίεο αιιά ζα δηεπθνιχλεη θαη ηε 
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κειέηε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαζψο 

εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ.  

 Σα ηέζζεξα κνληέια ηνπ Grunig (1992), ηα νπνία είλαη: ε πξαθηφξεπζε Σχπνπ, ε 

δεκφζηα πιεξνθφξεζε, ην αζχκκεηξν κνληέιν δηπιήο θαηεχζπλζεο θαη ην 

ζπκκεηξηθφ κνληέιν δηπιήο θαηεχζπλζεο (Ξχγγε, 2012):  

 

Σν πξψην κνληέιν πεξηγξάθεη κηα απινπνηεκέλε κνξθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε νπνία 

σζηφζν εθαξκφδεηαη θαη ζήκεξα απφ ηηο πνιπεζληθέο (είηε κφλε ηεο είηε 

ζπλδπαζηηθά κε άιιεο πξνζεγγίζεηο) θαη ζθνπεχεη κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ πψιεζε. Ζ 

παξάκεηξνο απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηελ έλλνηα ηεο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ, ε 

νπνία απνηειεί κηα βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ promotional mix.  

To κνληέιν ηεο δεκφζηαο πιεξνθφξεζεο (δεχηεξν κνληέιν ηνπ Grunig), 

επηηξέπεη λα κειεηεζεί ε ρξήζε ησλ Μέζσλ ελεκέξσζεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο 

κειεηψκελεο κεηαβιεηέο θαζψο βαζίδεηαη ζηε ζρέζε κε ηηο νκάδεο θνηλνχ θαη ην 

ρηίζηκν ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη θήκεο.  

Σν ηξίην κνληέιν ηνπ Grunig ην νπνίν αθνξά ζηελ αιιαγή ζηάζεο (κηα 

παξάκεηξνο πνπ ελδηαθέξεη ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή θαζψο κειεηά ηελ απφθαζε 

αγνξάο ηνπ θαηαλαισηή). 

Σν ζπκκεηξηθφ κνληέιν δηπιήο θαηεχζπλζεο επηθεληξψλεηαη ζην «ρηίζηκν» 

καθξνπξφζεζκσλ ζρέζεσλ κε ην θνηλφ (loyalty), κία έλλνηα πνπ κειεηάηαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξηθή εηθφλα θαη ηελ θήκε.  
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ρήκα 6. Σα κνληέια ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ε παξνχζα έξεπλα 

  

Το μοντζλο τθσ διαλεκτικισ 
κεωρίασ  των Kent & Taylor 

(2002) 

Το μοντζλο ςτρατθγικϊν 
δθμοςίων ςχζςεων του 

Smith (2005) 

Τα τζςςερα μοντζλα του Gruning (1992):  

θ πρακτόρευςθ Τφπου,  

θ δθμόςια πλθροφόρθςθ,  

το αςφμμετρο μοντζλο διπλισ κατεφκυνςθσ, 
το ςυμμετρικό μοντζλο διπλισ κατεφκυνςθσ 
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2.3. Οη δηεζλείο δεκφζηεο ζρέζεηο  

2.3.1. Ζ έλλνηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεζλψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

 

Οη δηεζλείο δεκφζηεο ζρέζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη σο νξνινγία απφ ηνλ Anderson 

(1989:413) ζε κηα πξνζπάζεηα λα νξίζεη ηελ έλλνηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ 

αζθνχληαη ζε φιν ηνλ θφζκν, θάλνληαο ιφγν γηα δεκφζηεο ζρέζεηο πξνζαξκνζκέλεο 

ζε θάζε πνιηηηζκφ. Οπζηαζηηθά, νη δηεζλείο δεκφζηεο ζρέζεηο απνηεινχλ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε πξνζπάζεηα κηαο εηαηξείαο ή νξγαληζκνχ λα νηθνδνκήζεη ζρέζεηο 

κε θνηλά άιισλ θξαηψλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ή κπνξεί 

λα επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο (Wilcox θαη Cameron, 2009:504). Οη 

Sriramesh θαη Vercic (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη νη δεκφζηεο ζρέζεηο φρη κφλν έρνπλ 

αλαβαζκηζκέλν ξφιν ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο αιιά απνηέιεζαλ θαη έλα 

βαζηθφ κέζνλ κε ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη εμειίρζεθε ην θαηλφκελν ηεο 

δηεζλνπνίεζεο. 

Ζ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ παγθφζκηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, σζηφζν ηα 

ζηειέρε ησλ πνιπεζληθψλ δελ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο επαξθή κνληέια εθαξκνγήο 

ηνπο ιφγσ ηεο ειιηπνχο έξεπλαο πνπ έρεη δηελεξγεζεί ζε απηφλ ηνλ ηνκέα κε 

απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία. Απνηειεί 

αλάγθε ζχλδεζεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ηνπο πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, 

πνιηηηζηηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηα ηδηαίηεξα πεξηβάιινληα 

ησλ μερσξηζηψλ εζληθψλ αγνξψλ πνπ απαξηίδνπλ ην παγθφζκην «επηρεηξείλ» 

(Sriramesh θαη Vercic, 2003). 
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Οη Wilcox θαη Cameron (2009) ππνζηεξίδνπλ φηη «νη εηαηξείεο πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζε έλα κφλν θνηλφ φηαλ δεκηνπξγνχλ ηα πξντφληα ηνπο ράλνπλ κηα 

ηεξάζηηα επθαηξία. Δπηπιένλ, εηαηξείεο πνπ δελ ελζσκαηψλνπλ πνιππνιηηηζκηθέο 

θακπάληεο marketing θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε πνιχ κηθξφηεξα θνηλά ζα ράζνπλ κηα αθφκε κεγαιχηεξε 

επθαηξία». 

ηφρνο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κηαο επηρείξεζεο ζε κηα μέλε ρψξα είλαη λα 

θαηαθέξεη λα αληαγσληζηεί απνηειεζκαηηθά θαη λα ρεηξηζηεί ζηηο αλαπφθεπθηεο 

ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθαιεί ην πνιχπινθν δηαπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε απνηειεί λα αλαγλσξηζηνχλ νη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ νη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο θαη νη επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο ζηα 

ηνπηθά ήζε. Βαζηθφ ξφιν αλαιακβάλεη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (e-pr) θαη ησλ social 

media ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία πξνο φιεο ηηο εμσηεξηθέο νκάδεο 

θνηλψλ. Οη Wright θαη Hinson (2008) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θαη ηα παξαδνζηαθά κέζα «ζπλεξγάδνληαη» θαη αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν 

πινπνίεζεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 

χκθσλα κε ηνπο Sriramesh θαη Vercic (2003:2-3), ηξία είλαη ηα ζπζηαηηθά 

γηα ηελ ππνδνκή ησλ δηεζλψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ: 

‒ ην πνιηηηθφ θαη λνκηθφ ζχζηεκα ελφο έζλνπο, 

‒ ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ αλάπηπμεο θαη 

‒ ην επίπεδν ηνπ αθηηβηζκνχ πνπ ελππάξρεη ζε απηφ. 

Κάζε κία απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο αζθεί επηξξνέο ζηε θχζε ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε κηα ρψξα. Χζηφζν, θάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο φρη κφλν αζθεί επηξξνέο αιιά επεξεάδεηαη θαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηεο εθάζηνηε ρψξαο. 
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ρήκα 7. Σα ηξία ζπζηαηηθά γηα ηελ ππνδνκή ησλ δηεζλψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά 

ηνπο Sriramesh θαη Vercic (2003) 

 

πγθεθξηκέλα, ην πνιηηηθφ θαη λνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή 

δνκή θαη δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε πξαθηηθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ επδνθηκεί ζηελ 

θνηλή γλψκε. πσο νξίδνπλ νη Sriramesh θαη Vercic (2003:3-5), ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία ησλ κειεηψλ δείρλνπλ φηη ζηηο θνηλσλίεο ησλ νπνίσλ φπνπ ηα πνιηηηθά 

ζπζηήκαηα δελ ηνλίδνπλ ηελ αμία ηεο θνηλήο γλψκεο, ε θχζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

δελ είλαη πεξίπινθε θαη ηείλεη λα είλαη κνλήο θαηεχζπλζεο κε πξνπαγαλδηζηηθφ 

ραξαθηήξα. Δίλαη ζαθέο φηη ζε κηα επνρή εθδεκνθξαηηζκνχ ζε κεγάιν κέξνο ηνπ 

θφζκνπ, ε αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ δεκφζησλ ζρέζεσλ είλαη κεγάιε. Δίλαη ζρεδφλ 

βέβαην, φηη νη ζηξαηεγηθέο δεκφζηεο ζρέζεηο επδνθηκνχλ ζε πινπξαιηζηηθέο 

θνηλσλίεο. πσο επηβεβαηψλνπλ θαη νη Sriramesh θαη Vercic (2003), ν 

εθδεκνθξαηηζκφο έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζε πνιιέο 

πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ.  

επίπεδο του 
ακτιβιςμοφ   

το επίπεδο 
τθσ 

οικονομικισ 
ανάπτυξθσ   

το πολιτικό και 
νομικό 

ςφςτθμα   
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ρεηηθά κε ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, απηφ ζπλδέεηαη ζηελά κε ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη παξέρεη επθαηξίεο θαζψο θαη πξνθιήζεηο ζηνπο 

επαγγεικαηίεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. πσο δηαηππψλνπλ νη Sriramesh θαη Vercic 

(2003:6), δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη κηα πην πινπξαιηζηηθή πνιηηηθή θηινζνθία 

επλνεί κηα κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή ειεπζεξία. Καη' επέθηαζε, νη αλεπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο ηείλνπλ λα επλννχλ ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη 

νη αλαπηπζζφκελεο, θπξίσο δηφηη είλαη κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ησλ παηθηψλ ζηελ 

αγνξά θαη ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ είλαη πςειφηεξν. 

πλεπψο, κέζα ζε πνιιαπινχο πξνκεζεπηέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξέπεη 

πξνθαλψο λα αληαγσλίδνληαη, δεκηνπξγνχληαη πξνθιήζεηο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ αλαθνξηθά κε ηε δξάζε ηνπο σο ζηειέρε ή σο ζχκβνπινη. 

πλάκα, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο θαζνξίδεη επίζεο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηηκάηαη θαη ελζαξξχλεηαη. Απηφ είλαη επφκελν λα 

δεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο γηα ηηο δηεζλείο δεκφζηεο ζρέζεηο. Καζψο 

ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο επεξεάδεη άκεζα κεηαβιεηέο φπσο ε 

θηψρεηα θαη ν αλαιθαβεηηζκφο, δεκηνπξγείηαη άκεζνο αληίθηππνο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο 

θαη ηηο ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, κε έκθαζε ζηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα ρψξα. Ζ έιιεηςε ππνδνκήο 

κίαο επαξθνχο επηθνηλσλίαο πξνθαιεί επίζεο πξνβιήκαηα ζηνλ επαγγεικαηία ηνπ 

θιάδνπ ησλ δηεζλψλ δεκφζησλ ζρέζεσλ φηαλ επηρεηξεί λα δηελεξγήζεη ελεκεξσηηθέο 

εθζηξαηείεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνλ αθηηβηζκφ, νη Sriramesh θαη Vercic (2003:6-7) 

δηαηππψλνπλ πσο απηφο ζπλδέεηαη ζηελά ηφζν κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο 

φζν θαη κε ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο. Ο αθηηβηζκφο παξέρεη πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο 

ζηνπο επαγγεικαηίεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη νκάδεο αθηηβηζηψλ 
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παξαθηλνχληαη κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ απ‟ έμσ, 

επηβάιινληαο ζηηο επηρεηξήζεηο λα είλαη θνηλσληθά ππεχζπλεο θαη αζθψληαο πηέζεηο 

ζε απηέο. Ο ζενθξαηηθφο αθηηβηζκφο έρεη επεξεάζεη ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δνκέο πνιιψλ εζλψλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη έλαο ηζρπξφο παξάγνληαο ζήκεξα ζε 

πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Ζ πξφζθαηε έμαξζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε φιν ηνλ 

θφζκν απνηειεί απφδεημε ηνπ ζενθξαηηθνχ αθηηβηζκνχ. Ο εξγαζηαθφο αθηηβηζκφο 

έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή θαη βηνκεραληθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα αμηνινγείηαη ε θχζε ηνπ αθηηβηζκνχ πνπ είλαη 

δηαδεδνκέλνο ζε κηα θνηλσλία θαη λα θαζνξίδεηαη πψο επεξεάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο απηήο. 
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2.3.2. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο εζληθέο  

θαη ηηο δηεζλείο δεκφζηεο ζρέζεηο  

 

Ο Hall (1976) αλαθέξεηαη ζε δχν έλλνηεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο: 

 ηελ πξνθαλή αλαγλσξηζηκφηεηα (in awareness) ε νπνία κπνξεί λα εληνπίδεηαη ζε 

κηα θνπιηνχξα θαη  

 ηελ ππνλννχκελε /θξπκκέλε αλαγλσζηκφηεηα (out-of-awareness). 

Σα ζηνηρεία απηά απαζρνινχλ ηηο δηεζλείο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ζπλδένληαη κε 

ην πξνθίι ηεο ρψξαο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ πνιηηηθν-νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ηηο ππνδνκέο, ην θνηλσληθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο θαη ηα κέζα 

ελεκέξσζεο. ε αληίζεζε κε ηηο εζληθέο δεκφζηεο ζρέζεηο, νη δηεζλείο πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ κηα επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ε νπνία λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπο 

παξαπάλσ παξάγνληεο θαη λα ηνπο εμεηάδεη ζηελ ηνπηθή ηνπο δηάζηαζε. 

Οη δηαθνξέο ησλ δηεζλψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ηηο εζληθέο εληνπίδνληαη ζηελ 

απμεκέλε αλάγθε πνπ εκθαλίδεη κηα πνιπεζληθή επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζε μέλε ρψξα γηα πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία απφ έμσ πξνο ηα κέζα, δειαδή απφ 

ηα εμσηεξηθά θνηλά πξνο ηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο (Wakefield, 2001). Με ηνλ ηξφπν απηφ νη νξγαληζκνί ζθπγκνκεηξνχλ ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο ηάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλψλ ελψ κπνξνχλ έγθαηξα λα 

αληηκεησπίζνπλ ζπλήζεηο ηάζεηο αθηηβηζκνχ πνπ εθδειψλνληαη θαηά ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ θαη νη νπνίεο ζα εκπφδηδαλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο. Έλα πιαίζην πνπ πξνηείλνπλ αξθεηνί εξεπλεηέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ θεληξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπηθήο 

απηνλνκίαο. 
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2.3.3. Σα ηέζζεξα κνληέια δηεζλψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

ησλ Grunig & Hunt (1984)  

 

Ο Grunig (1992) πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζην εξψηεκα αλ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κηα 

εληαία ζηξαηεγηθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ή αλ ζα πξέπεη 

λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ρψξαο. χκθσλα κε ηνλ 

ζπγγξαθέα, ε απάληεζε βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή 

θαη φπσο ππνζηεξίδεη ππάξρεη κία δέζκε αξρψλ κε θαζνιηθή ηζρχ θαη απηή πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.  

H ηππνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηνπο Besen θαη Farrell (1994), είλαη κηα 

ζηξαηεγηθή επηινγή γηα κηα εηαηξεία πνπ επηιέγεη λα αληαγσληζηεί ζε έλα δηεζλέο 

πεξηβάιινλ, κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ νκνηφηεηα ζην πξνζθεξφκελν πξντφλ ζε φιεο ηηο 

αγνξέο δξάζεο, έλαληη ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζαξκνγήο ζε κηα αγνξά/ θνπιηνχξα. H 

ηππνπνίεζε κπνξεί λα νξηζζεί σο κηα εληαία δηαδηθαζία παξαγσγήο, θαζηζηψληαο ην 

ίδην πξντφλ ζηηο αγνξέο δξάζεο. πρλά ε ηππνπνίεζε ηνπ πξντφληνο δεκηνπξγεί 

νθέιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο (Farrell, Saloner, 1985), κε 

νξηζκέλεο κειέηεο λα δείρλνπλ φηη ε επηρεηξεζηαθή απφδνζε βειηηψλεηαη κε ηελ 

ηππνπνίεζε ζηηο ζηξαηεγηθέο marketing ζηηο αγνξέο (O‟Donnell θαη Jeong, 2000; 

Szymanski, Bharadwaj, θαη Varadarajan, 1993). Απφ ηελ άιιε, θάπνηεο ζεσξίεο δελ 

απνθαιχπηνπλ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο απφδνζεο 

(Albaum θαη Tse, 2001). Μάιηζηα, φπσο δηαηππψλνπλ νη Acemoglu, Gancia θαη 

Zilibotti (2012), ε δηαδηθαζία ηεο ηππνπνίεζεο κπνξεί απφ ηε κία λα εληζρχζεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά απφ ηελ άιιε λα επηθέξεη κηα πηζαλή απνζάξξπλζε απφ 

ηελ θαηλνηνκία. 
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πσο νξίδνπλ ζηελ έξεπλα ηνπο νη Katsikeas, Samiee θαη Theodosiou (2006), 

ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία κειεηά εθηελψο ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο 

απφδνζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηππνπνίεζεο έλαληη ηεο πξνζαξκνγήο ζε κηα αγνξά. Ζ 

έξεπλά ηνπο ζε έλα ζχλνιν ζπγαηξηθψλ απφ πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο δείρλεη φηη ν 

βαζκφο ηππνπνίεζεο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ αγνξψλ 

φζνλ αθνξά ζην θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ, ηελ ηερλνινγηθή έληαζε, ηα έζηκα θαη ηηο 

παξαδφζεηο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε, ην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

πξντφληνο, θαη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. ε άιιε κειέηε, απηή ησλ Ozsomer, 

Bodur θαη Cavusgil, ππνζηεξίδεηαη πσο ν βαζκφο ηππνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο marketing βξίζθεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα, φηαλ νη ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο είλαη παξφκνηεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη ηεο κεηξηθήο αγνξάο. Σα 

επξήκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ επίζεο πσο ε θαηεγνξία ησλ 

πξντφλησλ, ν θιάδνο, ε ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο είλαη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην βαζκφ ηππνπνίεζεο. Σέινο, είλαη ελδηαθέξνλ λα 

αλαθεξζεί πσο ε ηππνπνίεζε ηνπ πξντφληνο απνηειεί κηα ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή 

παξέκβαζε απφ ηνπο νξγαληζκνχο/ επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ 

απνζεκάησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ (Vrat, 2014). 

Οη Grunig θαη Hunt (1984) αλέπηπμαλ ηέζζεξα κνληέια δεκνζίσλ ζρέζεσλ: 

 πξαθηφξεπζεο ηνπ Σχπνπ (press agentry) 

 δεκφζησλ πιεξνθνξηψλ (public information) 

 αζπκκεηξίαο δηπιήο θαηεχζπλζεο (two-way asymmetric) 

 ζπκκεηξίαο δηπιήο θαηεχζπλζεο (two-way symmetric) 

Σα ηέζζεξα απηά κνληέια πεξηγξάθνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο, θαη θάζε έλα απφ ηα κνληέια δηαθέξεη σο πξνο ηνλ ζθνπφ θαη ηε 

θχζε ηεο επηθνηλσλίαο. 
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Δηθφλα 2. Σα ηέζζεξα κνληέια δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηνπο Grunig & Hunt 

 

Οη Grunig θαη Hunt (1984) εθηηκνχλ φηη ην 15% ησλ νξγαληζκψλ εθαξκφδνπλ ην 

κνληέιν πξαθηφξεπζεο ηνπ Σχπνπ, ηηο δεκφζηεο πιεξνθνξίεο ηηο εθαξκφδεη ην 50% 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ην 20% ηελ ακθίδξνκε αζπκκεηξία θαη ην 15% ην κνληέιν 

ακθίδξνκεο ζπκκεηξίαο. Σν κνληέιν ζπκκεηξίαο δηπιήο θαηεχζπλζεο ηνπνζεηείηαη 

απφ ηνπο εξεπλεηέο απηνχο ζηελ θνξπθή ηεο εμειηθηηθήο ππξακίδαο. Μάιηζηα νη 

εξεπλεηέο ηνπ κνληέινπ απηνχ δειψλνπλ φηη ην κνληέιν ζπκκεηξίαο δηπιήο 

θαηεχζπλζεο εηζεγείηαη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ην δηάινγν, εληζρχνληαο ηελ 

άπνςε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη εζηθήο εληφο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 
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2.3.3.1. Σν κνληέιν ηεο πξαθηφξεπζεο ηνπ Σχπνπ ( press agentry)  

 

Σν κνληέιν ηεο πξαθηφξεπζεο ηνπ Σχπνπ (press agentry) ζεσξείηαη απφ ηνλ Grunig 

(1992) σο ην ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ, αλ θαη σο κνληέιν έρεη θαζνιηθή ηζρχ. Με ηηο 

ξίδεο ηνπ ζηνλ 19ν αηψλα, νη πξάθηνξεο ηνπ Σχπνπ εξγάζηεθαλ γηα λα επεξεάζνπλ 

ηελ θνηλή γλψκε, δεκηνπξγψληαο λέα κε ζπρλά ςεπδείο πιεξνθνξίεο ζηνπο ηίηινπο 

ησλ εθεκεξίδσλ.  

Σν κνληέιν απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνπαγάλδα, φπνπ παξάγνληεο ηνπ 

Σχπνπ δελ πξνβιέπνπλ, νχηε δίλνπλ έκθαζε ζηηο έξεπλεο θαη απιά ζέινπλ λα 

ρεηξαγσγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ. Δίλαη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο 

φπνπ νη πιεξνθνξίεο κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ απνζηνιέα ζηνλ παξαιήπηε ρσξίο λα 

δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηηο απφςεηο ηνπ δέθηε.  

Αληί απηνχ ηνπ κνληέινπ, ν Grunig (1992) ζεσξεί φηη βαζηθέο αξρέο πνπ 

πξέπεη λα δηέπνπλ ηηο δηεζλείο δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη: 

 ε ελδπλάκσζε ησλ επηθνηλσληαθψλ κεραληζκψλ, 

 ε ζπλέξγηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη, 

 ε δηαθνξνπνίεζε, 

 ε εζηθή θαη 

 ε έκθαζε ζην ζπκκεηξηθφ κνληέιν δηπιήο θαηεχζπλζεο. 
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2.3.3.2. Σν κνληέιν δεκφζησλ πιεξνθνξηψλ (public information) 

 

Τπφ ην πξίζκα ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ, απηφ ην κνληέιν είλαη κηα άιιε κνξθή 

κνλφδξνκεο επηθνηλσλίαο φπνπ επίζεο ε έξεπλα δελ δηεμάγεηαη γηα λα εμαθξηβσζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ κνληέινπ 

είλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο πειάηεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηα ζρεηηθά κε απηήλ 

ζέκαηα θαη λα δψζεη κεγάιε έκθαζε ζηελ εηιηθξίλεηα αληίζεηα κε ην πξνεγνχκελν 

κνληέιν. Δδψ, νη εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ PR ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα δειηίν 

Σχπνπ, ζηα εηαηξηθά θπιιάδηα, ζηα ελεκεξσηηθά δειηία, ζηα πεξηνδηθά, αθφκε θαη ζε 

ζηαηηθφ πεξηερφκελν Web, γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα πεηχρνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζήκαηνο ζην 

κπαιφ ηνπο. 

 

2.3.3.3. Σν κνληέιν αζπκκεηξίαο δηπιήο θαηεχζ πλζεο  

(two-way asymmetric)  

 

Ζ αχμεζε ησλ ηάζεσλ γηα ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα έζεζε αλαγθαία ηελ 

ζηνρεπκέλε, επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζην κάξθεηηλγθ θαη εδψ νη δεκφζηεο ζρέζεηο 

έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν. ην πιαίζην ηνπ κνληέινπ απηνχ, ρξεζηκνπνηήζεθε έξεπλα 

γηα λα εμεηαζηεί εηο βάζνο ηη ζπκβαίλεη ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα κπνξνχλ 

νη επηρεηξήζεηο λα πξνσζήζνπλ βέιηηζηα ηα κελχκαηα πξνο πψιεζε ησλ αγαζψλ.  

Παξ‟ φιν πνπ απηφ ην κνληέιν ππνζηεξίδεη ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε, σζηφζν δελ ππάξρεη ηζνξξνπία, θαζψο νη 

εηδηθνί PR εληζρχνπλ ηε ζέζε ηεο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ εκπνξηθνχ 
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ζήκαηνο ζην κπαιφ ηνπ πειάηε κέζσ ρεηξαγψγεζεο θαη ηνλ αλαγθάδνπλ λα 

ζπκπεξηθεξζεί κε έλαλ αλακελφκελν ηξφπν. 

 

2.3.3.4. Σν κνληέιν ζπκκεηξίαο δηπιήο θαηεχζπλζεο  

(two-way symmetric)  

 

Σν κνληέιν απηφ δίλεη ζηελ έλλνηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ην ξφιν ηνπ 

δηακεζνιαβεηή έλαληη ηεο πεηζνχο. Τπφ απηφ ην κνληέιν, ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζπκβάιινπλ ψζηε λα αθνπγθξαζηεί ε επηρείξεζε ηηο αλεζπρίεο 

ησλ πειαηψλ θαη ησλ ινηπψλ νκάδσλ θνηλνχ θαη λα θάλεη ηελ απαξαίηεηε 

πξνζαξκνγή φηαλ απαηηείηαη.  

Απηφ ζεσξείηαη ην ηδαληθφ κνληέιν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ φπνπ 

δηεπθνιχλεηαη ε ειεχζεξε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Δδψ, ε έκθαζε δίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ νηθνδφκεζε 

ηεο θαηαλφεζεο κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ νκάδσλ θνηλνχ θαη νη δηελέμεηο 

επηιχνληαη κέζσ ζπδήηεζεο θαη επηθνηλσλίαο. Έηζη, ε νξγάλσζε δίλεη κηα αιεζηλή 

θαη νπζηαζηηθή πιεξνθφξεζε θαη εμαθξηβψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζην 

πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο θαη ζηελ απάληεζε ηνπ πειάηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή. 
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ρήκα 8. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ηεζζάξσλ κνληέισλ ησλ Grunig & Hunt (1984) σο πξνο 

ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ην θφζηνο ρξφλνπ 

 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο νη Phillips θαη Young (2009) ζεσξνχλ φηη ηα 

ςεθηαθά κέζα έρνπλ αιιάμεη ηα πάληα ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ, ελψ ν Grunig ζεσξεί φηη ηα λέα κέζα απιψο έρνπλ δηεπθνιχλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Με βάζε απηή ηε ινγηθή πξνηείλνπλ έλα δηθφ 

ηνπο κνληέιν ην νπνίν ελζσκαηψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ Grunig, αιιά εηζάγεη ηε ρξήζε 

ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ ζε φια ηα πξνηεηλφκελα ηέζζεξα κνληέια πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ (πξνπαγάλδα, πιεξνθφξεζε, one -way, two –way 

symmetrical). 
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2.3.4. Δπηινγή θαηάιιεινπ κνληέινπ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα βαζηζηεί ζην κνληέιν ησλ Phillips θαη Young (2009) 

θαζψο νη δεκφζηεο ζρέζεηο ησλ πνιπεζληθψλ βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ηδηνζπγθξαζίεο management θαη απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο νη νπνίεο 

απαηηνχλ ηε ρξήζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ ην 

κήλπκα λα πξνζεγγίζεη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ην θνηλφ ζηφρν.  

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζεσξείηαη θαηάιιειν θαζψο ελζσκαηψλεη ηελ 

ρξήζε ηνπ e-pr γηα ηε δφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη επνκέλσο ηελ ελίζρπζε ηεο 

εηαηξηθήο εηθφλαο θαη θήκεο ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ. 

 

2.4. Δηαηξηθή εηθφλα  

2.4.1. Ζ έλλνηα θαη ν ξφινο ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο  

 

Κάλνληαο ιφγν γηα ηελ εηαηξηθή εηθφλα, ν πην ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη λα επηηεπρζεί 

ζεηηθή ζηάζε έλαληη ηεο εηαηξείαο ζηνπο πθηζηάκελνπο θαη κειινληηθνχο 

θαηαλαισηέο. Απηφ εληζρχεηαη απφ ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο εηαηξηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο, επηθνηλσλίαο marketing θαη ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ην 

θνηλφ-ζηφρν. 

Οη Worcester (2009), Pina et al. (2006), Abratt θαη Mofokeng (2001), Stuart 

(1997) θαη άιινη ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

εηαηξηθήο εηθφλαο, δειψλνληαο φηη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε έρεη ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ εηαηξηθή εηθφλα. 

Δξεπλεηέο φπσο νη Lizarraga (2010), Pina et al. (2006), van Heerden θαη Puth 

(1995) δειψλνπλ πσο ε εηαηξηθή εηθφλα παξέρεη ζηελ εηαηξεία επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ νδεγνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εκπνξηθνχ ηεο ζήκαηνο, ζηε 
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βειηίσζε ηεο αμίαο ηεο ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο 

θαη ζηελ εηαηξηθή θήκε. 

πσο νξίδεη ν Worcester (2009) ε εηαηξηθή εηθφλα απνηειείηαη απφ ηελ εηθφλα 

ηνπ πξντφληνο, ηελ εηθφλα ηνπ ζήκαηνο θαη ηελ εηθφλαο ηεο κάξθαο, θαη είλαη κηα 

πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Δθηφο απφ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ δεκηνπξγεί 

ζηνλ θαηαλαισηή, απνζαξξχλεη ηνπο αληαγσληζηέο απφ ηελ είζνδν ηνπο ζηελ αγνξά. 

Οη Pina, Martinez θαη Chernatony (2006) ππνγξακκίδνπλ φηη ε ζεηηθή εηαηξηθή 

εηθφλα κπνξεί λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο, ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ, ηελ πξνζέιθπζε 

λέσλ επελδπηψλ θαη εξγαδφκελσλ, ελψ ζπγρξφλσο ε δπλακηθή ηεο κπνξεί λα αιιάμεη 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα, λα θέξεη κεηαηνπίζεηο ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαηαλαισηή ή 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

Δίλαη ινηπφλ εκθαλέο πσο ε εηαηξηθή εηθφλα πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη 

ζπλερψο θαη λα αλαζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλή γλψκε, ηηο πεπνηζήζεηο θαη αμίεο 

(Herstein, Mitki θαη Jaffe, 2008), ελψ φπσο αλαθέξνπλ νη Rindell, (Edvardsson θαη 

Strandvik, 2010) φζν κεγαιχηεξε είλαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εηαηξείαο θαη 

θαηαλαισηψλ, ηφζν ηζρπξφηεξε είλαη ε εηαηξηθή εηθφλα. 

Οη Leblanc θαη Nguyen (1995) θαζνξίδνπλ ηα πέληε ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ 

ηελ εηαηξηθή εηθφλα: ηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα, ηελ αηνκηθφηεηα, ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ηελ πξνζθνξά ππεξεζίαο θαη ην πξνζσπηθφ επαθήο. 
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ρήκα 9. Σα πέληε ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηελ εηαηξηθή εηθφλα 

 

χκθσλα κε ηνπο Abratt θαη Mofokeng (2001), ε εηαηξηθή εηθφλα επεξεάδεηαη απφ 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ηφζν απφ ηελ εηαηξεία φζν θαη απφ άιιεο νκάδεο. Ζ 

εηαηξηθή εηθφλα κειεηάηαη απφ δχν νπηηθέο γσλίεο: ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ 

θαηαλαισηή. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θαηαλαισηή βαζίδεηαη ζηελ εξκελεία ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο, κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα επεξεάδνληαη απφ ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο 

κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπο.  

πλνςίδνληαο, ε εηαηξηθή εηθφλα είλαη κηα ζχλζεηε έλλνηα, ε νπνία θαιχπηεη 

ηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα, ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηηο επηθνηλσλίεο marketing θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ άιισλ νκάδσλ. 

Ζ εηαηξηθή εηθφλα είλαη ε εηθφλα πνπ έρεη ην θνηλφ απφ ηελ επηρείξεζε θαη 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα θαζψο ην δεχηεξν απνηειεί ηελ εηθφλα 

πνπ έρεη ε επηρείξεζε γηα απηήλ ηελ ίδηα. Οπζηαζηηθά, ε εηαηξηθή εηθφλα είλαη ε 

αληηθαηνπηξηδφκελε εηθφλα ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο ζηα κάηηα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

νκάδσλ θνηλνχ. 

εταιρικι 
εικόνα 

εταιρικι 
ταυτότθτα 

ατομικότθτα  

φυςικό 
περιβάλλον 

προςφορά 
υπθρεςίασ  

προςωπικό 
επαφισ 
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Ο έληνλνο αληαγσληζκφο, ε αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε, ε αιιαγή ησλ 

θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ην 

παγθφζκην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (θνπιηνχξα, 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θ.ιπ.) ησλ μέλσλ θξαηψλ επηβάιινπλ ζπληνληζκέλε 

επηθνηλσληαθή πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε κεηάδνζε αληηθαηηθψλ 

κελπκάησλ πξνο ηηο νκάδεο ελδηαθέξνληνο ηεο επηρείξεζεο θαη λα κελ ηεζνχλ 

εκπφδηα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο.  

πσο αλαθέξνπλ νη Gray θαη Balmer (1998), ε εηαηξηθή επηθνηλσλία 

(επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ) απνηειεί ην 

ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ εηαηξηθήο εηθφλαο θαη θήκεο. Ζ εηαηξηθή εηθφλα είλαη 

ηδηαίηεξα επάισηε ζηελ θξηηηθή ηνπ θνηλνχ θαζψο έρεη απνδεηρζεί φηη νη θαηαλαισηέο 

ζπλεζίδνπλ λα ζπκνχληαη γεγνλφηα αθφκε θαη αλ απηά είλαη ιηγφηεξα απφ ηα ζεηηθά. 

Ζ θξηηηθή εληππψλεηαη ζηε ζπλείδεζή ηνπο θαη νδεγεί ηελ αγνξαζηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά.  

Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο γηα λα ρηίδνπλ ηελ 

εηαηξηθή ηνπο εηθφλα, λα δηαηεξήζνπλ θαη λα απμήζνπλ ηελ θαιή ηνπο θήκε. Βαζηθφο 

ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ brand name πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα 

επηβηψζνπλ έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα απμήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο.  Με βάζε 

απηφ ην δεδνκέλν πξνθχπηεη ν πξψηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο, ν νπνίνο εμεηάδεη ηελ 

επίδξαζε ησλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (επαθή κε ηα Μέζα 

ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr) ζηελ εηαηξηθή εηθφλα. Καη‟ επέθηαζε, πξνθχπηνπλ θαη 

νη εμήο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 
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Ζ0 Ζ εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

Ζ1 Ζ εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ  

ζρέζεσλ. 

 

Ζ0 Ζ ζχλδεζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο δελ 

επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο. 

Ζ1 Ζ ζχλδεζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο 

επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο. 

 

H0 H ζχλδεζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο δελ επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

H1 H ζχλδεζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

ηε βηβιηνγξαθία ε εηαηξηθή εηθφλα αληηκεησπίδεηαη σο δηακεζνιαβεηηθφο 

παξάγνληαο κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηεο πηζηφηεηαο ησλ πειαηψλ. Ο 

Keller (2003) αλαθέξεη φηη ζην πεξηβάιινλ κηαο δηθηπαθήο νηθνλνκίαο, ε θαηαλφεζε 

ηεο ηάζεο ηνπ θαηαλαισηή λα ζπλδέεη ηε κάξθα κε άιια ζηνηρεία φπσο είλαη ην 

άηνκν, ηνλ ηφπν ή ηελ εηαηξεία είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Οη δεκφζηεο ζρέζεηο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα απνθηήζεη γλψζε γηα ηε κάξθα θαη λα 

εγθαζηδξχζνπλ ηελ αλαγλσζηκφηεηα κέζσ ηεο αλάθιεζεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο. 
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Μάιηζηα, ν ίδηνο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη φηη ε πηζηφηεηα πνιιέο θνξέο 

αληηκεησπίδεηαη σο ην απνηέιεζκα ηεο γλψζεο γηα ηε κάξθα. χκθσλα κε έξεπλα 

ησλ An-Tien Hsieh θαη Chung-Kai Li (2007), νη δεκφζηεο ζρέζεηο αζθνχλ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ πηζηφηεηα.  

Ο βαζκφο επίδξαζεο θαη ην απνηέιεζκα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ 

πηζηφηεηα εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ηεο απνδνρήο ηεο κάξθαο. Ζ εηαηξηθή εηθφλα 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ή λα θαηαζηξέςεη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ 

αμία πνπ ιακβάλεη απφ ηε κάξθα θαη έηζη επεξεάδεηαη έκκεζα ε ζηάζε θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ (Abdullah, Husain, Al-Nasser, 2000). ηαλ ν θαηαλαισηήο είλαη 

ζεηηθά δηαθείκελνο απέλαληη ζηελ κάξθα ε ζεηηθή απηή εληχπσζε ελδπλακψλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνπ κεηαδίδνπλ νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαη 

ηείλεη λα έρεη ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηελ επηρείξεζε (Poisz, 1989). 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη δεκφζηεο ζρέζεηο εθαξκφδνπλ επηθνηλσληαθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο ψζηε 

λα εθπιεξσζνχλ αλεκπφδηζηα νη επηρεηξεκαηηθνί ζθνπνί. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο δηαδξακαηίδεη ε 

εηαηξηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία απνηειεί ηελ «εζσηεξηθή» δηάζηαζε ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο θήκεο, ε νπνία απνηειεί ηελ «εμσηεξηθή» δηάζηαζε 

ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο. 

Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία κεηαμχ 

εηαηξηθήο εηθφλαο (εηαηξηθή ηαπηφηεηα, θήκε) κε ηελ πηζηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ, 

πξνθχπηεη ν δεχηεξνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο ν νπνίνο εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ηεο 

εηαηξηθήο εηθφλαο ζηελ πηζηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ. Απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν 

πξνθχπηνπλ νη εμήο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 
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Ζ0 Σν επίπεδν πηζηφηεηαο πνπ δείρλεη ν θαηαλαισηήο ζηελ επηρείξεζε θαη ηα 

πξντφληα ηεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ εηθφλα πνπ έρεη γηα απηήλ. 

Ζ1 Σν επίπεδν πηζηφηεηαο πνπ δείρλεη ν θαηαλαισηήο ζηελ επηρείξεζε θαη ηα 

πξντφληα ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ εηθφλα πνπ έρεη γηα απηήλ. 

 

Ζ0 Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο, ε ρξεζηκφηεηα, ε πνηφηεηα, ε εηαηξηθή εηθφλα δελ 

επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ. 

Ζ1 Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο, ε ρξεζηκφηεηα, ε πνηφηεηα, ε εηαηξηθή εηθφλα επεξεάδνπλ 

δηαθνξεηηθά ηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ. 

 

Ζ0 Οη ηζρπξνί δεζκνί ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ κάξθα δελ επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα θαη 

ηα επίπεδα πηζηφηεηαο πνπ έρεη γηα ηελ επηρείξεζε. 

Ζ1 Οη ηζρπξνί δεζκνί ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ κάξθα επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα θαη ηα 

επίπεδα πηζηφηεηαο πνπ έρεη γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

 

2.4.1.1. Ζ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο  

 

Ζ εηαηξηθή ηαπηφηεηα (corporate equity) απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο επηρείξεζεο φπσο απηά εθπέκπνληαη απφ ηελ νξγαλσηηθή 

δνκή, ηελ ηδενινγία, ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο ζπλήζεηεο, ηα ηδαληθά θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο 

επηρείξεζεο. Πξφθεηηαη γηα ην πξνθίι ηεο εηαηξείαο ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

γεληθφηεξε θηινζνθία ηεο ζηνλ ηξφπν πνπ ελεξγεί ηφζν ζην επηρεηξεκαηηθφ φζν θαη 

ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Μήιηνο, 2002). Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ ηε 

ζηνηρεηνζεηεί σο ηε βαζηθή ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο ε νπνία ιεηηνπξγεί σο 

θαηεπζπληήξην πξφηππν κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο. 
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πσο αλαθέξνπλ νη Birkigt θαη Stadler (1993), εηαηξηθή ηαπηφηεηα είλαη ε 

ζηξαηεγηθά ζρεδηαζκέλε θαη ιεηηνπξγηθά εθαξκνδφκελε απηνπαξνπζίαζε θαη 

ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε κηαο πξνυπάξρνπζαο 

θηινζνθίαο, κηαο καθξνπξφζεζκεο ζηνρνζέηεζεο θαη κηαο ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο 

παξαζηαηηθήο εηαηξηθήο εηθφλαο. 

Ζ εηαηξηθή ηαπηφηεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εηαηξηθή θηινζνθία 

θαη πεξηέρεη ηξία βαζηθά ζηνηρεία: ηελ εηαηξηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ νπηηθή εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο (ινγφηππν, δηαθφζκεζε ρψξσλ, έληππα, νρήκαηα, θ.ιπ.) θαη ηε 

γεληθφηεξε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή θαη ηηο ελέξγεηεο marketing (Μήιηνο, 2006). 

 

2.4.1.2. Ζ έλλνηα ηεο θήκεο  

 

χκθσλα κε ηνλ Fombrun (1996: 72), ε θήκε νξίδεηαη σο «κηα αληηιεπηηθή 

εθπξνζψπεζε ησλ δξάζεσλ ηεο εηαηξείαο ζην παξειζφλ θαη ησλ κειινληηθψλ 

πξννπηηθψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζπλνιηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζε ζχγθξηζε κε 

ησλ άιισλ εγεηηθψλ αληαγσληζηψλ». Ζ θήκε νξίδεηαη απφ ηνπο Weiss, Anderson θαη 

Maclnnis (1999:75) «σο κηα παγθφζκηα αληίιεςε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν κηα 

νξγάλσζε ιακβάλεη εθηίκεζε». Απηφο ν νξηζκφο ππνδειψλεη φηη ε εηαηξηθή θήκε 

είλαη έλα γεληθφ νξγαλσηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αληαλαθιά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

εμσηεξηθά ελδηαθεξφκελα κέξε βιέπνπλ ελ επηρείξεζε σο «θαιή». 

Ζ θήκε απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο εηαηξείαο θαη 

απνηειεί ηε ζπληζηακέλε ησλ αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ νη άιινη (εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ θνηλφ) γηα απηήλ.  

H εηαηξηθή θήκε απνηειεί ηνλ θαζξέθηε ηεο ηζηνξίαο ηεο εηαηξείαο κέζσ ηνπ 

νπνίνπ κεηαδίδνληαη ζηα δηάθνξα θνηλά ηεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα 
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ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ (Yoon, Guffey, 

Kijewski, 1993). 

Ζ έλλνηα ηεο θήκεο απνθηά δηαθνξεηηθή βαξχηεηα γηα ηνπο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο αλάινγα κε ηελ νπηηθή απφ ηελ νπνία εμεηάδεηαη. Έηζη, 

νη νηθνλνκνιφγνη Shapiro (1983) θαη Wilson (1985) κειεηνχλ ηελ εηαηξηθή θήκε ζε 

ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ηελ ηηκή, ελψ ζπγγξαθείο απφ ηνλ θιάδν 

ηνπ marketing αλαθέξνληαη ζηε έλλνηα ηεο αμίαο ηνπ νλφκαηνο/ζήκαηνο (brand 

equity) θαη ηελ ζπλδένπλ κε ηελ αμηνπηζηία ηεο εηαηξείαο (Herbig θαη Milewicz, 

1994). Πνιινί κειεηεηέο ζπλδένπλ ηελ έλλνηα ηεο θήκεο κε ηελ αμηνπηζηία θαη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε εηαηξηθή θήκε ρηίδεηαη απφ αμηφπηζηεο πξάμεηο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ νξγαληζκνχ ελψ ππνγξακκίδνπλ ηελ επηξξνή πνπ έρεη ε εηαηξηθή θήκε ζηνπο 

πειάηεο. Μηα θαιή εηαηξηθή θήκε είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηάο 

ηεο γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο, αιιά θαη ιφγσ ηνπ άπινπ ραξαθηήξα ηεο θαζψο θαζηζηά 

ηελ αλαπαξαγσγή ηεο απφ αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο ζεκαληηθά δπζρεξέζηεξε. 

Οη ππάξρνπζεο εκπεηξηθέο έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ φηη ππάξρεη κηα ζεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ θήκεο θαη νηθνλνκηθήο επίδνζεο. Δπηρεηξήζεηο κε ζρεηηθά θαιή θήκε είλαη 

επθνιφηεξν λα δηαηεξήζνπλ κεγαιχηεξα θέξδε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Roberts, 

Dowling, 2002).  

H εηαηξηθή θήκε νπζηαζηηθά θάλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ επηηπρίαο θαη 

απνηπρίαο. Ζ εηαηξηθή θήκε επεξεάδεη άκεζα ηα κνηίβα ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο 

κηαο επηρείξεζεο θαη ην πσο εθηειεί ηε ιεηηνπξγία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ 

φζνλ αθνξά ζε δεηήκαηα πνπ είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο (Oghojafor, 2007). 
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2.4.2. Μνληέια ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο  

2.4.2.1. Σν κνληέιν ησλ Davies, Chun, Vinhas θαη Roper 

 

Oη Davies, Chun, Vinhas θαη Roper (2003) πεξηγξάθνπλ ηελ δηεξγαζία ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ε εηαηξηθή εηθφλα θαη θήκε, σο θαζξέθηεο ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνηλψλ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε δέζκεπζε ησλ 

εζσηεξηθψλ θνηλψλ θαη πηζηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ κε απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε 

ησλ πσιήζεσλ. 

 

 

ρήκα 10.Σν κνληέιν ησλ Davies et al. (2003) 

 

 

2.4.2.2. Σν κνληέιν ησλ Gray θαη Balmer (1998)  

 

Οη Gray θαη Balmer (1998) αλαπηχζζνπλ έλα άιιν κνληέιν, ην νπνίν δελ είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθφ απφ ησλ Davies et al θαη εζηηάδεη ζηελ εηαηξηθή επηθνηλσλία κέζσ ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ε νπνία αλαιακβάλεη λα «επηθνηλσλήζεη» ηελ εηαηξηθή 
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ηαπηφηεηα πξνο ηα έμσ θαη λα ρηίζεη ηελ εηαηξηθή εηθφλα θαη ηελ θήκε νδεγψληαο ζε 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

To κνληέιν απηφ δίλεη έκθαζε ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ 

ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή πξνο ηηο νκάδεο ελδηαθέξνληνο νη νπνίεο δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ επαθή κε ηα Μέζα αιιά εκπιέθνληαη θαη ζηελ επαθή κε ηα 

εζσηεξηθά θνηλά (εξγαδφκελνη) θαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο (δηαρείξηζε 

παξαπφλσλ θ.ιπ.). 

Σν κνληέιν πξνυπνζέηεη φηη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο βξίζθνληαη 

ζηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα, ηελ επηθνηλσλία, θαη, βεβαίσο, ηελ εηαηξηθή εηθφλα θαη 

θήκε. Αληρλεχεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ππνζηεξίδεη φηη ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα είλαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, αλ θαη 

πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο εμσγελείο πνπ κπνξεί επίζεο λα 

επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα απηφ. 

 

 

ρήκα 11.Σν κνληέιν ησλ Gray θαη Balmer 

 

2.4.3. Δπηινγή θαη αηηηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο  

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα βαζηζηεί θαη ζηα δπν κνληέια πνπ πεξηγξάθεθαλ 

(κνληέιν ησλ Davies et al θαη κνληέιν ησλ Gray θαη Βalmer) θαζψο εμεηάδεη ηελ 
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ζρέζε κεηαμχ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, εηαηξηθήο εηθφλαο (ηαπηφηεηαο, θήκεο) θαη 

πσιήζεσλ. πγθεθξηκέλα ε επηινγή αηηηνινγείηαη σο εμήο: 

 Σν κνληέιν ηνπ Davies είλαη ηδαληθφ σο βάζε γηα ηελ απνηχπσζε ηεο πνξείαο 

πνπ αθνινπζείηαη δηαδνρηθά απφ ηελ εηαηξηθή εηθφλα ζηελ πηζηφηεηα θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηηο πσιήζεηο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ 

 Σν κνληέιν ησλ Gray θαη Balmer ελζσκαηψλεη ηηο έλλνηεο ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ θαη ηεο θήκεο νη νπνίεο εμεηάδνληαη κέζα απφ κηα ζρέζε αηηηφηεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε επηξξνή ηνπο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο (θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ). 

 

2.5. Ζ ζρέζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ην marketing  

θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ  

 

Ζ χπαξμε δηαθνξψλ κεηαμχ ζην marketing θαη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ψζεζε ηνπο 

κειεηεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν ελλνηψλ. Ο Kitchen (1993) 

αλαγλσξίδεη ηε ζχγρπζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη marketing ζηηο 

ζχγρξνλεο εηαηξείεο ε νπνία επεθηείλεηαη θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη 

ηελ αλάιεςε δξάζεο. 

χκθσλα κε ηoπο Kotler θαη Mindak (1978) κεηαμχ ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ 

ππάξρεη ζπλάθεηα θαη αιιειεπίδξαζε ελψ άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη νη δεκφζηεο 

ζρέζεηο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο ελέξγεηεο marketing (White,1991). 

Κάπνηνη κειεηεηέο ζπλδένπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ αιιαγή ηεο θαηαλαισηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο κε ηηο ελέξγεηεο marketing θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ εζηηάδνληαο ζηνλ 

ηδηαίηεξν ξφιν κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ φπσο είλαη ε 
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έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζηα κελχκαηα πνπ πξνσζνχληαη κέζσ ησλ ΜΜΔ (Krugman, 

1965). 

 

2.5.1. Οη  δεκφζηεο  ζρέζεηο  σο  κέζνλ  πξνψζεζεο  πσιήζεσλ  

 

θνπφο ηνπ marketing είλαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη κηα αγνξά γηα ηα 

πξντφληα ηεο επηρείξεζεο (Broom θαη Tucker, 1989: 40-41). Οη δεκφζηεο ζρέζεηο 

ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαζψο δεκηνπξγνχλ έλα πξφζθνξν έδαθνο 

γηα ηηο ελέξγεηεο marketing. To marketing ζρεηίδεηαη κε ηεο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε 

θαη θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθφ φηαλ ε δεκνζηφηεηα ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο δηαθήκηζεο θαη λα θαηαζηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ marketing πην απνηειεζκαηηθέο. Οη δεκφζηεο ζρέζεηο καθξνπξφζεζκα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ θαζψο θαιιηεξγνχλ ζεηηθέο ζρέζεηο κε 

ηνπο θαηαλαισηέο (Ξχγγε, 2012).  

πσο ππνζηεξίδνπλ νη Weiner et al. (2010), ε ζχλδεζε ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ κε ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ είλαη δεδνκέλε θαη έλαο απφ ηνπο πην 

άκεζνπο ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο επηξξνήο ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ απνηειεί ε εμέηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ ζε έλα 

πιαίζην απνκφλσζεο απφ ηηο άιιεο ελέξγεηεο marketing. Ζ ζπλδπαζηηθή δξάζε ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ηα άιια ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο πξνψζεζεο δελ πξέπεη λα 

αγλνείηαη θαη φπσο ππνζηεξίδεη ζρεηηθή κειέηε (Communication Industry Forecast 

2003-2013), νη δεκφζηεο ζρέζεηο ζπκβάινπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζηφρσλ είηε άκεζα είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ promotional mix. 

Με βάζε ηε κειέηε ηεο Cripps (2005), πνιιέο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ 

ζήκεξα ηελ αμία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ σο έλα ζηξαηεγηθφ εξγαιείν ηνπ marketing 
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ην νπνίν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ ηνπο. Δίηε ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ηνπ είηε σο κέξνο κηαο 

νινθιεξσκέλεο εθζηξαηείαο πξνψζεζεο, ην εξγαιείν ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ κε πνιινχο ηξφπνπο.  

Σα πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ κπνξεί λα είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα 

επεξεάζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αγνξάο. 

Τπάξρνπλ απνδεδεηγκέλεο ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηαθηηθέο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα ζηξαηεγηθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε 

ηεο πξφζεζεο λα δνθηκάζεη έλαο θαηαλαισηήο έλα πξντφλ ηνλψλνληαο ηηο ζπζηάζεηο 

απφ ηνπο ζρνιηαζηέο. Μηα ηαθηηθή κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κηα ζεηηθή αγνξαζηηθή 

εκπεηξία πξνζθέξνληαο δσξεάλ πξντφλ ζε κηα εθδήισζε. Δπηπιένλ, επαγγεικαηίεο 

ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο κπνξνχλ κέζα απφ ζπλερψο θαηλνηφκεο θαη λέεο ηερληθέο, φπσο 

ηα blogs θαη ηα wikis, θαη ινηπφ online εξγαιεία λα ζπκβάιινπλ ζηελ ηφλσζε ηεο 

ζεηηθήο ζηάζεο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Γεκνζηεπκέλεο αλαιχζεηο 

πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ έρνπλ απνδείμεη φηη νη δεκφζηεο ζρέζεηο κπνξεί λα 

είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν marketing, εζηηάδνληαο ζην ξφιν ηνπο σο πξνο 

ηνλ επεξεαζκφ ησλ θαηαλαισηψλ (Cripps, 2005:3). Οη δεκφζηεο ζρέζεηο έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο ην πην απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν απφ ηνλ Brown (2005), φληαο ην 

θαηαιιειφηεξν κέζν (Cripps, 2005:4): 

 γηα ην ιαλζάξηζκα ελφο λένπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο (55%), 

 γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο (52%), 

 γηα ηελ πξνψζεζε «απφ ζηφκα ζε ζηφκα» (51%), 

 γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο θήκε εκπνξηθψλ ζεκάησλ (50%). 

 



75 

 

 

 

2.5.2. Οη δεκφζηεο ζρέζεηο  

σο κέξνο κηαο νινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίαο marketing  

 

H νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία marketing πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλσλ κνληέισλ επηθνηλσλίαο, ηα νπνία θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ πεξηβάιινληνο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Οπζηαζηηθά 

επεξεάδεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθφξσλ θνηλψλ θαη ηηο απνξξένπζεο ζπκπεξηθνξέο 

θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ επηθνηλσληαθψλ πνιηηηθψλ νη νπνίεο εκπεξηθιείνπλ 

ηα θάησζη, κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηεο επηθνηλσλίαο marketing: 

 ηε δηαθήκηζε, 

 ην άκεζν marketing, 

 ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ θαη 

 ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο 

 

Οξηνζεηψληαο ηελ νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία marketing, ν Schultz (1993:17) 

δηαηππψλεη πσο «είλαη κηα δηαδηθαζία επηθνηλσληψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ην ζρεδηαζκφ, 

ηε δεκηνπξγία, ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ εθαξκνγή δηαθεκίζεσλ, πξνψζεζεο ησλ 

πσιήζεσλ, δεκνζηφηεηαο, εθδειψζεσλ θ.ιπ. ζε ζηνρεπκέλνπο θαη κειινληηθνχο 

πειάηεο. Ο ζηφρνο ηεο νινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίαο marketing είλαη ηειηθά λα 

επεξεάζεη άκεζα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλνχ θαη πξνυπνζέηεη φηη φια ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο ηεο κάξθαο έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ έλα ζπλεπέο κήλπκα πνπ ζα 

ελεκεξψζεη, ζα πείζεη, θαη ζα πξνθαιέζεη δξάζε». 

 



76 

 

 

χκθσλα κε ηνπο Kitchen θαη Burgmann (2010), ε νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία 

marketing έρεη απμεκέλε ζεκαζία ζήκεξα, ελψ ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο ηερλνινγίαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ πξνέθπςαλ ζηνπο ηνκείο ησλ επηθνηλσληψλ 

marketing, αιιά θαη ιφγσ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ κέζσλ, ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

ησλ θαηαλαισηηθψλ αγνξψλ, θαη ηεο αμίαο ην δηαδηθηχνπ ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ε 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία εληείλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, επηδξψληαο ζηελ 

επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ. ην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ θαη γεκάην πξνθιήζεηο 

πεξηβάιινλ, ε νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία marketing κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε 

δεκηνπξγία ζπληνληζκέλσλ θαη ζπλεπψλ κελπκάησλ ζηα δηάθνξα θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο, αιιά θαη λα δψζεη έκθαζε εηδηθφηεξα ζηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ θαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ εηαηξείαο θαη πειάηε.  

Ο Grunig ζην βηβιίν ηνπ Ecxellence in Public Relations and Communication 

Management (1992) επηζεκαίλεη ηελ δηαθνξά ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ, ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ θαη ηνπ marketing (νη νπνίεο ζπγθιίλνπλ ζην ζεκείν φπνπ θαη νη δχν 

αζρνινχληαη κε ηεο νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο). πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη 

φηη ν κεγαιχηεξνο ζθνπφο ηνπ marketing είλαη λα θέξλεη ρξήκαηα ζηελ επηρείξεζε 

απμάλνληαο ηε θακπχιε δήηεζεο. Ο κεγαιχηεξνο ζθνπφο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

είλαη λα εμνηθνλνκεί ρξήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε νηθνδνκψληαο ζρέζεηο κε ηηο νκάδεο 

θνηλνχ. 

χκθσλα κε ηνλ Kotler (2006), νη δεκφζηεο ζρέζεηο απνηεινχλ ην πέκπην «P» 

ηεο ζηξαηεγηθήο marketing. Δλψ ην κάξθεηηλγθ είλαη κηα επξεία επηρεηξεκαηηθή 

έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο, ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαλνκήο θαη ηηκνιφγεζεο, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε, ην κίγκα marketing αλαθέξεηαη 

ζε εηδηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εηαηξείαο ή ησλ 

πξντφλησλ ηεο ζε ζηνρεπκέλνπο πειάηεο. O Kotler (2006) ππνζηεξίδεη φηη νη 
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δεκφζηεο ζρέζεηο ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν γηα λα θαιιηεξγεζνχλ αιιά φηαλ 

ελεξγνπνηεζνχλ κπνξνχλ λα σζήζνπλ ηελ εηαηξεία κέζα ζηελ αγνξά. 

 

 

ρήκα 12. Οη δεκφζηεο ζρέζεηο απνηεινχλ ην πέκπην «P» ηεο ζηξαηεγηθήο marketing, 

θαηά ηνλ Kotler (2006). 

 

Οη Wilcox et al. (2005) ζεσξνχλ φηη νη δεκφζηεο ζρέζεηο ζπκβάινπλ ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ marketing πξνσζψληαο ηηο πσιήζεηο κέζσ άξζξσλ ζηνλ Σχπν 

ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο ελψ κε απηφ ηνλ ηξφπν 

παξέρνπλ πιηθφ ρσξίο θφζηνο, γηαηί ηα άξζξα κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ ζαλ 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα κειινληηθνχο πειάηεο.  

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ππνδεηθλχνπλ φηη ην κνληέιν ηεο νινθιεξσκέλεο 

επηθνηλσλίαο marketing αλαγλσξίδεη ηελ ππνζηήξημε ησλ δεκνζηψλ ζρέζεσλ ζε φιν 

ην κίγκα marketing (ζρεδηαζκφο πξντφληνο, δηαλνκή, επηθνηλσλία, ηηκνιφγεζε), 

ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο marketing. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ην marketing ζρέζεσλ ζπλδπάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

marketing θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 
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2.5.3. Οη δεκφζηεο ζρέζεηο ζε ζρέζε κε ην κείγκα marketing  

θαη ην κείγκα πξνψζεζεο θαη ηα κνληέια κείγκαηνο marketing  

 

Ο McCarthy (1996) ηαμηλφκεζε έλα ζχλνιν απφ εξγαιεία marketing, ηα νπνία κηα 

εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αγαζνχ ζηελ 

αγνξά-ζηφρν. Σα εξγαιεία απηά ηαμηλνκήζεθαλ ζε ηέζζεξηο επξείεο νκάδεο πνπ 

νλνκάδνληαη σο ηα 4P ηνπ κάξθεηηλγθ: 

 πξντφλ, 

 δηαλνκή, 

 ηηκή, 

 πξνψζεζε. 

Σν κίγκα marketing απνηειεί ηε δέζκε ηερληθψλ εξγαιείσλ, ελεξγεηψλ θαη 

ζηνηρείσλ marketing ηα νπνία επηδξνχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Κάζε εξγαιείν marketing εθ ησλ ηεζζάξσλ έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα 

πξνζθέξεη φθεινο γηα ηνλ πειάηε: ην πξντφλ πξνζθέξεη ιχζεηο, ε ηηκή νξηνζεηεί ην 

θφζηνο, ε δηαλνκή δειψλεη ηελ επθνιία απφθηεζεο ηνπ αγαζνχ θαη ε πξνψζεζε 

αθνξά ηελ επηθνηλσλία (Lauterborn, 1990:26). 

Ζ επηθνηλσλία ζην marketing έρεη ζηφρν ηελ κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο απφ 

ηνλ απνζηνιέα (επηρείξεζε) πξνο ην δέθηε (θαηαλαισηή) κε ζθνπφ λα πεηζηεί ν 

θαηαλαισηήο λα ζπκπεξηθεξζεί κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (λα αγνξάζεη ην 

πξντφλ). Σν βαζηθφ ππφδεηγκα απηήο ηεο επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεη ηελ πεγή ( ε 

εηαηξεία θ.ιπ.), ην κήλπκα θαη ηνλ δέθηε ν νπνίνο ιακβάλεη ην κήλπκα κέζσ ελφο 

δηαχινπ επηθνηλσλίαο (κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θ.ιπ.) 

θαη ην απνθσδηθνπνηεί. Οη πεγέο ηνπ κελχκαηνο πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη θαη νη 
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γείηνλεο, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θ.ιπ. νη νπνίνη κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην 

πξντφλ. Απηέο είλαη νη αλεπίζεκεο πεγέο. Οη επίζεκεο πεγέο είλαη νη αληηπξφζσπνη 

ηεο εηαηξείαο, νη πσιεηέο θ.ιπ.( ηψκθνο, 2011). 

Έηζη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ κίγκαηνο marketing απνηειεί ε πξνψζεζε ε 

νπνία ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο θαη ηερληθέο κε απψηεξν 

ζηφρν λα εμαζθαιίζεη έλα επλντθφ επίπεδν δήηεζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο αγνξάο γηα 

ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο. Ζ δηαθήκηζε, νη δεκφζηεο ζρέζεηο, ε 

πξνζσπηθή πψιεζε θαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πσιήζεσλ απνηεινχλ ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ κείγκαηνο πξνψζεζεο. 

 

 

ρήκα 13. Σα 4P ηνπ κάξθεηηλγθ 

 

 

προϊόν 

product 

τιμι 

price 

διανομι 

place 

προϊκθςθ 

promotion 

Κοινό ςτόχοσ 
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ρήκα 14 χλδεζε κίγκαηνο κάξθεηηλγθ θαη κίγκαηνο πξνψζεζεο 

 

 

ρήκα 15 Οη δεκφζηεο ζρέζεηο σο ζηνηρείν ηνπ κίγκαηνο πξνψζεζεο 

 

Αλ θαη νη δεκφζηεο ζρέζεηο απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ marketing mix, 

ειάρηζηνη ζεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο αλαδεηθλχνπλ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία marketing (Weiner et al, 2010) . πσο νξίδεη θαη ν Smith 

(2008), παξά ηελ πξνθχπηνπζα αλάγθε ζπληνληζκνχ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήκηζεο, πσιήζεσλ, πξνψζεζεο θαη 

δεκφζησλ ζρέζεσλ), ιίγεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη εκπεηξηθά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ηελ έξεπλα γηα νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία 

marketing ζην πιαίζην ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Χζηφζν, αλ θαη ζηηο ππάξρνπζεο 

κειέηεο ζπλδέεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ηελ δεκνζηφηεηα θαη ηα 

Μέζα Μαδηθήο Eλεκέξσζεο, νη δεκφζηεο ζρέζεηο εθπιεξψλνπλ πνιινχο 

πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη νδεγνχλ ζε πσιήζεηο. 
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2.5.4. Δπηινγή θαη αηηηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ promotional mix  

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά ηα 

δχν κνληέια marketing mix θαη promotional mix πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε 

ζχλδεζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ε 

ζπλεξγαηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο marketing. 

 

2.6. Αμηνιφγεζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη εξγαιεία κέηξεζεο  

2.6.1. Αμηνιφγεζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

 

Ζ αμηνιφγεζε θαη ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ απνηεινχζε αλέθαζελ έλα πξφβιεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ελψ ηελ ίδηα 

δπζρέξεηα αληηκεησπίδνπλ θαη ηα ζηειέρε marketing γηα ηελ κέηξεζε ησεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο.  

Παξ‟ φιν πνπ νη εηαηξείεο δηαζέηνπλ κηα δέζκε εξγαιείσλ κέηξεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, πνιινί ζεσξεηηθνί ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ αληηκεησπίδνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα κε ζθεπηηθηζκφ. O Fairchild (2002) 

ππνζηεξίδεη φηη ε εκπεηξία απνδεηθλχεη φηη νη εηαηξείεο δελ μέξνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία απνηειεζκαηηθά κε απφξξνηα λα απνηπγράλνπλ λα 

απνδείμνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Γηα λα κπνξέζνπλ λα 

έρνπλ κεηξήζηκα απνηειέζκαηα νη δεκφζηεο ζρέζεηο ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ πξνο 

ηερληθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα πείζνπλ ή λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη ζα έπεξεπε λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ ακηγψο επηθνηλσληαθφ ηνπο ξφιν πνπ είρε σο κνλαδηθφ 

ζθνπφ νηελ δηάρπζεε ηεο πιεξνθνξίαο. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ πηπρή ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, νη Watson θαη Noble (2007) αλαθέξνπλ πσο είλαη ν κεγάινο 

αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαθηηθή ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

θαη απηφ εληείλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο. Μηα αθφκα δηάζηαζε ηεο ελ 

ιφγσ πνιππινθφηεηαο είλαη ην φηη ε επηθνηλσλία γίλεηαη φιν θαη πην πεξίπινθε απφ 

ηα ΜΜΔ. ην πιαίζην ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ε αμηνιφγεζε επηδξά ζεκαληηθά ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο απνηειεί έλα κέζν 

ινγνδνζίαο ζε πειάηεο θαη ζηελ ίδηα ηελ εηαηξία. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ είλαη ν θαζνξηζκφο κεηξήζηκσλ ζηφρσλ θαη ησλ θηξηηεξίσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Οη ζηφρνη φπσο θαη ζε θάζε ελέξγεηα ελφο 

πιάλνπ marketing πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθνί θαη κεηξήζηκνη. 

χκθσλα κε ηνπο Watson θαη Noble (2007), ε αμηνιφγεζε είλαη κηα 

δηαδηθαζία κε κεγάιν εχξνο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα. Γηα 

ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαιχεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ αξρή ηεο 

δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη έξεπλαο κε ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ε εηαηξεία ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ αληίθηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε είλαη 

αλακθηζβήηεηα αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ. 

Ζ αμηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα κηα νινθιεξσκέλε 

επηθνηλσλία marketing θαη επεξεάδεηαη απφ ηε γεληθφηεξε επηρεηξεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηε θνξνινγία, ην νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ, ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία θαη 

πνιιέο θνξέο ζπζρεηίδεηαη κε ηηο πσιήζεηο θαη θαηά πφζν απηέο απμάλνληαη φηαλ 

ππάξμεη πξνσζεηηθή ελέξγεηα.  
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χκθσλα κε ηνπο Balasubramanian θαη Kumar (1990) φιεο νη επηρεηξήζεηο 

πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά έρνπλ κηα ζπλέπεηα ζρέζεο αλάκεζα ζηελ έληαζε 

πξνβνιήο, ην κεξίδην αγνξάο θαη ηελ αλάπηπμε αγνξάο. Οη ζπλήζεηο ζηφρνη ησλ 

επηθνηλσληψλ marketing είλαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα (awareness), ε θαηαλφεζε, ε 

αλάπηπμε εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (product image), ην ελδηαθέξνλ γηα ην πξντφλ, ε 

ζηάζε/πξνηίκεζε, ε επηζπκία/πξφζεζε αγνξάο, ε δξάζε/δνθηκή, ε επαλαθνξά 

/πηνζέηεζε θαη ε αχμεζε θαηαλάισζεο ηνπ πξντφληνο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πεξηέρεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ελέξγεηεο, ηα έθηαθηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο (π.ρ δηαρείξηζε 

θξίζεο) πνπ κπνξεί λα θιεζεί ε επηρείξεζε λα αληηκεησπίζεη. Πεξηιακβάλεη ηα 

δηαρεηξηζηηθά θφζηε (κηζζνί, γεληθά έμνδα) θαη ηα θφζηε πξνγξάκκαηνο (εθδειψζεηο, 

έξεπλα, εθδφζεηο, άιιεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο). 

ηνηρεία ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ είλαη νη δηαζέζηκνη πφξνη 

(έλα πνζνζηφ απφ ηνπο νπνίνπο δηαηίζεηαη γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο), ην ζθνπφ πνπ 

πξέπεη λα επηηειέζεη ην πξφγξακκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ε αληαγσληζηηθή 

αλαγθαηφηεηα (ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ε δξάζε κηαο αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο) θαη 

ην θέξδνο ή πιεφλαζκα επί ησλ εμφδσλ φπνπ ν πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη 

αλάινγα κε ην πνζφ θέξδνπο ή πιενλάζκαηνο πνπ ππάξρεη. (Ξχγγε, 2012). 

Ζ ζπλνιηθή απφθξηζε/αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε παξάγνληεο πξνβνιήο 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην Γείθηε Απφθξηζεο Πειαηψλ (Customer Response 

Index/CRI). Έηζη πξνθχπηεη: 

 

CRI=(% αλαγλσζηκφηεηαο) x (% θαηαλφεζεο) x (% ελδηαθέξνληνο) x (% πξνζέζεσλ) 

x (% αγνξάο). Με ηνλ δείθηε απηφ (Anderson θαη Vincze, 2000) κπνξεί λα 
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ππνινγηζηεί ε επίδξαζε πνπ ζα έρεη ζηελ ζπλνιηθή απφθξηζε ησλ πειαηψλ κηα 

κεηαβνιή ζε έλαλ απφ ηνπο πέληε παξάγνληεο-ζηνηρεία ηνπ δείθηε. 

Ο πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα βαζηζηεί ζε δηάθνξεο κεζφδνπο φπσο είλαη απηή 

ηνπ πνζνζηνχ επί ησλ πσιήζεσλ (percentage-of-sales), ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο (share-

of-market) φπνπ ζπζρεηίδεη ην κεξίδην αγνξάο κε ην χςνο ηεο δαπάλεο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθήο ηζνηηκίαο (competitive party) θαη φπνπ ε δαπάλε πξνβνιήο είλαη φζε 

είλαη θαη ε αληίζηνηρε ησλ αληαγσληζηψλ. (Γεψξγηνο ηψκθνο, 2013). 

 

2.6.2. Μνληέια κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ  

 

Βαζηθέο ηερληθέο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε 

«δηάρπζε ηνπ κελχκαηνο» θαη ε «έθζεζε ηνπ θνηλνχ» θαη αθνξνχλ ζηελ επίηεπμε 

πιεξνθνξηαθψλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηξξνή ζηε ζηάζε θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλνχ ή ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο. Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο είλαη λα απνδεηρζεί ην κεκνλσκέλν 

απνηέιεζκα δειαδή φηη νη ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ επηθέξνπλ ηελ αχμεζε απηή 

θαη φρη ε δηαθήκηζε ή άιιεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, ελψ εάλ ν ζηφρνο είλαη ε αιιαγή 

ζηάζεσλ ή απφςεσλ ζα πξέπεη λα γίλεη έξεπλα πξηλ θαη κεηά ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ην πνζνζηφ ηεο αιιαγήο (Ξχγγε, 2012). 
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2.6.2.1. Σν  κνληέιν  AIDA (Attention-Interest-Desire-

Action) 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθήο ή κε 

νηθνλνκηθήο θχζεο θαη γηα ηελ κέηξεζή ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίιεο κέζνδνη 

φπσο είλαη έξεπλεο, εηδηθά ηεζη θαηαλαισηψλ θ.ιπ. ζνλ αθνξά ζηα κε νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα απηά βαζίδνληαη ζε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο θαη κεηξνχλ ηελ 

επηξξνή ζηελ ηειηθή απφθζε αγνξάο κε βάζε ην κνληέιν AIDA (Attention-Interest-

Desire-Action). Τπνινγίδνληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα ηεζη φπσο είλαη ηα ηεζη 

αλαγλψξηζεο θαη αλάθιεζεο, ε αλάιπζε αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηηεαο ηεο θακπάληαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε βάζε ηελ αιαιγή 

ησλ ζηάζεσλ ηνπ θνηλνχ θ.ιπ. 

Σν κνληέιν AIDA (Attention – Interest – Desire – Action) απνηειεί κηα 

δεκνθηιή θφξκνπια δηαθήκηζεο θαη αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πνπ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα πξνσζεηηθή θακπάληα απνηειεζκαηηθή, νδεγψληαο ζε 

επίηεπμε ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζηφρσλ θαζψο θαη ησλ γεληθψλ ζηφρσλ marketing. Σν 

αθφινπζν ζρήκα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ηνπ κνληέινπ: 
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ρήκα 16. Ζ πξνζέγγηζε AIDA 

 

To κνληέιν AIDA εζηηάδεη ζηηο ζπληζηψζεο: Attention – πξνζνρή, Interest –

ελδηαθέξνλ, Desire – επηζπκία, Action – δξάζε θαη είλαη ίζσο ε πην απιή θφξκνπια 

πξνψζεζεο, κε ηζρπξή ηζρχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη ηέζζεξηο απηέο ζπληζηψζεο 

πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο (Priyanka, 2013): 

 A: Attention – πξνζνρή: Σν πξψην ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη λα εζηηάζεη ν 

επαγγεικαηίαο είλαη λα ηξαβήμεη ε πξνβνιή ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή. ηνλ θφζκν 

ηεο ελεκέξσζεο, ε πξνψζεζε ζα πξέπεη λα είλαη γξήγνξε θαη άκεζε ψζηε λα 

ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ. πλήζσο, κηα ειθπζηηθή 

θξάζε/κήλπκα ή κηα ειθπζηηθή εηθφλα ζα είλαη απηά πνπ ζα ηξαβήμνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή  

 I: Interest – ελδηαθέξνλ: απηφ ην ζεκείν ζπληζηά κηα απφ ηηο πην δχζθνιεο θάζεηο 

ζην κνληέιν AIDA: έρεη απνθηεζεί ε πξνζνρή ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ, αιιά ην λα 

θεξδίζεη ε επηρείξεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ είλαη κηα βαζχηεξε 

δηαδηθαζία απφ απηήλ πνπ αθνξά ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ. Θα πξέπεη ε 

πξνσζεηηθή ελέξγεηα λα παξακείλεη εζηηαζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ, 

ψζηε λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

 D: Desire – επηζπκία: ην ζηάδην ηεο επηζπκίαο ζπλδέεηαη έληνλα κε ην 

πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ ελδηαθέξνληνο: θαζψο ρηίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θνηλνχ-ζηφρνπ, ζα πξέπεη ν δηαθεκηζηήο λα θάλεη ηνπο θαηαλαισηέο λα 

θαηαιάβνπλ φηη απηφ πνπ πξνζθέξεη ε δηαθήκηζε ηνπο βνεζά κε έλαλ 

πξαγκαηηθφ ηξφπν. Οπζηαζηηθά, πξέπεη λα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ πνην 

είλαη ην φθεινο γηα ηνπο ίδηνπο, αλ αγνξάζνπλ ην ελ ιφγσ πξντφλ/ ππεξεζία. 

Τπάξρεη βέβαηα ηεξάζηηα δηαθνξά κεηαμχ ηεο χπαξμεο ελδηαθέξνληνο γηα θάηη 
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θαη ηεο επηζπκίαο γηα απηφ. Πξέπεη ινηπφλ ν δηαθεκηζηήο λα κεηαηξέςεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή ζε κηα ηζρπξή επηζπκία γηα απηφ πνπ πξνζθέξεηαη ζηε 

δηαθήκηζε. Μηα δηαθήκηζε πξέπεη λα δεκηνπξγεί κε ιίγα ιφγηα έλα ηζρπξφ 

θίλεηξν θαη κηα αλάγθε γηα ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο 

 A: Action – δξάζε: ηαλ ε εηθφλα ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο πξνσζείηαη κέζσ ησλ 

δηαθεκίζεσλ, νη δηαθεκηζηέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε δηαθήκηζε είλαη ζε 

ζέζε λα πείζεη ηνπο πειάηεο λα θάλνπλ κηα ηειηθή αγνξά ή λα ηνπο πξνμελήζεη 

ηελ πεξηέξγεηα λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ην πξντφλ/ ππεξεζία ή ηε κάξθα. 

Πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηζρπξή ηνπνζέηεζε ζην κπαιφ ηνπ πειάηε θαη κηα 

δηαθήκηζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ αληίθηππν κφλν εάλ είλαη ζε ζέζε 

λα αλαδείμεη ηα νθέιε ζηελ αγνξά-ζηφρν, απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο/ 

ππεξεζίαο. 

 

2.6.2.2. PRE-fix 

 

Κάπνηεο κέζνδνη κέηξεζεο ησλ ζηάζεσλ ηνπ θνηλνχ απέληη ζε κηα θακπάληα 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη νη έξεπλεο ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλά-ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηελ 

αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ promotional mix θαη ηελ απνκφλσζε 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνφδνπο δηεμαγσγήο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε επηξξνή ζηηο πσιήζεηο (Measuring the impact of public 

relations on sales, Council o fpublic relations firms). Σν Ηλζηηηνχην Γεκνζίσλ 

ρέζεσλ ηεο Ακεξηθήο πξνηείλεη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ ην νπνίν βαζίδεηαη ζην 

ζρεδηαζκφ, ηελ έξεπλα θαη ηελ αμηνιφγεζε κε ηελ νλνκαζία PRE-fix (Public 

Relations Research and Evaluation Tool kit), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαηά 
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ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Σν ελ ιφγσ αθνινπζεί πέληε βήκαηα ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλίαο: 

(1) Καζνξηζκφο ζηφρσλ 

(2) Αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαη ζρεδίνπ 

(3) Γηεμαγσγή ζπλερνχο κεηξήζεσο 

(4) Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

(5) Γηεμαγσγε ειέγρσλ γηα επαλεμέηαζε. 

 

 

ρήκα 17. Ζ πξνζέγγηζε Public Relations Research and Evaluation Tool kit 
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2.6.2.3. Ζ κέηξεζε ηεο παξαγσγήο, ε έθζεζε ηνπ κελχκαηνο,  

ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, νη ζηάζεηο ηνπ θνηλνχ θαη ε δξάζε ηνπ θνηλνχ  

 

Κάπνηεο άιιεο βαζηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη 

ε κέηξεζε ηεο παξαγσγήο, ηεο έθζεζεο ηνπ κελχκαηνο, ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ, 

ηεο ελεκεξφηεηαο ηνπ θνηλνχ, ησλ ζηάζεσλ ηνπ θνηλνχ θαη ηεο δξάζεο ηνπ θνηλνχ: 

 Ζ κέηξεζε παξαγσγήο αθνξά ζηελ κέηξεζε ησλ δειηίσλ Σχπνπ πνπ παξήρζεζαλ 

θαη ζηελ θάιπςε ησλ Μέζσλ. Θεσξνχληαη πεξηζζφηεξν σο ζηφρνη πξνο ηελ 

απφδνζε ησλ ζηειερψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ παξά σο ζηφρνη νη νπνίνη επηθέξνπλ 

ξεαιηζηηθά απνηειέζκαηα.  

 Ζ κέηξεζε ηεο έθζεζεο ηνπ κελχκαηνο απνηειεί κία απφ ηηο πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη αθνξά ζηελ ζπιινγή θαη 

θαηακέηξεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηα έληππα, ειεθηξνληθά θαη δηαδηθηπαθά 

Μέζα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπληειείηαη θαηακέηξεζε ησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα 

εθηέζεθαλ ζην κήλπκα (media impressions) θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ ζην 

Ίληεξλεη («ρηππήκαηα»), σζηφζν πξφθεηηαη γηα πξνζεγγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη 

δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί πφζα άηνκα πξαγκαηηθά δηάβαζαλ, είδαλ ή άθνπζαλ ην 

κήλπκα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν πφζνη έιαβαλ ην ζρεηηθφ εξέζηζκα θαη ελήξγεζαλ. 

 Ζ κέηξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ: Πξφθεηηαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζε εθδειψζεηο, εθζέζεηο θαη άιια εηδηθά γεγνλφηα 

δεκνζηφηεηαο. 

 Ζ κέηξεζε ηεο ελεκεξφηεηαο ηνπ θνηλνχ (measurement of audience awareness): 

Αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ην θαηά φζν ην θνηλφ-ζηφρνο έιαβε ην κήλπκα θαη 

έδσζε πξνζνρή ζε απηφ θαη κία απφ ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο είλαη ε αλάθιεζε ηεο 
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επφκελεο κέξαο φπνπ κηα εκέξα κεηά ηελ έθζεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζπγθεθξηκέλν 

δεκνζίεπκα ηνπο δεηείηαη λα απαληήζνπλ γηα ην πνηα κελχκαηα ζπκνχληαη.  

 Ζ κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ ηνπ θνηλνχ (measurement of audience attitudes): 

Πξφθεηηαη γηα ηηο κειέηεο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο θαη 

ηηο ζηάζεηο ηνπ θνηλνχ κε κεηξήζεηο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 

θακπάληα φπνπ απεηθνλίδεηαη ε πνζνζηηηαία δηαθνξά ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο απνςεηο 

χζηεξα απφ απμεκέλε δεκνζηφηεηα. 

 Ζ κέηξεζε ηεο δξάζεο ηνπ θνηλνχ: ρεηίδεηαη κε ηελ επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη αμηνινγεί θαηά πφζνη δεκφζηεεο ζρέζεηο έρνπλ 

ζεκβάιεη ζε απηφ. 

 

2.6.2.4. Peso model (Paid,  earned, shared, and owned media)  

 

Μηα άιιε πξννπηηθή κέηξεζεο δίλεηαη απφ ηνλ Bartholomew (2010), ν νπνίνο 

δηεξεπλά ηηο κεηξήζεηο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βξέζεθαλ ζην κνληέιν επηθνηλσλίαο 

γηα ηα social media θαη επίζεο ζην κνληέιν ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ην δηαδίθηπν. Σν 

κνληέιν επηθνηλσλίαο ζηα social media πνπ πξνηείλεη βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο ηχπνπο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη αθνξνχλ ζε παξαδνζηαθέο θαη ςεθηαθέο κεηξήζεηο. Οη 

κεηξήζεηο ζπλδένληαη επίζεο κε ην κνληέιν ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ βξίζθνληαη ζην 

δηαδίθηπν. 
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ρήκα 18. Peso model (Paid, earned, shared, and owned media) 

 

 

2.6.2.5. Ο ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ηεο έθζεζεο ηνπ κελχκαηνο 

(advertising equivalency value) 

 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε απνηειεί ν ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ηεο έθζεζεο ηνπ κελχκαηνο 

(advertising equivalency value) φπνπ νη ππεχζπλνη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

κεηαηξέπνπλ ηηο δεκνζηεχζεηο ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν ζε δπλεηηθά 

δηαθεκηζηηθά θφζηε. Οπζηαζηηθά, ν αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κέηξεζε δείρλεη ηη 

ζα είρε θνζηίζεη ε ηνπνζέηεζε κηαο αγγειίαο ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλν κέζν.  

Απηή ε κέζνδνο εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ηα δειηία Σχπνπ απνηεινχλ 

πξνζπάζεηεο δσξεάλ δηαθήκηζεο θαη ηζρπξνπνηείηαη ε αμία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

βνεζψληαο ηαπηφρξνλα ην ηκήκα marketing λα απνθαζίζεη πσο ζα κνηξάζεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κεηαμχ κάξεθηηλγθ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 
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2.6.2.6. Ζ ζπζηεκαηηθή παξθνινχζεζε (systematic tracking)  

 

Ζ ζπζηεκαηηθή παξθνινχζεζε (systematic tracking) απνηειεί έλαλ αθφκε ηξφπν 

ειέγρνπ ηεο δεκνζηνγξαθηθήο θάιπςεο κε ηε ρξήζε software ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, ελψ κία θιαζηθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο είλαη θαη ε κέηξεζε ησλ 

αηηεκάησλ θαη θιήζεσλ ζηελ εηαηξεία γηα πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ θνηλνχ ην νπνίν εθηέζεθε ζηα κελχκαηα πνπ δηνρεηεχζεθαλ ζηα Μέζα. 

 

 

ρήκα 19. πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε 

 

2.6.2.7. Ο ππνινγηζκφο θφζηνπο πξνζέγγηζεο θάζε κέινπο θνηλνχ 

(return on investment)  

 

Ο ππνινγηζκφο θφζηνπο πξνζέγγηζεο θάζε κέινπο θνηλνχ (return on investment) 

απνηειεί κηα κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηε δηαθήκηζε θαη αθνξά ζηελ 

απνειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο (cost effectiveness). Σν θφζηνο αλά ρηιηάδα (cost per 



93 

 

 

thousand) ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηφηεηαο δηα 

ησλ ζπλνιηθψλ εκθαλίζεσλ ζηνλ Σχπν ελψ απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηηο εθδειψζεηο, ζηα θπιιάδηα θ.ιπ. 

 

2.6.3. Δπηινγή θαη αηηηνιφγεζε κνληέισλ πνπ βαζίδεηαη ε έξεπλα  

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή επηδηψθεη λα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ θαη ην βαζκφ πνπ απηέο αμηνπνηνχληαη απφ ηηο πνιπεζληθέο θαζψο θαη ηελ 

επίδξαζε πνπ έρνπλ νη δεκφζηεο ζρέζεηο ζηελ εηαηξηθή εηθφλα θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

πσιήζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη αθνινπζνχκε πνηνηηθή έξεπλα θαη βαζηδφκαζηε ζηελ 

θαηλνκελνινγία, θαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν έρνπκε 

ειιεηπή πιεξνθφξεζε, ε έξεπλα ζα εμεηάζεη φια ηα κνληέια κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο 

απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη γλψζε ζρεηηθάκε ην πνηα 

ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο. 

Δμεηάδνληαο ινηπφλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (ε νπνία αθνξά ζε ζπλεληεχμεηο εηο βάζνο απφ ζηειέρε πέληε 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ), πξνθχπηεη ν ηέηαξηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο ν νπνίνο 

δηεξεπλά ηνλ ηξφπν θαη ην βαζκφ πνπ νη ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ (επαθή κε 

ηα Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr (δεκνζηεχζεηο θαη αιιειεπίδξαζε ζηα social 

media) αμηνπνηνχληαη απφ ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. 
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2.7. Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά  

2.7.1. Τπνδείγκαηα θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο  

 

Σα ππνδείγκαηα ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο εζηηάδνπλ ζηηο κεζφδνπο κε ηηο 

νπνίεο ε επηρείξεζε πξνζεγγίδεη ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ αληίδξαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ. Πέληε είλαη ηα βαζηθά κνληέια ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ην ππφδεηγκα 

Nicosia, ην ππφδεηγκα Engel-Kollat-Blackwell, ην ππφδεηγκα Howard-Ostlund, ην 

ππφδεηγκα Bettman θαη ην ππφδεηγκα Howard – Sheth, (ηψκθνο, 2011). 

 

Σν ππόδεηγκα ηνπ Nicosia: Ο Nicosia (1996, φπ. αλαθ. ζην ηψκθν, 2011), βαζίδεηαη 

ζηηο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ε επηρείξεζε γηα λα πξνβάιεη ην πξντφλ ηεο θαη λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πειάηε (α‟ θάζε) θαη ζηηο πξνδηαζέζεηο ηνπ θαηαλαισηή κε 

βάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ εθηίζεηαη ζην κήλπκα πνπ ζηέιλεη ε 

πεγή, δειαδή ε επηρείξεζε (β‟ θάζε). Απφ ηελ πξψηε θάζε πξνθχπηεη ε ζηάζε ηνπ 

θαηαλαισηή γηα ην πξντφλ ηεο επηρείξεζεο θαη απηφ, σο εθξνή, γίλεηαη εηζξνή ζηε 

δεχηεξε θάζε. Αλ ε ζηάζε είλαη ζεηηθή, ηφηε ν θαηαλαισηήο ςάρλεη πεξαηηέξσ 

πιεξνθφξεζε θαη αμηνινγεί ην πξντφλ. ε απηφ ην ζεκείν ε δηαδηθαζία εηζέξρεηαη 

ζηελ ηξίηε θάζε φπνπ ππάξρεη ε παξαθίλεζε ηνπ θαηαλαισηή γηα λα ιάβεη ηελ 

απφθαζε λα ελεξγήζεη αληίζηνηρα (γηα παξάδεηγκα, λα αγνξάζεη ην πξντφλ εθφζνλ 

έρεη δηακνξθψζεη ζεηηθή ζηάζε). Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηέηαξηε θάζε, 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε φπνπ ν θαηαλαισηήο κε βάζεη ηηο 

εκπεηξίεο πνπ απνθηά απφ ην πξντφλ ζπγθξαηεί ζηε κλήκε πιεξνθνξίεο γηα λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεη ζην κέιινλ. Σν κεηνλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη φηη 

δελ κπνξεί λα εμεγήζεη επαξθψο ην ζέκα ησλ επαλαιακβαλφκελσλ αγνξψλ. 
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Σν ππόδεηγκα Engel-Kollat-Blackwell: Οη Engel-Kollat θαη Blackwell (1968, νπ. 

αλαθ. ζην ηψκθν, 2011), ππνζηήξημαλ φηη ππάξρνπλ πέληε ζηάδηα γηα ηε δηαδηθαζία 

απφθαζεο αγνξάο: Σελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο φπνπ ν θαηαλαισηήο 

αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο επηζπκεηήο θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο 

θαη απηφ ελεξγνπνηεί ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα λα βξεζεί ε ιχζε. Σν άηνκν 

θάλεη εζσηεξηθή έξεπλα (γλψζε) θαη ρξεζηκνπνηεί θαη εμσηεξηθέο πεγέο γηα λα 

αμηνινγήζεη ηηο ελαιιαθηηθέο θαη λα θαηαιήμεη ζε κηα ιχζε. Σν απνηέιεζκα ηεο 

επηινγήο (ηθαλνπνίεζε, απνγνήηεπζε θ.ιπ.) δηαηεξείηαη θαη θαζνδεγεί κειινληηθέο 

απνθάζεηο ηνπ αηφκνπ. 
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Σν ππόδεηγκα Howard-Ostlund (ΗΟ): Οη Howard θαη Ostlund (1973, νπ. αλαθ. ζην 

ηψκθν, 2011), πεξηγξάθνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ζε ηξία ζηάδηα. ην 

πξψην ππάξρνπλ νη εμσγελείο κεηαβιεηέο (ην νξγαλσζηαθφ, θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαλαισηή). Σν δεχηεξν πεξηιακβάλεη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία μεθηλά απφ ηηο πεγέο θαη θζάλεη κέρξη ηελ 

αλάθιεζε ηεο πιεξνθνξίαο. ην ηξίην, ππάγνληαη ηα θίλεηξα θαη πεξηιακβάλεη θαη ην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ αγνξά (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε έλλνηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

θαη ηεο έληαζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ θαηαλαισηή). εκαληηθφ ξφιν παίδεη ε αλάθιεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ηξνθνδνηεί ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο 

κάξθαο. 
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Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο αγνξάο ζεσξνχληαη νη πξνζέζεηο, ε 

εκπηζηνζχλε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο κάξθαο θαη ε λέα πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεη ν 

θαηαλαισηήο. Κάπνην άηνκν κπνξεί λα κελ έρεη ππ‟ φςηλ ηνπ φιεο ηηο δηαζέζηκεο 

κάξθεο θαη έηζη ε απφθαζε πεξηνξίδεηαη ζε απηέο πνπ γλσξίδεη (evoked set). Ο 

βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηή κεηά ηελ αγνξά επεξεάδεη ηελ εκπηζηνζχλε 

ηνπ ζηε κάξθα θαη ηελ πηζαλφηεηα λα θάλεη επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο. Σν 

κεηνλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη φηη είλαη αξθεηά πεξίπινθν. 

 

 

 

Σν ππόδεηγκα Bettman: Ο Bettman (1979, φπ. αλαθ ζην ηψκθν, 2011) βαζίδεηαη 

ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ (information processing) θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ (καξθψλ) πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο. εκαληηθφ ξφιν 

παίδεη ν ηχπνο ηεο πιεξνθνξίαο θαη πψο απηή αμηνινγείηαη. Πξνβιέπεη ηα θίλεηξα θαη 
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ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ, ηελ πξνζνρή, ηε ιήςε θαη αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

ηελ απφθαζε, ηελ θαηαλάισζε θαη ηε κάζεζε. ηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ 

είλαη ε αληηιεπηηθή θσδηθνπνίεζε(perceptual encoding) θαη ε ηθαλφηεηα 

επεμεξγαζίαο ζηελ νπνία κπνξεί λα ππεηζέξρνληαη θαη θαλφλεο απινπνίεζεο 

(simplifying heuristics). Οη πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαη απφ εζσηεξηθή έξεπλα, δειαδή 

ηε κλήκε θαη απφ εμσηεξηθή έξεπλα (αληηιεπηηθή θσδηθνπνίεζε θ.ιπ.). Σν 

κεηνλέθηεκα ηνπ κνληέινπ είλαη φηη δελ είλαη πνιχ ιεηηνπξγηθφ θαη δελ κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε νηθνλνκηθέο ζεσξίεο. 

 

 

 

Σν ππόδεηγκα Howard – Sheth (HS): Οη Howard θαη Sheth (1969, φπ. αλαθ ζην 

ηψκθν, 2011), ρξεζηκνπνηνχλ έλα κνληέιν ην νπνίν επηδηψθεη λα αλαγλσξίζεη ηηο 
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κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξά κε αξρηθή ππφζεζε φηη 

ε απφθαζε κηαο ινγηθήο επηινγήο πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο κεηαβιεηψλ: ηηο 

κεηαβιεηέο εηζξνήο, απνηειεζκάησλ, ηηο ππνζεηηθέο δνκέο θαη ηηο εμσγελείο 

κεηαβιεηέο.  

Οη πξψηεο πεξηιακβάλνπλ ηα εξεζίζκαηα απφ ην εκπνξηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

(marketing, πξνψζεζε θ.ιπ.). Οη κεηαβιεηέο απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξνζνρή, ηελ θαηαλφεζε ηεο κάξθαο, ηε ζηάζε, ηελ πξφζεζε αγνξάο θαη ηελ αγνξά. 

Οη ππνζεηηθέο δνκέο αζρνινχληαη κε ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζνρή, ην εξέζηζκα θαη ηελ έξεπλα θαη νη δνκέο κάζεζεο ζρεηίδνληαη κε ηα 

θξηηήξηα επηινγήο, ηε ζηάζε, ηελ πξφζεζε, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ πνιιέο κεηαβιεηέο θαη ζπλδέεη πνιιά 

ζηνηρεία έρεη φκσο σο κεηνλέθηεκα ηελ αδπλακία λα πξνζδηνξίζεη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. 
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2.7.2. Ζ πξνζήισζε ζηε κάξθα  

 

Ζ πξνζήισζε ζηε κάξθα (brand loyalty) έρεη ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

θαηαλαισηή θαη νη ζηξαηεγηθέο marketing ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνρεχνπλ κεηαμχ 

άιισλ θαη ζηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο πξνζήισζεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

εθαξκφδνπλ θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα, γλσζηά σο loyalty programs (Palmer, McMahon 

και Beggs 2000). O Cunningham (1956) είρε ζπλδέζεη ηελ πξνζήισζε ζηε κάξθα κε 

επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο ηεο ίδηαο κάξθαο . Χζηφζν, πνιινί εξεπλεηέο φπσο ν 

Day (1969) ππνζηήξημαλ φηη ε δελ αξθεί θάπνηνο θαηαλαισηήο λα αγνξάδεη κφλν κηα 

κάξθα Υ αιιά πξέπεη λα έρεη θαη ζεηηθή ζηάζε απέλαληί ηεο δειαδή λα ηνπ αξέζεη 

θαζψο νη επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ θαη γηα άιινπο, 
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άζρεηνπο, ιφγνπο φπσο π.ρ. γηα ην φηη ην θαηάζηεκα δελ δηαζέηεη άιιεο κάξθεο ή 

πνιιέο ελαιιαθηηθέο. Έηζη, ν πξνζεισκέλνο θαηαλαισηήο πξέπεη λα έρεη ζεηηθή 

ζηάζε θαη λα θάλεη θαη ζπζηεκαηηθέο αγνξέο δηαρξνληθά. Οη Rossiter θα Percy (1997) 

πξφζζεζαλ έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ: λα επηδεηθλχεη ν θαηαλαισηήο πςειφ βαζκφ 

αληίζηαζεο απέλαληη ζηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

χκθσλα κε ηελ Rowley (2005) ππάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

πξνζεισκέλσλ θαηαλαισηψλ: 

‒ νη αηρκαισηηζκέλνη (captive): επηιέγνπλ κηα κάξθα επεηδή δελ έρνπλ άιιε επηινγή. 

Έρνπλ νπδέηεξε ζηάζε απέλαληη ζηε κάξθα . 

‒ νη επηδεηνχληεο επθνιία (convenience – seekers): ε ζπκπεξηθνξά ηνπο επεξεάδεηαη 

απφ ηε ξνπηίλα θαη ηε ζπλήζεηα, νη επηινγέο ηνπο ζπλδένληαη κε ηελ επθνιία θαη δελ 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε απέλαληη ζηε κάξθα. 

‒ νη αγσληδφκελνη (contented): αμηνινγνχλ ηα πξντφληα, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θξίζε 

ηνπο, είλαη αλνηρηνί απέλαληη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζε λα ρηίζεη κηα ζρέζε 

καδί ηνπο θαη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηε κάξθα ηελ νπνία θαη επηθνηλσλνχλ ζηνπο 

γλσζηνχο ηνπο. 

‒ νη δεζκεπκέλνη (committed): είλαη νη απφιπηα πξνζεισκέλνη θαη είλαη νη θαιχηεξνη 

θνξείο ηνπ word of mouth. 

 

2.7.3. Ζ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο  

θαη ε επίδξαζή ηεο ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά  

 

Ο βαζκφο επεξεαζκνχ ηνπ θαηαλαισηή εμαξηάηαη απφ ηελ αμηνπηζηία ηεο πεγήο θαη 

απφ ην θαηά πφζν απηή ζα θαηαθέξεη λα πεξάζεη ην κήλπκα κε ηξφπν πεηζηηθφ. Ζ 

αμηνπηζηία εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη ν ζεκαληηθφηεξνο ζεσξείηαη ε 
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πξφζεζε ηεο πεγήο. Γη‟ απηφ νη θαηαλαισηέο ζπρλά εκπηζηεχνληαη θίινπο, ζπγγελείο 

θ.ιπ., φηαλ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε αξρηθή γλψκε πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο πξηλ δερζεί 

ην κήλπκα θαζψο απηή επεξεάδεη ηνλ βαζκφ πεηζηηθφηεηαο ηνπ κελχκαηνο. ηαλ ν 

θαηαλαισηήο έρεη ζεηηθή πξνδηάζεζε ζην κήλπκα, αθφκε θαη πεγή κέηξηαο 

αμηνπηζηίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε ζεηηθή αιιαγή ζηάζεο απ' φ,ηη πεγέο 

πςειήο αμηνπηζηίαο. Δάλ ν θαηαλαισηήο γηα θάπνην ιφγν ζεσξήζεη φηη ην κήλπκα 

δελ είλαη ζπκβαηφ κε ηελ πεγή ηφηε κηα πνιχ αμηφπηζηε πεγή ζα θέξεη ην ίδην 

απνηέιεζκα κε κηα πεγή ρακειήο αμηνπηζηίαο.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κελχκαηνο εμαξηάηαη θαη απφ ην βαζκφ αλάκεημεο 

(involvement). χκθσλα κε ηνλ Raj (1982), φηαλ κηα θαηεγνξία πξντφληνο 

αγνξάδεηαη ζπρλά, νη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ πςειή αλάκεημε κε απηφ, απμάλνπλ ηηο 

αγνξέο φηαλ απμεζεί ε πξνβνιή ηνπ πξντφληνο ελψ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ε δηάζεζε 

γηα αιιαγή κάξθαο (brand switching).  

Καηά ηε κεηάδνζε ελφο κελχκαηνο παξεκβάιινληαη αξθεηά εκπφδηα, θπζηθά 

θαη ςπρνινγηθά. ηα ςπρνινγηθά ζπγθαηαιέγνληαη ε επηιεθηηθή έθζεζε θαη ε 

αληίιεςε ηνπ κελχκαηνο, έλλνηεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζηε ζεσξία ηεο ζπλνρήο ή 

ηζνξξνπίαο (consistency / balance theory). χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, ην 

άηνκν επηδεηά πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζπλεπείο κε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο θαη 

ηηο ζηάζεηο ηνπ θαη απνθεχγεη φπνηα πιεξνθνξία δελ είλαη ζπκβαηή κε απηά.  

Ζ ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία θαη ε παξνρή πιεξνθφξεζεο πςειήο πνηφηεηαο 

απμάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε (Farrelly, 

Quester θαη Pascale, 2003) θαη ε ακνηβαία αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

δεκηνπξγία πηζηφηεηαο (Sirdeshmukh , Singh θαη Sabol 2002). 



103 

 

 

Οη θαηαλαισηέο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ κηαο εζσηεξηθήο (internal) 

ή/θαη εμσηεξηθήο δηαδηθαζίαο (external). Ζ δηαδηθαζία ζπλήζσο μεθηλά απφ ηελ 

εζσηεξηθή αλαδήηεζε. Απηή αθνξά ζηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηε κλήκε ηνπ 

(ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο, πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, ζπλάθεηα πνπ έρεη ην πξντφλ κε 

ηε ιήςε ηεο απφθαζεο αγνξάο (πξνεμέρνληα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί 

ν θαηαλαισηήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ καξθψλ). Ο θαηαλαισηήο 

αλαθαιεί κάξθεο πνπ απνηεινχλ ην ππνζχλνιν ησλ απνδεθηψλ καξθψλ 

(evoked/consideration set). Ζ εμσηεξηθή αλαδήηεζε ζηνρεχεη ζηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ (δηαθεκίζεηο, Σχπνο, πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, 

επαθέο κε θαηαζηήκαηα, εηαηξεία, θίινπο , ζπγγελείο, δηαδίθηπν, εκπεηξίεο θ.ιπ.).  

Ζ ηειηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο 

επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα πξντφληα ή 

ηηο κάξθεο θαη κε βάζεη απηά ηα ζηνηρεία ην αμηνινγνχλ κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ. 

Κάπνηα πεηξάκαηα έρνπλ θαηαδείμεη φηη ν κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ιάζνο απφθαζε ε νπνία δελ ζα είλαη πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή. 

χκθσλα κε ηνπο Keller θαη Staelin (1987) ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ βειηηψλεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απφθαζεο ελψ ε πνζφηεηα ηελ κεηψλεη. χκθσλα κε 

ηνπο ίδηνπο, ε εκπηζηνζχλε πνπ επηδεηθλχεη ν θαηαλαισηήο ζε κηα κάξθα επεξεάδεηαη 

θαη απφ ην κέζν επίπεδν πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ήδε δηαζέζηκεο απφ 

ην παξειζφλ φζν θαη απφ ηα πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη. Αλ απμεζεί ε 

πνηφηεηα θαη παξακείλεη ίδηα ε πνζφηεηα απηφ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ελψ ην αληίζεην νδεγεί ζε κείσζε. 

Σν πεξηβάιινλ πιεξνθφξεζεο (informational environment) επίζεο επεξεάδεη 

ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

απνθάζεψλ ηνπο. 
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Οη Levin θαη Gaeth (1998 φπ. αλαθ. ζην ηψκθν, 2011), πξαγκαηνπνίεζαλ έλα 

πείξακα ην νπνίν θαηέδεημε φηη ε πξνζσπηθή εκπεηξία απφ ηε ρξήζε ελφο πξντφληνο 

παίδεη ξφιν ζην θαηά πφζν ζα επεξεαζηεί ν θαηαλαισηήο απφ ηνλ ηξφπν πνπ απηφ 

παξνπζηάδεηαη θαη πξνσζείηαη. ηαλ ν θαηαλαισηήο έρεη πξνζσπηθή πείξα, ν βαζκφο 

επηξξνήο απφ ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο είλαη κηθξφηεξνο θαη 

απηφ επηβεβαηψλεη ην νινθιεξσηηθφ κνληέιν ζπλδπαζκνχ πιεξνθνξηψλ (averaging 

model of information integration) κε βάζεη ην νπνίν ε επηξξνή πνπ έρεη κηα πεγή 

πιεξνθνξηψλ κεηψλεηαη φηαλ ζπλδπαζηεί κε άιιε θαζψο νη δχν πεγέο 

εμηζνξξνπνχληαη ψζηε ν θαηαλαισηήο λα ζρεκαηίζεη κηα ζπλδπαζηηθή άπνςε γηα ην 

πξντφλ. Μάιηζηα, φπσο ππνζηεξίδνπλ, κεγαιχηεξε ζρεηηθή βαξχηεηα έρνπλ νη 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη πξνγελέζηεξεο ρξνληθά έλαληη άιισλ.  

Οη Hauser et al. (1993, φπ.  αλαθ. ζην ηψκθν, 2011) ππνζηήξημαλ φηη 

ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ παίδεη θαη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο 

θαη φηαλ απηφο δελ είλαη αξθεηφο δελ κπνξνχλ νη θαηαλαισηέο λα ζπιιέμνπλ ηελ 

θαηάιιειε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα. χκθσλα κε απηνχο, νη θαηαλαισηέο πνπ δελ 

έρνπλ αξθεηφ δηαζέζηκν ρξφλν πξνηηκνχλ θαηά ζεηξά ηηο εμήο πεγέο πιεξνθφξεζεο: 

βηηξίλεο, ζρεηηθά άξζξα, αθνχζκαηα πνπ έρνπλ απφ άιινπο θαηαλαισηέο (word of 

mouth) θαη δηαθεκίζεηο.  

Ζ ειηθία απνηειεί έλαλ αθφκε παξάγνληα ν νπνίνο έρεη θάπνηα βαξχηεηα. 

χκθσλα κε ηνπο Cole θαη Balasubramanian (1993, φπ. αλαθ. ζην ηψκθν, 2011), νη 

πην ψξηκνη ειηθηαθά θαηαλαισηέο δπζθνιεχνληαη λα ζπλζέζνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη ζε ιεθηηθή κνξθή γηα λα επηιέμνπλ 

κηα κάξθα. Οκνίσο, δηαθνξνπνηεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί θαη ην θχιν θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο Meyers θαη Maheswaran (1991), νη γπλαίθεο δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ πεξηέρεη έλα κήλπκα ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο.  
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Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ θαηά ηε 

ιήςε ηεο απφθαζεο αγνξάο είλαη ε έλλνηα ηεο αλάκεημεο (involvement). Οη Beatty 

θαη Smith(1987, φπ.  αλαθ. ζην ηψκθν, 2011) ππνζηήξημαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ αλαδήηεζε πεινθνξηψλ θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρξφλνπ, ηε ζηάζε 

ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη ζηα ςψληα θαη ηελ αλάκεημε ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ 

αγνξά. 

Λακβάλνληαο ινηπφλ ππ‟ φςηλ φηη ε απφθαζε αγνξάο ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη ν θαηαλαισηήο θαη 

δεδνκέλνπ φηη νη δεκφζηεο ζρέζεηο ζπλδένληαη κε ηε ζηξαηεγηθή marketing θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο θαη θαλάιηα επηθνηλσλίαο γηα λα 

κεηαδψζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα επεξεάζνπλ ην θνηλφ, πξνθχπηεη ν ηξίηνο 

εξεπλεηηθφο ζηφρνο (θνηλφο ζηφρνο ηφζν γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα πνπ αθνξά ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ φζν θαη γηα ηελ πνηνηηθή έξεπλα πνπ αθνξά ζηελ άπνςε ησλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ), ν νπνίνο δηεξεπλά ην βαζκφ πνπ νη ζηξαηεγηθέο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ (επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr) επεξεάδνπλ ηελ 

απφθαζε αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. Πξνθχπηνπλ θαη‟ επέθηαζε νη εμήο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο:  

 

Ζ0 Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (επαθή κε ηα Μέζα 

ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr (δεκνζηεχζεηο θαη αιιειεπίδξαζε ζηα social media) δελ 

επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ηελ απφθαζε αγνξάο. 

Ζ1 Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (επαθή κε ηα Μέζα 

ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr (δεκνζηεχζεηο θαη αιιειεπίδξαζε ζηα social media) 

επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ηελ απφθαζε αγνξάο. 
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Ζ0 Ζ απφθαζε αγνξάο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ιακβάλεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη. 

Ζ1 Ζ απφθαζε αγνξάο ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη ν 

θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη. 

 

2.7.4. Ζ ζρέζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο, ηεο θήκεο θαη ηεο πηζηφηεηαο  

 

ηελ βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη ζηελή ζχλδεζε κεηαμχ ηεο θήκεο θαη ηεο πηζηφηεηαο. 

Ο Kotler (2006) ππνζηεξίδεη φηη πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ είλαη κηα βαζηά ξηδσκέλε 

δέζκεπζε γηα επαλαγνξά ελφο πξνηηκψκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο κειινληηθά, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ marketing λα επεξεάζεη ηελ απφθαζε ηνπ 

θαηαλαισηή. 

Ζ πηζηφηεηα είλαη κηα ζηάζε πνπ νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ 

απέλαληη ζε κάξθεο, ππεξεζίεο, θαηαζηήκαηα, πξντφληα θαη δξαζηεξηφηεηεο αιιά ζην 

marketing ζρεηίδεηαη πην έληνλα κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη γηα απηφ πνιιέο 

θνξέο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο customer loyalty αληί γηα brand loyalty. 

Ζ δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Σα πςειφηεξα επίπεδα πηζηφηεηαο ζπλεπάγνληαη 

κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα απμήζεη ηηο ηηκέο 

ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Αθφκε, ε αχμεζε ηεο 

πηζηφηεηαο ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ 

πειαηψλ. Οη πηζηνί πειάηεο, ζχκθσλα κε ηνπο Dick θαη Basu (1994, φπ. αλαθ ζην 

ηψκθν, 2011), απνηεινχλ έλαλ ζεηηθφ θνξέα word of mouth, ζπληεινχλ ζηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη νδεγνχλ ζε πςειφηεξα θέξδε. 
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Ζ δηαηήξεζε ηεο πηζηφηεηαο απαηηεί ζπλερή πξνζπάζεηα θαη γηα ην ιφγν απηφ ν 

ξφινο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. 

Κάπνηνη ζεσξνχλ φηη ε έλλνηα ηεο πηζηφηεηαο (loyalty) ζπλδέεηαη κε ηηο 

επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή, σζηφζν άιινη ζεσξνχλ 

φηη ε πηζηφηεηα ζε κηα επσλπκία δελ κπνξεί λα κεηξεζεί κε βάζεη ηελ αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαζψο ππάξρνπλ θαη άιινη δηακεζνιαβεηηθνί παξάγνληεο (Ajzen & 

Fishbein, 1980). πγθεθξηκέλα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή επεξεάδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ, πνιηηηζηηθψλ, θνηλσληθψλ, πξνζσπηθψλ, 

ςπρνινγηθψλ (Kotler,2006; Gajjar, 2013): 

 Οη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο αζθνχλ ηελ επξχηεξε θαη βαζχηεξε επηξξνή ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή, κε θπξίαξρε ηελ θνπιηνχξα, ηελ ππνθνπιηνχξα 

θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε ζηελ νπνία αλήθεη ην άηνκν. 

 Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο αθνξνχλ ηηο νκάδεο αλαθνξάο, νη νπνίεο έρνπλ άκεζε 

ή έκκεζε επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή θαη ζπλήζσο είλαη ε 

νηθνγέλεηα, νη θίινη, νη ζπλάδειθνη, νη γείηνλεο, ελψ ζεκαληηθή επηξξνή αζθνχλ 

νη ξφινη πνπ έλα άηνκν έρεη πηνζεηήζεη ζε ζρέζε κε ηνπο γχξσ ηνπ θαη ην 

θνηλσληθφ ηνπ status. 

 Οη πξνζσπηθνί παξάγνληεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θαηαλαισηή, φπσο ειηθία, επάγγεικα, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηξφπνο δσήο, 

πξνζσπηθφηεηα, ραξαθηήξαο θ.ά. 

 Οη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ ηέζζεξηο βαζηθέο ζπληζηψζεο: ηελ 

παξαθίλεζε, ηελ αληίιεςε, ηε κάζεζε θαη ηε ζηάζε/ ζπλήζεηεο. 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Theng θαη Lee (1999, φπ. αλαθ. ζην ηψκθν, 2011), 

νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηελ πηζηφηεηα ζηε κάξθα σο παξάγνληα επηξξνήο ηεο 
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αγνξαζηηθήο απφθαζεο, ε κάξθα απνηειεί παξάγνληα δηεπαθήο αλάκεζα ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, θαη νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ 

πηζηφηεηα ζηε κάξθα. Ζ εκπηζηνζχλε ζηε κάξθα είλαη απηή πνπ απνηειεί ηνλ 

παξάγνληα – θιεηδί ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πηζηφηεηαο ζηε κάξθα. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο κάξθαο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή, ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ελίζρπζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο απφ κεξηάο θαηαλαισηή.  

πσο ππνζηεξίδεη ν Franklin (1984) ε εηαηξηθή θήκε είλαη ην ζθαηξηθφ θαη 

ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο δφκεζεο ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο. Σφζν ε εηαηξηθή 

εηθφλα φζν θαη ε θήκε απνηεινχλ ηελ εμσηεξηθή αληίιεςε γηα ηελ εηαηξεία ελψ δελ 

ζα έπξεπε λα αγλννχληαη θαη νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ 

δεκηνπξγία ησλ αληηιήςεσλ ζηάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή ζε ζρέζε κε 

ηελ εηαηξηθή εηθφλα θαη θήκε (Nguyen & Leblan, 2001). 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ marketing, ε επίδξαζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη θήκεο 

ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκε θαη πνιινί ζπγγξαθείο 

ζεσξνχλ φηη ε θαιή εηαηξηθή εηθφλα θαη θήκε ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο (Shapiro, 1982) θαζψο θαη ζηελ δεκηνπξγία 

πηζηψλ πειαηψλ (Andreassen & Linderstad, 1998). 

Ζ εηαηξηθή θήκε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα ηεο εηαηξείαο 

θαη εξκελεχεηαη σο ην «ήζνο, ζηφρνη θαη αμίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε ηνπ 

αλήθεηλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ» (George et al., 2012). πσο 

ραξαθηεξηζηηθά δηαηππψλνπλ νη Gray θαη Balmer  (1998), ε εηαηξηθή θήκε θαη ε 

εηαηξηθή εηθφλα ζεσξνχληαη ζήκεξα θξίζηκα εηαηξηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αληαγσληζηηθή επηηπρία. Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε κηαο επηρείξεζεο λα δηαρεηξηζηεί ζηξαηεγηθά ηε θήκε θαη ηελ 

εηθφλα ηεο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηλφκελα 
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φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε, νη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, ε απνξξχζκηζε, ε 

ηδησηηθνπνίεζε θαη ε επηηάρπλζε ζηνπο θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ.  

Ζ εηαηξηθή εηθφλα θαη ε θήκε είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ζπλερνχο θαη 

ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία ελζσκαηψλεη δηάθνξνπο ηχπνπο πιεξνθνξηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη θαηαλαισηέο κέζσ ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, απφ ηνλ πεξίγπξφ 

ηνπο , ηα δηάθνξα θαλάιηα επηθνηλσλίαο θ.ιπ. Αθφκε θαη έλαο θαηαλαισηήο ν νπνίνο 

δελ έρεη ηδία πείξα απφ κηα κάξθα κπνξεί λα έρεη ζρεκαηίζεη κηα εηθφλα απφ ηηο 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ην word of mouth. (Weiwei, 2007). 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ marketing, ε επίδξαζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη ηεο 

θήκεο ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα πξνβιεθζεί αθφκε θαη αλ δελ 

ππάξρνπλ πνιιά εκπεηξηθά δεδνκέλα. Αξθεηνί ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη ε θαιή 

εηαηξηθή εηθφλα θαη θήκε ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο (Shapiro, 1982) θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ πειαηψλ (Andreassen 

θαη Lindestad, 1998; Robertson, 1993; Yoon et al., 1993). 

 

3. Μεζνδνινγία θαη ζρεδηαζκόο έξεπλαο 

 

Μηα επηζηεκνληθή ζεσξία απνηειεί ηε ζχλζεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο θαη ηεο 

γλψζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ησλ εκπεηξηθψλ απνηειεζκάησλ ζηα νπνία 

βαζίδεηαη. χκθσλα κε ηνλ Μαμ Βέκπεξ, νη ζεσξίεο κέρξη ηελ απφδεημή ηνπο είλαη 

ππνζέζεηο πνπ ζεσξνχληαη ζσζηέο. χκθσλα κε ηνπο ζχγρξνλνπο κειεηεηέο, φιν θαη 

πην πνιχ γίλεηαη απνδεθηή ε αληίιεςε φηη κηα ζεσξία είλαη πάληα πξνζσξηλή, έρεη 

δπλακηθή κνξθή θαη είλαη αλνηρηή ζηελ αλαζεψξεζε. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ 

Thomas S. Kuhn, ε αλαζεψξεζε ελέρεη θηλδχλνπο θαζψο κεηαμχ άιισλ θαη ηελ 

δπζθνιία λα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Ζ έξεπλα ζπκβάιιεη 
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ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζεσξίαο θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

έλλνηεο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη αθξηβείο θαη 

επηηξέπνπλ ηελ απνζαθήληζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρεη ν εξεπλεηήο ζηε δηάζεζή ηνπ (Φαξξνχ, Μ. & Εαθεηξφπνπινο, Κ., 2004). 

 

3.1 Φηινζνθία έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ηεο γλψζεο θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ απηή πξνζεγγίδεηαη θαη ζε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ηηο νπνίεο εμεγνχληαη ιεπηνκεξψο απφ ηελ «θηινζνθία» ηεο 

έξεπλαο. 

Οη θχξηεο θηινζνθίεο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο είλαη ν ζεηηθηζκφο θαη ε 

θαηλνκελνινγία ελψ σο δεπηεξεχνπζεο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ κπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ ν ξεαιηζκφο, ν δηεξκελεπηηζκφο θαη ν εκπεηξηζκφο. (Κπξηαδφπνπινο & 

ακαληά, 2011). 

 

Οληνινγία  

 

Σν ζπγθεθξηκέλν θηινζνθηθφ ζχζηεκα απνηειεί ηνλ θιάδν ηεο κεηαθπζηθήο πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ θχζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξνχλ φηη 

ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ κπνξνχλε λα παξαηεξήζνπκε θαη λα 

κεηξήζνπκε αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπλείδεζε θαη ηελ εκπεηξία. Ζ άπνςε απηή 

πξνζεγγίδεη ηελ θπζηθή επηζηήκε θαη απαληά νπζηαζηηθά ζην ηη κπνξεί λα γίλεη 

γλσζηφ θαη κε πνηφλ ηξφπν. Χζηφζν, έρεη δερζεί ηελ θξηηηθή αξθεηψλ εξεπλεηψλ νη 



111 

 

 

νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ηέηνηεο ππνζέζεηο αγλννχλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα 

ιεηηνπξγνχλ σο ζθεπηφκελα φληα.  

 

Δπηζηεκνινγία 

 

Ζ επηζηεκνινγία πξνβάιεη ηηο ζαθείο ή ππνλννχκελεο ππνζέζεηο ησλ εξεπλεηψλ γηα 

ην πψο ζηνηρεηνζεηείηαη ε γλψζε (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011) θαη νπζηαζηηθά 

απνηειεί έλα ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε ην πνηνο κπνξεί λα θαηέρεη ηελ γλψζε 

θαη λα ηελ παξάγεη.  

 

Θεηηθηζκφο 

 

Ο ζεηηθηζκφο («ινγηθφο ζεηηθηζκφο» ή  «ινγηθφο εκπεηξηζκφο») αλαπηχρζεθε γηα λα 

ζεκειηψζεη εκπεηξηθά ηε ινγηθή ηεο επηζηήκεο, λα ζπκβάιεη ζηελ επηθχξσζή ηεο 

αλεμάξηεηα απφ άιινπο παξάγνληεο (ςπρνινγηθνχο, θνηλσληνινγηθνχο (Μάληδαξεο, 

Γ., 2012). Ζ ζπγθεθξηκέλε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε αλαπηχρζεθε σο κηα ζηξνθή πξνο 

ηελ εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη επηζηξαηεχεη ηα κέζα ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο. 

Βαζίδεηαη ζηε ινγηθή αλάιπζε θαη ηελ εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε ηεο επηζηήκεο θαη 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε δηάθξηζε ηεο ζεσξίαο απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ 

πξάμε.  

Ο Γάιινο θηιφζνθνο Auguste Compte απνηειεί ηνλ εκπλεπζηή ηνπ 

ζεηηθηζκνχ (1830) ελψ έλαο πην πξφζθαηνο εθπξφζσπνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θηινζνθηθνχ ξεχκαηνο, ν Robson (2005) εηζήγαγε έλα θηινζνθηθφ ζχζηεκα, ην 

νπνίν ππνζηεξίδεη φηη ε ζεσξία/γλψζε πξνυπάξρεη ηεο έξεπλαο. Πξνβάιιεη ηελ ηδέα 

φηη κία πξφηαζε ή θπζηθφο λφκνο αιεζεχεη κφλν φηαλ επαιεζεχεηαη κε ινγηθέο 
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δηεξγαζίεο θαη νδεγεί ζε αιεζή ζπκπεξάζκαηα. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ππνζέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζεσξία θαη επηηξέπνπλ ηελ εξκελεία ησλ ππφ 

εμέηαζε λφκσλ (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). Ο ζεηηθηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ 

πνζνηηθή εξεπλεηηθή κέζνδν (πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, ηαρπδξνκηθέο θαη 

ειεθηξνληθέο έξεπλεο, δηαδηθηπαθέο έξεπλεο, εξσηεκαηνιφγηα) θαη ζπλεπάγεηαη 

ζηνηρεία απφ ηελ παξαγσγηθή πξνζέγγηζε. Πξαθηηθά, γίλεηαη κηα ζαθήο δηάθξηζε 

κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη ε έξεπλα ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν ησλ ζεσξηψλ 

πξνθεηκέλνπ ν εξεπλεηήο λα ζπιιέμεη ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λφκσλ. Οη 

ππνζέζεηο δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο ζεσξίαο θαη ειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηελ εξκελεία ησλ ππφ εμέηαζε λφκσλ.  

 

Ρεαιηζκφο 

 

Ο ξεαιηζκφο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ηφζν νη θπζηθέο φζν θαη νη θνηλσληθέο 

επηζηήκεο είλαη δπλαηφλ θαη επηβάιιεηαη λα αθνινπζνχλ ηα ίδηα είδε πξνζέγγηζεο γηα 

ηελ ζπιινγή θαη εξκελεία ησλ ζηνηρεηψλ θαη ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη κηα αλεμάξηεηε 

πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία δηαθέξεη απφ απηή πνπ πεξηγξάθνπκε. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ξεχκαηνο ζθέςεο απνηεινχλ ε ζρέζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο θαη ηεο 

θνηλσληθήο δξάζεο (social structure and agency) θαη νη κεραληζκνί θαη ηα πιαίζηα 

(mechanisms and contexts), ηα νπνία βνεζνχλ λα εμεγήζνπκε ηα θνηλσληθά 

θαηλφκελα θαζψο θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε αλνηρηά θαη θιεηζηά ζπζηήκαηα ζέαζεο, 

πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο (Robson, 2002). 

Χο θηινζνθηθή ζέζε παξνπζηάδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ ζεηηθηζκφ θαη 

πεξηιακβάλεη δχν θχξηεο κνξθέο:  
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-ηνλ εκπεηξηθφ ξεαιηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν  ε ρξήζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ 

ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά , 2011). 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, απνηειεί κηα επηθαλεηαθή έλλνηα θαζψο δελ δέρεηαη ηελ χπαξμε 

κεραληζκψλ νη νπνίνη λα παξάγνπλ θαηλφκελα θαη γεγνλφηα ηα νπνία λα κπνξνχλ λα 

ππνβιεζνχλ ζε παξαηήξεζε (Bhaskar, 1989:2). 

-ζηνλ θξηηηθφ ξεαιηζκφ, ν νπνίνο πξεζβεχεη φηη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θνηλσληθφ θφζκν θαζψο σο 

ιεηηνπξγίεο ζπκβάινπλ ζην λα πξνζδηνξίζνπκε κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηηο δνκέο 

πνπ δηέπνπλ ηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη δεκηνπξγεζνχλ γεγνλφηα ηα νπνία απαξηίδνπλ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θπζηθήο ηάμεο (Bhaskar 1989:2). ε αληίζεζε κε ηνπο 

ζεηηθηζηέο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε αληίιεςε ηνπ επηζηήκνλα γηα ηα πξάγκαηα 

θαηεπζχλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ξεαιηζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε αληίιεςε ηνπ 

επηζηήκνλα είλαη απιψο έλαο ηξφπνο λα κάζνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ έλλνηα ηνπ 

«θξηηηθνχ» ξεαιηζκνχ εζηηάδεη ζην γεγνλφο φηη ν εληνπηζκφο ησλ δεκηνπξγηθψλ 

κεραληζκψλ δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε αιιαγψλ νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ κηαο παγησκέλεο θαηάζηαζεο (Bhaskar, 1989). 

Χο κία αθφκε πξνζέγγηζε ηνπ ξεαιηζκνχ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ν 

ππεξβαηηθφο ξεαιηζκφο, ν νπνίνο ζεσξεί φηη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα δελ ππάξρνπλ 

κφλν ζην κπαιφ αιιά θαη ζηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν (Miles & Huberman, 1994). 

 

Γηεξκελεπηηζκφο 

 

Ο δηεξκελεπηηθφο απνηειεί κηα θηινζνθηθή ζέζε ε νπνία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ 

ζεηηθηζκφ θαη ηηο έλλνηεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηνπ ππεξβνιηθνχ 

εμνξζνινγηζκνχ  (Willis, 2007). Τπνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη, νη νπνίν απνηεινχλ ην 
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αληηθείκελν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε 

ηελ θπζηθή ηάμε θαη δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ ή λα πξνβιεθζνχλ θαη επνκέλσο λα 

κειεηεζνχλ κε βάζε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Ζ βαζηθή δηαθνξά κε ηνλ ζεηηθηζκφ 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν δηεξκελεπηηζκφο δίλεη έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο 

παξάγνληεο, ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ αλζξψπνπ ηα 

νπνία δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ ζαλ θπζηθά αληηθείκελα.  Ο δηεξκελεπηηζκφο σο 

ηξφπνο εξκελείαο ησλ θαηλνκέλσλ έρεη πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηα άηνκα σο μερσξηζηέο νληφηεηεο ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, σζηφζν θάπνηνη κειεηεηέο αλαθέξνληαη ζηελ δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζσζηνχ θαη ηνπ 

ιάζνπο θαη ζηελ επηθχξσζε ησλ ζηνηρείσλ. 

 

Δκπεηξηζκφο 

 

Βαζηθή παξαδνρή ηνπ εκπεηξηζκνχ απνηειεί φηη απνδεθηή γλψζε είλαη κφλν απηή 

πνπ απνθηάηαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηηο αηζζήζεηο ελψ βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ «γεγνλφησλ» απνηειεί έλαλ ακηγψο ζεκηηφ ζηφρν πξνθεηκέλνπ ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία λα είλαη παξαηεξήζηκα απφ ηηο αηζζήζεηο. 

Οη εκπεηξηζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζεσξία ζα πξνθχςεη απφ ηα γεγνλφηα θαη 

βαζηθνί εθθξαζηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θηινζνθίαο είλαη ν Bacon (1561-1626), o 

νπνίνο είλαη θαη ηδξπηήο ηνπ εκπεηξηζκνχ, ν J. Locke, ν νπνίνο ζεσξείηαη παηέξαο ηνπ 

κνληέξλνπ εκπεηξηζκνχ.  
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Δξκελεπηηθή θαη Φαηλνκελνινγία  

 

Ζ εξκελεπηηθή (hermeneustics) θαη ε θαηλνκελνινγία (phenomenology) απνηεινχλ 

δχν δηαθνξεηηθά ξεχκαηα ζθέςεο ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηαλφεζε ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη εθηθηή κέζσ θάπνησλ ελλνηψλ θαη κέζσλ φπσο 

είλαη ε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ζπλείδεζε, ηα θνηλά λνήκαηα, ε γιψζζα θιπ. Ζ 

εξκελεπηηθή θνηλσληθή έξεπλα εμεηάδεη ηα θαηλφκελα απφ ηελ πιεπξά ησλ αηνκηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ αλαγλσξίδνληαο φηη ε θνηλσληθή εκπεηξία έρεη 

πνιπζχλζεην ραξαθηήξα (Κπξηαδφπνπινο, & ακαληά, 2011). 

Ζ θαηλνκελνινγία είλαη έλα θηινζνθηθφ ξεχκα ην νπνίν αλαδεηά λα 

απαληήζεη ην πσο ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη ρσξίο λα 

επεξεάδνληαη απφ πξνθαηαιήςεηο. Χο ηδέα εθαξκφζηεθε αξρηθά απφ ηνλ Schutz 

(1899-1959), ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη νη άλζξσπνπ ελεξγνχλ κε βάζε ηε ζεκαζία 

πνπ δίλνπλ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη γηα απηφ ην θαζήθνλ ηνπ θνηλσληθνχ 

επηζηήκνλα είλαη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ «θνηλή ινγηθή» ησλ αλζξψπσλ γηα λα 

εξκελεχζεη ηηο ελέξγεηέο ηνπο. 

Ζ θαηλνκελνινγία απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή κηαο λέαο ζεσξίαο κε βάζε ηελ 

ππνθεηκεληθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ θαη δηελεξγείηαη κέζσ δηαδηθαζηψλ 

εξεπλεηηθνχ ειέγρνπ θαη επαιήζεπζεο ησλ δηαηππσκέλσλ ζεσξηψλ. Βαζίδεηαη ζηελ 

παξαδνρή φηη ηα άηνκα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ελψ ηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ χζηεξα απφ πεηξακαηηθή θαη 

εξεπλεηηθή κειέηε.  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα βαζηζηεί ζηε θαηλνκελνινγία πξνθεηκέλνπ 

λα θσηίζεη εηο βάζνο ην πνιχπινθν ζέκα ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ δεκνζίσλ 
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ζρέζεσλ θαη ηεο επίδξαζήο ηεο ζηελ εηαηξηθή εηθφλα θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

πσιήζεσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζπλδπαζηηθά εξεπλεηηθά 

εξγαιεία, πξνζεγγίζεηο κέζνδνη πνπ άπηνληαη ηεο θαηλνκελνινγίαο φπσο είλαη ε  

πνηνηηθή έξεπλα, ε ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο εηο βάζνο θαη ε επαγσγηθή πξνζέγγηζε. 

Ζ θαηλνκελνινγία ζα επηηξέςεη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα λα κειεηήζεη ηα θαηλφκελα 

κε βάζε ηελ «δηππνθεηκεληθφηεηα» θαη ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρεηψλ φπσο 

εκθαλίδνληαη ζηελ εκπεηξία θαη ηελ ζπλείδεζε ησλ ππνθεηκέλσλ. Γεδνκέλνπ φηη γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο θαη κεξηθέο πηπρέο ηνπ δελ 

κπνξνχλ λα «θσηηζηνχλ» επαξθψο απφ ηελ ππάξρνπζα ζεσξία, ε θαηλνκελνινγία, σο 

βαζηθή θαηεχζπλζε επηηξέπεη λα πξνζεγγηζηνχλ πηπρέο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί 

απφ πξηλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε κία λέα ζεσξία. Παξάιιεια κε ηελ θαηλνκελνινγία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ δηελέξγεηα 

πνζνηηθήο έξεπλαο (ζεηηθηζκφο), πηνζεηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηνηρεία θαη  απφ ηηο 

δχν πξνζεγγίζεηο θαη επηδηψθνληαο ηνλ ηξηγσληζκφ (triangulation), ν νπνίνο κε ηελ 

ρξήζε πεξηζζφηεξσλ εξγαιείσλ ζα θαηαζηήζεη ηελ έξεπλα πην έγθπξε.  

 

3.2 . Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε 

 

Ζ παξαγσγηθή θαη ε επαγσγηθή πξνζέγγηζε απνηεινχλ ηηο δχν βαζηθέο 

θαζνδεγεηηθέο γξακκέο κηα έξεπλαο πξνο έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ: ε πξψηε 

(ζπκπεξαζκαηηθή), βαζίδεηαη ζε πνζνηηθά δεδνκέλα θαη έρεη σο αθεηεξία 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία θαη σο ζθνπφ, ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε αθνινπζψληαο 

επηζηεκνληθνχο θαλφλεο (ζπιινγή θαη εμέηαζε ζηνηρείσλ). Υξεζηκνπνηείηαη πην 

ζπρλά θαη ζπλδέεη ηε ζεσξία κε ηελ εκπεηξηθή έξεπλα θαη νη εξεπλεηέο κειεηνχλ κηα 

ππάξρνπζα ζεσξία πξνθεηκέλνπ λα ηελ δηεπξχλνπλ, δηαηππψλνπλ εξεπλεηηθέο 
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ππνζέζεηο θαη ηηο ειέγρνπλ κε ηελ ρξήζε ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ έξεπλα. Ζ δεχηεξε (επαγσγηθή), αθνινπζεί ηελ αληίζηξνθε πνξεία θαη ν 

εξεπλεηήο ζπιιέγεη πξψηα ηα ζηνηρεία θαη κε βάζεη απηά, δεκηνπξγεί κηα ζεσξία ηελ 

νπνία ππνβάιεη ζε ζχγθξηζε κε ηα ήδε ππάξρνληα ζεσξεηηθά κνληέια 

(Κπξηαδφπνπινο & ακαληά,  2011). Χο πξνζέγγηζε είλαη ππνθεηκεληθή, δελ μεθηλά 

κε πξνθαζνξηζκέλεο ηδέεο θαη αλαδεηά λα θσηίζεη ππάξρνπζεο ζεσξίεο κε λέεο.  

 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε αξρηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ είλαη 

δηεμνδηθή νχηε βαζίδεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο ηδέεο αιιά ζηε θαηλνκελνινγία θαη 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ε πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη ε επαγσγηθή. Ζ 

επαγσγηθή κέζνδνο έρεη επέιηθηε δνκή (πνπ επηδέρεηαη αιιαγέο φηαλ απηφ θαηαζηεί 

απαξαίηεην) θαη εκπεξηέρεη ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν θαζψο ε έξεπλα απαηηεί ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ εξεπλεηή ζε πην δηεπξπκέλε θιίκαθα ν νπνίνο ζα θιεζεί λα αλαιχζεη 

ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιέμεη γηα λα νδεγεζεί ζε κηα λέα ζεσξία. 
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3.3 . Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

 

Ζ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή αθνξά ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ηελ 

παξαγσγή ηεο γλψζεο γηα ην ζέκα. 

 

3.3.1 Δίδε έξεπλαο 

Σα είδε ηεο έξεπλαο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο πνπ εθπιεξψλνπλ. ε 

πξψηε θάζε, δηαθξίλνληαη ζηελ πεξηγξαθηθή, δηεξεπλεηηθή, επεμεγεκαηηθή θαη 

ζπκπεξαζκαηηθή έξεπλα.   

 Ζ πεξηγξαθηθή έξεπλα επηδηψθεη λα ζθηαγξαθήζεη έλα αθξηβέο πξνθίι 

αηφκσλ, γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ θαη κπνξεί λα πξνεγεζεί ή λα 

αθνινπζήζεη κηα δηεξεπλεηηθή έξεπλα  ελψ ελδέρεηαη λα απνιέζεη ηκήκα κηαο 

επεμεγεκαηηθήο έξεπλαο.  

 Ζ δηεξεπλεηηθή (exploratory) επηδηψθεη κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε γηα ην ηη 

ζπκβαίλεη πξνθεηκέλνπ λα θσηίζεη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ θαηλνκέλσλ.  Χο 

δηαδηθαζία, παξάγεη γλψζε γηα κηα θαηάζηαζε ή έλα πξφβιεκα ηα νπνία 

δπζθνιεπφκαζηε λα θαηαλνήζνπκε. 

 Ζ επεμεγεκαηηθή έξεπλα αθνξά ζηελ αλαδήηεζε αηηηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

κεηαβιεηψλ θαη δίλεη έκθαζε ζηελ αλάδεημε ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ 

κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο  αλάιπζεο ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρεηψλ.  

 Ζ ζπκπεξαζκαηηθή (conclusive) αλαδεηά λα εμαθξηβψζεη θαη λα εληζρχζεη ηελ 

ήδε ππάξρνπζα γλψζε/πιεξνθνξία.  
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Αθφκε ε έξεπλα κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε:  

 

Γεληθεπκέλε έξεπλα  

 

Δίλαη έλα εμεηδηθεπκέλν είδνο έξεπλαο ην νπνίν επηηξέπεη ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε δεηγκάησλ ηα νπνία πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ελψ 

ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ θαη ε δηαξζξσκέλε παξαηήξεζε θαη νη 

ζπλεληεχμεηο. 

 

Πεηξακαηηθή έξεπλα 

 

Ζ πεηξακαηηθή έξεπλα αθνξά ζηε ζπγθέληξσζε πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ 

λα εμεγεζνχλ νη ζρέζεηο αηηίαο-απνηειέζκαηνο (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). 

Βαζίδεηαη ζηελ επηινγή νκάδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηνγέλεηα θαη νη νπνίεο 

ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ (ηερλεηέο 

θαηαζηάζεηο) φπνπ ν εξεπλεηήο θαηαγξάθεη ηηο δηαθνξέο ζηηο αληηδξάζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

 

Δζλνγξαθηθή έξεπλα 

 

Απνηειεί είδνο παξαηεξεηηθήο έξεπλαο ε νπνία δηεμάγεηαη απφ εθπαηδεπκέλνπο 

παξαηεξεηέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ δείγκαηνο. Οη παξαηεξεηέο ζπγρξνλίδνληαη 

κε ην δείγκα πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηδία θαη εκπεξηζηαησκέλε άπνςε 

θαηαγξάθνληαο ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαδεηρζνχλ κέζα απφ 
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θιαζηθέο κεζφδνπο φπσο είλαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ή νη νκάδεο εζηίαζεο. Δλδείθλπηαη 

γηα ηελ άληιεζε ζηνηρεηψλ ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο. (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). 

 

Έξεπλα αξρείνπ 

 

 Ζ έξεπλα αξρείνπ βαζίδεηαη ζε δηνηθεηηθά αξρεία ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί άιιε πεγή 

πιεξνθφξεζεο θαη βνεζά λα ζρεκαηίζεη ν εξεπλεηήο ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην παξειζφλ.  

 

Case study 

 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο δηεηζδχεη ζε πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο ζπλδπάδνληαο 

δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Ζ κειέηε πεξίπησζεο αθνξά ζε άηνκα, 

νξγαληζκνχο, πξνγξάκκαηα ή δηαδηθαζίεο  ηα νπνία απφ θνηλνχ απαξηίδνπλ έλα 

αληηθείκελν έξεπλαο ή κηα κνλάδα αλάιπζεο (Schnell et al., 2014). Παξνπζηάδεη 

πνιιά πιενλεθηήκαηα θαζψο παξέρεη κηα εηο βάζνο εμέηαζε θαη ηξηγσλνπνηεί 

πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ, σζηφζν πνιινί εξεπλεηέο ηελ αληηκεησπίδνπλ κε 

ζθεπηηθηζκφ ππνζηεξίδνληαο φηη ζηεξείηαη επηζηεκνληθήο απζηεξφηεηαο, είλαη 

ρξνλνβφξα θαη βαζίδεηαη ζε κε ειέγμηκεο ηθαλφηεηεο ηνπ αμηνινγεηή.  

 

Έξεπλα δξάζεο 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο δξάζεο είλαη λα πξνσζήζεη αιιαγέο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ-

επηρείξεζε θαη ζπλήζσο εζηηάδεη είηε ζηνλ ζηφρν ηνπ εξεπλεηή είηε ζηηο αλάγθεο ηνπ 
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ρνξεγνχ. Κεληξηθή έλλνηα είλαη ε «δξάζε» ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν εξεπλεηήο, ν 

νπνίνο απνηειεί νξγαληθφ κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε 

έξεπλα απνηειεί αθνξκή γηα εκπινπηηζκφ ηεο θνηλσληθήο γλψζεο θαη έρεη ζθνπφ λα 

επηθέξεη ηελ θνηλσληθή αιιαγή  (Ησζεθίδεο, Θ.,  2008). 

 

Grounded Theory 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ επαγσγηθή θαη παξαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη 

αλαδεηά λα πξνβιέςεη θαη λα εξκελεχζεηο ζπκπεξηθνξέο  κέζα απφ ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέγεη ν εξεπλεηήο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο. 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα βαζηζηεί ζηελ δηεξεπλεηηθή έξεπλα θαζψο 

αλαδεηά λα παξάγεη γλψζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα (ε επίδξαζε ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εηαηξηθή εηθφλα θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ), 

γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη επαξθήο πιεξνθφξεζε θαη αλαδεηά λα παξάμεη γλψζε  θαη 

ζηνηρεία γηα δηαθνξεηηθέο πηπρέο θαη εθαξκνγέο ηνπ ζέκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο έξεπλαο φπσο 

είλαη ζπλεληεχμεηο απφ άηνκα πνπ είλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ελψ ζα βαζηζηεί 

θαη ζηελ αλάιπζε δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ. 

 

3.4 . ηξαηεγηθή εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο-Δξεπλεηηθή κέζνδνο 

 

Ζ δηάθξηζε ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ ζε πνζνηηθή (quantitive) θαη πνηνηηθή 

(qualitative) επηηξέπεη ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ, θαηάιιεισλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ελψ πνιιέο θνξέο πξαγκαηνπνηείηαη 
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ζπλδπαζκφο ησλ δχν κεζφδσλ πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηπρφλ ζθάικαηα 

θαη ειιείςεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο κίαο ή ηεο 

άιιεο κεζφδνπ. Ζ πνζνηηθή έξεπλα εμεηάδεη ηελ πνζφηεηα εκθάληζεο ελφο 

θαηλνκέλνπ θαη βαζηθά ηεο ζηνηρεία απνηεινχλ ν ππνινγηζκφο θαη ε αλάιπζε.  

ηελ πνηνηηθή έξεπλα εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θαηλνκέλνπ, ηα 

θίλεηξα, νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη αληηιήςεηο θαη βαζηθά ηεο ζηνηρεία είλαη ε 

αθνκνίσζε θαη ε επηζθφπεζε κε ηε ρξήζε ηερληθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάιπζε 

ζε βάζνο.  

Οη Onwuegbuzie θαη Leech (2005) αλαθέξνληαη ζηελ ζεκαληηθφηεηα 

ζπλδπαζκνχ ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο σο απάληεζε ζηε κνλoδηάζηαηε 

πνιιέο θνξέο εκκνλή θάπνησλ εξεπλεηψλ λα επηιέγνπλ είηε ηελ κία είηε ηελ άιιε 

κέζνδν θαη λα δεκηνπξγνχλ «πφισζε» ζηελ έξεπλά ηνπο ελψ νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη 

κπνξεί λα εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα απφ ηελ εθαξκνγή θαη ησλ δχν κεζφδσλ. Απφ 

ηελ κηα πιεπξά (Smith, 1983) κία νκάδα αλαιπηψλ ππνζηεξίδεη φηη νη δπν 

κεζνδνινγίεο δελ πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ θαζψο ππάξρεη «αζπκβαηφηεηα». Χζηφζν, 

αλ θαη ππάξρνπλ ζαθείο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεζφδσλ, θάπνηνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ 

φηη θαη νη δχν ηερληθέο έρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη νη εξεπλεηέο ζα 

πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηα «δπλαηά» ζεκεία εο θάζε κεζφδνπ γηα λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηα θνηλσληθά θαηλφκελα. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εθπξφζσπνί ηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε έξεπλα ζα έπξεπε λα 

θαζνξίδεη ηηο κεζφδνπο θαη φρη ην αληίζηξνθν θαη απνξξίπηνπλ ηελ επηζηεκνινγηθή 

«θαζαξφηεηα» θαη κνλνδηάζηαηε επηινγή ηεο κηαο ή ηεο άιιεο κεζφδνπ 

επηζεκαίλνληαο φηη δελ εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο (Miles & Huberman, 

1984).  
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Γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζπλδπαζηηθά ε 

πνηνηηθή θαη ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε. Γεδνκέλνπ φηη ε έξεπλα δελ βαζίδεηαη ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο ηδέεο, επηρεηξείηαη δηεχξπλζε ζε βάζνο θαη  ε πνηνηηθή έξεπλα ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ δηεχξπλζε ησλ θαηλνκέλσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ αθνξνχλ ζην ζέκα. Λφγσ ηεο πεξηπινθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο αλάγθεο γηα 

κηα πην νιηζηηθή ζεψξεζε θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε κηαο λέαο ζεσξίαο ε νπνία ζα 

πξνθχςεη απφ ηε κειέηε δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ελλνηψλ 

ζχγθιηζεο (bridge), ε πνηνηηθή κέζνδνο ζεσξείηαη ε πην ελδεδεηγκέλε.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζηαπξσζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη νη 

εθηηκήζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ ζε ζρέζε κε ην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ ζα δηεμαρζεί θαη  πνζνηηθή έξεπλα, ε νπνία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηεο 

εηαηξηθήο εηθφλαο ζηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ (απφθαζε αγνξάο) απέλαληη ζηηο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ  

πνιπεζληθψλ. Ζ πνζνηηθή έξεπλα επηιέρζεθε σο ζπλδπαζηηθή κέζνδνο κε ηελ 

πνηνηηθή θαζψο επηηξέπεη λα θαιπθζεί κηα επξεία έθηαζε ζηάζεσλ θαη απφςεσλ θαη 

απνηειεί κία επέιηθηε κνξθή γηα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. 
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3.5 . Αλάιπζε ζηνηρείσλ 

 

Αλάιπζε πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη δηαινγηθή θαη πεξηιακβάλεη 

ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θαη ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο 

αλάινγα κε ην ζέκα πνπ εμεηάδνπλ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ απαληνχλ. 

Απαηηνχλ ιεπηνκεξή θαηαγξαθή, ηαμηλφκεζε θαη αλάιπζε. Μεξηθέο θαηεγνξίεο 

πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα δηεπθνιπλζεί κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ε αλάιπζε (Κπξηαδφπνπινο &  ακαληά, 2011). Έλα γλσζηφ ινγηζκηθφ 

αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγίζηκε είλαη ην CAQDAS 

(Computer Assisted qualitative Data Analysis Software) ην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ 

ηελ δεθαεηία ηνπ 90 θαη κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ αλαδηνξγάλσζε δεδνκέλσλ, ηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη ηελ αλάιπζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ. Γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθά ηα νπνία εμππεξεηνχλ 

μερσξηζηνχλ ζθνπνχο φπσο είλαη ην ATLAS.ti, Nvivo, QUARLUS θιπ. Χζηφζν, νη 

κέζνδνη απηνί έρεη απνδεηρζεί φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ιάβνπλ ππ‟ φςηλ φιεο ηηο 

παξακέηξνπο θαζψο ε ειεθηξνληθή αλάιπζε ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε παξνχζα δηπισκαηηθή ζα αθνινπζήζεη πην 

ζπκβαηηθέο κεζφδνπο (ρεηξφγξαθε, απιή ρξήζε ππνινγηζηή θαη πηλάθσλ θιπ) κε 

πιήξε θαηαγξαθή/καγλεηνθψλεζε, νκαδνπνίεζε θαη ζχλζεζε ζηνηρείσλ (απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο). 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Mayring, 2000). Ζ κέζνδνο απηή πξνηείλεη ζχκθσλα κε 
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ηνλ Μπνλίδε (2004:100) ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά παξαδείγκαηα ηα νπνία αθνξνχλ 

ζηε ζπγθεθαιαίσζε, ηελ εμήγεζε θαη ηε δφκεζε πεξηερνκέλνπ. Ζ παξνχζα έξεπλα 

βαζίζηεθε ζηελ πξφηππε δφκεζε φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηνλ Μπνλίδε (2004: 132-

133): «Χο «πξφηππα κπνξεί λα είλαη πξφζσπα, ζεκεία θαη ελ γέλεη ραξαθηεξηζηηθέο 

εθθξάζεηο ζην πιηθφ, πνπ θαηαγξάθνληαη σο ηέηνηα βάζεη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, ε 

νπνία, αθνχ νξίδεηαη κε ζαθήλεηα, ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ».  

Αλαιπηηθά νη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ήηαλ 27 θαη παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα. 

Οη ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ησλ εξσησκέλσλ θα 

δηήξθεζαλ απφ 1 έσο 2,5 ψξεο. 

 

Αλάιπζε πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ δηεμάγεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο SPSS 

(Superior Performance Software System), ην νπνίν είλαη ην πην δηαδεδνκέλν 

πξφγξακκα γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

3.6. Σερληθέο έξεπλαο 

Γηα ηνπο ζθνπνχο κηαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηνχληαη δχν είδε δεδνκέλσλ: ηα πξσηνγελή 

ζηνηρεία ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή έξεπλα θαη 

απνζθνπνχλ λα δψζνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηα 

δεπηεξνγελή ζηνηρεία, ηα νπνία αθνξνχλ ζπλήζσο ζε δεκνζηεχζεηο πνπ έρνπλ 

πινπνηεζεί γηα άιιν ζθνπφ απφ απηφλ ηεο έξεπλαο. ηε δεπηεξνγελή αλάιπζε 

θαηαθεχγνπλ νη εξεπλεηέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο ππνζέζεσλ θαη ε 

πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηά εχθνια, εηδηθά φηαλ ε 

δεπηεξνγελήο αλάιπζε απνζθνπεί απιψο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ 
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δεδνκέλσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλαιπφκελε ζεσξία. Αληηζέησο, ε δηαδηθαζία 

θαζίζηαηαη πην πεξίπινθε φηαλ «δνθηκάδνληαη» κε ειεγρζείζεο κέρξη ηψξα ζεσξίεο 

κε ηε ζπλδξνκή δεδνκέλσλ ηα νπνία εμεηάζηεθαλ θαη ζπιιέρζεθαλ απφ  δηαθνξεηηθή 

νπηηθή γσλία θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θαηάιιειεο 

κεηαβιεηέο απφ ππάξρνπζεο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηηο ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηελ δεδνκέλε ζηηγκή θαη εμππεξεηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα (Schnell 

et al., 2014). 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ  ρξεζηκνπνηνχληαη 

έξεπλεο/κειέηεο Ηλζηηηνχησλ θαη Οξγαληζκψλ φπσο είλαη ν δηεζλήο νξγαληζκφο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, νη επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο, ε CIA, ICAP, δηδαθηνξηθέο 

δηαηξηβέο , επηζηεκνληθά άξζξα θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ζα 

ζπιιερζνχλ απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα (ζπλεληεχμεηο) θαζψο θαη απφ ηελ πνζνηηθή 

έξεπλα (εξσηεκαηνιφγην) θαη ηα δεπηεξνγελή ζηνηρεία απφ θνξείο φπσο είλαη 

νξγαληζκνί θαη Ηλζηηηνχηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ, επηζηεκνληθά άξζξα απφ 

παλεπηζηεκηαθέο θαη άιιεο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο, βηβιηνγξαθία εγθεθξηκέλσλ 

ζπγγξαθέσλ θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. 

3.7. Μέζνδνη ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

ηηο πην ζπλεζηζκέλεο πνηνηηθέο ηερληθέο ζπγθαηαιέγνληαη ζπιινγηθέο κέζνδνη φπσο 

είλαη νη νκάδεο εζηίαζεο (focus groups), αηνκηθέο, φπσο είλαη νη ζπλεληεχμεηο (in 

depth interviews), νη πξνβνιηθέο ηερληθέο, ε παξαηήξεζε θαη κειέηε πεξίπησζεο.  

Α) Παξαηήξεζε 
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Ζ παξαηήξεζε βαζίδεηαη ζηε ζπιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ κέζα απφ ηε 

ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, επηθνηλσλίαο, δηαδηθαζηψλ θαη 

θνηλσληθψλ πιαηζίσλ. Πξνζθέξεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα αληιήζεη άκεζα 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά αηφκσλ θαη νκάδσλ κέζα απφ ιεθηηθά θαη κε 

ιεθηηθά ζχκβνια κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ (πξαγκαηηθφ ή ηερλεηφ). 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη είλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο 

πνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο  ηα άηνκα είλαη απξφζπκα ή δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ 

(Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). 

Χο κέζνδνο ζεσξείηαη  ρξνλνβφξα θαη πξνβάιεη δπζθνιίεο φπσο είλαη ην 

ζρεηηθά πςειφ θφζηνο θαη ε εχξεζε θαηάιιεισλ πξνζψπσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ 

έξεπλα (θαζψο απαηηείηαη εκπεηξία θαη ζπγθέληξσζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

παξαηεξεηψλ). Πξνθεηκέλνπ ε  κέζνδνο λα θαηαζηεί πην απνηειεζκαηηθή ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη κεραληθφο ηξφπνο ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ (βίληεν θιπ) θαη 

επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή ηνπ γεγνλφηνο ζε δεδνκέλε ζηηγκή.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν εξεπλεηήο έρεη θπζηθή παξνπζία, ε παξαηήξεζε ζεσξείηαη 

πξσηνγελήο ελψ φηαλ ζπιιέγεη πνηνηηθά δεδνκέλα άιισλ εξεπλεηψλ, ζεσξείηαη 

δεπηεξνγελήο. 

Μηα ζεκαληηθή δηάθξηζε ηεο παξαηήξεζεο ζηνηρεηνζεηείηαη αλάινγα κε ηνλ 

βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξεπλεηή. χκθσλα κε ηνπο Bernard θαη Robson (2002), 

έρνπκε ηελ πιήξε ζπκκεηνρή, ζπκκεηνρή ζαλ παξαηήξεζε, παξαηήξεζε ζαλ 

ζπκκεηνρή). ηαλ πξφθεηηαη γηα πιήξε ζπκκεηνρή ηνπ εξεπλεηή ηίζεηαη ην ζέκα ηεο 

απφθξπςεο ηεο ηδηφηεηάο ηνπ θαη αλαθχπηνπλ εζηθά θαη δενληνινγηθά δεηήκαηα. ηηο 

άιιεο δχν πεξηπηψζεηο, ε δηάθξηζε γίλεηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ 

εξεπλεηή, φπσο απηφο ππαγνξεχεηαη απφ ηελ θχζε ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη 

ην είδνο/εχξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα αληιεζνχλ. 
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Ζ άληιεζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ θπζηθφ ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ θνηλσληθνχ 

θαηλνκέλνπ (ζπκπεξηθνξέο, δηαδηθαζίεο), ε εμεξεχλεζε ζε βάζνο θαη ε δπλαηφηεηα 

δηαζηαχξσζεο θαη ειέγρνπ πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Robson (2002), ε κέζνδνο ηεο 

ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο παξνπζηάδεη αδπλακίεο θαζψο κπνξεί λα ηεζεί ζε 

θίλδπλν ε εγθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο επεηδή ππάξρεη πεξίπησζε λα ηξνθνδνηεζνχλ 

ζπκπεξηθνξέο φπσο είλαη ε πιήξεο ηαχηηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή  κε ηλ 

εξεπλψκελε θνηλσληθή νκάδα, ε επηιεθηηθή πξνζνρή ζε νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, ε 

επηιεθηηθή κλήκε θιπ. 

Β) Οκάδεο εζηίαζεο-Focus Group 

Οη νκάδεο εζηίαζεο απνηεινχλ έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν άληιεζεο πνηνηηθψλ 

ζηνηρείσλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο ε νπνία δέρεηαη 

εξεζίζκαηα απφ ηνλ εξεπλεηή-ζπληνληζηή γηα λα εθθξαζηεί πάλσ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ ζέκα. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο νκαδηθήο ζπλέληεπμεο θαη 

βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε «δπλακηθή ησλ 

νκάδσλ» γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ. Ζ απφδνζε ηνπ focus group 

εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ (δεκνγξαθηθά, θπζηθά θιπ) 

θαη ηνλ βαζκφ ζπλνρήο θαη νκνηνγέλεηαο ηεο νκάδαο.  

Πξαθηηθά, ε νκάδα εζηίαζεο απνηειείηαη απφ 8-12 άηνκα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα 

πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ο εξεπλεηήο  κπνξεί λα 

επηιέγεη άηνκα ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ νκνηνγέλεηα ηεο νκάδαο (κε θνηλά 

ελδηαθέξνληα, εκπεηξίεο) ελψ ζε θάπνηα πξνγξάκκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο ψζηε λα ιακβάλνληαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο εξσησκέλσλ. πλήζσο επηιέγεη άηνκα κε πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά γηα λα 
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απνηεινχλ έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη ηελ ζπγθέληξσζε γχξσ απ εάλ ζηξνγγπιφ ηξαπέδη φπνπ ν ζπληνληζηείο 

ερνγξαθεί ε βηληενζθνπεί ηελ θαηεπζπλφκελε ζπδήηεζε. Σν πεξηερφκελν ηεο 

ζπδήηεζεο νξίδεηαη απφ θάπνηεο γεληθέο εξσηήζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ έλα επξχηεξν 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα θηλεζεί ε θνπβέληα θαη ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε 

έθθξαζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κε βάζεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο πνπ έρεη ζέζεη 

ν εξεπλεηήο. Οη εξσηήζεηο πνπ δηαηππψλεη ν εξεπλεηήο πξέπεη λα είλαη αλνηρηνχ 

ηχπνπ θαη λα κελ είλαη θαζνδεγεηηθέο πξνθεηκέλνπ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

εθθξάζνπλ αλεπεξέαζηα. Ζ δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη 

νπδέηεξε. 

ηα πιενλεθηήκαηα ησλ νκάδσλ εζηίαζεο ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη 

κπνξεί λα ζπιιερζεί κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ε 

δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο είλαη ζρεηηθά απιή ελψ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ν εξεπλεηήο ιακβάλεη θαηάιιεια εξεζίζκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηάζεη ζέκαηα ηα νπνία δελ έρεη πξνβιέςεη. 

Μεηνλέθηεκα ηεο νκάδαο εζηίαζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ επηηξέπεη ηελ 

εηο βάζνο επηθνηλσλία κεηαμχ εξεπλεηή θαη εξσηψκελνπ ελψ ε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

«πιαηεηάζεη» θαη λα μεθχγεη απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πνπ ζέιεη λα κειεηήζεη ν 

εξεπλεηήο. Σν δείγκα κηαο νκάδαο εζηίαζεο είλαη θαζνξηζκέλν θαη δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ελφο πιεζπζκνχ-ζηφρνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ κπνξνχλ λα 

γεληθεπζνχλ ή λα ηχρνπλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Σα απνηειέζκαηα  απφ δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε απζηεξά πνζνηηθά θξηηήξηα θαζψο νη νκάδεο 

εζηίαζεο ζηεξνχληαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). 
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Γ) πλέληεπμε  

Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη βαζίδεηαη ζηελ 

επηθνηλσλία πνπ αλαπηχζζεη ν εξεπλεηήο κε ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν πξνθεηκέλνπ λα 

αληιήζεη πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο, ζηνηρεία γηα ηηο αμίεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

εξσηψκελνπ αιιά θαη απφςεηο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί. 

(Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν ε νπνία αλαδεηά λα 

πεξηγξάςεη, λα απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα εξκελεχζεη ζε βάζνο νξηζκέλα θαηλφκελα.  

Οη ζπλεληεχμεηο έρνπλ σο ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα «λνεηηθφ πεξηερφκελν». 

Αλάινγα κε ηελ κέζνδν δηεμαγσγήο ηνπο νη ζπλεληεχμεηο δηαθξίλνληαη ζε δνκεκέλεο 

θαη εκη-δνκεκέλεο, άκεζεο θαη έκκεζεο, θιηληθέο θαη ζε βάζνο.  Οη δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα απαληήζεη 

ν ζπλεληεπμηαδφκελνπο ελψ νη εκη-δνκεκέλεο έρνπλ πην ειεχζεξν ραξαθηήξα θαη 

θαζνδεγνχλ κηα κνξθή ζπδήηεζεο ε νπνία θηλείηαη ζε έλα ζεκαηηθφ πιαίζην 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ. Οη άκεζεο θαη έκκεζεο ζπλεληεχμεηο ζρεηίδνληαη κε ην 

ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ν εξεπλεηήο  θαη εξσηψκελνο ην ζέκα πνπ 

ηίζεηαη. Ζ άκεζε ζπλέληεπμε, είλαη νπζηαζηηθά ε ζπλέληεπμε ζε βάζνο φπνπ ηίζεηαη 

έλα ζχλνιν γεληθεπκέλσλ εξσηήζεσλ κε αθαζφξηζηε θαη απζφξκεηε ζεηξά ε νπνία 

αθνινπζεί ηε θπζηθή ξνή ηεο θνπβέληαο θαη ηελ θπζηθή πεξηέξγεηα ηνπ εξεπλεηή 

φπσο απηή γελλάηαη απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ εξσηψκελν. Ζ 

παξνπζία ηνπ εξεπλεηή είλαη βνεζεηηθή θαη δηαθξηηηθά θαζνδεγεηηθή (Κπξηαδή, 

1998).  

Οη ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο ζεσξείηαη φηη επηθέξνπλ πην αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο πνηνηηθέο ηερληθέο θαζψο ηα ζηνηρεία είλαη 
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πεξηζζφηεξα, πην ιεπηνκεξή θαη ζπλήζσο ην δείγκα, θαζψο ζεσξείηαη ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνδηαγξαθψλ, είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθφ.  

Ζ επηηπρία ηεο ζπλέληεπμεο ζε βάζνο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

εξεπλεηή λα παξαηεξεί, λα παξακέλεη νπδέηεξνο θαη παζεηηθφο θαη λα θαηεπζχλεη ηελ 

ζπδήηεζε κε ζθνπφ λα απειεπζεξψζεη ηελ ζθέςε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ ελψ βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε θαιή πξνεηνηκαζία θαη ε γλψζε 

ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπληνληζηή.  

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξψηε θάζε θαη πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, ε 

κέζνδνο ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε βάζνο.  

Ζ ζπλέληεπμε ζε βάζνο, επηβάιιεηαη θαζψο ε έξεπλα εζηηάδεη ζην 

ππνθεηκεληθφ λφεκα ηνπ ζέκαηνο, βαζίδεηαη ζηελ επαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη 

αθνινπζεί ηελ θηινζνθία ηεο θαηλνκελνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ 

αληηιήςεηο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ππάξρνπζα 

γλψζε κε παξαγσγή λέαο. Οη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο ζα είλαη εκη-δνκεκέλεο, 

αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο γλψκεο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί 

ε ζηάζε θαη ε άπνςε ησλ εξσηψκελσλ, δνκηθέο εξσηήζεηο γηα ηελ εχξεζε αηηηνηήησλ 

θαη αηηησδψλ κεραληζκφ, εηζαγσγηθέο θαη ζπκπεξαζκαηηθέο εξσηήζεηο. Γηα ιφγνπο 

δενληνινγίαο ζα απνθεπρζνχλ εξσηήζεηο πξνθαηάιεςεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζίμνπλ ηνλ εξσηψκελν θαζψο θαη θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθπιαρζεί ε αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, νη ζπλεληεχμεηο ιακβάλνληαη απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ (πέληε ζηνλ αξηζκφ) πξνθεηκέλνπ λα 

αληιεζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ δηείζδπζεο ελεξγεηψλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ ζηελ πνιηηηθή marketing ηεο εηαηξείαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
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εθαξκνγήο ηνπο ζηελ εηαηξηθή εηθφλα θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ. Παξάιιεια, 

ζα αλαδεηεζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηεζλή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιπεζληθψλ θαη ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο ζε 

πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ  ζε ζρέζε κε ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα θαη ην 

κείγκα πξνψζεζεο. Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη ζα εξσηεζνχλ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ  πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαηά ηε δηεηία 2014-2016 θαη ηε ζπκβνιή 

ησλ ελεξγεηψλ απηψλ ζηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηε 

ζηάζε θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη ηελ 

δηαθνξνπνηεζή ηνπο αλάινγα κε ηελ ρψξα εθαξκνγήο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο. Παξάιιεια, ζα δηεξεπλεζνχλ ν βαζκφο ελζσκάησζεο online εξγαιείσλ 

γηα ηελ δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ε ρξήζε ηνπ e-pr (δεκφζηεο 

ζρέζεηο ζην Γηαδίθηπν κε βαζηθφ ηνκέα εζηίαζεο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο), ε 

ζρέζε κε ηνλ Σχπν θαη νη ελέξγεηεο πνπ επηηεινχληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο σο κέζνλ βειηίσζεο ηεο θήκεο, επίηεπμεο πηζηφηεηαο ησλ πειαηψλ θαη 

πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ. 

 

3.8.  Μέζνδνη ζπιινγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ 

 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεληεχμεηο, 

ηαρπδξνκηθέο έξεπλεο, έξεπλεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, έξεπλεο κέζσ 

Γηαδηθηχνπ ελψ ζηηο κεζφδνπο εληάζζεηαη θαη ε ζάξσζε εξσηεκαηνινγίσλ. 

Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί κηα επηζηεκνληθά ζπζηεκαηνπνηεκέλε θαη ιεπηνκεξή 

δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ δηαηχπσζε ζεκάησλ ππφ κνξθή εξσηήζεσλ, 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζεκάησλ ζην πλεπκαηηθφ επίπεδν ησλ εξσησκέλσλ θαη ηελ 
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ελεκέξσζε φζσλ ζα θιεζνχλ λα απαληήζνπλ (Φαξνχ & Εαθεηξφπνπινο, 2004). Ζ 

ζπλέληεπμε δηαθξίλεηαη ζε άκεζε, έκκεζε, επαλαιακβαλφκελε, θιηληθή θαη ζε βάζνο.  

Οη ηαρπδξνκηθέο έξεπλεο ζεσξνχληαη έλαο νηθνλνκηθφο ηξφπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

αιιά δεκηνπξγνχλ έλα ραιαξφ ρξνληθφ πιαίζην πνπ κπνξεί λα ηηο θαηαζηήζεη 

ιηγφηεξν επέιηθηεο ελψ παξνπζηάδεη κεησκέλα πνζνζηά ζπκκεηνρήο (θαη ζπλήζσο 

απφ πιεζπζκνχο κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν). 

Οη έξεπλεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζεσξνχληαη επέιηθηεο θαη ιηγφηεξν 

δαπαλεξέο απφ άπνςε ρξφλνπ θαη θφζηνπο αιιά πξνυπνζέηνπλ ηελ θηήζε θαηαιφγνπ 

κε ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο θαη βαζίδνληαη ζηελ αλνρή θαη ηελ πξνζπκία ησλ 

παξαιεπηψλ λα απαληήζνπλ ελψ σο κέζνδνο έξεπλαο δελ ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα 

λα γεληθεχζνπκε ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαζψο ηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν δηαθέξνπλ απφ εθείλα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ.  

Μία δεκνθηιήο έξεπλα είλαη ε δηαδηθηπαθή έξεπλα ε νπνία πξνζθέξεη ηαρχηεηα θαη 

είλαη αλέμνδε αιιά ζέηεη πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ 

δείγκαηνο θαη ζηνλ βαζκφ απφθξηζεο θαη νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο νη 

εξσηψκελνη κπνξνχλ λα εγθαηαιείςνπλ εχθνια ην εξσηεκαηνιφγην ζηε κέζε ελψ ν 

εξεπλεηήο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη πνηα άηνκα απαληνχλ θαη αλ πιεξνχλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην δείγκα.  

Ζ ζάξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απνηειεί κηα κέζνδν ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηα έληππα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηηο πξνζσπηθέο ή ηαρπδξνκηθέο έξεπλεο θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο φπσο είλαη ην Remark Office OMR.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ε παξνχζα δηπισκαηηθή ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζην ρψξν εξγαζίαο ηεο θνηηήηξηαο πνπ 

εθπνλεί ηε δηπισκαηηθή εξγαζία (εηαηξεία Liquid Media) θαη απφ ην θηιηθφ 

πεξηβάιινλ (δηα δψζεο). Οη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα 
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εληνπηζκνχ ηνπ ζηφρνπ θαη δεδνκέλνπ φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξφθεηηαη 

γηα δείγκα επθνιίαο, ζεσξνχληαη πην θαηάιιειεο ελψ ιφγσ ηεο θπζηθήο επαθήο ηνπ 

εξεπλεηή κε ηνπο εξσηψκελνπο ζα δηεπθνιπλζεί ε επηθνηλσλία θαη ζα απμεζνχλ ηα 

επίπεδα απφθξηζεο ιφγσ ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ επηθέξεη ε δηαπξνζσπηθή επαθή.  

 

3.9. ρεδηαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην βαζηθφ κέζν επηθνηλσλίαο θαη θίλεηξν γηα ησλ 

εξσηψκελν απφ ηνλ νπνίν πξνζδνθάηαη ε ζπιινγή ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ 

(Φαξνχ & Εαθεηξφπνπινο, 2004). Σν πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο φπσο απηή έρεη κειεηεζεί ζηα πξψηα 

ζηάδηα (πνηνηηθή έξεπλα) θαηά ηα νπνία νξίζηεθαλ θαη νη θαηεγνξίεο πνπ ην 

ζπλζέηνπλ.  

χκθσλα κε ηνπο Μoser & Kalton  (1977) θακία ζηαηηζηηθή έξεπλα δελ 

κπνξεί λα είλαη θαιχηεξε απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηήλ, 

θάηη πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο θαηάιιεινπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ζπγθξίζηκεο απαληήζεηο θαη λα εμαρζνχλ αμηφπηζηα 

ζπκπεξάζκαηα.  

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ε αληαπφθξηζή ηνπ ζην είδνο 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ θαη ε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο φισλ ησλ εξσηήζεσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην πξέπεη  λα εμαζθαιίδεη ηελ αλσλπκία θαη λα είλαη ζχληνκν θαη απιφ, 

λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα πξφβιεςεο πηζαλψλ απαληήζεσλ ηχπνπ «δελ γλσξίδσ», 

«άιιν», «δελ επηζπκψ λα απαληήζσ» θιπ θαη λα πεξηέρεη έλα εηζαγσγηθφ κήλπκα 

ραηξεηηζκνχ. Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα αθινπζνχλ κηα ινγηθή ζεηξά ψζηε λα 
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δηεπθνιχλεηαη ην πέξαζκα απφ ην έλα ζέκα ζην άιιν ελψ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε Likert 

scale κε ιεπηέο δηαβαζκίζεηο.  

Οη εξσηήζεηο δηαθξίλνληαη ζε φζεο αλαθέξνληαη ζε γεγνλφηα, θαη ζε 

εξσηήζεηο απφςεσλ ή /θαη πεπνηζήζεσλ. Σξείο είλαη νη βαζηθνί ηχπνη εξσηήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εξσηεκαηνιφγην: πνιιαπιψλ επηινγψλ, αξηζκεηηθέο, αλνηθηνχ 

ηχπνπ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ θεηκέλνπ (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). ηηο 

εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ νη απαληήζεηο δίλνληαη θαη‟ επηινγήλ κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ πεξηπηψζεσλ θαη δίλνπλ θάπνηα κεγαιχηεξα πεξηζψξηα απφ ηηο 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ελψ ζηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ θεηκέλνπ ππάξρεη ε 

επηινγή έθθξαζεο αιιά απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη γηα λα ιεθζεί ε 

απάληεζε αιιά θαη γηα γίλεη ε θαηεγνξηνπνίεζε. ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, ν 

εξσηψκελνο έρεη ειάρηζηα πεξηζψξηα έθθξαζεο ελψ νη εξσηήζεηο έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ (Φαξξνχ & Εαθεηξφπνπινο, 2004). Παξάιιεια, 

νη θιίκαθεο αμηνιφγεζεο θαη νη θιίκαθεο ζπκθσλίαο απνηεινχλ ηχπνπο εξσηήζεσλ νη 

νπνίνη θαηαηάζζνληαη είηε σο πνιιαπιψλ επηινγψλ απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο είηε σο 

αξηζκεηηθέο αλνηθηνχ ηχπνπ ελψ ζηηο εξσηήζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θιίκαθα 

εληάζζνληαη θαη νη θιίκαθεο ζπκθσλίαο ή θιίκαθεο Likert.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο εκπεηξηθήο 

θαηαλάισζεο (hoc experience measurements) ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

Chattopadhyay and Laborie (2005) αθνχ έγηλαλ θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα 

πξνζαξκνζηεί ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. χκθσλα κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπγγξαθείο 

ε εκπεηξία πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηε κάξθα νη θαηαλαισηέο θαη ε αληίιεςε πνπ 

δηακνξθψλνπλ γηα απηήλ  απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ θαηαλαισηψλ. Αθφκε, φζνλ  

αθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ απφθαζε αγνξάο νη 
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εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε απηφ ην θνκκάηη, βαζίδνληαη ζην κνληέιν ηνπ 

Markov (A Hidden Markov Model of Customer Relationship Dynamics) ην νπνίν 

αθνξά ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά φπσο απηή ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ ζρέζε ηνπ 

θαηαλαισηή κε ηελ εηαηξεία. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ιαλζάλνπζεο καξθνβηαλέο 

δηαδηθαζίεο θάλνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμχ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα 

παξαηεξήζεη θαλείο θαη εθείλσλ πνπ δελ κπνξεί θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο θαη εθπαίδεπζεο.  

Οη εξσηήζεηο δελ βαζίζηεθαλ ζε θάπνην έηνηκν εξσηεκαηνιφγην θαη ζην ζχλνιφ ηνπο 

δηαηππψζεθαλ απφ ηε ζπγγξαθέα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε 

θαζνδεγεηηθνχο παξάγνληεο ηα παξαπάλσ κνληεια. 

Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ειέγρζεθε κε δνθηκή ζε κηθξφ αξηζκφ εμεηαδνκέλσλ 

(12) απφ ην δείγκα ησλ αηφκσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ ηπρφλ ιάζε δηαηχπσζεο, παξαιείςεηο θιπ. 

 

3.10. Σξφπνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Οη πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο παξνπζηάδνπλ ην πιενλέθηεκα φηη νη εξσηψκελνη ελεκεξψλνληαη άκεζα 

απφ ηνλ ίδην εξεπλεηή γηα ην ζέκα θαη απαληνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν παξνπζία 

ηνπ εξεπλεηή. Δπίζεο, κε ηνλ ηξφπν απηφ εληνπίδεηαη πην εχθνια ην δείγκα θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ζε πξαγκαηηθφ ρψξν θαη ρξφλν. ηα κεηνλεθηήκαηα 

απηήο ηεο κεζφδνπ ζπγθαηαιέγεηαη ε ακεραλία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνλ 

εξσηψκελν ε παξνπζία ηνπ εξεπλεηή θαη ην γεγνλφο φ,ηη παξφιν πνπ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα κπνξεί λα είλαη αλψλπκα, σζηφζν ν εξεπλεηήο έξρεηαη ζε θπζηθή 

επαθή κε ηνλ εξσηψκελν. 
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3.11. Γεηγκαηνιεςία 

Ζ δεηγκαηνιεςία αθνξά ζηε ιήςε ελφο ηκήκαηνο απφ έλα επξχηεξν ζχλνιν 

πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζνχλ ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο έξεπλαο. Ζ δεηγκαηνιεςία ζεσξείηαη επηηπρήο φηαλ ην επηιεγκέλν δείγκα παξάγεη 

απνηειέζκαηα πνπ είλαη γεληθεχζηκα θαη πιεζηάδνπλ ηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο 

ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ (Φαξξνχ & Εαθεηξφπνπινο, 2004). Ζ δεηγκαηνιεςία 

ζρεηίδεηαη κε ηξεηο παξακέηξνπο: ηελ δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα (ζε πνηνπο 

απεπζχλεηαη ε έξεπλα), ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (ην 1% ηνπ πιεζπζκνχ είζηζηαη λα 

ζεσξείηαη φηη παξάγεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα) θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο.  

Σα είδε δεηγκάησλ κπνξεί λα είλαη: 

-Σα ηπραία δείγκαηα είλαη δείγκαηα ησλ νπνίσλ νη θαλφλεο επηινγήο επηηξέπνπλ 

ζηνπο εξεπλεηέο, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ε επηινγήο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 

βαζηθνχ πιεζπζκηαθνχ ζπλφινπ, λα ππνινγίζνπλ ηελ πηζαλφηεηα απηφ ην ζηνηρείν 

λα απνιέζεη κέξνο ηνπ δείγκαηνο. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη ηα:  

-Πηζαλά δείγκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

 Απιά ηπραία δείγκαηα φπνπ θάζε κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ηελ ίδηα 

πηζαλφηεηα επηινγήο.  

 ηξσκαηνπνηεκέλα δείγκαηα φπνπ επηιέγνληαη άηνκα κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε  ηελ κέζνδν ησλ πηζαλνηήησλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

νπνίσλ έρνπλ κεγαιχηεξε ζηαηηζηηθή αθξίβεηα.  
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 Γεηγκαηνιεπηηθέο νκάδεο (ή θαηά ζπζηάδεο δεηγκαηνιεςία) φπνπ ν 

πιεζπζκφο ρσξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθά ππνζχλνια θαη ελ ζπλερεία επηιέγεηαη 

ηπραία έλα δείγκα (κηθξψλ θαηά πξνηίκεζε) ππνζπλφισλ.  

 Πνιχ-επίπεδε δεηγκαηνιεςία, ε νπνία απνηειεί κηα «επέθηαζε» ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο θαηά ζπζηάδεο κε ηελ δηαθνξά φηη κεηά ηελ επηινγή ησλ 

νκάδσλ, πξαγκαηνπνηείηαη δεηγκαηνιεςία κέζα ζε θάζε νκάδα ρσξίο λα 

εμεηάδνληαη φια ηα κέιε ηεο (είζηζηαη λα αθνινπζεί θαη δεχηεξε θάζε). 

-Με πηζαλά δείγκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

 Γείγκα επθνιίαο φπνπ ν  εξεπλεηήο έρεη πξφζβαζε θαη νη εξσηψκελνη είλαη 

δηαζέζηκνη. Δθαξκφδεηαη ζε ζπγθξηκέλεο ζπλζήθεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

αθνξνχλ επαίζζεηεο ή δπζεχξεηεο/απξφζηηεο νκάδεο πιεζπζκνχ  

 Γεηγκαηνιεςία πνζνζηψζεσλ φπνπ νξίδνληαη πνζνζηψζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί φηη ην δείγκα εθθξάδεη ηηο ππν-νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ 

θαη επηδηψθεη ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ επηινγή ηνπ θάζε 

ζηξψκαηνο είλαη κε ηπραία θαη έγθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ εξεπλεηή.  

 Δκπεηξηθφ ή θαηά θξίζε δείγκα φπνπ νη εξεπλεηέο θξίλνπλ θαηά πφζν ηα κέιε 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ εξεπλά ηνπο έρνπλ 

θαιέο πηζαλφηεηεο έλα δψζνπλ θαιέο απαληήζεηο. 

 Γείγκα ρηνλνζηηβάδαο (snowball effect) φπνπ νη πξψηνη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

ππνδεηθλχνπλ ηνπο επφκελνπο. Δθαξκφδεηαη ζε πιεζπζκνχο φπνπ είλαη 

δχζθνιν λα εμεπξεζνχλ δείγκαηα θαη ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ 
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ζπγθέληξσζεο ηνπ δείγκαηνο απαηηείηαη πξνζνρή ζηελ φπνηα πξνζπάζεηα 

γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Γεηγκαηνιεςία ησλ θξίζηκσλ ηηκψλ, ε νπνία αθνξά ζηηο ηηκέο πνπ δείρλνπλ 

λα πξνζηδηάδνπλ ζε έλα ηειηθφ απνηέιεζκα. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο γηα πξνβιέςεηο θαη δελ εγγπάηαη αζθαιή θαη αθξηβή ζπκπεξάζκαηα. 

 

3.12. Δπηινγή κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο ηεο έξεπλαο 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, ν πιεζπζκφο είλαη Έιιελεο θαηαλαισηέο 

πνπ αγνξάδνπλ πξντφληα επξείαο θαηαλάισζεο κεγάισλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ (θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ πέληε πνιπεζληθψλ πνπ ζα αθνξνχλ θαη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα), ηα 

νπνία δηαηίζεληαη ζε πνιπθαηαζηήκαηα, ζνππεξ κάξθεη θιπ. Σν δείγκα είλαη κε 

πηζαλφ θαη ε κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην δείγκα επθνιίαο .  

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε βάζνο επηιέρζεθε κε πηζαλφ δείγκα  (επηθεθαιήο 

ηκεκάησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ/κάξθεηηλγθ πνιπεζληθψλ νη νπνίεο πινπνηνχλ ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ (ζπλδπαζηηθά κε θηλήζεηο marketing ή απνθιεηζηηθά) θαζψο 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα δψζνπλ αθξηβείο απαληήζεηο. Ο αξηζκφο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ νξίδεηαη ζηηο πέληε ζπλεληεχμεηο θαη δηεμήρζεζαλ ζε ρξφλν επηινγήο 

ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαη ζε ηφπν αζθαιή γηα ηνλ εξεπλεηή (εξγαζηαθφο ρψξνο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ). 

Κξηηήξηα επηινγήο ζπλεληεπμηαδφκελσλ: 
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-Να θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο ζην ηκήκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ (ζπρλά κπνξεί λα ηα 

ρεηξίδεηαη αλψηεξν ζηέιερνο ηνπ marketing αλ νη δεκφζηεο ζρέζεηο ππάγνληαη ζην 

ηκήκα marketing ή αθφκε θαη brand manager) θαη λα έρνπλ πιήξε γλψζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο ζε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξείαο 

θαη ζπγαηξηθψλ ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ζην marketing (δεδνκέλνπ φηη ζπλήζσο ηα 

ηκήκαηα ζπλδένληαη) ηνπιάρηζηνλ γηα ην δηάζηεκα απφ ην 2013-2017, δειαδή ηελ 

ηειεπηαία ηεηξαεηία θαζψο κειεηάηαη ην δηάζηεκα 2014-2016. Δπίζεο, γηα ιφγνπο 

εκβάζπλζεο ηεο έξεπλαο κειεηάηαη θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ ζθνπεχνπλ λα 

αθνινπζήζνπλ νη επηρεηξήζεηο ζην άκεζν κέιινλ. 

-Να έρνπλ δερζεί λα γίλεη ε ζπλέληεπμε επσλχκσο 

-Να έρεη ιεθζεί ε απαξαίηεηε έγθξηζε απφ ηελ επηρείξεζε 

-Σν αίηεκα γηα ζπλέληεπμε δηαηππψζεθε ηειεθσληθψο απεπζείαο ζε επηθνηλσλία κε 

ηα αξκφδηα άηνκα θαη νη ζπλεληεχμεηο ειήθζεζαλ φιεο ζην ρψξν ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο θαηά ην δηάζηεκα 1/5/2017-30/5/2017. Δίρε πξνεγεζεί ε απνζηνιή ησλ 

εξσηήζεσλ κία εβδνκάδα πξηλ απφ ηηο ζπλαληήζεηο πξνθεηκέλνπ νη ππεχζπλνη λα 

είλαη πξνεηνηκαζκέλνη θαη λα έρνπλ ζπκβνπιεπηεί ζπλαξκφδηα ηκήκαηα γηα ηα 

ζέκαηα γηα  ηα νπνία θξίζεθε απαξαίηεην. Σα επηπιένλ εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο- θαηά ηελ εμέιημε ηεο ζπδήηεζεο-απαληήζεθαλ 

επίζεο απφ ηνπο ππεπζχλνπο θαη γηα φζα δελ ήηαλ ζίγνπξνη θαη έπξεπε λα 

ζπκβνπιεπηνχλ θάπνην άιιν ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ή ζηέιερνο επηθπιάρζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ηειεθσληθψο εληφο κίαο εβδνκάδαο, θάηη ην νπνίν έθαλαλ.  

-Αθνινχζεζαλ δηεπθξηληζηηθέο ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξσζνχλ ζηνηρεία πνπ θξίζεθαλ απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. 
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-Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ φηη νη ζπλεληεχμεηο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη γηα ηε 

ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ε νπνία ζα παξνπζηαζηεί ζηελ εμεηαζηηθή 

επηηξνπή θαη ζε θνηλφ ην νπνίν κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ παξνπζίαζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Σν πξνθίι ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ 

1)Βarilla: Θάλνο Αζαλαζφπνπινο, Γηεπζπληήο Marketing ηεο Βarilla (γηα ηελ 

αλαηνιηθή Δπξψπε) απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2010. Κχξηνο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο: 

ράξαμε θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο marketing θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα ηα 

πξντφληα ηνπ νκίινπ Βarilla πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά.  

2)ION: Μηράιεο Φηιηππίδεο, Τπεχζπλνο πξντφλησλ, δηεχζπλζε marketing θαη 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Κχξηνο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο: αλάπηπμε θαη πξνψζεζε λέσλ 

πξντφλησλ, ράξαμε θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο marketing θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα 

ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο ΗΟΝ ζηελ Διιάδα  θαη ην εμσηεξηθφ.  

3)PERFETTI VAN MELLE: Καηεξίλα Παπαδαραξίνπ, Brand Manager. Κχξηνο 

ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο: Γηαρείξηζε πξντφλησλ, ζρεδηαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ 

ιαλζαξίζκαηνο λέσλ πξντφλησλ θαη πξνψζεζε. Δπηπιένλ αξκνδηφηεηεο: Γεκφζηεο 

ζρέζεηο. 

4) BIC-VIOLEX: Μπάξκπαξα Βαιαηζνχ, Product Manager (μπξαθάθηα), Product 

Manager Shavers. Κχξηνο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο: Τπεχζπλε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε ησλ marketing plans θαη ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο. 
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5)Τθαληήο: Παλαγηψηεο Νηθνιάνπ, Γεληθφο Γηεπζπληήο. Κχξηνο ηνκέαο 

δξαζηεξηφηεηαο: Δπίβιεςε θαη ζπληνληζκφο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

Τπεχζπλνο αλάπηπμεο αγνξάο, λέσλ πξντφλησλ θαη εμαγσγψλ, επίβιεςε marketing 

θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

3.13. Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πνζνηηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο ψζηε ην δείγκα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ: λα ιακβάλνπλ απφθαζε 

αγνξάο γηα πξντφληα ησλ πέληε ζπγθεθξηκέλσλ πνιπεζληθψλ θαη λα είλαη άλσ ησλ 18 

εηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Schnell et al. (2014) ηα ηπραία δείγκαηα απνηεινχλ ηε κφλε 

εγγχεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο δείγκαηνο φζνλ αθνξά  ηελ θαηαλνκή 

φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Πέξαλ απηνχ, ππνζηεξίδεη φηη ν ραξαθηεξηζκφο ελφο 

δείγκαηνο σο αληηπξνζσπεπηηθφ γίλεηαη θαηαλνεηφο κφλν κε ηελ έλλνηα ηεο αξρήο 

ηεο ηπραίαο  επηινγήο. Χζηφζν, ζηελ πξάμε, εθαξκφδνληαη επηηπρψο θαη άιιεο 

κέζνδνη θαη πνιινί κειεηεηέο ακθηζβεηνχλ ηελ έλλνηα ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο. 

Αθφκε, γηα λα αμηνινγεζεί κηα έξεπλα σο πξνο ηελ πνηφηεηά ηεο, απαηηείηαη ν 

εξεπλεηήο λα ζεζπίζεη αθξηβή ζηνηρεία φζνλ αθνξά ην πιεζπζκηαθφ ζχλνιν, ηα 

θξηηήξηα επηινγήο θαη ηελ πηζαλή έιιεηςε αληαπφθξηζεο απφ έλα ηκήκα ηνπ 

δείγκαηνο θαζψο θαη λα θαζνξηζηνχλ πνιχ πξνζεθηηθά ηα εξγαιεία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

3.14. Κψδηθαο δενληνινγίαο 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο Έξεπλαο φπσο 

εγθξίζεθε απφ ηε χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (299/22-03-2012). Οη 
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ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζπλεληεχμεηο θαζψο θαη φζνη απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα 

ελεκεξψζεθαλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ηε δπλαηφηεηα άξλεζήο 

ζπκκεηνρήο ή απνρψξεζεο άλεπ εμήγεζεο  θαη ε ελεκέξσζή ηνπο δηεμήρζε κε ηξφπν 

απιφ θαη θαηαλνεηφ πνπ λα απνηππψλεηαη ζηε κλήκε ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη 

εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο νδεγνχλ ζε αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

ν εξεπλεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο εληνπίζεη θαη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο ελψ φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

παξακέλνπλ εκπηζηεπηηθέο θαη αλψλπκεο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαη κε ζαθή ηξφπν έρεη ζπκθσλεζεί θάηη δηαθνξεηηθφ.  

Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο 

θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο εθαξκφζηεθαλ φινη νη 

θαλφλεο πεξί ρξήζεο πεγψλ, αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ έξεπλαο θαη απφςεσλ 

ηξίησλ θαη επηζηεκνληθψλ ζπγγξαθηθψλ εξγαζηψλ (Schnell et al., 2014). 

Ο εξεπλεηήο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη θαηά ην δπλαηφλ ην 

ρξνλνδηάγξακκα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο θαη λα ελεκεξψζεη ηνλ επφπηε θαζεγεηή 

ηνπ γηα ηπρφλ παξαβάζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ πληάγκαηνο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

3.15. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Γεδνκέλνπ φηη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε κε 

ηπραηνπνηεκέλν δείγκα/δείγκα επθνιίαο, ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ κπνξνχλ λα 

γεληθεπζνχλ ζε φιν ηνλ θαηαλαισηηθφ πιεζπζκφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πηζαλψο λα 

απμεζεί ν αξηζκφο ησλ δηακεζνιαβεηηθψλ παξαγφλησλ φπσο ε ειηθία, νη 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θιπ κε ζπλέπεηα ηελ έιιεηςε 
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επαξθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δπηπξνζζέησο, 

ρξεζηκνπνηείηαη δείγκα κφλν απφ ηελ ειιεληθή αγνξά, ην νπνίν θαηαγξάθεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ (θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Αζήλαο) ζε επνρή 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα δελ ζα είλαη ζπγθξίζηκα ηνπιάρηζηνλ ζε 

φιεο ηηο κεηαβιεηέο ηνπο κε ηα δεδνκέλα απφ άιιεο ρψξεο εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο 

πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Γεδνκέλνπ φηη ε έξεπλα 

αθνξά ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά (ζηάζεηο, αληηιήςεηο θιπ) ππάξρνπλ θαη νη 

ςπρνινγηθνί δηακεζνιαβεηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

ζπλππνινγηζηνχλ ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Παξάιιεια, θαζψο ε πνηνηηθή έξεπλα (ζπλεληεχμεηο) δηεμάγεηαη ζε 

πνιπεζληθέο νη νπνίεο ζεκεηψλνπλ αλνδηθή πνξεία ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο θαηά 

ηε κειεηψκελε δηεηία, απνθιείεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζε πνιπεζληθέο κε ζηαζεξή ε πησηηθή πνξεία νη νπνίεο σζηφζν 

πινπνηνχλ πξφγξακκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηα νπνία κάιηζηα κπνξεί λα πξνσζνχλ 

ηηο πσιήζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δελ ιακβάλνληαη  ζηνηρεηά γηα πνιπεζληθέο πνπ 

βξίζθνληαη ζε θάκςε θαη έηζη δελ κπνξεί λα ππάξμεη κηα γεληθεπκέλε θαη 

αληηθεηκεληθή εηθφλα ησλ πνιπεζληθψλ. Σα ζηειέρε ησλ πνιπεζληθψλ απαληνχλ ζε 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ελδερνκέλσο θαηά 

πεξηπηψζεηο λα παξνπζηάζνπλ θάπνηα ζπζηνιή ζην λα παξαζέζνπλ αλεκπφδηζηα φια 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ιφγνπο αληαγσληζκνχ ή επεηδή ππνζπλείδεηα θαηά ηηο 

απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ίζσο λα ζέινπλ λα αλαδείμνπλ ην «θαιφ πξφζσπν» ηεο 

επηρείξεζεο. Με βάζεη απηφ ην δεδνκέλν, ίζσο ηα απνηειέζκαηα λα ζηεξνχληαη 

πιήξνπο αληηθεηκεληθφηεηαο. Σέινο, ε έξεπλα αθνξά κφλν ζε πξντφληα επξείαο 

θαηαλάισζεο κε απνηέιεζκα ην κνληέιν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί λα ζπλαληήζεη 
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πεξηνξηζκνχο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζε πνιπεζληθέο πνπ αθνξνχλ άιια είδε πξντφλησλ 

(π.ρ πξντφληα πνιπηειείαο θιπ). 

 

3.16. Αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο 

Ζ αμηνπηζηία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζπλίζηαηαη απφ κία πνιππαξαγνληηθή εμίζσζε 

πνπ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ εξεπλεηή λα ζεζπίζεη νξζψο ηηο ππνζέζεηο θαη ηνπο 

παξάγνληεο κέηξεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εμεηαδφκελν ζέκα, ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ νξζή πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηή σο πξνο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο έξεπλαο. Καηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο έξεπλαο ελδέρεηαη, ν εξεπλεηήο, λα έξζεη αληηκέησπνο κε δηακεζνιαβεηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αιινίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Έλαο απφ 

απηνχο είλαη θαη ε παξνπζία ηνπ εξεπλεηή θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ εξσησκέλσλ. Έλαο αθφκα παξάγνληαο είλαη θαη νη αιιαγέο ζε 

γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν πνπ ζπληεινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο, θαη ηελ ελδερφκελε αλεπάξθεηα ή απεηξία ηνπ εξεπλεηή λα πξνζεγγίζεη 

ζσζηά ην εξεπλψκελν ζέκα. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο  

εθαξκφζηεθαλ κέζνδνη ειέγρνπ νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ δεηγκαηνιεςία, ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, ηνλ έιεγρν ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ελλνηψλ θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ.  

Γεδνκέλνπ φηη ζθνπφο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε γελίθεπζε ησλ 

επξεκάησλ θαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φηη ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο ηα δείγκαηα δελ 

είλαη ηπραία, θξηηήξην επηινγήο ηνπ δείγκαηνο είλαη ε ζρεηηθφηεηα ηνπ κε ην 

αληηθείκελν κειέηεο θαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ ζηελ πξνβνιή ησλ ελλνηψλ. 

Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φηη ε έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη είλαη ζπλδπαζηηθή (πνζνηηθή θαη 
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πνηνηηθή), βαζίδεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο ηξηγσλνπνίεζεο, ε νπνία αθνξά ζηελ 

δηαζηαχξσζε ησλ δχν κεζφδσλ δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο, ηε δηαζηαχξσζε ησλ 

δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ, ηελ θξηηηθή πξνεγνχκελσλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο απζεληηθφηεηαο θαη ηε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

Καηά ηελ θάζε ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ν εξεπλεηήο  εμεηάδεη ηηο 

πηζαλφηεηεο αζπκθσλίαο ή ηελ χπαξμε αληίζεησλ ελλνηψλ (έιεγρνο ελαιιαθηηθψλ) 

θαη ελ ζπλερεία θαιείηαη λα ειέγμεη ηα λέα ζπκπεξάζκαηα γηα λα δηαπηζηψζεη αλ 

ζπκπίπηνπλ ή φρη κε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα.  Ζ αλάιπζε αξλεηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ (heuritics, biases, limitations) αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

παξνπζίαζε πεξηπηψζεσλ πνπ δελ γίλνληαη θαηαλνεηέο απφ ηελ ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηή θαη αλαδεηθλχνπλ ηηο πηπρέο θαη ζπλζήθεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

γηα ηηο νπνίεο δελ ηζρχεη ε ζεσξία θαη ην κνληέιν πνπ έρεη αθνινπζήζεη ν εξεπλεηήο, 

ζηνηρείν πνπ ηνλ αλαγθάδεη λα ζέζεη πεξηνξηζκνχο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ή λα ην 

ηξνπνπνηήζεη. (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). 

4. Πνζνηηθή Αλάιπζε 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο φζνλ αθνξά ζηελ πνζνηηθή κέζνδν αλάιπζεο ε νπνία 

δηεμήρζε κέζσ δηαλνκήο εξσηεκαηνινγίσλ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη κέζσ πνζνηηθψλ 

θξηηεξίσλ λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr) ζηελ α) εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν 

θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε θαη β) ζηελ απφθαζή ηνπ λα αγνξάζεη ηα πξντφληα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Μηα ηξίηε παξάκεηξνο πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε 
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επίδξαζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο ζηελ πηζηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ. πλνπηηθά, νη 

εξεπλεηηθνί ζηφρνη θαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο έρνπλ σο εμήο:  

Δξεπλεηηθνί ηόρνη Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο 

1)Να δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ 

βαζηθώλ ζηξαηεγηθώλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ (επαθή κε ηα Μέζα 

ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr ) ζηελ 

εηαηξηθή εηθόλα 

Η0 Ζ εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο 

γηα ηελ επηρείξεζε δελ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη κέζσ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ            

Η1 Ζ εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο 

γηα ηελ επηρείξεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη κέζσ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ    

Η0 Ζ ζχλδεζε ησλ ελεξγεηψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ λκε 

θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο δελ επεξεάδεη 

ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν 

θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε                                                

Η1 Ζ ζχλδεζε ησλ ελεξγεηψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ λκε 

θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο επεξεάδεη ηελ 

εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν 

θαηαλαισηήο  γηα ηελ επηρείξεζε   

H0 H ζχλδεζε ησλ ελεξγεηψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε δξάζεηο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο δελ 

επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη 

ν θαηαλαισηήο γηα ηελεπηρείξεζε                                  

H1 H ζχλδεζε ησλ ελεξγεηψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε δξάζεηο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη 

ν θαηαλαισηήο γηα ηελεπηρείξεζε                                                        
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2)Να δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο 

εηαηξηθήο εηθόλαο (εηαηξηθή 

ηαπηόηεηα, θήκε) ζηελ πηζηόηεηα 

ησλ θαηαλαισηώλ 

Η0 Σν επίπεδν πηζηφηεηαο πνπ δείρλεη 

ν θαηαλαισηήο ζηελ επηρείξεζε θαη ηα 

πξντφληα ηεο δελ εμαξηάηαη απφ νηελ 

εηθφλα πνπ έρεη γηα απηήλ                                                  

Η1 Σν επίπεδν πηζηφηεηαο πνπ δείρλεη 

ν θαηαλαισηήο ζηελ επηρείξεζε θαη ηα 

πξντφληα ηεο εμαξηάηαη απφ νηελ 

εηθφλα πνπ έρεη γηα απηήλ                              

Η0 Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο, ε 

ρξεζηθκφηεηα, ε πνηφηεηα, ε εηαηξηθή 

εηθφλα δελ επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά 

ηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ                              

Η1 Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο, ε 

ρξεζηκφηεηα, ε πνηφηεηα, ε εηαηξηθή 

εηθφλα επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ηελ 

πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ      

Η0 Οη ηζρπξνί δεζκννί ηνπ 

θαηαλαισηή κε ηελ κάξθα δελ 

επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα θαη ηα επίπεδα 

πηζηφηεηαο πνπ έρεη γηα ηελ επηρείξεζε                                       

Η1 Οη ηζρπξνί δεζκνί ηνπ θαηαλαισηή 

κε ηελ κάξθα επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα 

θαη ηα επίπεδα πηζηφηεηαο πνπ έρεη γηα 

ηελ επηρείξεζε                                                                                

3)Να δηεξεπλεζεί ν βαζκόο πνπ νη 

ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, 

ρνξεγίεο, e-pr )επεξεάδνπλ ηελ 

απόθαζε αγνξάο ησλ θαηαλαισηώλ 

Η0  Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, 

ρνξεγίεο, e-pr) δελ επεξεάδεη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ απφθαζε 

αγνξάο                                      

 Η1 Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, 

ρνξεγίεο, e-pr) επεξεάδεη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ απφθαζε 

αγνξάο    
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Η0 Ζ απφθαζε αγνξάο δελζρεηίδεηαη 

κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ιακβάλεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη                     

Η1 Ζ απφθαζε αγνξάο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ιακβάλεη κέζσ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε πνπ 

ην παξάγεη                                                                     

 

Αξρηθά, ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε, παξνπζηάδνληαη δχν ζεκαληηθνί έιεγρνη νη 

νπνίνη αθνξνχλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ δείγκαηνο, θαζψο θαη ηελ θαλνληθφηεηα ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεηαβιεηψλ-εξσηήζεσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο. Έπεηηα, 

παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ηεο θάζε 

εξψηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηηο γεληθέο 

εξσηήζεηο έσο ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα ζέκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πξνο δηεξεχλεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο 

εξγαζίαο θαη, θαη‟ επέθηαζε, ζηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο.  
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4.1. Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο θαη Έιεγρνο Καλνληθφηεηαο 

ε πξψην ζηάδην, δηεμήρζεζαλ έιεγρνη πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηνλ έιεγρν 

θαλνληθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία απηή. Χο πξνο 

ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο α (alpha) ηνπ 

Cronbach. Οη ηηκέο πνπ παίξλεη ν δείθηεο απηφο είλαη απφ 0 έσο 1. πκβαηηθά, ηηκή 

ηνπ δείθηε κεγαιχηεξε απφ 0,8 δειψλεη πςειφ επίπεδν αμηνπηζηίαο ησλ 

ρξεζηκνπνηεζέλησλ κεηαβιεηψλ. Ο έιεγρνο απηφο πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν γηα ην 

ζχλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (εθηφο ησλ δεκνγξαθηθψλ) φζν θαη γηα ηελ θάζε 

ελφηεηα μερσξηζηά. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε α παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

Πίλαθαο 2: Σηκέο δείθηε α ηνπ Cronbach γηα ην ζύλνιν θαη γηα ηε θάζε θαηεγνξία εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (εθηόο δεκνγξαθηθώλ) 

Δλφηεηεο Δξσηεκαηνινγίνπ Σηκή Γείθηε 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε 

ησλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ (επαθή κε Μέζα 

ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr)  ζηελ 

εηαηξηθή εηθφλα (θήκε) 

 

0,820 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη πσο απηά 

επεξεάδνπλ ηνλ θαηαλαισηή 

0,811 
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Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε 

ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο (θήκεο) ζηελ 

πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ 

0,854 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ απφθαζε 

αγνξάο 

0,860 

χλνιν 0,864 

  

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη ζηε θάζε 

ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε α ηνπ Cronbach είλαη άλσ ηεο ηηκήο 

0,800, ζπλεπψο δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη πςειφ επίπεδν αμηνπηζηίαο. 

Δηδηθφηεξα, ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Cronbach κεηά απφ αθαίξεζε κίαο 

εξψηεζεο πνπ πξνθχπηεη ηφζν γηα ην ζχλνιν φζν θαη γηα ηε θάζε ελφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 

Πίλαθαο 3: πλνιηθέο ηαηηζηηθέο γηα ην ύλνιν ησλ Δξσηήζεσλ (εθηόο δεκνγξαθηθώλ) 

 

Κιίκαθα Μέζνπ 

κεηά απφ 

αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Κιίκαθα 

Γηαθχκαλζεο 

κεηά απφ 

αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Γηνξζσκέλα 

ηνηρεία-

πλνιηθή 

πζρέηηζε 

Σηκή Γείθηε 

Alpha ηνπ 

Cronbach κεηά 

απφ αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη άξζξα 

ζ ηα Μέζα Δλεκέξσζεο 
128,8810 319,866 ,449 ,859 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη ζρφιηα 

ζηα social media 
128,7302 320,375 ,430 ,860 

Απφ ηηο ρνξεγίεο  πνπ καζαίλσ 

φηη θάλεη 
129,5794 322,134 ,336 ,861 
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Μηα επηρείξεζε ε νπνία δηαρέεη 

αλαθξηβή ζηνηρεία γηα ηα 

πξντφληα ηεο ζηνλ Σχπν θαη ηα 

social media  (facebook, 

instagram θιπ) επεξεάδεη ηελ 

άπνςή κνπ γηα απηήλ 

129,8492 338,353 -,064 ,866 

Αμηνινγψ ηε ζπζηεκαηηθή 

ρξήζε ησλ ελεξγεηψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν, 

ρνξεγίεο, e-pr) απφ ηελ πιεπξά 

ηεο επηρείξεζεο γηα λα κε 

πιεξνθνξήζεη γηα ηα πξντφληα 

ή ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο: 

127,0317 334,223 ,111 ,864 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ 

πξσηφηππεο ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε εηθφλα 

πνπ δηακνξθψλσ γηα απηέο 

επεξεάδεηαη: 

129,4365 331,896 ,121 ,865 

Αληηκεησπίδσ κε θαρππνςία ηα 

θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα πινπνηήζνπλ 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ: 

129,4365 330,616 ,153 ,865 

Θεσξψ φηη θίλεηξν ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη (επηιέγεηε 

έλα): 

127,5397 330,410 ,061 ,871 

ηαλ ζεσξψ φηη θίλεηξν ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ  είλαη ην 

θέξδνο ε εηθφλα πνπ έρσ γηα  

ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη: 

129,1032 340,717 -,138 ,868 

ηαλ ζεσξψ φηη ζθνπφο ησλ 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

είλαη ε πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εηθφλα 

πνπ έρσ γηα ηελ επηρείξεζε 

επεξεάδεηαη: 

127,0238 330,855 ,159 ,864 

Έρσ θαιή εηθφλα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

αθφκε θαη αλ απηέο δελ 

ζπλδένληαη κε πξνζθνξά πξνο 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν: 

130,6190 335,470 ,090 ,864 
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ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ 

ρνξεγίεο πξνηηκψ (επηιέγεηε 

έλα απφ ηα παξαθάησ): 

129,5873 334,836 ,127 ,864 

Γηα λα κείλσ πξνζεισκέλνο ζε 

κηα επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα 

ηεο ιακβάλσ ππ' φςηλ ηε θήκε 

ηεο εηαηξείαο : 

128,5079 326,380 ,328 ,862 

ηαλ κηα επηρείξεζε έρεη θαιή 

θήκε εμαθνινπζψ λα αγνξάδσ 

ζπζηεκαηηθά ηα πξντφληα ηεο: 

128,3889 325,024 ,375 ,861 

Έρσ ζηακαηήζεη λα αγνξάδσ 

έλα πξντφλ επεηδή 

επεξεάζηεθε  ε γλψκε κνπ γηα 

ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη: 

130,3413 334,723 ,190 ,864 

Απνδέρνκαη κηα κάξθα πνπ 

έρεη θαιή θήκε αιιά απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη ζα αγνξάδσ 

ζπζηεκαηηθά ηα πξντφληα ηεο 

130,0714 335,571 ,141 ,864 

Γηα λα αγνξάζσ ζπζηεκαηηθά 

έλα πξντφλ ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
128,3095 328,759 ,233 ,863 

Γηα λα αγνξάζσ ζπζηεκαηηθά 

έλα πξντφλ ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
127,6270 335,180 ,088 ,864 

Γηα λα αγνξάζσ ζπζηεκαηηθά 

έλα πξντφλ ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
127,9206 338,266 -,053 ,867 

Γηα λα αγνξάζσ ζπζηεκαηηθά 

έλα πξντφλ ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
128,7143 319,966 ,484 ,859 

Γηα λα ζπζηήζσ έλα πξντφλ ζε 

ηξίηνπο ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
128,4127 322,308 ,376 ,861 

Γηα λα ζπζηήζσ έλα πξντφλ ζε 

ηξίηνπο ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
127,6032 334,657 ,104 ,864 

Γηα λα ζπζηήζσ έλα πξντφλ ζε 

ηξίηνπο ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
127,9841 338,496 -,060 ,867 

Γηα λα ζπζηήζσ έλα πξντφλ ζε 

ηξίηνπο ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
128,8016 313,360 ,592 ,856 

ηακαηάσ λα αγνξάδσ έλα 

πξντφλ φηαλ παχεη λα κε 

ηθαλνπνηεί 

128,3333 327,296 ,247 ,863 

ηακαηάσ λα αγνξάδσ έλα 

πξντφλ φηαλ παχεη λα κε 

ηθαλνπνηεί 

127,5397 334,810 ,103 ,864 
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ηακαηάσ λα αγνξάδσ έλα 

πξντφλ φηαλ παχεη λα κε 

ηθαλνπνηεί 

127,8651 338,102 -,047 ,866 

ηακαηάσ λα αγνξάδσ έλα 

πξντφλ φηαλ παχεη λα κε 

ηθαλνπνηεί 

128,6508 315,173 ,533 ,858 

ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα 

επηρείξεζε εκπηζηεχνκαη 

πεξηζζφηεξν ηα πξντφληα ηεο 

130,2619 334,835 ,259 ,863 

ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα κάξθα 

θάλσ επαλαιακβαλφκελεο 

αγνξέο 

128,3651 329,514 ,292 ,862 

Γηα λα θάλσ 

επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο 

πξέπεη λα έρσ θαη θαιή εηθφλα 

θαη λα είκαη ηαπηφρξνλα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πξντφλ 

129,9286 336,851 ,019 ,865 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

έληππν Σχπν 
129,6111 326,960 ,253 ,863 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ Σχπν 
129,0000 318,288 ,540 ,858 

Υνξεγίεο  πνπ θάλεη ε 

επηρείξεζε 
129,4444 316,873 ,477 ,859 

ρφιηα πνπ θάλεη ε ίδηα ε 

επηρείξεζε ζηα social media 
129,4365 316,024 ,473 ,859 

ρφιηα πνπ θάλνπλ νη 

θαηαλαισηέο γηα ην πξντφλ θαη 

ηελ επηρείξεζε  ζηα social 

media 

128,2063 318,053 ,574 ,858 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο 

ζε ρνξεγίεο επεξεάδεη ηελ 

απφθαζή κνπ λα αγνξάζσ ην 

πξντφλ 

127,6825 334,138 ,087 ,865 

Facebook 128,7063 330,145 ,193 ,864 

Twitter 130,3492 331,845 ,128 ,865 

Instagram 130,3571 333,111 ,101 ,865 

Youtube 129,5000 337,372 -,030 ,868 

Αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα απηφ 128,4444 320,569 ,494 ,859 

πρλή ελεκέξσζε γηα ηηο 

δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο 
129,3413 316,867 ,535 ,858 

Πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα απηφ 128,7540 321,099 ,411 ,860 
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Έρσ αξρίζεη λα αγνξάδσ 

θάπνην πξντφλ επεηδή έρσ 

κάζεη θάηη θαιφ γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη 

127,2698 320,951 ,408 ,860 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ 

πξσηφηππεο ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

επεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ ηα 

πξντφληα ηνπο 

129,1905 320,875 ,402 ,860 

 

Πίλαθαο 4: πλνιηθέο ηαηηζηηθέο γηα ηηο Δξσηήζεηο ηεο Πξώηεο Δλόηεηαο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Κιίκαθα Μέζνπ 

κεηά απφ 

αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Κιίκαθα 

Γηαθχκαλζεο 

κεηά απφ 

αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Γηνξζσκέλα 

ηνηρεία-

πλνιηθή 

πζρέηηζε 

Σηκή Γείθηε 

Alpha ηνπ 

Cronbach κεηά 

απφ αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη άξζξα 

ζ ηα Μέζα Δλεκέξσζεο 
11,3254 4,637 ,321 ,729 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη ζρφιηα 

ζηα social media 
11,1746 5,073 ,206 ,730 

Απφ ηηο ρνξεγίεο  πνπ καζαίλσ 

φηη θάλεη 
12,0238 4,855 ,180 ,752 

Μηα επηρείξεζε ε νπνία δηαρέεη 

αλαθξηβή ζηνηρεία γηα ηα 

πξντφληα ηεο ζηνλ Σχπν θαη ηα 

social media  (facebook, 

instagram θιπ) επεξεάδεη ηελ 

άπνςή κνπ γηα απηήλ 

12,2937 6,977 -,064 ,872 

Αμηνινγψ ηε ζπζηεκαηηθή 

ρξήζε ησλ ελεξγεηψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν, 

ρνξεγίεο, e-pr) απφ ηελ πιεπξά 

ηεο επηρείξεζεο γηα λα κε 

πιεξνθνξήζεη γηα ηα πξντφληα 

ή ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο: 

9,4762 6,555 ,031 ,841 
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ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ 

πξσηφηππεο ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε εηθφλα 

πνπ δηακνξθψλσ γηα απηέο 

επεξεάδεηαη: 

11,8810 5,498 ,123 ,898 

 

 

Πίλαθαο 5: πλνιηθέο ηαηηζηηθέο γηα ηηο Δξσηήζεηο ηεο Γεύηεξεο Δλόηεηαο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Κιίκαθα Μέζνπ 

κεηά απφ 

αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Κιίκαθα 

Γηαθχκαλζεο 

κεηά απφ 

αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Γηνξζσκέλα 

ηνηρεία-

πλνιηθή 

πζρέηηζε 

Σηκή Γείθηε 

Alpha ηνπ 

Cronbach κεηά 

απφ αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Αληηκεησπίδσ κε θαρππνςία ηα 

θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα πινπνηήζνπλ 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ: 

12,0794 6,218 -,233 ,828 

Θεσξψ φηη θίλεηξν ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη (επηιέγεηε 

έλα): 

10,1825 2,502 ,093 ,828 

ηαλ ζεσξψ φηη θίλεηξν ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ  είλαη ην 

θέξδνο ε εηθφλα πνπ έρσ γηα  

ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη: 

11,7460 5,007 ,132 ,829 

ηαλ ζεσξψ φηη ζθνπφο ησλ 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

είλαη ε πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εηθφλα 

πνπ έρσ γηα ηελ επηρείξεζε 

επεξεάδεηαη: 

9,6667 5,392 -,054 ,843 

Έρσ θαιή εηθφλα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

αθφκε θαη αλ απηέο δελ 

ζπλδένληαη κε πξνζθνξά πξνο 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν: 

13,2619 5,843 -,006 ,809 
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ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ 

ρνξεγίεο πξνηηκψ (επηιέγεηε 

έλα απφ ηα παξαθάησ): 

12,2302 5,475 ,157 ,895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 6: πλνιηθέο ηαηηζηηθέο γηα ηηο Δξσηήζεηο ηεο Σξίηεο Δλόηεηαο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Κιίκαθα Μέζνπ 

κεηά απφ 

αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Κιίκαθα 

Γηαθχκαλζεο 

κεηά απφ 

αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Γηνξζσκέλα 

ηνηρεία-

πλνιηθή 

πζρέηηζε 

Σηκή Γείθηε 

Alpha ηνπ 

Cronbach κεηά 

απφ αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Γηα λα κείλσ πξνζεισκέλνο ζε 

κηα επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα 

ηεο ιακβάλσ ππ' φςηλ ηε θήκε 

ηεο εηαηξείαο : 

46,3095 36,327 ,336 ,842 

ηαλ κηα επηρείξεζε έρεη θαιή 

θήκε εμαθνινπζψ λα αγνξάδσ 

ζπζηεκαηηθά ηα πξντφληα ηεο: 

46,1905 36,091 ,363 ,840 

Έρσ ζηακαηήζεη λα αγνξάδσ 

έλα πξντφλ επεηδή 

επεξεάζηεθε  ε γλψκε κνπ γηα 

ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη: 

48,1429 40,235 ,045 ,857 

Απνδέρνκαη κηα κάξθα πνπ 

έρεη θαιή θήκε αιιά απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη ζα αγνξάδσ 

ζπζηεκαηηθά ηα πξντφληα ηεο 

47,8730 40,048 ,101 ,855 

Γηα λα αγνξάζσ ζπζηεκαηηθά 

έλα πξντφλ ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
46,1111 36,420 ,299 ,846 

Γηα λα αγνξάζσ ζπζηεκαηηθά 

έλα πξντφλ ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
45,4286 37,751 ,354 ,843 

Γηα λα αγνξάζσ ζπζηεκαηηθά 

έλα πξντφλ ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
45,7222 37,834 ,234 ,850 

Γηα λα αγνξάζσ ζπζηεκαηηθά 

έλα πξντφλ ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
46,5159 33,180 ,591 ,818 
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Γηα λα ζπζηήζσ έλα πξντφλ ζε 

ηξίηνπο ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
46,2143 34,730 ,391 ,838 

Γηα λα ζπζηήζσ έλα πξντφλ ζε 

ηξίηνπο ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
45,4048 37,507 ,360 ,842 

Γηα λα ζπζηήζσ έλα πξντφλ ζε 

ηξίηνπο ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
45,7857 37,002 ,274 ,848 

Γηα λα ζπζηήζσ έλα πξντφλ ζε 

ηξίηνπο ιακβάλσ ππ' φςηλ: 
46,6032 32,065 ,594 ,815 

ηακαηάσ λα αγνξάδσ έλα 

πξντφλ φηαλ παχεη λα κε 

ηθαλνπνηεί 

46,1349 35,766 ,313 ,846 

ηακαηάσ λα αγνξάδσ έλα 

πξντφλ φηαλ παχεη λα κε 

ηθαλνπνηεί 

45,3413 37,475 ,385 ,841 

ηακαηάσ λα αγνξάδσ έλα 

πξντφλ φηαλ παχεη λα κε 

ηθαλνπνηεί 

45,6667 38,096 ,208 ,852 

ηακαηάσ λα αγνξάδσ έλα 

πξντφλ φηαλ παχεη λα κε 

ηθαλνπνηεί 

46,4524 32,266 ,562 ,818 

ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα 

επηρείξεζε εκπηζηεχνκαη 

πεξηζζφηεξν ηα πξντφληα ηεο 

48,0635 39,900 ,184 ,853 

ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα κάξθα 

θάλσ επαλαιακβαλφκελεο 

αγνξέο 

46,1667 38,348 ,202 ,852 

Γηα λα θάλσ 

επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο 

πξέπεη λα έρσ θαη θαιή εηθφλα 

θαη λα είκαη ηαπηφρξνλα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πξντφλ 

47,7302 40,215 ,028 ,759 
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Πίλαθαο 7: πλνιηθέο ηαηηζηηθέο γηα ηηο Δξσηήζεηο ηεο Σέηαξηεο Δλόηεηαο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Κιίκαθα Μέζνπ 

κεηά απφ 

αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Κιίκαθα 

Γηαθχκαλζεο 

κεηά απφ 

αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Γηνξζσκέλα 

ηνηρεία-

πλνιηθή 

πζρέηηζε 

Σηκή Γείθηε 

Alpha ηνπ 

Cronbach κεηά 

απφ αθαίξεζε 

εξψηεζεο 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

έληππν Σχπν 
53,1508 153,681 ,264 ,859 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ Σχπν 
52,5397 148,554 ,521 ,851 

Υνξεγίεο  πνπ θάλεη ε 

επηρείξεζε 
52,9841 146,768 ,488 ,852 

ρφιηα πνπ θάλεη ε ίδηα ε 

επηρείξεζε ζηα social media 
52,9762 145,047 ,525 ,851 

ρφιηα πνπ θάλνπλ νη 

θαηαλαισηέο γηα ην πξντφλ θαη 

ηελ επηρείξεζε  ζηα social 

media 

51,7460 148,543 ,548 ,851 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο 

ζε ρνξεγίεο επεξεάδεη ηελ 

απφθαζή κνπ λα αγνξάζσ ην 

πξντφλ 

51,2222 159,374 ,069 ,863 

Facebook 52,2460 156,443 ,183 ,861 

Twitter 53,8889 156,436 ,166 ,861 

Instagram 53,8968 157,533 ,132 ,862 

Youtube 53,0397 160,486 -,008 ,867 

Αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα απηφ 51,9841 151,040 ,432 ,854 

πρλή ελεκέξσζε γηα ηηο 

δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο 
52,8810 146,314 ,570 ,850 

Πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα απηφ 52,2937 150,737 ,380 ,855 
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Έρσ αξρίζεη λα αγνξάδσ 

θάπνην πξντφλ επεηδή έρσ 

κάζεη θάηη θαιφ γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη 

50,8095 150,603 ,378 ,855 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ 

πξσηφηππεο ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

επεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ ηα 

πξντφληα ηνπο 

52,7302 150,247 ,385 ,855 

 

ζνλ αθνξά ηψξα ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο, γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ηα δεδνκέλα δελ 

πξνέξρνληαη θαη‟ αλάγθε απφ θαλνληθφ πιεζπζκφ θαη άξα πξέπεη λα ειεγρζεί αλ 

ηειηθά αθνινπζνχλ θαλνληθή ή άιιε θαηαλνκή. Δδψ ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο 

θαλνληθφηεηαο ζχκθσλα κε ην θξηηήξην K-S (Kolmogorov-Smirnoff) θαη ε κεδεληθή 

θαη ελαιιαθηηθή ππφζεζε πνπ εμεηάδνληαη είλαη νη εμήο: 

 

Ζ0: Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (p>0.05) 

H1: Σα δεδνκέλα δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (p<0.05)    

 

ηελ παξέλζεζε αλαθέξεηαη ε ηηκή πηζαλφηεηαο (p-value) ε νπνία νδεγεί ζε κε 

απφξξηςε ηεο εθάζηνηε ππφζεζεο. 

 

Απφ ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS, πξνέθπςε φηη ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο, ε ηηκή 

πηζαλφηεηαο είλαη πνιχ θνληά ζην κεδέλ (p<0.001) θαη άξα απηφ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα δεδνκέλα δελ πξνέξρνληαη απφ θαλνληθή θαηαλνκή. Απηφ είλαη 

ινγηθφ απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ δελ έρνπλ κία ζπλέρεηα ηηκψλ 

αιιά είλαη θσδηθνπνηεκέλεο είηε σο θαηεγνξηθέο (ordinal) είηε σο νλνκαζηηθέο 

(nominal) κεηαβιεηέο. 
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4.2. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηεο έξεπλαο. 

Φύιν 

 

Γξάθεκα 1: Κπθιηθό Γηάγξακκα θαηαλνκήο ηνπ Φύινπ 

ην παξαπάλσ γξάθεκα δηαθαίλεηαη φηη ην 50,79% ηνπ δείγκαηνο είλαη γπλαίθεο ελψ 

ην ππφινηπν 49,21% άλδξεο. Δπνκέλσο, ε ζρεηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο κε 

ειάρηζηε δηαθνξά (64 γπλαίθεο έλαληη 62 άλδξεο) αληηζηνηρεί ζηνλ γπλαηθείν 

πιεζπζκφ). 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Πίλαθαο 8: Καηαλνκή ηεο Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 Άγακνο/ε 54 42,9 42,9 
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Έγγακνο/ε 61 48,4 91,3 

Γηαδεπγκέλνο/ε 8 6,3 97,6 

Υήξνο/α 3 2,4 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ην 42,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 

αλχπαληξνη, ην 48,4% είλαη έγγακνη, ην 6,3% είλαη δηαδεπγκέλνη ελψ κφιηο ην 2,4% 

βξίζθνληαη ζε ρεξεία. 

Αξηζκόο Παηδηώλ 

Πίλαθαο 9: Καηαλνκή ηνπ Αξηζκνύ Παηδηώλ 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

0 75 59,5 59,5 

1 12 9,5 69,0 

2 32 25,4 94,4 

3 7 5,6 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

ηνλ Πίλαθα 3 πξνθχπηεη φηη ην 59,5%, ε πιεηνςεθία δειαδή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, δελ έρεη παηδηά, ην 9,5% έρεη απνθηήζεη έλα παηδί, ην 25,4% έρεη 

απνθηήζεη 2 παηδηά θαη ην ππφινηπν 5,6% έρεη απνθηήζεη ηξία παηδηά. Καλέλαο δε 

θαίλεηαη λα έρεη απνθηήζεη απφ 4 παηδηά θαη άλσ. 
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Ηιηθία 

Πίλαθαο 10: Καηαλνκή ηεο Ηιηθίαο 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

18-24 4 3,2 3,2 

25-34 28 22,2 25,4 

35-44 63 50,0 75,4 

45-54 20 15,9 91,3 

55-64 8 6,3 97,6 

>65 3 2,4 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

 ζνλ αθνξά ηελ ειηθία, ην 3,2% ηνπ δείγκαηνο είλαη ζην εχξνο 18-24 εηψλ, 

ην 22,2% κεηαμχ 25 θαη 34 εηψλ, ην 50% κεηαμχ 35 θαη 44 εηψλ, ην 15,9% απφ 45 

έσο 54 εηψλ, ην 6,3% απφ 55 έσο 64 εηψλ θαη ην 2,4% άλσ ησλ 65 εηψλ. 

Δθπαίδεπζε 

Πίλαθαο 11: Καηαλνκή ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Δπηπέδνπ 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

Γεπηεξνβάζκηα 12 9,5 9,5 

Μεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε (ΗΔΚ, 

θνιιέγην) 
19 15,1 24,6 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΑΔΗ, ΣΔΗ) 57 45,2 69,8 

Μεηαπηπρηαθφ 34 27,0 96,8 

Γηδαθηνξηθφ 4 3,2 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 9,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη 

νινθιεξψζεη κέρξη θαη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (γπκλάζην-ιχθεην), ην 15,1% 

έρεη νινθιεξψζεη κεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε (ΗΔΚ, θνιιέγην θιπ), ην 45,2% έρεη 
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απνθνηηήζεη απφ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΑΔΗ, ΣΔΗ), ην 27% έρεη απνθηήζεη 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ελψ ην 3,2% έρεη απνθηήζεη θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα.  

Δπάγγεικα 

Πίλαθαο 12: Καηαλνκή ηνπ επαγγέικαηνο 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

Άλεξγνο/ε 9 7,1 7,1 

πληαμηνχρνο 9 7,1 14,3 

Ηδησηηθφο  ππάιιεινο 60 47,6 61,9 

Γεκφζηνο ππάιιεινο 27 21,4 83,3 

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 21 16,7 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

πσο πξνθχπηεη, ην 7,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ φηη είλαη άλεξγνη, ην 7,1% 

δήισζαλ φηη είλαη ζπληαμηνχρνη, ην 47,6% δήισζαλ ηδησηηθνί ππάιιεινη, ην 21,4% 

δήισζαλ δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ην 16,7% δήισζαλ φηη είλαη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο. Σέινο, θαλέλαο δελ δήισζε θνηηεηήο-ηξηα θαη αγξφηεο. 

Δηήζην Αηνκηθό Καζαξό Δηζόδεκα 

Πίλαθαο 13: Καηαλνκή ηνπ εηήζηνπ αηνκηθνύ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

< 10.000 22 17,5 17,5 

10.000-15.000 45 35,7 53,2 

15.000-20.000 23 18,3 71,4 

20.000-25.000 15 11,9 83,3 

25.000-35.000 11 8,7 92,1 

>35.000 10 7,9 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 17,5% ησλ θαηαλαισηψλ δηαζέηνπλ 

εηήζην αηνκηθφ θαζαξφ εηζφδεκα θάησ απφ 10.000€, ην 35,7% βξίζθεηαη ζην εχξνο 
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10.000-15.000€, ην 18,3% ζην εχξνο 15.000-20.000€, ην 11,9% ζην εχξνο 20.000-

25.000€, ην 8,7% ζην εχξνο 25.000-35.000€ θαη ην 7,9% πάλσ απφ 35.000€. 

πλάγεηαη έηζη φηη ην 53,2% δηαζέηεη εηζφδεκα κέρξη θαη 15.000€ ελψ ην ππφινηπν 

46,8% πάλσ απφ 15.000€. 

 Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηνλ ηφπν δηακνλήο, φιν ην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πξνήιζε απφ ηελ Αηηηθή, ην νπνίν άιισζηε απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ αδπλακία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο 

ζε πεξηνρέο εθηφο Αηηηθήο.   

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηε γεληθή εξψηεζε γηα ην ηη είδνπο πξντφληα αγνξάδνπλ νη 

θαηαλαισηέο, ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα. 

 

Τθαληήο (αιιαληηθά) 

 

Γξάθεκα 2: Κπθιηθό δηάγξακκα γηα ηε δήηεζε πξντόλησλ Τθαληήο (αιιαληηθά) 
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πσο πξνθχπηεη, ην 65,87% ησλ θαηαλαισηψλ θαίλεηαη φηη αγνξάδνπλ ζπζηεκαηηθά 

αιιαληηθά πξντφληα ηεο κάξθαο Τθαληήο, ελψ ην ππφινηπν 34,13% δελ δείρλεη 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζε απηά ηα πξντφληα. 

 

 

 

 

Barilla (δπκαξηθά) 

 

Γξάθεκα 3: Κπθιηθό δηάγξακκα γηα ηε δήηεζε πξντόλησλ Barilla (δπκαξηθά) 

 ε απηφ ην γξάθεκα παξαηεξείηαη φηη ην 67,46% ησλ θαηαλαισηψλ δείρλνπλ 

πξνηίκεζε γηα ηα δπκαξηθά Barilla ελψ ην ππφινηπν 32,54% δήισζε φηη δελ ηα 

πξνηηκά. 
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Mentos (θαξακέιεο, ηζίριεο) 

 

Γξάθεκα 4: Κπθιηθό δηάγξακκα γηα ηε δήηεζε πξντόλησλ Mentos (θαξακέιεο, ηζίριεο) 

 

ην Γξάθεκα 4 δηαπηζηψλεηαη φηη νη Mentos δελ έρνπλ ηδηαίηεξα κεγάιε πξνηίκεζεο 

θαζψο ην 64,29% δελ δείρλεη λα ηηο αγνξάδεη ελψ ην 35,71% θαίλεηαη λα ηα αγνξάδεη. 

Bic (μπξαθάθηα) 
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Γξάθεκα 5: Κπθιηθό δηάγξακκα γηα ηε δήηεζε πξντόλησλ Bic (μπξαθάθηα) 

ην Γξάθεκα 5 ππνδειψλεηαη φηη ε αγνξά πξντφλησλ Bic ζε μπξαθάθηα είλαη ζρεηηθά 

ζπρλή θαζψο ην 53,17% δήισζε φηη ηα αγνξάδεη ελψ ην ππφινηπν 46,83% δήισζε φηη 

δελ ηα αγνξάδεη. 

 

ΙΟΝ (ζνθνιάηεο) 

 

Γξάθεκα 6: Κπθιηθό δηάγξακκα γηα ηε δήηεζε πξντόλησλ ΙΟΝ (ζνθνιάηεο) 

Απφ ην Γξάθεκα 6 παξαηεξείηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (84,92%) θαίλεηαη λα 

αγνξάδεη ηηο ζνθνιάηεο ΗΟΝ ελψ κφλν ην 15,08% ησλ θαηαλαισηψλ δελ δείρλνπλ 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα ηα πξντφληα απηά. 

 πλεπψο, απφ φια απηά ηα πξντφληα δηαπηζηψλεηαη φηη νη θαηαλαισηέο 

δείρλνπλ λα ηα αγνξάδνπλ πιελ ησλ πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ ηηο θαξακέιεο θαη ηηο 

ηζίριεο Mentos. Οη ιφγνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ εθάζηνηε 

θαηαλαισηή, δειαδή γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ αιιά θαη ην 
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πψο αμηνινγεί θάζε θνξά ηα πξντφληα απηά ζχκθσλα κε δηάθνξα ππνθεηκεληθά θαη/ή 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. 

 

                     4.3. Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ (επαθή κε Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr)  ζηελ εηαηξηθή 

εηθφλα  

 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επίδξαζε ησλ βαζηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ εηαηξηθή εηθφλα ή θήκε κίαο επηρείξεζεο. 

Ζ εηθφλα πνπ έρσ γηα κηα επηρείξεζε επεξεάδεηαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλσ 

γηα απηήλ… 

Πίλαθαο 14: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ησλ παξαγόλησλ επίδξαζεο ζηελ εηθόλα πνπ έρεη γηα κία 

επηρείξεζε ν θαηαλαισηήο 

 

 N 
Διάρηζηε 

Σηκή 

Μέγηζηε 

Σηκή 
Μέζνο Σππ. Απφθιηζε 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη άξζξα 

ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο 
126 ,00 4,00 2,3095 1,02344 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη ζρφιηα 

ζηα social media 
126 ,00 4,00 2,4603 1,03267 

Απφ ηηο ρνξεγίεο  πνπ καζαίλσ 

φηη θάλεη 
126 ,00 4,00 1,6111 1,15220 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα, 

δειαδή ε ειάρηζηε ηηκή, ε κέγηζηε ηηκή, ν κέζνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε. ηε 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ελδηαθέξεη θπξίσο ε εξκελεία ηνπ κέζνπ φξνπ θαζψο ηα άιια 

κέηξα παξνπζηάδνληαη γηα θαζαξά ηππηθνχο ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο. Έηζη, ε ηηκή ηνπ 

κέζνπ φξνπ εδψ δειψλεη ην αλ ε εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα κία επηρείξεζε 
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επεξεάδεηαη απφ ηνλ θαζέλα απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

πίλαθα απηφλ. Δηδηθφηεξα, ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ πάλσ απφ 2 (κέηξηα) δειψλεη φηη 

ππάξρεη ζεκαληηθή επηξξνή ηνπ εθάζηνηε παξάγνληα φζνλ αθνξά ηνλ ζρεκαηηζκφ 

ηεο εηθφλαο γηα κία επηρείξεζε. Αληίζεηα, ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ θάησ απφ 2 δειψλεη 

φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή επηξξνή ηνπ εθάζηνηε παξάγνληα φζνλ αθνξά ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηεο εηθφλαο γηα κία επηρείξεζε. 

 Δπνκέλσο, απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 8 παξαηεξείηαη φηη ε εηθφλα πνπ 

ζρεκαηίδεη ν θαηαλαισηήο γηα κία επηρείξεζε επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ 

δεκνζηεχκαηα θαη άξζξα ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο (κ=2,3095) θαη απφ ηα 

δεκνζηεχκαηα θαη ζρφιηα ζηα social media (κ=2,4603). Αληίζεηα, δελ θαίλεηαη ε 

εηθφλα λα επεξεάδεηαη απφ ηηο ρνξεγίεο πνπ θάλεη (κ=1,611). 

Μηα επηρείξεζε ε νπνία δηαρέεη αλαθξηβή ζηνηρεία γηα ηα πξντφληα ηεο ζηνλ Σχπν θαη 

ηα social media  (facebook, instagram θιπ) επεξεάδεη ηελ άπνςή κνπ γηα απηήλ: 

Πίλαθαο 15: Καηαλνκή ηνπ αλ ε εηθόλα ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ θαηαλαισηή επεξεάδεηαη από ηελ δηάρπζε 

ςεπδώλ ή αλαθξηβώλ ζηνηρείσλ γηα ηα πξντόληα ηεο ζηνλ Σύπν θαη ηα social media 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

Πνιχ αξλεηηθά 87 69,0 69,0 

Μάιινλ αξλεηηθά 36 28,6 97,6 

Οχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά 2 1,6 99,2 

Μάιινλ Θεηηθά 1 ,8 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

Απφ ηνλ πίλαθα απηφλ πξνθχπηεη φηη ην 69% ησλ ζπκκεηερφλησλ αμηνινγεί πνιχ 

αξλεηηθά ην γεγνλφο ηεο δηάρπζεο ςεπδψλ ή αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ζηνλ Σχπν θαη ηα 

social media. Δπίζεο, ην 28,6% αμηνινγεί κάιινλ αξλεηηθά ην ελ ιφγσ γεγνλφο ελψ 

κφιηο ην 1,6% δήισζε φηη δελ έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε αμηνιφγεζε ηνπ γεγνλφηνο. 

Σέινο, κφλν ην 0,8% δήισζε φηη ην γεγνλφο απηφ αμηνινγείηαη κάιινλ ζεηηθά. 
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Φαίλεηαη έηζη φηη ε δηάρπζε ςεπδψλ ή αλαθξηβψλ πιεξνθνξηψλ ραξαθηεξίδεηαη πνιχ 

αξλεηηθά απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη επνκέλσο δηακνξθψλνπλ θαη αλάινγε γλψκε-

εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε. 

Αμηνινγψ ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Γεκνζηεχζεηο 

ζηνλ Σχπν, ρνξεγίεο, e-pr) απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο γηα λα κε πιεξνθνξήζεη 

γηα ηα πξντφληα ή ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο: 

Πίλαθαο 16: Καηαλνκή ηεο αμηνιόγεζεο ηεο ζπζηεκαηηθήο ρξήζεο ησλ ελεξγεηώλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ από 

ηελ επηρείξεζε γηα ηελ πιεξνθόξεζε ησλ θαηαλαισηώλ ζρεηηθά κε ηα πξντόληα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ηεο 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

Πνιχ αξλεηηθά 1 ,8 ,8 

Μάιινλ αξλεηηθά 1 ,8 1,6 

Οχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά 10 7,9 9,5 

Μάιινλ Θεηηθά 79 62,7 72,2 

Πνιχ Θεηηθά 35 27,8 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

ηε πεξίπησζε πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηεη φηη ε 

πιεηνςεθία (62,7%) αμηνινγεί κάιινλ ζεηηθά ην ελ ιφγσ γεγνλφο, ην 27,8% πνιχ 

ζεηηθά, ην 7,9% νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά ελψ κφιηο ην 0,8% αμηνινγεί κάιινλ 

αξλεηηθά ην γεγνλφο απηφ θαη ην ππφινηπν 0,8% πνιχ αξλεηηθά. πλεπψο, ε εηθφλα 

ηνπ θαηαλαισηή θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζεηηθά κε βάζε ην γεγνλφο απηφ. 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε εηθφλα πνπ 

δηακνξθψλσ γηα απηέο επεξεάδεηαη: 

Πίλαθαο 17: Καηαλνκή γηα ην αλ ε εηθόλα ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ θαηαλαισηή επεξεάδεηαη όηαλ νη 

επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηόηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 Καζφινπ 4 3,2 3,2 
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Λίγν 60 47,6 50,8 

Μέηξηα 35 27,8 78,6 

Πνιχ 18 14,3 92,9 

Πάξα Πνιχ 9 7,1 100,0 

χλνιν 126 100,0  

  

ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, παξαηεξείηαη φηη ε ζρεηηθή πιεηνςεθία (50,8%) ησλ 

θαηαλαισηψλ ζεσξεί φηη ε εηθφλα ηνπ επεξεάδεηαη ιίγν ή θαη θαζφινπ απφ ην αλ νη 

επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Χζηφζν, θαη ην 

πνζνζηφ (49,2%) πνπ ζεσξεί φηη ε εηθφλα ηνπ επεξεάδεηαη κέηξηα έσο πάξα πνιχ 

είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ. πκπεξαίλεηαη επνκέλσο φηη, θαηά κέζν φξν (κ=1,7540), ε 

εηθφλα γηα ηνλ θαηαλαισηή επεξεάδεηαη απφ ιίγν έσο θαζφινπ.   

 

4.4. Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη πσο απηά 

επεξεάδνπλ ηνλ θαηαλαισηή 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα θίλεηξα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ην 

πψο απηά επεξεάδνπλ ηνλ θαηαλαισηή. 

Αληηκεησπίδσ κε θαρππνςία ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα πινπνηήζνπλ 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ: 

Πίλαθαο 18: Καηαλνκή γηα ην αλ νη θαηαλαισηέο αληηκεησπίδνπλ κε θαρππνςία ηα θίλεηξα πνπ σζνύλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα πινπνηήζνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

 
πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

Καζφινπ 18 14,3 14,3 

Λίγν 25 19,8 34,1 

Μέηξηα 59 46,8 81,0 

Πνιχ 18 14,3 95,2 
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Πάξα Πνιχ 6 4,8 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα απηφλ, παξαηεξείηαη φηη ην 46,8% αληηκεησπίδεη ζε κέηξην βαζκφ κε 

θαρππνςία ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζην λα θάλνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ. Αθφκε, ζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ε ηάζε θαίλεηαη λα βξίζθεηαη 

πεξηζζφηεξν πξνο ηελ ειάρηζηε ή θαη θαζφινπ θαρππνςία ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα 

θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα πινπνηήζνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 

θαζψο έρνπλ ζπγθξηηηθά πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο θαηεγνξίεο 

Πνιχ-Πάξα Πνιχ. Δπνκέλσο, παξφιν πνπ δελ ππάξρεη ηφζν μεθάζαξε εηθφλα, ίζσο 

νη θαηαλαισηέο λα κελ αληηκεησπίδνπλ κε ηφζν θαρππνςία ηα θίλεηξα απηά ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Θεσξψ φηη θίλεηξν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη: 

Πίλαθαο 19: Καηαλνκή ησλ θηλήηξσλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

Ζ  δηαθήκηζε κε ζηφρν λα αγνξάζεη ν θαηαλαισηήο 

ην πξντφλ 
33 26,2 26,2 

Ζ  επηθνηλσλία ηεο επηρείξεζεο κε ηηο νκάδεο 

ελδηαθέξνληνο (θαηαλαισηέο, εξγαδφκελνη, 

πειάηεο, ηνπηθή θνηλσλία, θιπ) 

6 4,8 31,0 

Ζ  δεκηνπξγία θαιήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ρσξίο 

λα ππάξρεη ζηφρνο λα πεηζηεί ν θαηαλαισηήο λα 

αγνξάζεη 

5 4,0 34,9 

Ζ ελίζρπζε ηεο θήκεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 
10 7,9 42,9 

Καη ηα ηέζζεξα ζπλδπαζηηθά 72 57,1 100,0 

χλνιν 126 100,0  
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Ο Πίλαθαο 13 δείρλεη φηη ε πιεηνςεθία (57,1%) ζεσξεί φηη ην θίλεηξν ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη φινη νη αλαγξαθφκελνη παξάγνληεο ζπλδπαζηηθά, 

δειαδή ε δηαθήκηζε ε νπνία ζα πείζεη ηνπο θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ ηα πξντφληα 

ηνπο, ε επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο, εξγαδφκελνπο, πειάηεο θιπ., ε δεκηνπξγία 

κηαο θαιήο εηθφλαο ρσξίο λα πεηζηνχλ θαη‟ αλάγθε νη θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο θαη ε ελίζρπζε ηεο θήκεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ην παξάγεη. Δπνκέλσο, 

γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο κίαο επηρείξεζεο, δελ θαίλεηαη φηη νη θαηαλαισηέο ηηο 

απνδίδνπλ κνλάρα ζε έλα θίλεηξν. 

ηαλ ζεσξψ φηη θίλεηξν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ην θέξδνο ε εηθφλα πνπ έρσ 

γηα  ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη: 

Πίλαθαο 20: Καηαλνκή γηα ην αλ ε εηθόλα ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη όηαλ θίλεηξν 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ην θέξδνο.  

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

Πνιχ αξλεηηθά 29 23,0 23,0 

Μάιινλ αξλεηηθά 60 47,6 70,6 

Οχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά 35 27,8 98,4 

Μάιινλ Θεηηθά 1 ,8 99,2 

Πνιχ Θεηηθά 1 ,8 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

Απφ ηνλ πίλαθα απηφλ, παξαηεξείηαη φηη ην 70,6% ησλ θαηαλαισηψλ ζεσξεί φηη ε 

εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε φηαλ θίλεηξν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο είλαη ε 

θεξδνθνξία επεξεάδεηαη απφ ιίγν έσο πνιχ αξλεηηθά, πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

θαηαλαισηέο αμηνινγνχλ αξλεηηθά ην γεγνλφο φηαλ κία επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη γηα 

ην θέξδνο ηεο, αγλνψληαο ηελ πξνζθνξά ηεο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

ηαλ ζεσξψ φηη ζθνπφο ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εηθφλα πνπ έρσ γηα ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη: 
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Πίλαθαο 21: Καηαλνκή γηα ην αλ ε εηθόλα ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη όηαλ θίλεηξν 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε πξνζθνξά ζην θνηλσληθό ζύλνιν 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

Πνιχ αξλεηηθά 2 1,6 1,6 

Μάιινλ αξλεηηθά 7 5,6 7,1 

Οχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά 16 12,7 19,8 

Μάιινλ Θεηηθά 44 34,9 54,8 

Πνιχ Θεηηθά 57 45,2 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

ηελ πεξίπησζε απηή επηβεβαηψλεηαη ελ κέξεη ην απνηέιεζκα ηεο πξνεγνχκελεο 

εξψηεζεο (νη θαηαλαισηέο αμηνινγνχλ αξλεηηθά ηηο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

φηαλ ην θίλεηξν είλαη ην θέξδνο). πσο πξνθχπηεη, θαη‟ επέθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο 

εξψηεζεο,  ην 80,1% ησλ θαηαλαισηψλ δηακνξθψλνπλ κία ζεηηθή εηθφλα φηαλ ν 

ζθνπφο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Έρσ θαιή εηθφλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

αθφκε θαη αλ απηέο δελ ζπλδένληαη κε πξνζθνξά πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν: 

 
 

Γξάθεκα 7: Κπθιηθό Γηάγξακκα θαηαλνκήο γηα ην αλ νη θαηαλαισηέο έρνπλ θαιή εηθόλα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, αθόκε θαη αλ απηέο δε ζηνρεύνπλ ζηε πξνζθνξά ηνπο 

πξνο ην θνηλσληθό ζύλνιν 
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πσο πξνθχπηεη, ην 57,14% ησλ θαηαλαισηψλ ζεσξεί φηη νη θαηαλαισηέο 

δηακνξθψλνπλ ζεηηθή εηθφλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο, φηαλ απηέο πξνβαίλνπλ ζε 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, αθφκα θαη αλ δελ ζπλδένληαη απηέο απαξαίηεηα κε ηε 

πξνζθνξά πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Αληίζεηα, ην 42,86% ζεσξεί φηη δελ έρεη θαιή 

εηθφλα γηα απηφ ην γεγνλφο. Σν απνηέιεζκα απηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη θαηαλαισηέο 

δελ ζπλδένπλ ηηο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ απνθιεηζηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν (ή ην θέξδνο αλ αλαηξέμνπκε ζηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα) αιιά 

θαη κε άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ επηθέξνπλ πην έκκεζα απνηειέζκαηα, πηζαλψο ηελ 

βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηηο δξάζεηο θαη 

ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο θιπ.  

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ ρνξεγίεο πξνηηκψ: 

Πίλαθαο 22: Καηαλνκή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ όηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ ρνξεγίεο 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

Να κελ ην επηθνηλσλνχλ ζηα 

Μέζα ελεκέξσζεο θαη ηα 

social media 

50 39,7 39,7 

Να ην επηθνηλσλνχλ ζηα Μέζα 

ελεκέξσζεο θαη ηα social 

media 

76 60,3 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία (60,3%) ησλ 

θαηαλαισηψλ δήισζε φηη φηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ ρνξεγίεο πξνηηκνχλ λα ην 

επηθνηλσλνχλ ζηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηα social media. 
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4.5  Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο (θήκεο) ζηελ 

πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ 

ην ηκήκα απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ επίδξαζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο (θήκεο) ζηελ πηζηφηεηα ησλ 

πειαηψλ. 

 

Γηα λα κείλσ πξνζεισκέλνο ζε κηα επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηεο ιακβάλσ ππ' φςηλ 

ηε θήκε ηεο εηαηξείαο: 

Πίλαθαο 23: Καηαλνκή γηα ην αλ ν θαηαλαισηήο ιακβάλεη ππόςε ηε θήκε ηεο εηαηξείαο ώζηε λα κείλεη 

πξνζεισκέλνο ζε κηα επηρείξεζε 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

Καζφινπ 3 2,4 2,4 

Λίγν 7 5,6 7,9 

Μέηξηα 34 27,0 34,9 

Πνιχ 65 51,6 86,5 

Πάξα Πνιχ 17 13,5 100,0 

χλνιν 126 100,0  

  

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα απηφλ, ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ (65,1%) 

ιακβάλνπλ απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ππφςε ηε θήκε ηεο εηαηξείαο ψζηε λα κείλνπλ 

πξνζεισκέλνη ζε απηή. 

ηαλ κηα επηρείξεζε έρεη θαιή θήκε εμαθνινπζψ λα αγνξάδσ ζπζηεκαηηθά ηα 

πξντφληα ηεο: 

Πίλαθαο 24: Καηαλνκή γηα ην αλ ν θαηαλαισηήο εμαθνινπζεί λα αγνξάδεη ζπζηεκαηηθά ηα πξντόληα ηεο 

επηρείξεζεο, όηαλ απηή έρεη θαιή θήκε 
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 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

Καζφινπ 2 1,6 1,6 

Λίγν 5 4,0 5,6 

Μέηξηα 34 27,0 32,5 

Πνιχ 60 47,6 80,2 

Πάξα Πνιχ 25 19,8 100,0 

χλνιν 126 100,0  

  

Ο πίλαθαο απηφο δείρλεη φηη ην 67,4% ησλ θαηαλαισηψλ αγνξάδεη ζπζηεκαηηθά ηα 

πξντφληα κηαο επηρείξεζεο, φηαλ απηή έρεη θαιή θήκε άξα θαίλεηαη πσο ππάξρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο θήκεο ζηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ. 

Έρσ ζηακαηήζεη λα αγνξάδσ έλα πξντφλ επεηδή επεξεάζηεθε ε γλψκε κνπ γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη: 

 

Γξάθεκα 8: Κπθιηθό δηάγξακκα θαηαλνκήο ηνπ αλ ν θαηαλαισηήο έρεη ζηακαηήζεη λα αγνξάδεη έλα πξντόλ 

επεηδή επεξεάζηεθε ε γλώκε ηνπ από ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη. 

 

πσο θαίλεηαη, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (84,92%) ησλ αηφκσλ ζεσξνχλ φηη ε 

γλψκε ηνπο πξάγκαηη επεξεάδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε πνπ παξάγεη έλα πξντφλ ζε 
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ηέηνην βαζκφ πνπ ηνπο έρεη νδεγήζεη ζην λα ζηακαηήζνπλ λα αγνξάδνπλ ην πξντφλ 

απηφ. 

 

Απνδέρνκαη κηα κάξθα πνπ έρεη θαιή θήκε αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα αγνξάδσ 

ζπζηεκαηηθά ηα πξντφληα ηεο. 

 

Γξάθεκα 9: Κπθιηθό δηάγξακκα θαηαλνκήο ηνπ αλ ν θαηαλαισηήο απνδέρεηαη κηα κάξθα πνπ έρεη θαιή 

θήκε, ρσξίο όκσο απηό λα ζεκαίλεη όηη ζα αγνξάδεη ζπζηεκαηηθά ηα πξντόληα ηεο. 

 

πσο θαίλεηαη απφ ην γξάθεκα απηφ, ην 88,10% ζπκθσλνχλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πξφηαζε ελψ κφιηο ην 11,90% δειψλνπλ φηη εθφζνλ κία κάξθα έρεη θαιή θήκε, ζα 

αγνξάδνπλ ζπζηεκαηηθά θαη ηα πξντφληα απηήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη είηε νη 

θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε θήκε κηαο επηρείξεζεο φηαλ ήδε 

έρνπλ αγνξάζεη κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα πξντφληα ηεο (είλαη πειάηεο) θαη ε θήκε 

ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά ζηελ πηζηφηεηα είηε φηη ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ εθηφο ηεο θήκεο (ή θαη ηα δχν ζπλδπαζηηθά). 
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Γηα λα αγνξάζσ ζπζηεκαηηθά έλα πξντφλ ιακβάλσ ππ' φςηλ: 

Πίλαθαο 25: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ νη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ ππόςε γηα λα 

αγνξάζνπλ ζπζηεκαηηθά έλα πξντόλ. 

 

 N 
Διάρηζηε 

Σηκή 

Μέγηζηε 

Σηκή 
Μέζνο Σππ. Απφθιηζε 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο 126 1,00 4,00 2,8810 ,91745 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 126 1,00 4,00 3,5635 ,57266 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 126 1,00 4,00 3,2698 ,75273 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην παξάγεη 126 ,00 4,00 2,4762 ,95259 

 

χκθσλα κε ηε ινγηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζηνλ Πίλαθα 8, νη ηηκέο ηνπ κέζνπ φξνπ 

ππνδειψλνπλ φηη νη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ ππφςε ζε κεγάιν βαζκφ ηε ηηκή, ηελ 

πνηφηεηα, ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ηε θήκε ηεο επηρείξεζεο γηα λα 

αγνξάζνπλ ζπζηεκαηηθά έλα πξντφλ. Καηά θχξην ιφγν δε, ζεσξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη 

ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ σο ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο θαη ζπγθξηηηθά ιηγφηεξν ηε 

ηηκή ηνπ πξντφληνο θαη ηε θήκε ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη είηε νη 

θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε θήκε κηαο επηρείξεζεο φηαλ ήδε 

έρνπλ αγνξάζεη κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα πξντφληα ηεο (είλαη πειάηεο) θαη ε θήκε 

ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά ζηελ πηζηφηεηα είηε φηη ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ εθηφο ηεο θήκεο (ή θαη ηα δχν ζπλδπαζηηθά). 

Γηα λα ζπζηήζσ έλα πξντφλ ζε ηξίηνπο ιακβάλσ ππ' φςηλ: 

Πίλαθαο 26: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ νη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ ππόςε γηα λα 

ζπζηήζνπλ έλα πξντόλ ζε ηξίηνπο. 

 

 N 
Διάρηζηε 

Σηκή 

Μέγηζηε 

Σηκή 
Μέζνο Σππ. Απφθιηζε 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο 126 ,00 4,00 2,7778 1,03452 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 126 1,00 4,00 3,5873 ,61018 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 126 1,00 4,00 3,2063 ,85152 
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Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 
126 ,00 4,00 2,3889 1,08791 

 

Οκνίσο φπσο θαη ζηνλ Πίλαθα 19, νη ηηκέο ηνπ κέζνπ φξνπ ππνδειψλνπλ φηη νη 

θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ ππφςε ζε κεγάιν βαζκφ ηε ηηκή, ηελ πνηφηεηα, ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ηε θήκε ηεο επηρείξεζεο γηα λα ζπζηήζνπλ 

έλα πξντφλ ζε ηξίηνπο. Καηά θχξην ιφγν, ζεσξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ σο ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο θαη ζπγθξηηηθά ιηγφηεξν ηε ηηκή ηνπ πξντφληνο 

θαη ηε θήκε ηεο επηρείξεζεο. 

ηακαηάσ λα αγνξάδσ έλα πξντφλ φηαλ παχεη λα κε ηθαλνπνηεί: 

Πίλαθαο 27: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ νη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ ππόςε γηα λα 

ζηακαηήζνπλ λα αγνξάδνπλ έλα πξντόλ. 

 

 N 
Διάρηζηε 

Σηκή 

Μέγηζηε 

Σηκή 
Μέζνο Σππ. Απφθιηζε 

Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο 126 ,00 4,00 2,8571 1,00967 

Ζ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 126 1,00 4,00 3,6508 ,58402 

Ζ ρξεζηκφηεηά ηνπ 126 1,00 4,00 3,3254 ,74651 

Ζ θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην παξάγεη 126 ,00 4,00 2,5397 1,10744 

 

Οκνίσο, νη ηηκέο ηνπ κέζνπ φξνπ ππνδειψλνπλ φηη νη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ 

ππφςε ζε κεγάιν βαζκφ ηε ηηκή, ηελ πνηφηεηα, ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο, θαζψο 

θαη ηε θήκε ηεο επηρείξεζεο γηα λα ζηακαηήζνπλ λα αγνξάδνπλ έλα πξντφλ, φηαλ ηα 

θξηηήξηα απηά δελ ηνπο ηθαλνπνηνχλ. Καηά θχξην ιφγν, ζεσξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ σο ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο θαη ζπγθξηηηθά ιηγφηεξν ηε ηηκή 

ηνπ πξντφληνο θαη ηε θήκε ηεο επηρείξεζεο. 

ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα επηρείξεζε εκπηζηεχνκαη πεξηζζφηεξν ηα πξντφληα ηεο: 
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Γξάθεκα 10: Κπθιηθό δηάγξακκα θαηαλνκήο γηα ην αλ νη θαηαλαισηέο εκπηζηεύνληαη ηα πξντόληα κηαο 

επηρείξεζεο όηαλ ηε γλσξίδνπλ θαιά. 

 

 πσο πξνθχπηεη, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (92,86%) ησλ θαηαλαισηψλ 

ζεσξεί φηη εκπηζηεχεηαη πεξηζζφηεξν ηα πξντφληα κηαο επηρείξεζεο φηαλ ηε γλσξίδεη 

θαιά ελψ κφιηο ην 7,14% ζεσξεί φηη δελ εκπηζηεχεηαη ηα πξντφληα κηαο επηρείξεζεο, 

αθφκε θαη αλ ηελ γλσξίδεη θαιά. 

ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα κάξθα θάλσ επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο: 

Πίλαθαο 28: Καηαλνκή ηνπ αλ νη θαηαλαισηέο πξνβαίλνπλ ζε επαλαιακβαλόκελεο αγνξέο όηαλ γλσξίδνπλ 

θαιά κία κάξθα 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

Λίγν 3 2,4 2,4 

Μέηξηα 34 27,0 29,4 

Πνιχ 71 56,3 85,7 

Πάξα Πνιχ 18 14,3 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

πσο πξνθχπηεη, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (70,6%) δήισζε φηη φηαλ γλσξίδεη 

θαιά κία κάξθα, ηφηε πξνβαίλεη απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ζε επαλαιακβαλφκελεο 

αγνξέο. 



183 

 

 

Γηα λα θάλσ επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο πξέπεη λα έρσ θαη θαιή εηθφλα θαη λα είκαη 

ηαπηφρξνλα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πξντφλ: 

 
 

Γξάθεκα 11: Κπθιηθό δηάγξακκα θαηαλνκήο γηα ην αλ νη θαηαλαισηέο θάλνπλ επαλαιακβαλόκελεο αγνξέο 

εθόζνλ έρνπλ θαιή εηθόλα θαη είλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη από ην πξντόλ. 

 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξείηαη φηη ην 73,81% ζπκθσλνχλ κε ηελ 

παξαπάλσ πξφηαζε ελψ ην ππφινηπν 26,19% δήισζε φηη δελ πξέπεη λα έρνπλ 

απαξαίηεηα θαιή εηθφλα θαη λα είλαη ηαπηφρξνλα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πξντφλ ψζηε 

λα θάλνπλ επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο.   

 

     4.6   Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ απφθαζε 

αγνξάο 

 

ην ηκήκα απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ επίδξαζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ απφθαζε αγνξάο. 
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Απνθαζίδσ λα αγνξάζσ έλα πξντφλ επεξεαδφκελνο απφ: 

Πίλαθαο 29: Καηαλνκή ησλ παξαγόλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην αλ νη θαηαλαισηέο απνθαζίδνπλ λα 

αγνξάζνπλ έλα πξντόλ 

 

 N 
Διάρηζη

ε Σηκή 

Μέγηζη

ε Σηκή 
Μέζνο 

Σππ. 

Απφθιηζε 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ έληππν 

Σχπν 
126 ,00 4,00 1,5794 1,02257 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ Σχπν 
126 ,00 4,00 2,1905 ,94415 

Υνξεγίεο  πνπ θάλεη ε επηρείξεζε 126 ,00 4,00 1,7460 1,13092 

ρφιηα πνπ θάλεη ε ίδηα ε επηρείξεζε ζηα 

social media 
126 ,00 4,00 1,7540 1,18448 

ρφιηα πνπ θάλνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ην 

πξντφλ θαη ηελ επηρείξεζε  ζηα social media 
126 ,00 4,00 2,9841 ,90319 

 

 

ηνλ πίλαθα απηφλ παξαηεξείηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε ινγηθή πνπ έρεη πηνζεηεζεί ζε 

απηνχ ηνπ είδνπο ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε, νη θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα 

επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα ζρφιηα πνπ θάλνπλ άιινη θαηαλαισηέο γηα ην 

πξντφλ θαη ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη ζηα social media (κ=2,9841), θαζψο θαη 

απφ δεκνζηεχκαηα ζηνλ ειεθηξνληθφ Σχπν (κ=2,1905). Αληίζεηα, δελ θαίλεηαη λα 

επεξεάδνληαη απφ δεκνζηεχκαηα ζηνλ έληππν Tχπν, απφ ηηο ρνξεγίεο ηεο επηρείξεζεο 

θαη απφ ηα ζρφιηα πνπ θάλεη ε ίδηα ε επηρείξεζε ζηα social media. 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε ρνξεγίεο επεξεάδεη ηελ απφθαζή κνπ λα αγνξάζσ 

ην πξντφλ: 

Πίλαθαο 30: Καηαλνκή ηνπ αλ επεξεάδεηαη ε απόθαζε ηνπ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ην πξντόλ, όηαλ ε 

επηρείξεζε ζπκκεηέρεη ζε ρνξεγίεο. 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 
Πνιχ αξλεηηθά 1 ,8 ,8 

Μάιινλ αξλεηηθά 15 11,9 12,7 
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Οχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά 36 28,6 41,3 

Μάιινλ Θεηηθά 67 53,2 94,4 

Πνιχ Θεηηθά 7 5,6 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

Με ηελ εξψηεζε απηή επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί κεκνλσκέλα ε επίδξαζε ησλ 

ρνξεγηψλ ζηελ απφθαζε αγνξάο. Ο πίλαθαο ησλ απνηειεζκάησλ δείρλεη φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ (53,2%) επεξεάδεηαη κάιινλ ζεηηθά γηα λα αγνξάζεη 

ην πξντφλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε ρνξεγίεο. Αληίζεηα, ην 28,6% 

δήισζε φηη δελ επεξεάδεηαη νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά ελψ ην ππφινηπν 12,7% 

δήισζε φηη επεξεάδεηαη κάιινλ έσο πνιχ αξλεηηθά. Σν απνηέιεζκα απηφ δείρλεη φηη 

νη ρνξεγίεο παίδνπλ θάπνην ξφιν θαη  επεξεάδνπλ ηειηθά ηνλ θαηαλαισηή αιιά φρη 

ζε ηέηνην βαζκφ φζν ηνλ επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεχκαηα ζηνλ ειεθηξνληθφ Σχπν θαη ηα 

ζρφιηα ησλ πειαηψλ ζηα social media (word of mouth). 

Δπεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ έλα πξντφλ απφ αλαξηήζεηο θαη ζρφιηα πνπ βιέπσ ζε: 

Πίλαθαο 31: Καηαλνκή ηνπ αλ νη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη θαη αγνξάδνπλ έλα πξντόλ από αλαξηήζεηο θαη 

ζρόιηα ζηα social media. 

 
N 

Διάρηζηε 

Σηκή 

Μέγηζηε 

Σηκή 
Μέζνο Σππ. Απφθιηζε 

Facebook 126 ,00 4,00 2,4841 ,90981 

Twitter 126 ,00 4,00 ,8413 ,97499 

Instagram 126 ,00 3,00 ,8333 ,91869 

Youtube 126 ,00 4,00 1,6905 1,08417 

 

Με ηελ εξψηεζε απηή αλαδεηνχληαη ιεπηνκεξέζηεξα πιεξνθνξίεο γηα ην πνηα 

ζπγθεθξηκέλα social media επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο θαηαλαισηέο. πσο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα απηφλ, θαίλεηαη πσο νη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη ζρεηηθά 

πνιχ κφλν απφ ην Facebook (κ=2,4841) θαη φρη ηφζν απφ ην Twitter, ην Instagram θαη 

ην Youtube. 
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Απνθαζίδσ λα αγνξάζσ έλα πξντφλ φηαλ κέζσ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(δεκνζηεχκαηα ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ Σχπν, ρνξεγίεο, social media) ιακβάλσ: 

Πίλαθαο 32: Καηαλνκή ηνπ αλ νη θαηαλαισηέο απνθαζίδνπλ λα αγνξάζνπλ έλα πξντόλ, επεξεαδόκελνη από 

ηηο δεκόζηεο ζρέζεηο 

 

 N 
Διάρηζηε 

Σηκή 

Μέγηζηε 

Σηκή 
Μέζνο Σππ. Απφθιηζε 

Αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα απηφ 126 ,00 4,00 2,7460 ,90276 

πρλή ελεκέξσζε γηα ηηο 

δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο 
126 ,00 4,00 1,8492 1,02033 

Πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα απηφ 126 ,00 4,00 2,4365 1,03147 

 

Ο πίλαθαο απηφο δείρλεη φηη νη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

αθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ γηα ην πξντφλ κέζσ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(κ=2,7460), θαζψο θαη απφ πνιιέο πιεξνθνξίεο (2,4365). Αληίζεηα, θαίλεηαη λα 

επεξεάδνληαη ιηγφηεξν απφ ηελ ζπρλή ελεκέξσζε γηα ηηο δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

Έρσ αξρίζεη λα αγνξάδσ θάπνην πξντφλ επεηδή έρσ κάζεη θάηη θαιφ γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη: 

Πίλαθαο 33: Καηαλνκή ηνπ αλ νη θαηαλαισηέο έρνπλ αξρίζεη λα αγνξάδνπλ θάπνην πξντόλ επεηδή έρνπλ 

κάζεη θάηη θαιό γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη. 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

Γηαθσλψ Απφιπηα 5 4,0 4,0 

Γηαθσλψ 9 7,1 11,1 

Οχηε Γηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 17 13,5 24,6 

πκθσλψ 55 43,7 68,3 

πκθσλψ απφιπηα 40 31,7 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ θαηαλαισηψλ 

(75,4%) ζεσξεί φηη πξάγκαηη ε απφθαζε αγνξάο επεξεάδεηαη φηαλ έρεη αθνχζεη θάηη 

ζεηηθφ γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη. 
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ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ επεξεάδνκαη 

θαη αγνξάδσ ηα πξντφληα ηνπο: 

Πίλαθαο 34: Καηαλνκή ηνπ αλ νη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη θαη αγνξάδνπλ ηα πξντόληα όηαλ νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ηα παξάγνπλ θάλνπλ πξσηόηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

 πρλφηεηα 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα (%) 

 

Καζφινπ 12 9,5 9,5 

Λίγν 25 19,8 29,4 

Μέηξηα 50 39,7 69,0 

Πνιχ 29 23,0 92,1 

Πάξα Πνιχ 10 7,9 100,0 

χλνιν 126 100,0  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ην 39,7% ησλ θαηαλαισηψλ ζεσξνχλ 

φηη επεξεάδνληαη θαη αγνξάδνπλ ηα πξντφληα ζε κέηξην βαζκφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ θάλνπλ πξσηφηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Δπηπιένλ, ην 29,4% απηψλ δελ 

θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη αξθεηά ελψ ην ππφινηπν 31% επεξεάδεηαη αξθεηά. Καηά 

ζπλέπεηα, ε εηθφλα ζε απηή ηε πεξίπησζε δελ παξνπζηάδεηαη ηφζν μεθάζαξε θαη άξα 

κάιινλ ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ε απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε απηή ηε 

πεξίπησζε είλαη κέηξηνο.  

 

4.7. Έιεγρνο Δξεπλεηηθψλ Τπνζέζεσλ 

 

ην ζεκείν απηφ δηεξεπλψληαη θαη ειέγρνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο εξεπλεηηθνχο 

ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ απηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηνηρεία επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθά 

κεηαμχ ηνπο εξγαιεία (φρη θαη‟ αλάγθε κε ζηαηηζηηθή επαγσγή) αλάινγα κε ηε 

δηαηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ε κέζνδνο θαη ηα 
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απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν ηεο θάζε εξεπλεηηθήο ππφζεζεο. εκεησηένλ φηη 

παξνπζηάδνληαη κφλν ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ελψ 

νη ζρεηηθνί πίλαθεο παξνπζηάδνληαη κφλν ζην πξφγξακκα SPSS. 

1
η
 Ερεσνηηική Υπόθεζη. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξψηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ-εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηή ηελ 

ππφζεζε. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη κεηαβιεηέο απηέο, θαζψο θαη νη πεξηζζφηεξεο 

ζηελ αλάιπζε, είλαη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο, δηεμήρζε έιεγρνο ζπζρέηηζεο ζχκθσλα 

κε ην θξηηήξην ηεο ζηαηηζηηθήο Υ
2
, ν νπνίνο είλαη έλαο εηδηθφο έιεγρνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηε πεξίπησζε γηα ηελ χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ δχν 

θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ. Ζ εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε αθφινπζε: 

 Ζ0: Ζ εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

 Ζ1: Ζ εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ. 

 

Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο 1α, 1β θαη 1γ: 
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Πίλαθαο 1α: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Υ
2 

ηεο πξψηεο ππφζεζεο, ε νπνία αθνξά ζηελ 

επηξξνή πνπ αζθνχλ ζηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ιακβάλεη κέζσ ησλ social media, ηνπ Σχπνπ θαη ησλ ρνξεγηψλ θαη πσο απηή 

επεξεάδεηαη αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηε ζπρλφηεηα πνπ απηή 

παξέρεηαη.  

 Απφ δεκνζηεχκαηα θαη άξζξα ζηα 

Μέζα Δλεκέξσζεο. 

N X
2
 P-value 

Μηα επηρείξεζε ε νπνία δηαρέεη αλαθξηβή 

ζηνηρεία γηα ηα πξντφληα ηεο ζηνλ Σχπν 

θαη ηα social media (facebook, instagram 

θιπ) επεξεάδεη ηελ άπνςή κνπ γηα απηήλ 

126 0,043 0,836 

Αμηνινγψ ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν, ρνξεγίεο, e-pr) 

απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο γηα λα κε 

πιεξνθνξήζεη γηα ηα πξντφληα ή ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο. 

126 0,137 0,711 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλεη πξσηφηππεο 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε εηθφλα 

πνπ δηακνξθψλσ γηα απηέο επεξεάδεηαη. 

126 2,321 0,128 

Πίλαθαο 1β: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Υ
2 

γηα ηελ πξψηε δηεξεπλεηηθή ππφζεζε φζνλ 

αθνξά ζηελ επηξξνή πνπ έρνπλ νη πιεξνθνξίεο απφ δεκνζηεχκαηα θαη ζρφιηα ζηα 

social media ζηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. 

 Απφ δεκνζηεχκαηα θαη ζρφιηα ζηα social 

media. 

N X
2
 P-value 

Μηα επηρείξεζε ε νπνία δηαρέεη 

αλαθξηβή ζηνηρεία γηα ηα πξντφληα ηεο 

ζηνλ Σχπν θαη ηα social media 

(facebook, instagram θιπ) επεξεάδεη 

ηελ άπνςή κνπ γηα απηήλ 

126 0,252 0,616 

Αμηνινγψ ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν, ρνξεγίεο, e-

pr) απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο 

126 0,011 0,917 
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γηα λα κε πιεξνθνξήζεη γηα ηα 

πξντφληα ή ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλεη πξσηφηππεο 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε εηθφλα 

πνπ δηακνξθψλσ γηα απηέο 

επεξεάδεηαη (θαζφινπ, ιίγν, κέηξηα, 

πνιχ, πάξα πνιχ). 

126 0,633 0,426 

 

Πίλαθαο 1γ: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Υ
2 

ηεο πξψηεο δηεξεπλεηηθήο ππφζεζεο φζνλ 

αθνξά ηελ επηξξνή ηεο εηθφλαο γηα κηα επηρείξεζε, κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο 

ρνξεγίεο πνπ καζαίλσ φηη θάλεη. 

 Απφ ηηο ρνξεγίεο πνπ καζαίλσ φηη 

θάλεη. 

N X
2
 P-value 

Μηα επηρείξεζε ε νπνία δηαρέεη αλαθξηβή 

ζηνηρεία γηα ηα πξντφληα ηεο ζηνλ Σχπν 

θαη ηα social media (facebook, instagram 

θιπ) επεξεάδεη ηελ άπνςή κνπ γηα απηήλ 

126 0,644 0,422 

Αμηνινγψ ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν, ρνξεγίεο, e-pr) 

απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο γηα λα κε 

πιεξνθνξήζεη γηα ηα πξντφληα ή ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο. 

126 0,106 0,745 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλεη πξσηφηππεο 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε εηθφλα 

πνπ δηακνξθψλσ γηα απηέο επεξεάδεηαη 

(θαζφινπ, ιίγν, κέηξηα, πνιχ, πάξα 

πνιχ). 

126 0,145 0,704 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο παξαπάλσ Πίλαθεο, νη 

ηηκέο ησλ ηξηψλ ειέγρσλ Υ
2
 πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε θνξά, θαζψο θαη ηα 

αληίζηνηρα P-value, νδεγνχλ ζε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα αθνχ 

παξνπζηάδνληαη παληνχ κεγαιχηεξα ηνπ 0.05. πκπεξαζκαηηθά, ε εηθφλα πνπ έρεη ν 

θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ επηξξνήο απφ ηα δηάθνξα 
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κέζα ελεκέξσζεο(Πίλαθαο 1α), απφ ηα social media (Πίλαθαο 1β) θαη απφ ηηο 

ρνξεγίεο (Πίλαθαο 1γ), δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη φηαλ κηα 

επηρείξεζε δηαρέεη αλαθξηβή ζηνηρεία, κε ην αλ θάλεη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ δεκφζησλ ζρέζεσλ ηεο θαη κε ην αλ θάλεη πξσηφηππεο ελέξγεηεο ζηνλ 

ηνκέα απηφλ.  

Άξα, ζε απηή ηε πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη δεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε Ζ0, δειαδή 

φηη ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη γηα ηελ επηρείξεζε δελ έρεη ηφζν κεγάιε ζρέζε κε ηε 

πνηφηεηα θαη ηε πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη, θάηη πνπ ίζσο λα 

νθείιεηαη ζε πξνζσπηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο.  

2
η
 Ερεσνηηική Υπόθεζη. 

ηε πεξίπησζε θαη ηεο δεχηεξεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ-εξσηήζεσλ φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, δειαδή 

δηεξεπλήζεθε ην αλ ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε 

επεξεάδεηαη φηαλ ππάξρεη ππνςία χπαξμεο  ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θέξδνο. Ζ 

εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε αθφινπζε: 

 Ζ0: Ζ ζχλδεζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο δελ 

επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο. 

 Ζ1: Ζ ζχλδεζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο 

επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο. 

Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2: 

Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Υ
2 

γηα ηε δεχηεξε δηεξεπλεηηθή ππφζεζε. 

 ηαλ ζεσξψ φηη θίλεηξν ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ είλαη ην θέξδνο, ε εηθφλα πνπ 

έρσ γηα ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη. 
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N X
2
 P-value 

Αληηκεησπίδσ κε θαρππνςία ηα θίλεηξα 

πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

πινπνηήζνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ. 

126 10,017 0,002 

Θεσξψ φηη θίλεηξν ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

(δηαθήκηζε, επηθνηλσλία κε νκάδεο 

ελδηαθέξνληνο, δεκηνπξγία θαιήο 

εηθφλαο, ελίζρπζε θήκεο, φια ηα 

παξαπάλσ ). 

126 9,833 0,002 

ηαλ ζεσξψ φηη ζθνπφο ησλ ελεξγεηψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εηθφλα πνπ έρσ γηα 

ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη (θαζφινπ, 

ιίγν, κέηξηα, πνιχ, πάξα πνιχ). 

126 0,873 0,35 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δείρλνπλ φηη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

εηθφλαο πνπ δηακνξθψλεηαη γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηεο θαρππνςίαο γηα ηα θίλεηξα 

πνπ ηηο σζνχλ ζηελ επηινγή ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ (Υ
2
=10,017, P-value=0,002). 

Αθφκε,  νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηνπιάρηζηνλ ηε 

δηαθήκηζε θαη/ή ηελ επηθνηλσλία κε ηηο άιιεο νκάδεο ελδηαθέξνληνο, ηε δεκηνπξγία 

θαιήο εηθφλαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο θήκεο(Υ
2
=9,833, P-value=0,002). Σα 

ηειεπηαία απηά ζηνηρεία ίζσο ζπλδένληαη έκκεζα κε ην θέξδνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ιηγφηεξν κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη ε 

εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ζπλνιηθά ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά φηαλ νη ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ζρεηίδνληαη κε 

θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο ή ηελ ππνςία φηη θξχβνληαη θεξδνζθνπηθνί ιφγνη, άξα 

γίλεηαη δεθηή ε ππφζεζε Ζ1. 
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3
η
 Ερεσνηηική Υπόθεζη. 

      ε απηή ηε πεξίπησζε δηεμήρζε έλαο έιεγρνο φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. 

Δηδηθφηεξα, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ζπζρέηηζεο γηα ην αλ ε εηθφλα πνπ 

δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο επεξεάδεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη ηελ 

πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ κηαο επηρείξεζεο.  

Ζ εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε αθφινπζε: 

 Ζ0: H ζχλδεζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο δελ επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

 Ζ1: H ζχλδεζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε. 

Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3: 

Πίλαθαο 3: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Υ
2 

γηα ηελ ηξίηε δηεξεπλεηηθή ππφζεζε. 

 ηαλ ζεσξψ φηη ζθνπφο ησλ ελεξγεηψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε πξνζθνξά 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εηθφλα πνπ 

έρσ γηα ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη. 

N X
2
 P-value 

Έρσ θαιή εηθφλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

θάλνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

αθφκε θαη αλ απηέο δελ ζπλδένληαη κε 

πξνζθνξά πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

126 0,877 0,349 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ ρνξεγίεο 

πξνηηκψ λα ην επηθνηλσλνχλ/λα κελ ην 

επηθνηλσλνχλ. 

126 0,399 0,53 
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Απφ ηνλ έιεγρν ηεο ζπζρέηηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (εδψ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

θξηηήξην ηνπ Linear-by-linear association ιφγσ ηνπ φηη γίλεηαη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

θαηεγνξηθήο θαη νλνκαζηηθήο κεηαβιεηήο), δηαπηζηψζεθε φηη θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αθνχ 

ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο δελ επεξεάδεηαη απφ ην αλ ε επηρείξεζε 

ζηνρεχεη ζηελ πξνζθνξά ηεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Υ
2
=0,877, P-value=0,349). 

Οκνίσο, ην αλ ε επηρείξεζε επηθνηλσλεί ή φρη ηηο ρνξεγηθέο ηεο δξάζεηο δελ δείρλεη 

λα επεξεάδεη ηελ εηθφλα ησλ θαηαλαισηψλ (Υ
2
=0,399, P-value=0,528). πλεπψο, 

γίλεηαη δεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε(Ζ0). 

 

4
η
 Ερεσνηηική Υπόθεζη. 

 

ε απηή ηε πεξίπησζε δηεμήρζε έλαο έιεγρνο φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. 

Δηδηθφηεξα, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ζπζρέηηζεο γηα ην αλ ν θαηαλαισηήο, 

αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηε θήκε ηεο εηαηξείαο κέλεη 

πξνζεισκέλνο ζε απηή, εμαθνινπζεί λα αγνξάδεη ζπζηεκαηηθά ηα πξντφληα ηεο, έρεη 

ζηακαηήζεη λα αγνξάδεη ηα πξντφληα επεηδή έρεη επεξεαζηεί αξλεηηθά ε γλψκε ηνπ ή 

απνδέρεηαη κία κάξθα πνπ έρεη θαιή θήκε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζα αγνξάδεη 

ζπζηεκαηηθά ηα πξντφληα ηεο. εκεησηένλ φηη γηα ηηο δχν ηειεπηαίεο κεηαβιεηέο, 

επεηδή είλαη νλνκαζηηθέο, ην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηφ ηνπ linear-by-

linear association ελψ γηα ηε πξψηε πεξίπησζε ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ηνπ Pearson 

ζχκθσλα κε ην θξηηήξην Υ
2 

. 

Ζ εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε αθφινπζε: 
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 Ζ0: Σν επίπεδν πηζηφηεηαο πνπ δείρλεη ν θαηαλαισηήο ζηελ επηρείξεζε θαη ηα 

πξντφληα ηεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα απηήλ. 

 Ζ1: Σν επίπεδν πηζηφηεηαο πνπ δείρλεη ν θαηαλαισηήο ζηελ επηρείξεζε θαη ηα 

πξντφληα ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα απηήλ. 

Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 4: 

Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Υ
2 

γηα ηελ ηέηαξηε δηεξεπλεηηθή ππφζεζε. 

 Γηα λα κείλσ πξνζεισκέλνο ζε κηα 

επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηεο 

ιακβάλσ ππ' φςηλ ηε θήκε ηεο 

εηαηξείαο 

N X
2
 P-value 

ηαλ κηα επηρείξεζε έρεη θαιή θήκε 

εμαθνινπζψ λα αγνξάδσ ζπζηεκαηηθά ηα 

πξντφληα ηεο. 
126 103.757 <0.001 

Έρσ ζηακαηήζεη λα αγνξάδσ έλα πξντφλ 

επεηδή επεξεάζηεθε ε γλψκε κνπ γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη. 
126 2.958 0.085 

Απνδέρνκαη κηα κάξθα πνπ έρεη θαιή 

θήκε αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα 

αγνξάδσ ζπζηεκαηηθά ηα πξντφληα ηεο. 
126 0.059 0.808 

 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη, φηαλ ν θαηαλαισηήο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε θήκε 

ηεο εηαηξείαο, εμαθνινπζεί ηαπηφρξνλα λα αγνξάδεη ζπζηεκαηηθά θαη ηα πξντφληα ηεο 

(Υ
2
=103.75, P-value<0.001), σζηφζν δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κε 

ηηο άιιεο δχν κεηαβιεηέο ζχκθσλα κε ην θξηηήξην linear-by-linear association(P-

value=0.085 θαη P-value=0.808 γηα ηνλ δεχηεξν θαη ηξίην έιεγρν αληίζηνηρα). 

Δπνκέλσο, ε ππφζεζε Ζ0 γίλεηαη δεθηή ζε απηή ηε πεξίπησζε, φηη δειαδή ην επίπεδν 

πηζηφηεηαο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο ζηελ επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηεο δελ 

εμαξηάηαη απαξαίηεηα απφ ηελ εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα απηήλ αιιά κπνξεί 
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λα νθείιεηαη θαη ζε άιινπο παξάγνληεο φπσο π.ρ. απφ ηε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηελ 

ρξεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο θ.α. 

5
η
 Ερεσνηηική Υπόθεζη. 

Ζ πηζηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη ζε έλα πξντφλ πεξηιακβάλεη ηξεηο 

πεξηπηψζεηο: 

 Σελ ζπζηεκαηηθή αγνξά ελφο πξντφληνο. 

 Σε ζχζηαζε ελφο πξντφληνο ζε ηξίηνπο. 

 Σε δηαθνπή αγνξάο ηνπ πξντφληνο. 

Γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δηεμήρζεζαλ νη αληίζηνηρνη έιεγρνη 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ κεηαμχ ηεο ηηκήο ηνπ 

πξντφληνο, ηεο ρξεζηκφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θήκεο ηεο επηρείξεζεο, αλά δχν 

θάζε θνξά. Ο έιεγρνο απηφο πξαγκαηνπνηήζεθε αλά δεχγε θαζψο αθνξά ην ίδην 

ζχλνιν αηφκσλ. 

Ζ βαζηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε αθφινπζε: 

 Ζ0: Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο, ε ρξεζηκφηεηα, ε πνηφηεηα, ε εηαηξηθή εηθφλα δελ 

επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ. 

 Ζ1: Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο, ε ρξεζηκφηεηα, ε πνηφηεηα, ε εηαηξηθή εηθφλα επεξεάδνπλ 

δηαθνξεηηθά ηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο 5α, 5β θαη 5γ: 

 

 

 

 



197 

 

 

Πίλαθαο 5α: Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπζηεκαηηθήο αγνξάο ελφο πξντφληνο 

χγθξηζε Μέζσλ 
Γηαθνξά 

κέζσλ 

Std. Error 

Mean 
t-test p-value 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο - Σελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 
-0,68254 0,09337 -7,310 <0,001 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο - Σε 

ρξεζηκφηεηά ηνπ 
-0,38889 0,10689 -3,638 <0,001 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο - Σε 

θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 

0,40476 0,11166 3,625 <0,001 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο - 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 
0,29365 0,06673 4,401 <0,001 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο - 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 

1,08730 0,09156 11,875 <0,001 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ - Σε θήκε 

ηεο επηρείξεζεο πνπ ην παξάγεη 
0,79365 0,10347 7,670 <0,001 

Πίλαθαο 5β: Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ζχζηαζεο ελφο πξντφληνο ζε ηξίηνπο 

χγθξηζε Μέζσλ 
Γηαθνξά 

κέζσλ 

Std. Error 

Mean 
t-test p-value 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο - Σελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 
-0,80952 0,10186 -7,947 <0,001 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο - Σε 

ρξεζηκφηεηά ηνπ 
-0,42857 0,11180 -3,833 <0,001 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο - Σε 

θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 

0,38889 0,11490 3,384 <0,001 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο - 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 
0,38095 0,08193 4,650 <0,001 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο - 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 

1,19841 0,10572 11,336 <0,001 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ - Σε θήκε 

ηεο επηρείξεζεο πνπ ην παξάγεη 
0,81746 0,12210 6,695 <0,001 
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Πίλαθαο 5γ: Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαθνπήο αγνξάο ελφο πξντφληνο 

χγθξηζε Μέζσλ 
Γηαθνξά 

κέζσλ 

Std. Error 

Mean 
t-test p-value 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο - Σελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 
-0,7936 1,09776 -8,115 <0,001 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο - Σε 

ρξεζηκφηεηά ηνπ 
-0,4682 1,25019 -4,204 <0,001 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο - Σε 

θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 

0,31746 1,36030 2,620 <0,001 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο - 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 
0,32540 0,83742 4,362 <0,001 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο - 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 

1,1111 1,15393 10,808 <0,001 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ - Σε θήκε 

ηεο επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 

0,78571 1,22381 7,207 <0,001 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φηη ε ηηκή πηζαλφηεηαο P-value 

ήηαλ πνιχ θνληά ζην κεδέλ (P-value<0.001) θαη άξα απηφ δειψλεη φηη ε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ελ ιφγσ κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά πνιχ ζεκαληηθή 

θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζηε θάζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξζεθε 

θαη πνπ αθνξνχλ γεληθψο ηε πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ. Δπνκέλσο, ζε απηή ηε 

πεξίπησζε απνξξίπηεηαη ε Ζ0. πκπεξαζκαηηθά, ε ηηκή ηνπ πξντφληνο, ε 

ρξεζηκφηεηα, ε πνηφηεηα, ε εηαηξηθή εηθφλα επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ηελ πηζηφηεηα 

ησλ πειαηψλ. 
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6
η
 Ερεσνηηική Υπόθεζη. 

ε απηή ηε πεξίπησζε δηεμήρζε έιεγρνο ζπζρέηηζεο ζχκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή Υ
2
. 

Δηδηθφηεξα, ειέγρζεθε ε ππφζεζε ηνπ αλ, νη ηζρπξνί δεζκνί ηνπ θαηαλαισηή κε ηε 

κάξθα, ζπλδέεηαη κε κία θαιή εηθφλα θαη κε απμεκέλα επίπεδα πηζηφηεηαο πξνο ηελ 

επηρείξεζε.  

πγθεθξηκέλα ε εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε αθφινπζε: 

 Ζ0: Οη ηζρπξνί δεζκνί ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ κάξθα δελ επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα θαη 

ηα επίπεδα πηζηφηεηαο πνπ έρεη γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Ζ1: Οη ηζρπξνί δεζκνί ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ κάξθα επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα θαη ηα 

επίπεδα πηζηφηεηαο πνπ έρεη γηα ηελ επηρείξεζε. 

Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 6: 

 

Πίλαθαο 6: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Υ
2 

γηα ηελ έθηε δηεξεπλεηηθή ππφζεζε. 

 ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα κάξθα θάλσ 

επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο. 

N X
2
 P-value 

ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα επηρείξεζε 

εκπηζηεχνκαη πεξηζζφηεξν ηα πξντφληα 

ηεο. 

126 7,327 0,007 

Γηα λα θάλσ επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο 

πξέπεη λα έρσ θαη θαιή εηθφλα θαη λα 

είκαη ηαπηφρξνλα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο 

απφ ην πξντφλ. 

126 0,427 0,013 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ (ν νπνίνο έγηλε ζχκθσλα κε ην θξηηήξην linear-

by-linear association ιφγσ ηνπ φηη νη δχν εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ δηαηάμηκεο) 

έδεημαλ φηη ε ηηκή πηζαλφηεηαο είλαη ρακειή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. πγθεθξηκέλα, 

νη ηζρπξνί δεζκνί ηνπ θαηαλαισηή κε ηε κάξθα, επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 
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ηελ θαιή εηθφλα (Υ
2
=0.427, P-value=0.013) θαη ηα επίπεδα πηζηφηεηαο πξνο ηελ 

επηρείξεζε (Υ
2
=7.327, P-value=0.007), άξα γίλεηαη δεθηή ε ππφζεζε Ζ1. 

7
η
 Ερεσνηηική Υπόθεζη. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο έβδνκεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, δηεμήρζεζαλ έιεγρνη ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο: 

α) ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηελ εξψηεζε «Απνθαζίδσ λα αγνξάζσ έλα πξντφλ επεξεαδφκελνο απφ …», 

θαζψο θαη  

β) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εξψηεζε «Δπεξεάδνκαη 

θαη αγνξάδσ έλα πξντφλ απφ αλαξηήζεηο θαη ζρφιηα πνπ βιέπσ ζε…».  

ζν γηα ηελ εξψηεζε «Ζ ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε ρνξεγίεο επεξεάδεη 

ηελ απφθαζή κνπ λα αγνξάζσ ην πξντφλ…», ιήθζεθε κνλάρα ππφςε ε ηηκή 

ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο θαζψο ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηπηψζεηο. Ζ βαζηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ 

ειέγρεηαη είλαη ε αθφινπζε: 

 Ζ0: Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (επαθή κε ηα 

Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr (δεκνζηεχζεηο θαη αιιειεπίδξαζε ζηα 

social media) δελ επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ηελ απφθαζε αγνξάο. 

 Ζ1: Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (επαθή κε ηα 

Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr (δεκνζηεχζεηο θαη αιιειεπίδξαζε ζηα 

social media) επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ηελ απφθαζε αγνξάο. 
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Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο 7α θαη 7β: 

Πίλαθαο 7α: Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ 

ζηελ εξψηεζε «Απνθαζίδσ λα αγνξάζσ έλα πξντφλ επεξεαδφκελνο απφ …»  

χγθξηζε Μέζσλ 
Γηαθνξά 

κέζσλ 

Std. Error 

Mean 
t-test p-value 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

έληππν Σχπν - Γεκνζηεχκαηα 

πνπ βιέπσ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

Σχπν 

-0,61111 0,09692 -6,305 <0,001 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

έληππν Σχπν - Υνξεγίεο πνπ 

θάλεη ε επηρείξεζε 

-0,16667 0,12786 -1,303 0,19 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

έληππν Σχπν - ρφιηα πνπ 

θάλεη ε ίδηα ε επηρείξεζε ζηα 

social media 

-0,17460 0,14168 -1,232 0,22 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

έληππν Σχπν - ρφιηα πνπ 

θάλνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ην 

πξντφλ θαη ηελ επηρείξεζε ζηα 

social media 

-1,40476 0,11109 -12,646 <0,001 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ Σχπν - Υνξεγίεο 

πνπ θάλεη ε επηρείξεζε 

0,44444 0,11187 3,973 <0,001 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ Σχπν - ρφιηα πνπ 

θάλεη ε ίδηα ε επηρείξεζε ζηα 

social media 

0,43651 0,11574 3,771 <0,001 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ Σχπν - ρφιηα πνπ 

θάλνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ην 

πξντφλ θαη ηελ επηρείξεζε ζηα 

social media 

-0,79365 0,08457 -9,385 <0,001 
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Υνξεγίεο πνπ θάλεη ε 

επηρείξεζε - ρφιηα πνπ θάλεη ε 

ίδηα ε επηρείξεζε ζηα social 

media 

-0,00794 0,11127 -0,071 0,04 

Υνξεγίεο πνπ θάλεη ε 

επηρείξεζε - ρφιηα πνπ 

θάλνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ην 

πξντφλ θαη ηελ επηρείξεζε ζηα 

social media 

-1,23810 0,10892 -11,367 <0,001 

ρφιηα πνπ θάλεη ε ίδηα ε 

επηρείξεζε ζηα social media - 

ρφιηα πνπ θάλνπλ νη 

θαηαλαισηέο γηα ην πξντφλ θαη 

ηελ επηρείξεζε ζηα social 

media 

-1,23016 0,11165 -11,018 <0,001 

 

Πίλαθαο 7β: Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ 

ζηελ εξψηεζε «Δπεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ έλα πξντφλ απφ αλαξηήζεηο θαη ζρφιηα 

πνπ βιέπσ ζε…». 

χγθξηζε Μέζσλ 
Γηαθνξά 

κέζσλ 

Std. Error 

Mean 
t-test p-value 

     
Facebook - Twitter 1,64286 0,11010 14,921 <0,001 

Facebook - 

Instagram 
1,65079 0,11728 14,076 <0,001 

Facebook - 

Youtube 
0,79365 0,12206 6,502 <0,001 

Twitter - Instagram 0,00794 0,09326 0,085 0,03 

Twitter - Youtube -0,84921 0,10694 -7,941 <0,001 

Instagram - 

Youtube 
-0,085714 0,09476 -9,045 <0,001 

Facebook - Twitter 1,64286 0,11010 14,921 <0,001 
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Απφ ηνλ έιεγρν απηφλ πξνέθπςε φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ γηα ηε θάζε 

εξψηεζε θαη γηα θάζε δεχγνο κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P-value<0,05) 

θαη άξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

πξναλαθεξζείζαο εξψηεζεο (“Ζ ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε ρνξεγίεο επεξεάδεη 

ηελ απφθαζή κνπ λα αγνξάζσ ην πξντφλ”)είλαη ίζε κε 3,5079, ηηκή πνπ ππνδειψλεη 

κάιινλ ζεηηθή επηξξνή, ζπλεπάγεηαη φηη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ (επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr (δεκνζηεχζεηο θαη 

αιιειεπίδξαζε ζηα social media) επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ηελ απφθαζε αγνξάο. 

Δπνκέλσο γίλεηαη δεθηή ε ππφζεζε Ζ1. 

8
η
 Ερεσνηηική Υπόθεζη. 

ηε πεξίπησζε απηή δηεμήρζε έιεγρνο ζπζρέηηζεο ζχκθσλα κε ην θξηηήξην Υ
2
 γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ ε απφθαζε αγνξάο ηνπ θαηαλαισηή, είηε επεηδή έρεη κάζεη θάηη θαιφ 

γηα ηελ επηρείξεζε είηε φηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο ελέξγεηεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη, δειαδή αλάινγα κε ην 

αλ νη πιεξνθνξίεο είλαη αθξηβείο, πνιιέο θαη ππάξρεη ζπρλή ελεκέξσζε γηα ηηο 

δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα ε εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε 

αθφινπζε: 

 Ζ0: Ζ απφθαζε αγνξάο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ιακβάλεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη. 

 Ζ1: Ζ απφθαζε αγνξάο ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη ν 

θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη. 

Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο 8α, 8β θαη 8γ: 

Πίλαθαο 8α: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Υ
2 

γηα ηελ φγδνε δηεξεπλεηηθή ππφζεζε. 
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 Αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα απηφ. 

N X
2
 P-value 

Έρσ αξρίζεη λα αγνξάδσ θάπνην πξντφλ 

επεηδή έρσ κάζεη θάηη θαιφ γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη. 

126 25,229 0,036 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

επεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ ηα πξντφληα 

ηνπο. 

126 30,569 0,015 

 

Πίλαθαο 8β: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Υ
2 

γηα ηελ φγδνε δηεξεπλεηηθή ππφζεζε. 

 πρλή ελεκέξσζε γηα ηηο δξάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. 

N X
2
 P-value 

Έρσ αξρίζεη λα αγνξάδσ θάπνην πξντφλ 

επεηδή έρσ κάζεη θάηη θαιφ γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη. 

126 39,32 0,001 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

επεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ ηα πξντφληα 

ηνπο. 

126 47,94 <0,001 

 

Πίλαθαο 8γ: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Υ
2 

γηα ηελ φγδνε δηεξεπλεηηθή ππφζεζε. 

 Πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα απηφ. 

N X
2
 P-value 

Έρσ αξρίζεη λα αγνξάδσ θάπνην πξντφλ 

επεηδή έρσ κάζεη θάηη θαιφ γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη. 

126 30,036 0,018 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

επεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ ηα πξντφληα 

ηνπο. 

126 50,32 <0,001 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ νη έιεγρνη έδεημαλ φηη ε ηηκή 

πηζαλφηεηαο ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ Pearson X
2
 ήηαλ αξθεηά ρακειή ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο (P-value<0,05) γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη ε Ζ0. πλεπψο, ε 

απφθαζε αγνξάο ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ιακβάλεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη. 

Καηά ζπλέπεηα, νη ππνζέζεηο νη νπνίεο γίλνληαη δεθηέο (σο πξνο ηελ Ζ1 πάληα) είλαη 

νη 2,5,6,7 θαη 8. 

  Ερευνθτικζσ Υποκζςεισ Ζλεγχοσ 

1θ 

Η0 Η εικόνα που ζχει ο καταναλωτισ για τθν επιχείρθςθ δεν ςχετίηεται 
με τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των πλθροφοριϊν που λαμβάνει 
μζςω των ςτρατθγικϊν δθμοςίων ςχζςεων. 
Η1 Η εικόνα που ζχει ο καταναλωτισ για τθν επιχείρθςθ ςχετίηεται με 
τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των πλθροφοριϊν που λαμβάνει μζςω 
των ςτρατθγικϊν δθμοςίων ςχζςεων. 

Δεκτι υπόκεςθ: Η0 Η εικόνα που ζχει ο 
καταναλωτισ για τθν επιχείρθςθ δεν ςχετίηεται 
με τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των 
πλθροφοριϊν που λαμβάνει μζςω των 
ςτρατθγικϊν δθμοςίων ςχζςεων. 

2θ 

Η0 Η ςφνδεςθ των ενεργειϊν δθμοςίων ςχζςεων με κερδοςκοπικοφσ 
λόγουσ δεν επθρεάηει τθν εικόνα που διαμορφϊνει ο καταναλωτισ. 
Η1 Η ςφνδεςθ των ενεργειϊν δθμοςίων ςχζςεων με κερδοςκοπικοφσ 
λόγουσ επθρεάηει τθν εικόνα που διαμορφϊνει ο καταναλωτισ. 

Δεκτι υπόκεςθ: Η1 Η ςφνδεςθ των ενεργειϊν 
δθμοςίων ςχζςεων με κερδοςκοπικοφσ λόγουσ 
επθρεάηει τθν εικόνα που διαμορφϊνει ο 
καταναλωτισ. 

3θ 

H0 H ςφνδεςθ των ενεργειϊν δθμοςίων ςχζςεων με δράςεισ εταιρικισ 
κοινωνικισ ευκφνθσ δεν επθρεάηει τθν εικόνα που διαμορφϊνει ο 
καταναλωτισ για τθν επιχείρθςθ. 
H1 H ςφνδεςθ των ενεργειϊν δθμοςίων ςχζςεων με δράςεισ εταιρικισ 
κοινωνικισ ευκφνθσ επθρεάηει τθν εικόνα που διαμορφϊνει ο 
καταναλωτισ για τθν επιχείρθςθ. 

Δεκτι υπόκεςθ: H0 H ςφνδεςθ των ενεργειϊν 
δθμοςίων ςχζςεων με δράςεισ εταιρικισ 
κοινωνικισ ευκφνθσ δεν επθρεάηει τθν εικόνα 
που διαμορφϊνει ο καταναλωτισ για τθν 
επιχείρθςθ. 

4θ 

Η0 Το επίπεδο πιςτότθτασ που δείχνει ο καταναλωτισ ςτθν επιχείρθςθ 
και τα προϊόντα τθσ δεν εξαρτάται από τθν εικόνα που ζχει για αυτιν. 
Η1 Το επίπεδο πιςτότθτασ που δείχνει ο καταναλωτισ ςτθν επιχείρθςθ 
και τα προϊόντα τθσ εξαρτάται από τθν εικόνα που ζχει για αυτιν. 

Δεκτι υπόκεςθ: Η0 Το επίπεδο πιςτότθτασ που 
δείχνει ο καταναλωτισ ςτθν επιχείρθςθ και τα 
προϊόντα τθσ δεν εξαρτάται από τθν εικόνα που 
ζχει ο καταναλωτισ για αυτιν. 

5θ 

Η0 Η τιμι του προϊόντοσ, θ χρθςιμότθτα, θ ποιότθτα, θ εταιρικι εικόνα 
δεν επθρεάηουν διαφορετικά τθν πιςτότθτα των πελατϊν. 
Η1 Η τιμι του προϊόντοσ, θ χρθςιμότθτα, θ ποιότθτα, θ εταιρικι εικόνα 
επθρεάηουν διαφορετικά τθν πιςτότθτα των πελατϊν. 

Δεκτι υπόκεςθ: Η1 Η τιμι του προϊόντοσ, θ 
χρθςιμότθτα, θ ποιότθτα, θ εταιρικι εικόνα 
επθρεάηουν διαφορετικά τθν πιςτότθτα των 
πελατϊν. 

6θ 

Η0 Οι ιςχυροί δεςμοί του καταναλωτι με τθν μάρκα δεν επθρεάηουν τθν 
εικόνα και τα επίπεδα πιςτότθτασ που ζχει για τθν επιχείρθςθ. 
Η1 Οι ιςχυροί δεςμοί του καταναλωτι με τθν μάρκα επθρεάηουν τθν 
εικόνα και τα επίπεδα πιςτότθτασ που ζχει για τθν επιχείρθςθ. 

Δεκτι υπόκεςθ: Η1 Οι ιςχυροί δεςμοί του 
καταναλωτι με τθν μάρκα επθρεάηουν τθν 
εικόνα και τα επίπεδα πιςτότθτασ που ζχει για 
τθν επιχείρθςθ. 
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7θ 

Η0 Η χριςθ διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν δθμοςίων ςχζςεων (επαφι με τα 
Μζςα ενθμζρωςθσ, χορθγίεσ, e-pr (δθμοςιεφςεισ και αλλθλεπίδραςθ 
ςτα social media) δεν επθρεάηει διαφορετικά τθν απόφαςθ αγοράσ. 
Η1 Η χριςθ διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν δθμοςίων ςχζςεων (επαφι με τα 
Μζςα ενθμζρωςθσ, χορθγίεσ, e-pr (δθμοςιεφςεισ και αλλθλεπίδραςθ 
ςτα social media) επθρεάηει διαφορετικά τθν απόφαςθ αγοράσ. 

Δεκτι υπόκεςθ: Η1 Η χριςθ διαφορετικϊν 
ςτρατθγικϊν δθμοςίων ςχζςεων (επαφι με τα 
Μζςα ενθμζρωςθσ, χορθγίεσ, e-pr (δθμοςιεφςεισ 
και αλλθλεπίδραςθ ςτα social media) επθρεάηει 
διαφορετικά τθν απόφαςθ αγοράσ 

8θ 

Η0 Η απόφαςθ αγοράσ δεν ςχετίηεται με τθν ποιότθτα των πλθροφοριϊν 
που λαμβάνει ο καταναλωτισ για τθν επιχείρθςθ που το παράγει. 
Η1 Η απόφαςθ αγοράσ ςχετίηεται με τθν ποιότθτα των πλθροφοριϊν 
που λαμβάνει ο καταναλωτισ για τθν επιχείρθςθ που το παράγει. 

Δεκτι υπόκεςθ: Η1 Η απόφαςθ αγοράσ 
ςχετίηεται με τθν ποιότθτα των πλθροφοριϊν 
που λαμβάνει ο καταναλωτισ για τθν επιχείρθςθ 
που το παράγει. 

 

5. Πνηνηηθή Αλάιπζε 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, παξάιιεια κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα θαη 

γηα ιφγνπο εκβάζπλζεο θαη επέθηαζεο ηεο γλψζεο ζην ζέκα,  πξαγκαηνπνηήζεθε 

πνηνηηθή έξεπλα ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα 

«Τθαληήο» (αιιαληηθά), «Bic» (μπξαθάθηα), «ΗΟΝ» (ζνθνιάηεο), «Perfetti 

(θαξακέιεο Mentos θιπ)» θαη «Barilla» (δπκαξηθά). Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

ηέζεθαλ δχν εξεπλεηηθνί ζηφρνη νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

1. Γηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ βαζκνχ πνπ νη ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr (δεκνζηεχζεηο θαη αιιειεπίδξαζε 

ζηα social media) αμηνπνηνχληαη απφ ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο  

2. Γηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ πνπ νη ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ  (επαθή κε ηα Μέζα 

ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr (δεκνζηεχζεηο θαη αιιειεπίδξαζε ζηα social media) 

επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Οη ελ ιφγσ εξεπλεηηθνί ζηφρνη αληηζηνηρνχλ ζε 10 ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φπσο 

απηέο πξνέθπςαλ απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα 

εξεπλψκελα πεδία. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο είλαη νη εμήο: 

-Οη ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. 
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-Ο βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην  e-pr, δειαδή ηηο online δεκφζηεο 

ζρέζεηο  (θπξίσο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο είλαη 

ην facebook, instagram θιπ) θαη ν βαζκφο ρξήζεο ηνπ απφ απηέο. 

-Σα εξγαιεία κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. 

-Ζ άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα δηαζέζηκα εξγαιεία κέηξεζεο θαη νη πξνηάζεηο 

ηνπο γηα ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

-H ζρέζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ην marketing. 

-Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία 

δηακνξθψλεηαη. 

- Γηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ πνπ νη ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ  (επαθή κε ηα Μέζα 

ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr (δεκνζηεχζεηο θαη αιιειεπίδξαζε ζηα social media) 

επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ 

-Ζ επίδξαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ θάλνπλ νη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ απφθαζε αγνξάο. 

-Ζ επίδξαζε ησλ ρνξεγηψλ θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ θάλνπλ νη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ απφθαζε αγνξάο. 

-Ζ ζρέζε ηεο πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ νη θαηαλαισηέο κέζσ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα ηελ επηρείξεζε κε ηελ απφθαζε αγνξάο. 

Γηα ιφγνπο επθνιίαο θσδηθνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο σο εμήο: ΗΟΝ: Δ1, Τθαληήο: 

Δ2, Bic: Δ3, Barilla: Δ4, Perfetti: Δ5. 
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5.1 Οη ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο 

         Αξρηθά ηέζεθε ε εηζαγσγηθή εξψηεζε αλ νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο 

πξαγκαηνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Ζ πιεηνςεθία θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε επηρεηξήζεηο απάληεζαλ φηη πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Δ1,Δ2, Δ4, Δ5).  

 

Χζηφζν, δελ δίλνπλ φιεο ηελ ίδηα ζεκαζία ζηελ έλλνηα «ζπζηεκαηηθά»: 

 

«Τπφ κία έλλνηα νη δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη ζηε θηινζνθία ηεο εηαηξείαο θαη επεξεάδεη 

φια ηα θνκκάηηα ηεο. Αιιά δελ θάλνπκε ζπζηεκαηηθά απηφ πνπ νη άιινη 

αληηιακβάλνληαη-πνιιέο θνξέο ιαλζαζκέλα ζηηο επηρεηξήζεηο -σο δεκφζηεο ζρέζεηο. Οη 

δεκφζηεο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα δελ είλαη πνιχ αλεπηπγκέλεο θαη εηδηθά παιαηφηεξα 

ππήξρε θαη παξεμήγεζε γηα ην ηη είλαη δεκφζηεο ζρέζεηο. Οη δεκφζηεο ζρέζεηο δελ είλαη 

έλα πάξηη ή έλα event. Δίλαη έλα θαζαξφ εξγαιείν marketing φπσο ε δηαθήκηζε πνπ 

ρηίδεη brand loyalty. Απηφο είλαη ν θχξηνο ζθνπφο» (Δ1). 

 

ηε ζπλέρεηα θαη δεδνκέλνπ φηη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ήηαλ εμαξρήο 

ελεκεξσκέλνη φηη κειεηψληαη ηξεηο ζπγθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο (e-pr, ρνξεγίεο, επαθή 

κε Μέζα ελεκέξσζεο) εξσηήζεθαλ πνηεο ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν γεληθά (θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ηξεηο κειεηψκελεο 

ζηξαηεγηθέο ηεο έξεπλαο).  Απφ ηηο απαληήζεηο πξνέθπςε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηξεηο 

κειεηψκελεο ζηξαηεγηθέο αιιά ε θάζε επηρείξεζε δίλεη δηαθνξεηηθή πξνηεξαηφηεηα 
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ζηελ θαζεκηά ελψ πξνέθπςαλ θάπνηεο αθφκε ζηξαηεγηθέο φπσο είλαη ην lobbying, ε 

ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο θαη εθζέζεηο αιιά θαη ε έλλνηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο (ΔΚΔ), ηελ νπνία παξά ην γεγνλφο φηη ε βηβιηνγξαθία ηελ δηαθνξνπνηεί απφ 

ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ε ΔΚΔ εληάζζεηαη 

ζε απηέο. Μάιηζηα, ρξεζηκνπνηνχλ σο βαζηθφ κέζνλ πινπνίεζεο ηεο ΔΚΔ ηηο 

ρνξεγίεο. 

Σέζεθε ινηπφλ, αξρηθά, κηα  αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε : «Πνηέο ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξν; ». Καη νη πέληε επηρεηξήζεηο αλέθεξαλ φηη 

θάλνπλ e-pr, ρνξεγίεο θαη επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο. Χο πξνο ηε βαξχηεηα πνπ 

δίλνπλ ζηηο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθέο, νη δχν δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζην e-pr θαη 

δεπηεξεπφλησο ζηηο ρνξεγίεο (Δ1, Δ4) , νη άιιεο δχν ζηα Μέζα ελεκέξσζεο θαη 

δεπηεξεπφλησο ζηα social media (Δ2, Δ5) θαη ε κία ζηηο ρνξεγίεο θαη δεπηεξεπφλησο 

ζην e-pr (Δ3). Παξαηίζεληαη θάπνηα απνζπάζκαηα ελδεηθηηθά:  

«Πξσηίζησο (θάλνπκε) e-pr θαη κεηά ρνξεγίεο. Υξεζηκνπνηνχκε θαη ην newsletter ην 

νπνίν είλαη βαζηθφ e-pr θνκκάηη . Έρνπκε πάλσ απφ 50.000 παξαιήπηεο /ηδηψηεο πνπ 

καζαίλνπλ γηα λέα ηεο εηαηξείαο, αιιαγέο ζε ζπζθεπαζίεο, ελεκεξψλνληαη γηα ηα 

πξντφληα. Σνπο έρνπκε καδέςεη ζηγά ζηγά, απφ ηα social media, ηνπο δηαγσληζκνχο θαη 

απφ απηνχο πνπ επηθνηλσλνχλ καδί καο. Όια απηά ηξνθνδνηνχλ ηε βάζε δεδνκέλσλ 

καο ε νπνία είλαη αξθεηά κεγάιε. Βέβαηα πάληα ππάξρεη ην ηεηξαγσλάθη γηα 

unsubscribe. Πνηέ δελ ρξεζηκνπνηνχκε άζρεηεο ιίζηεο γηαηί είλαη αλαμηφπηζηεο θαη 

πνιιέο θνξέο παξάλνκεο» (Δ1).  

«Πξψηα (καο ελδηαθέξεη) ην e-pr, δειαδή δεκνζηεχζεηο, αλαθνηλψζεηο θαη ζρφιηα ζηα 

social media, επηθνηλσλία κε ην θνηλφ κέζσ απηψλ. Μεηά, δηαηεξνχκε επαθή κε ηα 

Μέζα ελεκέξσζεο, παξαρσξνχληαη θάπνηεο ζπλεληεχμεηο, παξαθνινπζνχκε ηα άξζξα, 

ζηέιλνπκε πιεξνθφξεζε. Υνξεγίεο γίλνληαη, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Γηα 
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παξάδεηγκα, ε εηαηξεία είλαη αθαλήο ππνζηεξηθηήο ο ζην Roger Federer Foundation, 

έλα ίδξπκα πνπ βνεζάεη ηα παηδηά πνπ είλαη ζε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, λα 

κνξθσζνχλ θαη λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αζιεηηζκφ» (Δ4).  

Μάιηζηα ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε (Δ4) δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε ηελ νπνία δελ ηε ζπλδέεη κφλν κε ηηο ρνξεγίεο αιιά θαη κε άιιεο 

δξάζεηο φπσο ε  ππνζηήξημε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ή ε εθπαίδεπζε ηνπ 

θνηλνχ ζε ζέκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο: 

«ην πιαίζην ηεο ΔΚΔ - ζε επίπεδν νκίινπ - ππάξρεη γηα παξάδεηγκα ε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Food Bank ηεο Νέαο φπνπ κε κηα θηλεηή «θνπδίλα» πξνζθέξεηαη θαγεηφ ζε 

θαηνίθνπο δηαθφξσλ πεξηνρψλ (Μπξνχθιπλ, Μπξφλμ) πνπ ην έρνπλ αλάγθε. Αθφκε, 

ζπλεξγαδφκαζηε κε δηάθνξεο νκάδεο θνηλνχ φπσο είλαη ην λεαληθφ θνηλφ θαη νη άλεξγνη 

θαη ππνζηεξίδνπκε project ειβεηηθήο startup (included.com) ε νπνία απεπζχλεηαη ζε 

άηνκα πνπ άηνκα πνπ ςάρλνπλ γηα εξγαζία θαη φπνπ ππάιιεινη γξάθνπλ αλψλπκα ηελ 

άπνςή ηνπο γηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Αθφκε ζπλεξγαδφκαζηε κε 

ηηο γαιιηθέο ηξάπεδεο γηα λα πξνσζήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο δίθαηεο δηαηξνθήο (ηελ 

απνθπγή ζπαηάιεο ηξνθίκσλ θιπ)» (Δ4). 

πσο αλαθέξζεθε, δχν επηρεηξήζεηο δίλνπλ έκθαζε ζηα Μέζα ελεκέξσζεο 

θαη θαηφπηλ ζην e-pr:  

«Υξεζηκνπνηνχκε ηελ ηειεφξαζε θαη κεηά ην below the line. Απφ ηα Μέζα ελεκέξσζεο 

επηιέγνπκε ηελ ηειεφξαζε παξά ην γεγνλφο φηη σο Μέζνλ έρεη πέζεη. Ραδηφθσλν δελ 

θάλνπκε ηδηαίηεξα, νχηε ζπλεληεχμεηο δίλνπκε. Η επαθή κε ηα Μέζα είλαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλε. Δλεκεξψλνπκε κφλν φηαλ έρνπκε λα πνχκε θάηη νπζίαο. Κάλνπκε θαη 

ρνξεγίεο αιιά φρη πνιιέο. Κπξίσο ζε ηδξχκαηα. Πηζηεχνπκε ζην word of mouth θαη ηε 

δχλακε ησλ social media. Κάλνπκε δηαγσληζκνχο ζην Instagram, πξνσζνχκε 

ελεκεξσηηθφ, επράξηζην, ρξεζηηθφ πιηθφ γηα ηηο νκάδεο θνηλνχ καο φπσο είλαη π.ρ. νη 
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ζπληαγέο.  Βνεζνχλ ηα social media. ηέιλνπλ εξσηήζεηο θαη απαληνχκε. Δίλαη πάξα 

πνιχ κεγάιε ε επηθνηλσλία, πξνζπαζνχκε λα ηθαλνπνηνχκε ηα πεξηζζφηεξα αηηήκαηα» 

(Δ2). 

«Κπξίσο έρνπκε επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, sites, 

ηειεφξαζε …Σα social media έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, εκείο απαληνχκε ζε αηηήκαηα 

εληφο κηαο ψξαο θαη επηδηψθνπκε ηελ επαθή κε ην θνηλφ. Βέβαηα, θάλνπκε θαη ρνξεγίεο 

φπσο θάλακε πξφζθαηα ζην Colour day festival ή ρνξεγίεο ζε αζιεηηθά γεγνλφηα. 

Δθηφο απφ απηά, θάλνπκε αξθεηέο δξάζεηο εηαηξηθήο επζχλεο θαη πξνζθνξάο ζηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα φπσο είλαη ν θαζαξηζκφο δαζψλ, ε ζπκκεηνρή ζε αγψλεο δξφκνπ κε 

θάπνηνλ ζθνπφ (π.ρ. θαηά  ηνπ θαξθίλνπ θιπ)» (Δ5). 

Ζ ηειεπηαία απφ ηηο πέληε επηρεηξήζεηο δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο ρνξεγίεο θαη θαηφπηλ 

ζην e-pr ελψ ε επαθή κε ηα Μέζα είλαη θάπσο πην ππνηνληθή: 

«Κάλνπκε θπξίσο ρνξεγίεο, ζε αξθεηά απμεκέλν βαζκφ. Κάλνπκε θαη αξθεηφ e-pr κέζσ 

facebook, videos, youtube, twitter. Eπαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο έρνπκε ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ, θπξίσο ζην θνκκάηη πνπ αθνξά θάπνηεο ζπλεληεχμεηο απφ ζηειέρε 

ηεο επηρείξεζήο καο, ηελ παξνπζίαζε θάπνηαο παηέληαο, ησλ πξνγξακκάησλ R & D. 

Δλλνείηαη βέβαηα φηη ε εηαηξεία είλαη πάληα ζηε δηάζεζε ησλ αλζξψπσλ ηνπ Σχπνπ θαη 

απαληάεη ζηα αηηήκαηά ηνπο, θάηη πνπ ηνπο πξνηξέπνπκε λα θάλνπλ θαη κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο καο» (Δ3). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κία επηρείξεζε απφ ηηο πέληε έδεημε αξλεηηθή 

απέλαληη ζηελ επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο:  

«Απφ ηελ άιιε, ηελ επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο ζρεδφλ ηελ απνθεχγνπκε. Δίλαη 

πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο. Έρεη έλα πςειφ πξνθίι ε επηρείξεζε. Γερφκαζηε πνιιέο 

θξνχζεηο απφ δεκνζηνγξάθνπο γηα ζπλεληεχμεηο απφ ην Γ. Δίλαη ζηε θηινζνθία καο λα 



212 

 

 

κελ δίλνπκε ζπλεληεχμεηο θαη λα κελ πξνβάινπκε μερσξηζηά ζηειέρε. Η επαθή κε ηα 

Μέζα δειαδή δελ είλαη έληνλε.» (Δ1). 

 

5.1. 1. Lobbying, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, δηαγσληζκνί θαη απεπζείαο επαθή κε ηνλ 

θαηαλαισηή θαη ην εζσηεξηθφ θνηλφ 

Αθφκε, πέξαλ απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κειεηά ε παξνχζα εξγαζία, ε 

κία (Δ2) απάληεζε φηη θάλεη επηπιένλ lobbying, εθδειψζεηο θαη φηη ζπκκεηέρεη ζε 

εθζέζεηο ελψ ζεκείσζε φηη ηελ ελδηαθέξνπλ θαη νη εζσηεξηθέο δεκφζηεο ζρέζεηο φπσο 

είλαη ε επαθή κε ηνπο ζπλεξγάηεο, ηνπο ππαιιήινπο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο 

πσιεηέο ηεο. 

«Γηνξγαλψλνπκε events γεπζηγλσζίαο π.ρ. ζην ζνχπεξ κάξθεη Βαζηιφπνπινο. Αιιά 

πεγαίλνπκε θαη έλα βήκα παξαπέξα. Έρνπκε απεπζείαο επαθή κε ηνλ θαηαλαισηή ή ηνλ 

πσιεηή καο θαη ηνλ πξνκεζεπηή φηαλ ρξεηαζηεί. Καη απηφ είλαη γηα εκάο ε πξαγκαηηθή 

θαη νπζηαζηηθή έλλνηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Αλ γίλεη παξάπνλν απφ θαηαλαισηή, 

δελ ζα απαληήζνπκε κφλν αιιά ζα πάκε λα ηνλ επηζθεθηνχκε, λα μεδηαιχλνπκε, λα 

εμεγήζνπκε. Δπηπιένλ, φπσο ζαο είπα ζπκκεηέρνπκε ζε εθζέζεηο, θάλνπκε events θαη 

lobbying θαη δίλνπκε κεγάιε έκθαζε ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. Τπάξρεη κηα 

εζηθή. Βγαίλεη ζηελ πνξεία,  ην μέξνπλ φινη νη ζπλεξγάηεο. ρεηίδεηαη κε ηελ εηθφλα ηεο 

εηαηξείαο. Δίκαζηε παληνχ αιιά φρη κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Πάκε θαιά. 

Δκείο πνπιάκε ζηνπο έκπνξνπο, ηα ζνππεξ κάξθεη (αιιαληηθά). Σν κεγάιν πνζνζηφ δελ 

πνπιάεη ζην ξάθη. Τπάξρνπλ νη πσιεηέο ςπγείσλ ζην ρχκα πξντφλ νη νπνίνη είλαη πνιχ 

ελζνπζηαζκέλνη απφ εκάο, αλ θάλεηο έξεπλα. Δίλαη νη θαιχηεξνη γλψζηεο. Έρνπκε 

επαθή κε ζπλεξγάηεο. Όιεο νη εηαηξείεο ην θάλνπλ ην θάλνπλ. Απηνί έρνπλ ηα πηζηεχσ 

ηνπο. Ό,ηη ηξψλε,  ην κεηαθέξνπλ ζην θνηλφ. Έρνπκε πεηχρεη word of mouth. Δίλαη ζέκα 
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πεπνίζεζεο δηθήο ηνπο. Υσξίο κάιηζηα λα θάλνπκε πξνζθνξέο κεγάιεο ζηνπο 

θαηαλαισηέο. 

Όζνλ αθνξά ζην lobbying, ζηηο ΗΠΑ φπνπ θάλνπκε άλνηγκα έρνπκε επαθέο. Έρνπκε 

γξαθεία εθεί θαη αλζξψπνπο πνπ θαινχλ θφζκν, πειάηεο, έρνπλ επαθή κε ηηο ηνπηθέο 

αξρέο, ηελ θνηλσλία. Κάλνπκε εμαγσγέο ζε πάλσ απφ 25 ρψξεο. ηα πεξίπηεξα 

εθζέζεσλ καο βιέπνπλ πειάηεο. Δθεί θιείλνπκε επί ηφπνπ ζπκθσλίεο. ηελ θνπιηνχξα 

ηεο εηαηξείαο είλαη λα έρεη επαθή κε φιεο ηηο νκάδεο θνηλνχ. ε φια ηα επίπεδα. 

Γηαπξνζσπηθή επαθή. Σα πξντφληα βαζίδνληαη ζηελ θνπιηνχξα θάζε ρψξαο» (Δ2). 

Ζ Δ4 αλαθέξεηαη ζε δηαγσληζκνχο θαη εθδειψζεηο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί 

ζην πιαίζην ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ηηο 

δξάζεηο ηεο νπνίαο ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ηηο εληάζζεη ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο:  

«Κάλνπκε επίζεο πνιινχο δηαγσληζκνχο θαη εηδηθέο εθδειψζεηο φπνπ έρνπκε επαθή κε 

ην θνηλφ φπσο είλαη π.ρ. ην Carbonara Day ή ην Viva Italia φπνπ παξνπζηάδνληαη 

ζπληαγέο θαη δσληαλή καγεηξηθή ζε κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα ηεο Αζήλαο» (Δ4).  

 

5.2. Ζ εμνηθείσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην e-pr (κέζσ facebook, instagram θ.ιπ.) θαη 

ν βαζκφο ρξήζεο ηνπ απφ απηέο 

Αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθείσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην e-pr κέζσ ησλ social media 

θαη ην βαζκφ ρξήζεο απφ απηέο, παξαηεξείηαη γεληθψο φηη νη επηρεηξήζεηο είλαη πνιχ 

εμνηθεησκέλεο κε ηε ρξήζε e-pr θαη ζπλάκα ην ρξεζηκνπνηνχλ ζε πάξα πνιχ κεγάιν 

βαζκφ. πσο ππνζηήξημαλ φιεο νη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο ηα social media:  

«Σν e-pr είλαη ε πξψηε θαη βαζηθφηεξε ζηξαηεγηθή ηελ νπνία εθαξκφδνπκε. αθψο θαη 

είκαζηε εμνηθεησκέλνη θαη ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο παξαθνινπζνχλ φιεο ηηο εμειίμεηο 

θαη ηα λέα εξγαιεία κε ελεκεξψζεηο θαη ζεκηλάξηα» (Δ1).  
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«Σν  ρξεζηκνπνηνχκε ζπρλά ην e-pr θαζψο ην επηβάιιεη ε εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο»(Δ2). 

«Σα social media θαη ην digital έρνπλ γίλεη πιένλ απαξαίηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ην 

facebook είλαη πνιχ άκεζν. Γξάθεη ν θφζκνο ηελ άπνςή ηνπ, απαληάκε, έρνπκε άκεζε 

επαθή, καζαίλνπκε ηη πηζηεχεη γηα ηελ εηαηξεία, ηη ηνλ ελνριεί, ηη ζέιεη… Σα 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα φιεο ηηο γθάκεο πξντφλησλ» (Δ3). 

«Έρνπκε πνιχ έληνλε παξνπζία ζηα social media»(Δ4). 

«Δίκαζηε πνιχ εμνηθεησκέλνη κε ην e-pr. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ φιεο ηηο δξάζεηο καο αλ 

θνηηάμεηε ζην δηαδίθηπν θαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ζηηο ζειίδεο καο, ζην facebook θιπ» 

(Δ5). 

Μάιηζηα, θάπνηεο πηζηεχνπλ ζηε δηάδξαζε θαη ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο 

πειάηεο κέζσ ηνπ e-pr: «Μπαίλνπκε ζε δηάινγν, απαληάκε … καο απαληνχλ, καο 

ζηέιλνπλ θσηνγξαθίεο ζην instagram. Αζρνινχκαζηε. Τπάξρεη πνιχ κεγάιε δηάδξαζε 

πιένλ »(Δ1). Σν ίδην ζεκεηψλεη θαη ε Δ5: «Σα social media έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, 

εκείο απαληνχκε ζε αηηήκαηα εληφο κηαο ψξαο θαη επηδηψθνπκε ηελ επαθή κε ην θνηλφ». 

Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο σο εξγαιείν δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

δείρλεη λα είλαη επηβεβιεκέλε θαζψο έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ 

έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη ζε κεγάιε πνηθηιία ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ 

ελψ έλα επίζεο κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη κε ηα θνηλσληθά δίθηπα. 

Ηδηαίηεξα, απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίζηεθαλ ηα social media, νη επηρεηξήζεηο 

επηζπκνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα, πξνβάιινληαο ην φλνκα ηνπο ζην 

Facebook, ην Twitter, ην Instagram θ.α. κε απψηεξν ζθνπφ λα έξζνπλ πην θνληά ζε 

επηθνηλσλία κε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. πλήζσο, επεηδή ε ρξήζε ηνπο απαηηεί  

εηδηθέο γλψζεηο πάλσ ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, έρνπλ πξνζιεθζεί άηνκα 
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ηα νπνία έρνπλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζε απηφλ θαη έηζη κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη 

ηέηνηα δεηήκαηα κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν:  

«Δίκαζηε εμνηθεησκέλνη αιιά επεηδή απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο έρνπκε εηδηθφ 

άλζξσπν απφ ην marketing πνπ έρεη ζρεηηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία» (Δ2). 

5.3. Σα εξγαιεία κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

ε ζρέζε κε ηα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ζε γεληθέο γξακκέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

αξθεηά εξγαιεία. Με εμαίξεζε κία επηρείξεζε (Δ2), ε νπνία αλέθεξε φηη δελ 

ρξεζηκνπνηεί ηδηαίηεξα εξγαιεία κέηξεζεο παξά κφλν ειέγρεη ηνλ άκεζν αληίθηππν 

πνπ έρνπλ νη εθάζηνηε ελέξγεηεο ζηηο πσιήζεηο, νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα εξγαιεία κε πξνηεξαηφηεηα εθείλα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ην e-pr θαη ηα δηαδηθηπαθά κέζα κέηξεζεο. Έλα πξψην βαζηθφ έρεη λα θάλεη κε ην 

γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα ηα social media είηε απφ ηηο ίδηεο εηαηξείεο 

είηε απφ θάπνην εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ψζηε λα εμαρζνχλ αλαθνξέο (reports) ζρεηηθά 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ ρξεζηψλ ζηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο ησλ εηαηξεηψλ, ηα 

ζρφιηα θαη ηηο πξνηηκήζεηο πνπ έρνπλ εθθξάζεη κέζσ ησλ social media θ.α. 

«Σν e-pr κα πξνζθέξεη πνιιά εξγαιεία. Καηαξρήλ βαζηδφκαζηε ζηα google analytics 

πνπ παίξλνπκε. Αθφκα θαη ζηε free έθδνζε πξνζθέξνπλ πάξα πνιιά ζηνηρεία. 

Καηαξρήλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία  (απφ πνχ κπήθε  θάπνηνο,  αλ είλαη απφ ηελ Διιάδα 

θιπ).  ην marketing θαη ην pr καο ππνζηεξίδεη θαη κηα εηαηξεία, σο εμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο, ε νπνία επίζεο θάλεη έλα report θάζε κήλα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ 

επηζθέςεσλ, κε ην πφζν απμήζεθαλ νη θίινη καο ζην Instagram, ζην facebook, ζηα 

δηάθνξα θνηλσληθά δίθηπά καο, νπφηε παίξλνπκε ζπλερψο κεηξήζεηο» (Δ1). 
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«Κάηη πνπ είλαη ζρεηηθά εχθνιν θαη δελ παξαιείπνπκε λα ην θάλνπκε είλαη λα κεηξάκε 

ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ ζηα social media» (Δ3). 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά έιεγρνη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζε 

δηάθνξεο εθδειψζεηο ηηο νπνίεο δηνξγαλψλνπλ νη εηαηξείεο (open days), ζε ρνξεγίεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θι.π.,  κε απνηέιεζκα λα θαηαγξάθνπλ ηελ απήρεζε πνπ έρνπλ 

νη εθδειψζεηο θαη ηα θνηλσληθά γεγνλφηα ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  

«Όηαλ θάλνπκε άιιεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, φπσο π.ρ. εθδειψζεηο παίξλνπκε 

έλα γεληθφ feedback ηεο ζπκκεηνρήο αιιά φρη θάηη άιιν» (Δ1). 

«Διέγρνπκε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζε εθδειψζεηο φπσο είλαη ηα open days πνπ 

θάλνπκε, νη εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο είκαζηε ρνξεγνί» (Δ3). 

«Κξαηάκε, φηαλ είλαη εθηθηφ, αξρείν (πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ) απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηλνχ ζηηο εθδειψζεηο πνπ ζπκκεηάζρνπκε ή πνπ δηνξγαλψλνπκε» (Δ4). 

Μάιηζηα, παξαηεξείηαη θαη ζπλδπαζκφο κεζφδσλ φπσο ε ρξήζε ηνπ e-pr θαη ησλ 

social media γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζε εθδειψζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. «Πιένλ ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζε εθδειψζεηο ηηο νπνίεο 

δηνξγαλψλνπκε είηε νη ίδηνη είηε ζπκκεηέρνπκε σο ρνξεγνί είλαη πην εχθνια 

κεηξήζηκε θαζψο ππάξρνπλ ηα social media πνπ βνεζνχλ αιιά θαη φπσο φιεο νη 

εηαηξείεο έρνπκε ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα λα ζθπγκνκεηξήζνπκε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ θνηλνχ» (Δ5). 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θακπάληεο κέζσ 

ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο, banners θιπ. κε ζθνπφ ηε κέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά 

κε ην πφζα «θιηθ» έγηλαλ γηα ηηο ελ ιφγσ θακπάληεο θαη γεληθφηεξα ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ θνηλνχ γηα απηέο: «φηαλ θάλνπκε θακπάληεο display (ειεθηξνληθή δηαθήκηζε, 

banners, θιπ) πνπ δελ θάλνπκε πνιιέο, εθεί επεηδή είλαη φια ειεθηξνληθά, ζαθψο θαη 

κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε πνιχ θαιά ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνπκε» (Δ1). 
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ε πην πεξηνξηζκέλν βαζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία κέηξεζεο, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηα ζπκβαηηθά ΜΜΔ (εθεκεξίδεο, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε), δειαδή 

θιαζηθέο κέζνδνη κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηα 

νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε: κέηξεζε παξαγσγήο δειηίσλ Σχπνπ θαη εμέηαζε ηνπ 

βαζκνχ δεκνζίεπζήο ηνπο απφ ηα ΜΜΔ, κεληαία απνδειηίσζε εθεκεξίδσλ, κέηξεζε 

ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο, ηηο 

εθεκεξίδεο θιπ. Σα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία, παξφιν πνπ πιένλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηφζν ζπζηεκαηηθά ιφγσ ηεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζηα λέα κέζα δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 

εληνχηνηο απνηεινχλ κέρξη θαη ζήκεξα βαζηθφ εξγαιείν κέηξεζεο ηεο απήρεζεο ησλ 

εηαηξεηψλ πξνο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  

«Όζνλ αθνξά ζε θάπνηεο θιαζηθέο κεζφδνπο φπσο είλαη ε κέηξεζε παξαγσγήο δειηίσλ 

Σχπνπ θαη ν βαζκφο δεκνζίεπζήο ηνπο απφ ηα Μέζα ελεκέξσζεο, δελ ζα έιεγα φηη 

θάλνπκε θάηη ζπζηεκαηηθά.  Έρνπκε φκσο έλα monitoring service θαη ηελ απνδειηίσζε 

εθεκεξίδσλ πνπ παίξλνπκε θάζε κήλα. Γειαδή, ην θνηηάκε αιιά κέρξη έλα 

βαζκφ»(Δ1). 

«Κξαηάκε αξρείν ησλ άξζξσλ απφ ηηο εθεκεξίδεο, ησλ αλαθνξψλ ζηελ ηειεφξαζε θαη 

ην δηαδίθηπν θαη κεηξάκε ηελ κεζνπξφζεζκε αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ. Όηαλ ζηέιλνπκε 

δειηία Σχπνπ (θάηη πνπ δελ γίλεηαη πνιχ ζπρλά) ειέγρνπκε ηελ δεκνζίεπζή ηνπο απφ ηα 

Μέζα αιιά φρη εμαληιεηηθά» (Δ3). 

«ε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζπιιέγνπκε απηά πνπ έρνπλ πεη ηα Μέζα γηα εκάο θαη 

ειέγρνπκε ην πιηθφ πνπ θεχγεη απφ εκάο πξνο ηξίηα κέξε (Μέζα ελεκέξσζεο, 

ειεθηξνληθά θαη ζπκβαηηθά θιπ)» (Δ4). 

Δπίζεο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ή ν απαξαίηεηνο 

ρξφλνο γηα ηελ ρξήζε ησλ αλσηέξσ εξγαιείσλ, έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θαη ζπλάκα 

πην νηθνλνκηθά εξγαιεία είλαη ε δηαξθήο κέηξεζε ησλ πσιήζεσλ. Μεηά απφ θάζε 
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ελέξγεηα κηαο επηρείξεζεο, παξαθνινπζείηαη ζηελά ζηε ζπλέρεηα ν αληίθηππνο πνπ 

έρεη ζηελ αγνξά θαη έηζη εθηηκάηαη ζε γεληθέο γξακκέο ην επίπεδν θεξδνθνξίαο ηεο. 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έλα πην άκεζν θαη εχθνια δηαζέζηκν εξγαιείν 

κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κηαο πνιπεζληθήο 

επηρείξεζεο.  

«Καιφ είλαη λα ππάξρνπλ εξγαιεία. Δκείο, ην πξψην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

είλαη νη πσιήζεηο. Βιέπεηο ακέζσο κεηά  απφ θάζε ελέξγεηα ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη 

ζηελ αγνξά, ζηηο πσιήζεηο. Μέρξη ηψξα νη ελέξγεηεο πνπ θάλνπκε θέξλνπλ ην 

απνηέιεζκα πνπ ζέινπκε. Θα έιεγα φηη εξγαιεία κέηξεζεο ρξεζηκνπνηείο φηαλ 

αηζζάλεζαη φηη θάηη δελ πάεη θαιά. Πην πνιχ ςάρλεζαη φηαλ βιέπεηο φηη νη πσιήζεηο 

ζνπ πάλε ράιηα. Πξνζέρνπκε πνιχ ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλνπκε γηα λα έρνπκε ζεηηθφ 

απνηέιεζκα» (Δ2). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, ηέινο, φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ θαηαθεχγνπλ ζπρλά 

ζε δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

ζηάζεσλ, ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ ηνπ θνηλνχ απφ ηε 

ζηηγκή πνπ θάηη ηέηνην απαηηεί, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, 

αξθεηφ ρξφλν θαη πςειφ θφζηνο δηεμαγσγήο. ε νξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο 

ιακβάλνληαη ππφςε ad hoc ζηνηρεία φπσο απηά αληινχληαη απφ ηελ έξεπλα 

θαηαλαισηή, κεηξήζεηο ηεο αγνξάο θιπ. γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ κίαο γεληθήο εηθφλαο 

ησλ ζηάζεσλ θαη ηλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ. πγθεθξηκέλα, ε Δ1 σο πξνο 

ηελ κέηξεζε ελεκεξφηεηαο ηνπ θνηλνχ αλαθέξεη φηη δελ πξνβαίλεη ζε ηέηνηεο 

ελέξγεηεο κεζνδεπκέλα θαη ζπζηεκαηηθά θαη ζπκπιεξψλεη φηη: 

«δελ θάλνπκε θάηη πνιχ ζπγθεθξηκέλν νη ίδηνη σο εηαηξεία. Κάλνπκε έξεπλεο, 

πεξηζζφηεξν πνηνηηθέο θαη adhoc έξεπλεο. Παίξλνπκε ηα ζηνηρεία Nielsen, ηηο έξεπλεο 

θαηαλαισηή ή ηηο κεηξήζεηο ηεο αγνξάο.  
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Δπηπιένλ, ε Δ3, αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη θαη ζεκεηψλεη φηη: 

«θάπνηεο επηρεηξήζεηο κεηξνχλ ηελ ελεκεξφηεηα θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ θνηλνχ αιιά απηφ 

απαηηεί κεγάιε έξεπλα, ζηαηηζηηθή, απνηειέζκαηα θαη δελ κπαίλνπκε ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία».  

Οκνίσο θαη ε Δ5: 

«Πην δχζθνιν είλαη λα έρνπκε feedback απφ ηηο ζηάζεηο, ηελ ελεκεξφηεηα θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ θνηλνχ θαηφπηλ θαζψο απηφ είλαη πην πεξίπινθν θαη πνιιέο θνξέο 

θάπνηα φξηα δελ είλαη επδηάθξηηα». 

5.4. Ζ άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα δηαζέζηκα εξγαιεία κέηξεζεο θαη νη πξνηάζεηο 

ηνπο γηα ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

ζνλ αθνξά ζηελ επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 

εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο είλαη φηη κάιινλ επαξθνχλ θαζψο νη ηξείο απφ ηηο πέληε 

απάληεζαλ ζεηηθά ζηε ζρεηηθή εξψηεζε (Δ1,Δ2, Δ5).  

«ε γεληθέο γξακκέο, επαξθνχλ.  Παίξλεηο κηα γεληθφηεξε αίζζεζε, πην εχθνια κέζσ 

ηνπ e-pr,  γηαηί ηα Μέζα απηά είλαη πνιχ πην δηαδξαζηηθά» (Δ1).  

Σν ίδην ππνζηεξίδεη θαη ε Δ5 ζεκεηψλνληαο φηη: «ζεσξνχκε φηη είλαη εληάμεη». 

Χζηφζν, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλαγθψλ ηεο θάζε εηαηξείαο θαη επνκέλσο 

ηεο δηαθνξεηηθήο ζηξαηεγηθήο αιιά θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ 

δελ κπνξεί λα γεληθεπζεί ε εθηίκεζε απηή. Γηα παξάδεηγκα, ε Δ2 αλαθέξεη φηη ζεσξεί 

φηη επαξθνχλ αιιά, ην θξηηήξηφ ηεο είλαη κνλνδηάζηαην θαζψο ρξεζηκνπνηεί ζρεδφλ 

σο κνλαδηθφ εξγαιείν κέηξεζεο ηηο πσιήζεηο:  
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«Γεδνκέλνπ φηη πξσηαξρηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη νη πσιήζεηο, 

ζεσξνχκε φηη επαξθνχλ» (Δ2). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δχν απφ ηηο πέληε επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ηα 

εξγαιεία απηά δελ είλαη επαξθή θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ππάξρεη έλα 

πιήξεο εξγαιείν κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

Κάπνηεο ζεσξνχλ φηη πξέπεη ζπλερψο λα πηνζεηνχληαη λέα, πεξηζζφηεξα θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο εξγαιεία ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα έρνπλ κία 

αθξηβέζηεξε εηθφλα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπο. Χζηφζν απηφ δελ 

είλαη πάληα εθηθηφ απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο θαη έηζη ην ελδηαθέξνλ ζπρλά εζηηάδεηαη 

ζε κέηξα αμηνιφγεζεο πνπ απνηππψλνπλ ελ κέξεη κφλν ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο πξνο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

«Απνπζηάδνπλ εξγαιεία θαη κέζνδνη πνπ ζα επέηξεπαλ αθξηβείο θαηακεηξήζεηο. Απηέο 

νη θαηακεηξήζεηο βέβαηα είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλνπλ γηαηί εληάζζνληαη ζην 

γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ marketing» (Δ4). 

Πάλησο νη επηρεηξήζεηο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα εξγαιεία κέηξεζεο θαη 

θαίλεηαη λα εκπηζηεχνληαη ηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο θαη ηηο online κεζφδνπο:  

«Θεσξψ πάλησο φηη φηαλ θάπνηα επηρείξεζε έρεη θαη e-shop, ηφηε έρεη ηελ επθαηξία λα 

αληιήζεη πάξα πνιιά ζηνηρεία. Δκείο δελ έρνπκε. Όκσο επεηδή παξαθνινπζψ ηηο 

εμειίμεηο ζην measuring (εξγαιεία κέηξεζεο), ζεσξψ φηη ην reporting πνπ κπνξεί λα 

ιάβεη κηα εηαηξεία απφ ηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο είλαη απίζηεπηα κεγάιν θαη νη κεηξήζεηο 

ην ίδην … ε θάζε πεξίπησζε φκσο, βιέπεηο ηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη ηα εθάζηνηε 

απνηειέζκαηα  θαη αλαπξνζαξκφδεηο ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ θαη κεηξήζεσλ», αλαθέξεη 

ε Δ1 θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε γηα επέιηθηεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο.   

Χζηφζν, ν εληνπηζκφο ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ δείρλεη λα απνηειεί πξφβιεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  
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«Δίλαη δχζθνιν λα κηιήζεη θάπνηνο γηα έλα πιήξεο, επαξθέο εξγαιείν ζην marketing. 

Απηφ είλαη ε κεγάιε δπζθνιία ζην marketing. Γηα απηφ θαη ιέκε φηη ην marketing δελ 

είλαη επηζηήκε, είλαη ηέρλε πεξηζζφηεξν. Αθξηβψο γηαηί κεξηθέο θνξέο δελ κεηξηνχληαη 

φια αθξηβψο.» (Δ1). 

 

5.4.1 . Οη πξνηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα εξγαιεία κέηξεζεο ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ 

 

ζνλ αθνξά ζηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, θξίλεηαη ζθφπηκν φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ κεηξήζεηο ζχκθσλα κε 

δηάθνξνπο πνζνηηθνχο αξηζκνδείθηεο (ROI, ROA θιπ), αιιά θαη κε πνηνηηθνχο φπσο 

π.ρ. ε επηθνηλσλία  θαη ν δηάινγνο πνπ θάλεη ε επηρείξεζε κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

ηεο. Οη κελ πνζνηηθνί δείθηεο ζπρλά πξνζδηνξίδνπλ ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ζην νπνίν 

θηλείηαη ε επηρείξεζε αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζε πνπ έρεη ζην θνηλφ κέζα απφ ηηο 

pr ηεο, ελψ νη πνηνηηθνί απνηεινχλ έλα feedback ζρεηηθά κε ην πνπ ζα πξέπεη λα 

δψζεη πεξηζζφηεξν έκθαζε ε επηρείξεζε ζην κέιινλ, ηη ηπρφλ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο 

λα θάλεη θ.α. Βεβαίσο θαη νη πνζνηηθνί δείθηεο απνηεινχλ έλα feedback αιιά 

πεξηζζφηεξν είλαη ζπλέπεηα ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί ε θάζε 

επηρείξεζε.  

«Μπνξεί λα κεηξά κε θάπνηνπο ηξφπνπο ε επηρείξεζε ην RETURN ON INVESTMENT 

(ROI) θαη λα επηιέγεη ηελ πην απνδνηηθή ή λα πξνζαλαηνιίδεηαη πην πνιχ ζηα social 

media (e-pr)  πνπ είλαη πην άκεζν θαη νηθνλνκηθφ ή ηε ρξήζε δειηίσλ Σχπνπ θαη 

άξζξσλ/ζπλεληεχμεσλ ζε έληππν θαη ειεθηξνληθφ Σχπν θαζψο απνηεινχλ ζηαζεξή 

αμία» (Δ3). 
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Βέβαηα, ε θαηάιιειε κέζνδνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ίδην ην ζηφρν θαη ηα 

νηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε:  

«Πξέπεη λα ππάξρνπλ εξγαιεία κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

θαηεπζχλνληαη ζε ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξνο 

ζρεδηαζκφο, λα εγθαηαιείπνληαη νη κε απνδνηηθέο πξαθηηθέο θιπ» (E4). 

«Η αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ROI είλαη πάληα ζεκηηή, σζηφζν φρη αληηπξνζσπεπηηθή, 

θαζψο ηα απνηειέζκαηα κηαο θακπάληαο δελ είλαη πάληνηε κεηξήζηκα. Οη δεκφζηεο 

ζρέζεηο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ αλάινγα κε ην ζηφρν ηνπο. Αληίζηνηρα θαη ηα κέζα πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα Social Media είλαη φλησο πην νηθνλνκηθά αιιά εμαξηάηαη απφ 

ην θνηλφ ζην νπνίν  απεπζπλφκαζηε θαη ην εχξνο αλζξψπσλ πνπ ζέινπκε λα 

ζηνρεχζνπκε» (Δ5). 

«Οη ςεθηαθέο κέζνδνη θαη ε ρξήζε ηνπ e-pr ηξνθνδνηνχλ  ην remarketing,  δειαδή ε 

εηαηξεία βιέπεη πνην είλαη ην πξνθίι ηνπ πειάηε, ηη ηνλ ελδηαθέξεη θαη κεηά 

πξνζαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνλ πξνζεγγίδεη κε έλαλ tailor made ηξφπν. Η 

επηθνηλσλία είλαη πην πξνζσπνπνηεκέλε» (Δ1).  

«Οη δεκφζηεο ζρέζεηο ζεσξνχληαη επηηπρεκέλεο φηαλ ππάξρεη ζεηηθφ word of mouth φρη 

κφλν ζε επίπεδν θαηαλαισηψλ αιιά θαη ζε επίπεδν πξνκεζεπηψλ θαη πσιεηψλ ηεο 

επηρείξεζεο» (Δ2). 

 

5.5. H ζρέζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ην marketing 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζχλδεζεο πνπ έρνπλ νη δεκφζηεο ζρέζεηο κε ην marketing, 

φπσο γεληθά ππνζηεξίρζεθε θαηά ηηο ζπλεληεχμεηο, ην αξκφδην ηκήκα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην νπνίν αλαηίζεηαη ην θνκκάηη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ην ηκήκα 
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marketing ηεο θάζε εηαηξείαο. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ε δηεχζπλζε ππάγεηαη 

ζην marketing, ρξεζηκνπνηνχληαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε εηδηθά γηα ην e-pr. 

«Γελ έρνπκε μερσξηζηφ ηκήκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ην βάδνπκε θάησ απφ ην marketing 

(ππφ ηελ επίβιεςε ηνπmarketing manager). Yπάξρεη θαη άιιν έλα ζηέιερνο ην νπνίν 

αζρνιείηαη κε ην εκπνξηθφ θνκκάηη ηεο πξνψζεζεο, (π.ρ. πξνζθνξέο 3+1 δψξν). 

Πξνζσπηθά, αζρνινχκαη  κε ην θαηαλαισηηθφ θνκκάηη θαη ην digital ην νπνίν πεξηέρεη 

θαη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Υεηξίδνκαη ηα αηηήκαηα ηνπ Σχπνπ , ηδηαίηεξα ηνλ εηδηθφ ηχπν 

γηα ην θνκκάηη ηνπ horeca , ηεο δαραξνπιαζηηθήο, δειαδή ηα επαγγεικαηηθά πξντφληα 

(ηα επαγγεικαηηθά αληηπξνζσπεχνπλ ην 10% ηνπ ηδίξνπ καο θαη ηα θαηαλαισηηθά ην 

90%)» (Δ1). 

 «Σα Social media ηα ρεηξίδεηαη εηδηθφο απφ ην marketing» (Δ2). 

«Σν ηκήκα marketing ρεηξίδεηαη θαη ην θνκκάηη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Ο product 

manager (marketing department) της κάθε κατηγορίας προϊόντων χειρίζεται τα 

social media της κατηγορίας του.» (Ε3). 

Σν ηκήκα Marketing  είλαη ππεχζπλν γηα ην θνκκάηη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη 

επηθνηλσλίαο. Η δηαρείξηζε ησλ Social Media έρεη αλαηεζεί ζε δηαθεκηζηηθή ε νπνία 

ρεηξίδεηαη ην content (πεξηερφκελν), ηα κέζα θαη θαζνξίδεη ην media plan αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο καο (Δ5). 

Κάπνηεο εηαηξείεο (δχν απφ ηηο πέληε) αλέθεξαλ φηη κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη 

αλαιάβεη εηαηξεία σο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο, ε νπνία εμεηδηθεχεηαη ζηηο δεκφζηεο 

ζρέζεηο θαη ην e-pr:  

«Δθηφο απφ ην ηκήκα marketing θνκκάηη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ έρεη αλαιάβεη θαη κηα 

εηαηξεία δηαθεκηζηηθή ε νπνία ιεηηνπξγεί σο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο. Βέβαηα φινο ν 

έιεγρνο γίλεηαη θεληξηθά απφ εκάο» (Δ1). 



224 

 

 

«Οη δεκφζηεο ζρέζεηο ππάγνληαη ην Marketing. Γελ ππάξρεη εμεηδηθεπκέλν άηνκν. ε 

θάπνηα θνκκάηηα ζπλεξγαδφκαζηε θαη κε εηαηξεία ε νπνία αλαιακβάλεη θάπνηα 

θαζήθνληα σο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο» (Δ4). 

Χζηφζν, ε αλψηεξε δηνίθεζε δελ κέλεη ακέηνρε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

marketing θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαζψο ζπκκεηέρεη ζηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη 

θάπνηεο θνξέο θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ.   

«Οη δεκφζηεο ζρέζεηο ππάγνληαη ζην marketing αιιά κε ην ζέκα αζρνιείηαη θαη φιε ε 

αλψηεξε δηνίθεζε. Όηαλ γηα παξάδεηγκα ρξεηάδνληαη επαθέο γηα λα «θαζαξίζεη ην 

πεδίν» θαη λα αλνίμεη ν δξφκνο λα δξαζηεξηνπνηεζνχκε ζην εμσηεξηθφ, απηφ ζέιεη 

επαθέο κε φιεο ηηο νκάδεο θνηλνχ, θάπνηεο γίλνληαη θαη ζε αλψηεξν επίπεδν» (Δ2). 

ε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ην marketing έρνπλ 

ζηε πιεηνςεθία ηνπο θνηλφ πξνυπνινγηζκφ (Δ1,Δ2,Δ3) θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ζπρλά 

εληάζζνληαη καδί ζηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ πνπ πξνβαίλνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα.  

πσο ζπκπιεξψλνπλ «θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα εγθξηζνχλ θαη θάπνηα εθ πεξηηξνπήο 

θνλδχιηα» (Δ2). 

Παξφια απηά ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο φπνπ δελ έρνπλ θνηλφ πξνυπνινγηζκφ 

ζην marketing κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη δηαηίζεληαη εηδηθά θνλδχιηα pr ηα νπνία 

δελ έρνπλ ζρέζε κε απηά ηα νπνία δηαηίζεληαη γηα ηερληθέο θαη κεζφδνπο marketing. 

Καηά ζπλέπεηα, θαίλεηαη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ pr θαη marketing είλαη ζεκαληηθή 

αιιά φρη απφιπηε.   

 «Σηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηηο δηαρεηξίδεηαη ην marketing αιιά νη ελέξγεηεο pr, έρνπλ δηθφ 

ηνπο budget» (Δ4).  

«Σν budget πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ αλήθεη θαη απηφ ζην marketing αιιά είλαη 

δηαθνξεηηθφ πξάγκα, δελ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη καδί κε ην advertising budget» (Δ5). 
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5.6. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία 

δηακνξθψλεηαη 

ηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, θαζψο 

θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία απηφο δηακνξθψλεηαη, δηαπηζηψλεηαη φηη νη δεκφζηεο 

ζρέζεηο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ, αληηπξνζσπεχνπλ ζε 

γεληθέο γξακκέο ην 5%-8% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ marketing αλ θαη ζε έθηαηεο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ππάξρεη θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ ελδέρεηαη λα θηάζεη θαη 

ην 20% γηα ηηο pr.  

«Όιεο νη δαπάλεο marketing (above θαη below the line φπνπ ππάγεηαη θαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ) αληηπξνζσπεχνπλ έλα 8% ηεο εηαηξείαο. 

Βέβαηα κε ηηο έθηαθηεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ θάλνπκε ν πξνυπνινγηζκφο θζάλεη 

πνιχ παξαπάλσ.  Σν pr είλαη ην 20% απφ ην 8%. ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο νη πσιήζεηο 

ζηνηρίδνπλ πνιχ. Γηαηί πξέπεη λα ηηο επηδνηείο θηφιαο. Κάλνπλ φινη πξνζθνξέο (3+1 

δψξν θιπ). Τπάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο ιφγσ ηεο θξίζεο» (Δ1). 

Τπάξρνπλ θαη εηαηξείεο νη νπνίεο δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δηαθήκηζε θαη φρη 

ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ή επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ νχησο ή άιισο πην 

πεξηνξηζκέλα θνλδχιηα γηα ην ζθνπφ απηφ:  

«Πην πνιχ budget βάδνπκε ζηε δηαθήκηζε. Οη δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη πεξίπνπ 2% απφ 

ην 8%» (Δ2). 

«Αληηπξνζσπεχεη ην 8% επί ηνπ ηδίξνπ καδί κε ην marketing» (Δ3). 

«Οη δεκφζηεο ζρέζεηο αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ 5% απφ ην budget ηνπ marketing» 

(Δ4). 
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Γηα ηα ζέκα απηφ, κηα επηρείξεζε αλέθεξε φηη δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη αθξηβψο ηη 

πνζνζηφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ marketing αληηπξνζσπεχνπλ νη δεκφζηεο 

ζρέζεηο:  

«Γεληθφηεξα ην budget γηα ην ζχλνιν ηνπ advertising ππνινγίδεηαη ζην 5-8% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηδίξνπ, κέζα ζε απηφ εκπίπηεη θαη ην πνζνζηφ γηα δεκφζηεο ζρέζεηο, αιιά δελ 

κπνξψ λα ζαο πξνζδηνξίζσ πνην είλαη απηφ» (Δ5). 

 

5.6.1. Σα θξηηήξηα δηακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

Σα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία δηακνξθψλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαζψο, ζε πξψην 

ζηάδην, εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ηελ γεληθφηεξε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη, θαζψο 

θαη κε ηελ θνπιηνχξα πνπ έρεη δηακνξθψζεη ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Έπεηηα, 

ηα θξηηήξηα απηά εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δξα θαη αλαπηχζζεηαη 

θάζε επηρείξεζε, θαζψο θαη απφ ηελ ηδηαίηεξε βαξχηεηα πνπ δίλεη θάζε θνξά ζε 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζεσξεί φηη είλαη παξαγσγηθέο θαη ζα ζπλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζηελ θεξδνθνξία ηεο. Γεληθψο, ηα θξηηήξηα είλαη πνιιά αιιά ηα 

βαζηθφηεξα ζρεηίδνληαη κε ηε πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλνπλ ζηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε, ζηηο ρνξεγίεο ηηο νπνίεο θάλνπλ, ε ζεκαληηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηδίξν, ηηο πξνσζεηηθέο απαηηήζεηο, ηνλ ηχπν, ηε παιαηφηεηα θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε πξντφληνο θαη ηελ απήρεζε ησλ πξντφλησλ πξνο ην εμσηεξηθφ. 

«Ο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηε γεληθή θαηεχζπλζε πνπ έρνπκε σο 

επηρείξεζε. Πξνηεξαηφηεηα δίλνπκε ζηελ ΔΚΔ (πξσηνβνπιία socomic θιπ), ζηηο 

ρνξεγίεο πξνο ζρνιεία θαη θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο θιπ . Η κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο απνηειεί θξηηήξην ην νπνίν φκσο έξρεηαη ηειεπηαίν ζηελ ηεξαξρία καο. 
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Πξσηίζησο καο ελδηαθέξεη ε ΔΚΔ, ε εηθφλα πνπ βγάδνπκε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο» 

(Δ1). 

«Έλα θξηηήξην είλαη ε θνηλσληθή επζχλε φπσο απηή εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο γηα βηψζηκε αλάπηπμε. Έηζη, παίξλνπκε πξσηνβνπιίεο θαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πνιιέο ρνξεγίεο (φπνπ πάεη θαη κεγάιν κέξνο 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ) θαη e-pr. Πξνηεξαηφηεηα έρνπλ νη ρνξεγίεο θαη νη πξαθηηθέο 

θαη πξσηνβνπιίεο πνπ ζπλάδνπλ κε ην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο» (Δ3). 

Μηα επηρείξεζε, ε νπνία θαηά γεληθή νκνινγία, αλ θαη θάλεη δεκφζηεο 

ζρέζεηο, δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαθήκηζε θαη ηελ άκεζε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ 

(πξνζθνξέο θιπ) θαη βαζηθή ηεο ζηξαηεγηθή είλαη ην «άλνηγκα» ζε αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, βαζίδεηαη ζηηο εθζέζεηο θαη ην lobbying. πσο αλαθέξεη ν 

πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη: «κε θξηηήξην ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, ηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε πξντφληνο, αλ είλαη θαηλνχξην ή παιαηφηεξν, αλ απεπζχλεηαη ζηελ 

εγρψξηα αγνξά ή θαη ην εμσηεξηθφ. Οη εθζέζεηο εληάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο 

θαη ζπκκεηέρνπκε ζε αξθεηέο ζην εμσηεξηθφ. Σν lobbying ζε κεγάιεο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ φπσο είλαη ε ακεξηθαληθή ή ε γαιιηθή απαηηεί δαπάλεο» (Δ2). 

Καη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαίλεηαη φηη γηα νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ππάξρεη ζρεηηθή 

επειημία θαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο:  

«Ο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε  αλάγθε. Αλ ζέινπκε 

εθηεηακέλε θάιπςε απφ ηα Μέζα γηα έλα γεγνλφο, αλ ζέινπκε λα θάλνπκε κηα κεγάιε 

ρνξεγία, εμαξηάηαη» (Δ4). 

«Γηακνξθψλεηαη κε βάζεη ηελ βαξχηεηα, δειαδή αλ είλαη ζεκαληηθή ε ελέξγεηα ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηδίξν. Ύζηεξα ειέγρνπκε αλ ζέινπκε λα πάξεη κεγάιε έθηαζε θαη έθζεζε 

ζηνλ Σχπν ην γεγνλφο ή ε πξνψζεζε. Γεληθά ππάξρεη έλα fix πνζφλ γηα δεκφζηεο 

ζρέζεηο θαη κεηαβάιιεηαη κφλν ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο» (Δ5). 
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5.6.2. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηε δηεηία 2014-2016 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ην δηάζηεκα 2014-2016 ν πξνυπνινγηζκφο ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα (Δ2, Δ3, 

Δ4, Δ5) ελψ ζε κία πεξίπησζε παξνπζηάζηεθε θαη αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ δαπαλψλ 

(Δ1).  

«Καηά ην κειεηψκελν δηάζηεκα (2014-2016), ν πξνυπνινγηζκφο ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο απμήζεθε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ηεο θξίζεο «ηελ αξρή ηεο 

θξίζεο (ηηο ρξνληέο 2012, 2013 θαη 2014) είρακε κηθξή κείσζε ηνπ budget γηαηί είρακε 

ε φινη ηξνκάμεη. Ήηαλ κηα θπζηθή άκπλα ησλ επηρεηξήζεσλ.  Μεηά απμήζεθαλ νη 

δαπάλεο. Δπνκέλσο, λαη. Σν δηάζηεκα 2014 ηηο απμήζακε, δελ κπνξψ λα πσ πφζν αιιά 

ζεκαληηθά» (Δ1). 

Σελ επζχλε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαίλεηαη λα ηελ 

έρεη ζηηο κηζέο πεξηπηψζεηο ε κεηξηθή εηαηξεία θαη ζηηο άιιεο κηζέο ε εθάζηνηε 

ζπγαηξηθή ε νπνία ηνλ δηακνξθψλεη κε βάζεη ηα ηδηαίηεξα θξηηήξηα, ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ζηφρνπο ηεο θάζε ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. Έηζη, ν πξνυπνινγηζκφο 

κπνξεί λα δηακνξθψλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία:   

«Απφ ηελ Διιάδα, δειαδή αλεμάξηεηα, δεδνκέλνπ φηη ε κεηξηθή βξίζθεηαη ζηελ Ιηαιία» 

(Δ4). 

«Απφ ην γξαθείν ζηελ Διιάδα θαη φρη απφ ηε κεηξηθή ε νπνία εδξεχεη ζην Άκζηεξληακ, 

ζηελ Οιιαλδία» (Δ5). 

ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ν πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη θεληξηθά:  
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«Ο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ εκάο, εδψ ζηελ Διιάδα, θεληξηθά, φπνπ είλαη 

θαη ε έδξα ηεο κεηξηθήο» (Δ1). 

«Απφ ηε κεηξηθή ζηελ Διιάδα» (Δ2). 

Δπηπξνζζέησο, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ άιινηε δηακνξθψλεηαη 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαη άιινηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεηξηθή 

εηαηξεία: 

«Γίλεηαη ζπλδπαζηηθά.  Γίλεηαη έλα πιάλν θαη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ κεηξηθή εηαηξεία 

πνπ έρεη έδξα ζηε Γαιιία. Πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη 

ζπλαπνθαζίδνπκε» (Δ3). 

Σέινο, νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο αθηεξψλνπλ έλα κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο νη επηρεηξήζεηο δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηηο ρνξεγίεο, 

ην e-pr θαη ηα Μέζα Δλεκέξσζε. Απηφ δελ είλαη απαξαίηεην φηη ζπκβαίλεη θαηά 

ζεηξά θαζψο θάζε επηρείξεζε απνδίδεη δηαθνξεηηθή θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηα 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαη ηα θξηηήξηα δηακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. 

Έηζη, ε Δ1 αλαθέξεη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηηο ρνξεγίεο, ην e-pr θαη ηελ επαθή 

κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο. Ζ Δ2 δίλεη έκθαζε ζηελ ηειεφξαζε (δειαδή θιαζηθά 

Μέζα ελεκέξσζεο), θαηφπηλ ζηα social media θαη ηειεπηαία ζηηο ρνξεγίεο θαη 

ππνγξακκίδεη φηη «αλ θαη ε ηειεφξαζε έρεη πέζεη, εκείο εμαθνινπζνχκε». Ζ Δ4 

δηαθνξνπνηείηαη ειάρηζηα απφ ηηο δχν παξαπάλσ ζεκεηψλνληαο φηη δίλεη έκθαζε 

θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο «ζην e-pr, ζε δεκνζηεχζεηο ζηα Μέζα ελεκέξσζεο θαη 

ζην ηέινο ζηηο ρνξεγίεο.  

Οκνίσο ε Δ5 θηλείηαη ζε ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο «κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα 

δίλνπκε ζην e pr θαη ηα social media, κεηά ζηηο ρνξεγίεο θαη ηειεπηαία ζηα Μέζα 

ελεκέξσζε (κηιάκε γηα  άξζξα θαη δεκνζηεχκαηα, φρη γηα δηαθήκηζε)». 
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«Αλ κηιάκε απνθιεηζηηθά γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο,  ηε κεγαιχηεξε έκθαζε ηε δίλνπκε 

ζε ρνξεγίεο (π.ρ. θάλνπκε ρνξεγίεο ζε επηρεηξήζεηο, εξεπλεηέο γηα έξεπλα θαη 

αλάπηπμε), ζε δηαγσληζκνχο γηα ηε λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηα φπσο είλαη ην 

BUSINESS TALENTS, δσξεέο, θιπ.. Γεπηεξεπφλησο, μνδεχνπκε ζε απηφ πνπ ιέκε e-pr 

κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη θακπάληεο θαη ηειεπηαία αθήλνπκε ηα Μέζα 

ελεκέξσζεο», αλαθέξεη ε Δ3. 

 

5.7. Ζ άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζρέζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ηελ εηαηξηθή 

εηθφλα θαη ηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζρέζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ηελ εηαηξηθή εηθφλα θαη ηελ 

πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ, παξαηεξείηαη φηη ε ζρέζε ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

θαζψο απνηεινχλ πνιιέο θνξέο θνκκάηηα ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζχλδεζε ησλ 

ηξηψλ απηψλ ππιψλσλ ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαζψο θαη 

απηή απνηειεί θνκκάηη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηελ 

αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα.  

«πλδένληαη θαη ηα ηξία απηά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο. Η θαιή εηθφλα (ην ιεγφκελν 

goodwill) έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ. Η θαιή εηθφλα 

δηακνξθψλεηαη πξσηίζησο κέζα απφ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Καη θπξίσο επηθνηλσλείηαη 

ζηαδηαθά κέζσ απηψλ. Γελ είλαη θάηη πνπ κπνξείο εχθνια λα δηαθεκίζεηο. Καη αλ ην 

θάλεηο κέζσ δηαθήκηζεο δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα πεηζηεί ν θαηαλαισηήο. Δίλαη 

αλνξζφδνμνο ηξφπνο. Η εηθφλα πνπ βγάδεη ε ΙΟΝ έρεη άκεζν αληίθηππν ζην θνηλφ. Η 

εηαηξεία έρεη κηα ζηάζε, κηα ζπκπεξηθνξά φια απηά ηα ρξφληα αθφκε θαη ηα κηθξά 

πξάγκαηα πνπ θάλεη δεκηνπξγνχλ (ζεηηθά) αθνχζκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο» (Δ1). 
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«Απνηεινχλ φια κέξνο ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα κηα αιπζίδα» (Δ3). 

Ζ εηαηξηθή επζχλε εληάζζεηαη ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ζπκβάιεη ζηελ εληχπσζε 

πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο πειάηεο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηεο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηε δηαηήξεζε ηεο πηζηφηεηάο ηνπο:  

«Η εηαηξηθή εηθφλα ζπλδέεηαη κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ε νπνία εληάζζεηαη 

ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Η θνηλσληθή επζχλε πεξηιακβάλεη θαη ηε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο, πξνζσπηθφ θιπ θαη ηε ζρέζε κε ηνπο stakeholders θαη ηνπο θαηαλαισηέο. 

Η επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα αμηνινγνχληαη θαη δεκηνπξγείηαη κηα εληχπσζε. Η 

εληχπσζε απηή επεξεάδεη ζπζηεκαηηθά ηνπο πειάηεο θαη ηελ ζπζηεκαηηθή απφθαζε 

αγνξάο επνκέλσο θαη ηελ πηζηφηεηά ηνπο» (Δ4). 

εκαληηθφ ξφιν παίδεη ε «απφ ζηφκα ζε ζηφκα» ηαθηηθή θαη ε θαιή θήκε ηεο 

επηρείξεζεο:  

«Ό,ηη βγαίλεη πξνο ηα έμσ (θαη νη δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη επαθή θπξίσο κε ηα εμσηεξηθά 

θνηλά εθηφο απφ ηα εζσηεξηθά) επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο 

θαη ηελ πηζηφηεηά  ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα δελ κάζεη γηα ηελ θαιή 

πνηφηεηα θαη δελ δηαηεξεζεί απηή, ε άπνςε δελ πξφθεηηαη λα εμαθνινπζήζεη λα 

αγνξάδεη ην πξντφλ. Αλ αθνχζεη θάηη θαθφ γηα ηελ εηαηξεία κπνξεί θαη λα πάςεη λα ηελ 

πξνηηκά» (Δ2). 

πσο εθηηκά κηα επηρείξεζε, δελ είλαη φιεο νη ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

θαηάιιειεο θαη ηθαλέο λα επεξεάζνπλ ηελ εηθφλα θαη ηελ πηζηφηεηα θαη ν βαζκφο 

επίδξαζήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηειηθφ απνδέθηε:  

«Δμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο ελέξγεηαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Μπνξεί έλα pr activity λα 

αθνξά ζε θάηη πνιχ δηαθνξεηηθφ. Μπνξεί λα αθνξά γηα παξάδεηγκα ζε θιαδηθή 

επηθνηλσλία. Δθεί δελ έρεη λα θάλεη κε πηζηφηεηα πειαηψλ. Αλ φκσο ηειηθφο απνδέθηεο 

είλαη ν θαηαλαισηήο, θπζηθά θαη επεξεάδεηαη θαη ε εηθφλα θαη ε πηζηφηεηα» (Δ5). 
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Παξάιιεια, νη δεκφζηεο ζρέζεηο δελ αξθνχλ απφ κφλεο ηνπο γηα λα 

δηαηεξεζεί ε πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ, σζηφζν σο ζηξαηεγηθή παξακέλνπλ έλα 

νηθνλνκηθφ κέζνλ πξνψζεζεο:  

«Ο θφζκνο παξακέλεη loyal αιιά ζέιεη λα βξίζθεη ηηο κάξθεο πνπ πξνηηκά ζε θαιχηεξε 

ηηκή θαη λα θαηαιαβαίλεη φηη ε εηαηξεία ζπλεηζθέξεη ζε απηφ. Οπφηε καο ζηνηρίδνπλ 

πνιχ νη πσιήζεηο. Θεσξψ φκσο φηη εηδηθά ζηα δηθά καο πξντφληα νη πειάηεο είλαη 

πηζηνί.  Πηζηεχσ φηη νη δεκφζηεο ζρέζεηο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη έλα πην νηθνλνκηθφ 

κέζνλ πξνψζεζεο» (Δ1). 

 

5.8. Ζ επίδξαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ θάλνπλ νη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ απφθαζε αγνξάο 

ε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ απφθαζε αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, δηαπηζηψλεηαη 

φηη ν βαζκφο επίδξαζεο είλαη κέηξηνο έσο πνιχ ζεκαληηθφο. ιεο νη επηρεηξήζεηο 

ππνζηήξημαλ φηη ε απφθαζε αγνξάο επεξεάδεηαη απφ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, 

παξνπζηάδνληαο σζηφζν κηα δηαβάζκηζε ζηε βαξχηεηα πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ γηα 

ηελ ηειηθή απφθαζε. Ζ Δ4, ζεσξεί φηη επεξεάδνπλ κέρξη θάπνην βαζκφ ελψ νη άιιεο 

ηέζζεξηο ζεσξνχλ φηη γεληθά επεξεάδνπλ θαη κάιηζηα ε Δ1 ζεσξεί φηη επεξεάδνπλ ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ.  

«αθψο θαη ηελ επεξεάδνπλ. ε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Δίλαη κηα ελεκέξσζε θαηαξρήλ. 

Καη κηα θαιή ελεκέξσζε. Ννκίδσ ρηίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαιή ζρέζε πνπ 

έρνπκε κε ηνλ θαηαλαισηή θαη ηε ζρέζε πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο κε ηα brand ηεο ΙΟΝ. 

Πξνζπαζνχκε λα ζπλερίζνπκε ην ρηίζηκν ηεο εκπηζηνζχλεο, λα εληζρχζνπκε ηηο γλψζεηο 
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ηνπ θαηαλαισηή γχξσ απφ ηα brands ηεο ΙΟΝ. Σελ εθηίκεζή ηνπ γηα ηελ εηαηξεία θαη ηα 

πξντφληα ηεο» (Δ1). 

Ζ Δ2 αλαθέξεη φηη «ηελ απφθαζε αγνξάο πηζηεχσ ηελ επεξεάδνπλ κέηξηα. Οη 

δεκφζηεο ζρέζεηο φκσο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ζηξψζνπλ ην έδαθνο γηα ηε γεληθφηεξε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα». Καη ζπλερίδεη: «Σα πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε αγνξάο  γηαηί δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο. Η 

θαιή εηθφλα ζίγνπξα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ απφθαζε αγνξάο. Καηαξρήλ, ε εηθφλα 

επεξεάδεη φιε ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο. Αιιά γηα λα δεκηνπξγεζεί ε θαιή εηθφλα 

ρξεηάδεηαη δνπιεηά. Θέιεη δνπιεηά ζπλέρεηα, φρη κφλν κηα επνρή. Δκείο θάλνπκε πνιχ 

δνπιεηά γηα ηελ εηθφλα καο. Κάλνπκε ζεηηθέο θηλήζεηο ζε δηάθνξα επίπεδα φρη κφλν ζηα 

πξντφληα. Πξνζέρνπκε αθφκε θαη ηα απηνθίλεηα ηεο εηαηξείαο, λα είλαη θαζαξά. 

Πξνζέρνπκε ηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο πειάηεο, ην πξνζσπηθφ, ηνπο πξνκεζεπηέο, φια 

ζπλζέηνπλ ηελ θαιή εηθφλα. Δηδηθά νη άλζξσπνί καο. Γηαηί είκαζηε αλζξσπνθεληξηθή 

εηαηξεία. Βιέπνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηή πνπ γίλεηαη θαη απηνί είλαη νη πξψηνη 

δηαθεκηζηέο καο »(Δ2). 

Πην κηθξή επηξξνή αιιά φρη ακειεηέα ζεσξνχλ φηη αζθνχλ νη δεκφζηεο 

ζρέζεηο ζηελ απφθαζε αγνξάο νη επηρεηξήζεηο Δ3 θαη Δ4:  

«Δπεξεάδνπλ. Σν πηζηεχνπκε απηφ. Γελ απνηεινχλ ην βαζηθφ θξηηήξην αγνξάο νχηε 

είλαη ν πξψηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη. Θα ιέγακε φηη επεξεάδνπλ ζε κέηξην βαζκφ. 

Αιιά επεξεάδνπλ» (Δ3). 

«Σελ επεξεάδνπλ. Μέρξη θάπνην βαζκφ» (Δ4). 

Οη ελέξγεηεο πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε απηφ ην πιαίζην ηελ απφθαζε 

αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ε 

θάζε επηρείξεζε.  
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Σε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε δείρλεη λα ηελ αζθεί ε απφ ζηφκα ζε ζηφκα κεηαθνξά 

ζρνιίσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ (word of mouth) ζην πεξηβάιινλ ησλ 

social media. 

χκθσλα κε ηελ Δ1, ηδηαίηεξε επίδξαζε αζθνχλ «θπξίσο ηα reference ησλ άιισλ 

θαηαλαισηψλ-ζηελ επνρή καο πιένλ κέζσ ησλ Μέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο- γηαηί 

απηφ είλαη πνιχ αμηφπηζην γηα ηνπο άιινπο πνπ ην αθνχλ. Πξφθεηηαη γηα ζρφιηα ή 

απφςεηο ηα νπνία δελ ηα ιέεη ε ίδηα ε εηαηξεία αιιά νη θαηαλαισηέο. Γηα  παξάδεηγκα, 

ηελ Αγγιία ζε δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά ή ζε αθξηβά φπσο απηνθίλεην ή ζε θνκκάηηα 

b2b ηα reference ησλ θαηαλαισηψλ ήηαλ ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο επηξξνήο. Ήηαλ ην 

ιεγφκελν testimonial. ε δεχηεξν επίπεδν έξρνληαη ηα social media  φπσο ηα ρεηξίδεηαη 

απφ ηελ πιεπξά ηεο ε εηαηξεία, επνκέλσο κηιάκε γηα ην e-pr. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ 

αζρνινχκαζηε πνιχ κε ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ Σχπν (πιένλ ζεσξψ φηη δελ 

μερσξίδνπλ γηαηί νη πεξηζζφηεξεο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά βγαίλνπλ θαη ζε 

ειεθηξνληθή έθδνζε), ζεσξψ φηη ηα άξζξα θαη ηα δηάθνξα δεκνζηεχκαηα αζθνχλ έλαλ 

βαζκφ επηξξνήο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηελ απφθαζε αγνξάο». 

ηελ ίδηα ινγηθή θηλείηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο E2, ε νπνία δίλεη βαξχηεηα 

θαη ζηελ επίδξαζε ησλ εζσηεξηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηε ζρέζε ηεο επηρείξεζεο 

κε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ην εζσηεξηθφ θνηλφ ελψ θάλεη αλαθνξά θαη ζηελ επίδξαζε 

ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο:  

«Η ελεκέξσζε απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο κέζσ ηειεφξαζεο θαη social media θαη ην 

word of mouth έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Όρη κφλν απφ θαηαλαισηή ζε θαηαλαισηή 

αιιά θαη απφ πσιεηή ζε θαηαλαισηή θαη απφ φινπο φζνη ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξεία κε 

ην επξχ θνηλφ. Αλ έλαο εξγαδφκελνο ζηελ επηρείξεζή καο είλαη επραξηζηεκέλνο ζα ην 

κεηαδψζεη θαη ζην εθηφο εηαηξείαο πεξηβάιινλ. Καη θπζηθά ζεκαζία έρεη ε εηθφλα ηεο 
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εηαηξείαο ε νπνία δνκείηαη απφ ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο αιιά θαη ε εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε». 

Οκνίσο θαη ε Δ4 αλαγλσξίδεη ηε δχλακε πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηα Social 

Media θαη ηεο δηάδξαζεο, ηεο άκεζεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεη ε επηρείξεζε κε ηνλ 

πειάηε:  

«Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ην word of mouth, ηα ζρφιηα πνπ θάλεη ν θφζκνο ζηα social 

media αιιά θαη νη απαληήζεηο πνπ δίλεη ε εηαηξεία, ην αλ αληαπνθξίλεηαη, αλ απαληά, ηη 

απαληά, πσο απαληά. Μεηά, ν θφζκνο ζίγνπξα πξνζέρεη ηη ιέλε θπξίσο ηα ειεθηξνληθά 

Μέζα ελεκέξσζεο θαη ηα site. Σέηαξην ζηε ζεηξά ζα έιεγα φηη είλαη νη ρνξεγίεο θαη 

ηειεπηαίνο ν έληππνο Σχπνο ν νπνίνο νχησο ή άιισο θαηαγξάθεη έλα είδνο θάκςεο. 

Όινη έρνπλ ζηξαθεί ζηα social media, πεξλνχλ πνιιέο ψξεο ηελ εκέξα ζε απηά. Γελ 

κπνξεί λα κελ επεξεαζηνχλ. ηα social media θαη ην Internet. Αλαδεηνχλ ηελ 

επηθνηλσλία, ηε δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία θαη ηελ αληίδξαζε ησλ ππνινίπσλ θαη ηεο 

επηρείξεζεο». 

Ζ Δ5 ζεκεηψλεη φηη ην word of mouth έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ελψ 

επηζεκαίλεη φηη ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη δεκφζηεο ζρέζεηο ζπλδέεηαη κε ηε κείσζε 

ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ.  

«ε πξψηε θάζε, βαζηθφ ξφιν παίδνπλ ηα ζρφιηα απφ άιινπο θαηαλαισηέο/ηξίηνπο ζηα 

social media, κεηά νη ρνξεγίεο, χζηεξα ηα θείκελα ζηα sites, κεηά ηα άξζξα ζηνλ έληππν 

Σχπν θαη ηειεπηαία ηα ζρφιηα πνπ θάλεη ε ίδηα ε επηρείξεζε φπσο είλαη π.ρ. απαληήζεηο 

πνπ δίλεη ζε ζρφιηα θαηαλαισηψλ, αλαθνηλψζεηο πνπ θάλεη θιπ. Σν Word of Mouth 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο κνρινχο επεξεαζκνχ ηεο θαηαλαισηηθήο 

απφθαζεο. Δπεηδή ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη θαηαλαισηέο ιηγνζηεχνπλ 

ζπλερψο, πξνηηκνχλ λα μνδεχνπλ είηε ζε δνθηκαζκέλα πξντφληα απφ ηνπο ίδηνπο, είηε ζε 

πξντφληα πνπ έρνπλ δηαβάζεη φηη είλαη θαιά. Πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλζίζεη 
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ζπγθεληξψλνληαο απιά θξηηηθέο πνπ κπνξνχλ λα ρηίζνπλ ή λα θαηαζηξέςνπλ έλα 

πξντφλ ή κηα ππεξεζία (βι.Trip Advisor). Έλα ζρφιην ζηα Social Media απφ θάπνηνλ 

δπζαξεζηεκέλν πειάηε κπνξεί λα γίλεη viral ζε δεπηεξφιεπηα πιένλ ράξε ζηελ 

ηερλνινγία νπφηε είκαζηε ζε ζπλερή επαγξχπλεζε ζε απηά ηα κέζα». 

Οη ρνξεγίεο αζθνχλ θαη απηέο επίδξαζε ζηελ απφθαζε αγνξάο ζχκθσλα κε 

ηελ Δ3, ε νπνία κάιηζηα ηηο ζεσξεί ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα απφ ηα social media 

θαη ηα δεκνζηεχκαηα. 

πσο επηζεκαίλεη ηε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζεσξεί φηη ηελ αζθνχλ νη 

ρνξεγίεο «κεηά ηα social media, ηα δεκνζηεχκαηα ζηνλ ειεθηξνληθφ Σχπν, κεηά ηα 

άξζξα ζηνλ έληππν Σχπν θαη ηειεπηαία ηα ζρφιηα πνπ θάλεη ε ίδηα ε επηρείξεζε ζηα 

social media». Μάιηζηα, νη ρνξεγίεο γηα ηελ επηρείξεζε δελ δείρλνπλ λα 

εθπιεξψλνπλ κφλν ηελ θιαζηθή ηνπο απνζηνιή φπσο είλαη ε πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν αιιά θαη έλαλ ηξφπν λα γλσξίζεη ην θνηλφ ηα πξντφληα ηεο 

επηρείξεζεο, γηα απηφ θαη αζθνχλ επίδξαζε ζηελ απφθαζε αγνξάο:  

«ηηο ρνξεγίεο  εθηφο απφ ηελ θιαζηθή ηνπο έλλνηα πνπ είλαη ε πξνζθνξά θαη ε 

γλσξηκία κε ην πξντφλ θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, πξνβάιιεηαη έληνλα ην 

πξντφλ ελψ παξάιιεια γίλεηαη δνθηκή ηνπ πξντφληνο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

sampling». Ωζηφζν, αλ θαη ζέηεη ρακειφηεξα ζηελ ηεξαξρία ην word of mouth, 

εμαθνινπζεί λα αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηνπ:  

«Σα ζρφιηα απφ άιινπο θαηαλαισηέο, ε  ζεκαζία ηνπ word of mouth είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή» (Δ3). 
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5.9. Ζ επίδξαζε ησλ ρνξεγηψλ θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ θάλνπλ νη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ απφθαζε αγνξάο 

Γεδνκέλνπ φηη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ δηαπηζηψζεθε φηη νη 

επηρεηξήζεηο ζπλδένπλ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη 

έλα απφ ην βαζηθφ ηνπο εξγαιείν είλαη νη ρνξεγίεο, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εμέηαζε 

μερσξηζηά ην ξφιν ησλ ρνξεγηψλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα εμεηάδεηαη ν βαζκφο πινπνίεζεο ρνξεγηψλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, ν βαζκφο επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ ρνξεγηψλ ζην θνηλφ θαη 

θαη‟ επέθηαζε δηεξεπλάηαη αλ νη επηρεηξήζεηο ηηο ζπλδένπλ κε ηελ απφθαζε αγνξάο 

θαη επνκέλσο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ marketing. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ (ηξεηο 

απφ ηηο πέληε) ζεσξεί φηη δελ πξέπεη λα ελεκεξψλεη ην θνηλφ γηα ηηο ρνξεγίεο πνπ 

θάλεη, σζηφζν φιεο πηζηεχνπλ φηη νη ρνξεγίεο (φηαλ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην 

θνηλφ) επεξεάδνπλ, κέηξηα έσο πνιχ  ηελ απφθαζε αγνξάο. 

πγθεθξηκέλα, ε Δ1 ζεσξεί φηη δελ πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη νη ρνξεγίεο θαζψο 

ηφηε ράλνπλ ηελ αμία ηνπο:  

«Μηα ρνξεγία γηα λα έρεη αμία δελ έρεη λφεκα λα ηελ επηθνηλσλνχκε. Ση λα πνχκε; Όηη 

δψζακε 100 παθέηα  ζνθνιάηεο γηα απφξνπο ; Γελ είλαη σξαία πξάγκαηα απηά. 

Φξνληίδνπκε γηα παξάδεηγκα πάξα πνιχ θαη ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο . Γελ βγαίλνπκε 

φκσο λα ην πνχκε». 

Χζηφζν, ζεσξεί φηη απηέο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ εηθφλα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ 

θαηαλαισηή, ε νπνία κάιηζηα εληζρχεη ηελ απφθαζε αγνξάο: 

«Η ρνξεγία επεξεάδεη ηελ απφθαζε αγνξάο γηαηί επεξεάδεη-ζπλήζσο ζεηηθά-ηελ εηθφλα 

πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε. Οη εηαηξείεο πξέπεη λα βγάδνπλ 
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έλα πξφζσπν θαη κηα αιήζεηα πξνο ην θνηλφ. Καη λα δείρλνπλ φηη είλαη θαη 

αληαπνδνηηθέο. Όρη φηη ζηνρεχνπλ κφλν ζην θέξδνο. Δίκαζηε έλα θχηηαξν πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε κηα θνηλσλία. Ο θαηαλαισηήο ππνινγίδεη πνιχ ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε. Φπζηθά ην πξψην πνπ θνηηάδεη είλαη λα ηνλ ηθαλνπνηεί ην πξντφλ θαη ε 

πνηφηεηά ηνπ». 

Σελ ίδηα πνιηηηθή δείρλεη λα αθνινπζεί θαη ε Δ2, ε νπνία αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ ρνξεγηθψλ ηεο δξάζεσλ:  

«Γελ ην πξνβάιινπκε. Όηαλ θάλνπκε ρνξεγίεο ζε ηδξχκαηα κε παηδάθηα είλαη ζα λα 

εθκεηαιιεπφκαζηε ηνλ πφλν ηνπ άιινπ φηαλ πάκε λα ην αλαδείμνπκε. Δίλαη ζα λα 

πεγαίλνπκε λα θεξδίζνπκε κέζσ απηνχ ζηηο πσιήζεηο». Αλαθνξηθά κε ηελ αληίδξαζε 

ηνπ θνηλνχ ζηηο ρνξεγίεο θαη ηελ επηξξνή ζηελ απφθαζε αγνξάο ζεκεηψλεη:  

«Γελ ελεκεξψλνπκε γηα ηηο ρνξεγίεο. Ξέξνπκε φκσο φηη αλ ην θνηλφ κάζαηλε ζα ην 

εθηηκνχζε ζεηηθά. Σηο αμηνινγεί». 

Οκνίσο, ε Δ5 πξνηηκά λα κελ δίλεη ζηε δεκνζηφηεηα πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρνξεγίεο 

πνπ θάλεη:  

«Γελ είλαη ζηε ινγηθή καο λα ην θάλνπκε απηφ. Πξνηηκνχκε λα κελ ελεκεξψλνπκε ηνλ 

Σχπν εθηελψο γηα ηηο δξάζεηο θνηλσληθήο επζχλεο ηεο εηαηξείαο, θαζψο απηέο νη 

πξάμεηο γίλνληαη γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο θαη φρη δηαθεκηζηηθνχο». 

Χζηφζν, δελ απνθιείεη εληειψο ηε ζχλδεζε ηεο ρνξεγίαο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

marketing θαη ηε δηαθήκηζε:  

«Η κφλε πεξίπησζε λα γίλεη δηαθνξεηηθά είλαη αλ ε ρνξεγία γίλεηαη κε ζπκβνιή ηνπ 

θαηαλαισηή, πρ. Αγνξάδνληαο έλα θνπηί ηζίριαο Mentos 0,10€ πάλε ζην x 

Κεξδνζθνπηθφ Οξγαληζκφ, φπνπ ηφηε ζα δηαθεκηζηεί αιιά φρη θξαπγαιέα». 

Η απφθαζε αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ ζεσξεί φηη επεξεάδεηαη «κέηξηα» απφ ηηο 

ρνξεγίεο» σζηφζν «ηηο ιακβάλεη ππ’ φςηλ» φπσο ζεκεηψλεη ε Δ5.  
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Απφ ηελ άιιε, θάπνηεο επηρεηξήζεηο ζπλδένπλ ηηο ρνξεγίεο κε ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ marketing θαη ηεο πξνβνιήο αιιά θαη κε ηελ θνηλσληθή επζχλε θαη ηελ αλάγθε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζε απηήλ.  

Ζ Δ3 ελεκεξψλεη ην θνηλφ γηα ηηο ρνξεγίεο «αιιά φρη πάληα» φπσο αλαθέξεη θαζψο 

απηφ «εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο ρνξεγίαο, ην ζθνπφ», φπσο ζεκεηψλεη. Αλαθνξηθά 

κε ηνπο ιφγνπο πνπ αθνινπζεί απηή ηε ζηξαηεγηθή ππνγξακκίδεη φηη ην θάλεη γηα δχν 

ιφγνπο:  

«Ο πξψηνο είλαη φηη ζέινπκε λα ελεκεξσζεί ην θνηλφ γηα ηηο δξάζεηο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλε, γηα πηζαλέο εθδειψζεηο πνπ άπηνληαη απηήο. Θέινπκε λα ην 

θάλνπκε ζπκκέηνρν ζε απηφ θαη λα ιάβεη κέξνο. Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη γηα λα 

πξνβιεζεί ε επηρείξεζε. Ωο πξνο ηελ επίδξαζε ησλ ρνξεγηψλ ζηελ απφθαζε αγνξάο, ν 

ππεχζπλνο ηεο Δ3 πνπ απάληεζε ζεσξεί φηη: «ηελ επεξεάδεη. Καη εδψ ζεσξψ φηη ηελ 

επεξεάδεη ζε κέηξην βαζκφ αιιά ζίγνπξα ην θνηλφ δελ κέλεη αδηάθνξν φηαλ βιέπεη κηα 

εηαηξεία λα πξνζθέξεη είηε ζε ρξήκα είηε ζε είδνο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν» (Δ3). 

Ζ Δ4 επίζεο επηθνηλσλεί ηηο ρνξεγίεο ζην επξχ θνηλφ «γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο ηνπ 

θνηλνχ αιιά θαη γηα ιφγνπο πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο. Οη ρνξεγίεο γίλνληαη γηα 

πνιινχο ιφγνπο, πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη δεκνζηφηεηα φρη επεηδή θάηη ηέηνην βνεζά ην 

ρνξεγφ αιιά θαη ηνλ ρνξεγνχκελν νξγαληζκφ ή επηρείξεζε», φπσο αλαθέξεη ελψ ε 

απφθαζε αγνξάο ηνπ θνηλνχ ππνζηεξίδεη φηη επεξεάδεηαη «κέηξηα» απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη γηα ηε ρνξεγηθή ηεο δξάζε.  
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5.10.  Ζ ζρέζε ηεο πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ νη θαηαλαισηέο κέζσ 

ησλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα ηελ επηρείξεζε κε ηελ απφθαζε αγνξάο 

 

ζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηεο πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ νη θαηαλαισηέο 

κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα ηελ επηρείξεζε κε ηελ απφθαζε 

αγνξάο, θαίλεηαη πσο είλαη αξθεηά ζεκαληηθή.  

πγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθε ν φγθνο θαη ε ζπρλφηεηα κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηεο, ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ (ελεκεξσηηθφ ή 

δηαθεκηζηηθφ) θαη ε επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα ζηνηρεία απηά ζηελ απφθαζε 

ηεο αγνξάο. 

 ην εξψηεκα γηα ην αλ επηθνηλσλνχλ ζπζηεκαηηθά πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο απάληεζαλ φηη ην 

θάλνπλ ζπζηεκαηηθά, σζηφζν παξνπζίαζαλ δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ην θάλνπλ απηφ. 

H E1 ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ηα social media θαη επνκέλσο ην e-pr, ε Δ2 ηελ ηειεφξαζε 

θαη δεπηεξεπφλησο ηα social media, ε Δ3 κέζσ social media θαη ειεθηξνληθνχ Σχπνπ 

θαζψο θαη ηνπ εηαηξηθνχ site, ε Δ4 κέζσ ηνπ e-pr (social media) θαη ε Δ5 θπξίσο 

κέζσ ησλ social media. 

Χο πξνο ηνλ φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ επηθνηλσλνχλ νη δχν απφ ηηο πέληε 

απάληεζαλ φηη εμαξηάηαη απφ ηελ πεξίπησζε (Δ4, Δ5), νη άιιεο δχν φηη είλαη κηθξφο 

(Δ2, Δ3) θαη ε κία φηη ν φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ δηαρέεη ζηα θνηλά γηα ηελ επηρείξεζε 

θαη ηα πξντφληα ηεο είλαη κεγάινο (Δ1). 
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Σν πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ ραξαθηεξίζηεθε ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ (ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε) σο επί ην πιείζηνλ ελεκεξσηηθφ, σζηφζν νη 

επηρεηξήζεηο δελ αξλνχληαη φηη ελππάξρεη θαη ην ζηνηρείν ηεο δηαθήκηζεο:  

«Ο κεγαιχηεξνο φγθνο πιεξνθνξηψλ είλαη ελεκεξσηηθφο. Βέβαηα νη πιεξνθνξίεο 

πεξηέρνπλ θαη ζηνηρεία δηαθήκηζεο. Αιιά θπξίσο είλαη ελεκέξσζε. Μαο ελδηαθέξεη λα 

πνχκε ηελ ηζηνξία ηεο επηρείξεζεο. Να βγάινπκε πξνο ηα έμσ ηελ κνλαδηθφηεηά ηεο, 

ηελ ειιεληθφηεηά ηεο» (Δ1). 

«Οη πιεξνθνξίεο έρνπλ θπξίσο ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα (π.ρ. γηα ηα γπλαηθεία 

μπξαθάθηα δίλνπκε ζπκβνπιέο νκνξθηάο, ρξήζεο ησλ πξντφλησλ θιπ). Σν ίδην θαη φηαλ 

κηιάκε γηα ηελ επηρείξεζε ζηελ ηειεφξαζε ή ηα Μέζα. Μηιάκε γηα ηε ζηξαηεγηθή, ηελ 

παξαγσγή , ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηελ θαηλνηνκία» (Δ3). 

«Ο κεγαιχηεξνο φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξνπκε είλαη ελεκεξσηηθφο» (Δ4). 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία θαίλεηαη λα δίδεηαη θαη ζηελ θξίζε ηνπ θαηαλαισηή ν νπνίνο ζηε 

ζχγρξνλε επνρή είλαη πην «ππνςηαζκέλνο»:  

«Δλεκεξσηηθφο είλαη ν κεγαιχηεξνο φγθνο πιεξνθνξηψλ ζα έιεγα. Γελ ιέκε ππεξβνιέο. 

Δλεκεξψλνπκε ρσξίο λα ππεξβάινπκε. Ο θαηαλαισηήο δελ είλαη θνπηφο ηα 

θαηαιαβαίλεη φια θαη νη ππεξβνιέο έρνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο» (Δ2). 

Μία επηρείξεζε αλέθεξε φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη 

δηαθεκηζηηθφ ραξαθηήξα:  «Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαρένπκε 

έρεη δηαθεκηζηηθφ ραξαθηήξα» (Δ5). 

Με αθνξκή ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο γελλήζεθε ε θπζηθή πεξηέξγεηα 

ζηνλ εξεπλεηή λα δηεπθξηληζηεί αλ ππάξρεη ζχγρπζε κεηαμχ ηεο έλλνηαο 

«ελεκεξσηηθφο» θαη «δηαθεκηζηηθφο» ζηηο επηρεηξήζεηο θαη έγηλε ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε ε νπνία δηαηππψζεθε σο εμήο: «Μήπσο εζείο ζεσξείηε φηη είλαη 

ελεκεξσηηθφο αιιά ηειηθά είλαη δηαθεκηζηηθφο (ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
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επηθνηλσλείηε);». ιεο έδεημαλ λα δηαρσξίδνπλ επθξηλψο ηηο δχν έλλνηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε απάληεζε ηεο Δ1:  

«Σν είδνο ελεκέξσζεο πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε  δελ κπνξεί λα γίλεη κε δηαθήκηζε ηφζν 

φζν κέζσ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Μέζσ θάπνησλ άξζξσλ, πιεξνθνξηψλ ζην Internet, 

ζην facebook, ζηηο ηζηνζειίδεο καο. Θέινπκε γηα παξάδεηγκα λα ελεκεξψζνπκε ηνλ 

θφζκν φηη φιε ε παξαγσγή γίλεηαη ζηελ Διιάδα, ζε ηξία εξγνζηάζηα (Νέν Φάιεξν, 

Άξηα, Μαξθφπνπιν).  Βέβαηα, παξάγνπκε θαη ζην εξγνζηάζηφ καο ζηε Βνπιγαξία αιιά  

ε παξαγσγή εθείλε αθνξά ζην εμσηεξηθφ. Πξνκεζεπφκαζηε ειιεληθέο πξψηεο χιεο. Καη 

απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ φπσο θαηαιαβαίλεηε γηαηί παίξλνπκε γεσξγηθά 

πξντφληα απφ Έιιελεο αγξφηεο, ηα ακχγδαιά καο είλαη απφ ηνλ θάκπν ηεο Λάξηζαο 

(εθνχξην Λαξίζεο). Απφ ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ θάκπνπ παίξλνπκε ην 50%. Απφ 

ηελ άιιε, ππάξρνπλ θαη ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο. Γελ είλαη κφλν 920 

εξγαδφκελνη πνπ ζηεξίδνληαη απφ ηελ εηαηξεία. Τπάξρεη θαη έλα άιιν θνκκάηη 

πξνκεζεπηψλ, γεσξγηθψλ πξντφλησλ, εηαηξείεο marketing θαη ππεξεζηψλ πνπ 

δνπιεχνπλ γηα ηελ επηρείξεζε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ βηνκεραλίεο ζηε 

ρψξα θαη κάιηζηα βηνκεραλίεο πνπ λα ιεηηνπξγνχλ κε φξνπο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Απηέο νη πιεξνθνξίεο δελ κεηαθέξνληαη κε δηαθήκηζε». 

ηε ζπλέρεηα έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ζε πνην είδε πιεξνθφξεζεο 

απφ ηα δχν (ελεκεξσηηθή ή δηαθεκηζηηθή) ζεσξνχλ νη επηρεηξήζεηο φηη αληηδξά 

πεξηζζφηεξν ν θαηαλαισηήο.  

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη επηρεηξήζεηο δηαθαίλεηαη φηη ν πεξηζζφηεξνο 

θφζκνο αληηδξά πεξηζζφηεξν ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα 

θαζψο ηηο εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ή/θαη είλαη ππνςηαζκέλνη ζρεηηθά κε ηελ 

εηθφλα κίαο επηρείξεζεο.  
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Καη νη πέληε επηρεηξήζεηο εθηίκεζαλ φηη αληηδξά πεξηζζφηεξν ζην ελεκεξσηηθφ 

πεξηερφκελν. Μάιηζηα ε Δ1 ππνζηήξημε φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε επηθνηλσλία 

ρξεηάδεηαη πινπξαιηζκφ:  

«Υξεηάδεηαη λα έρεηο έλαλ πινπξαιηζκφ ζηελ επηθνηλσλία. Γελ γίλεηαη κηα εηαηξεία λα 

θάλεη κφλν δηαθήκηζε π.ρ. ηειενπηηθή. Αιιά δελ κπνξείο λα θάλεηο θαη ρσξίο 

δηαθήκηζε. Πξέπεη λα είζαη ζε έλα κεγάιν κέησπν (ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, digital) θαη 

φια απηά λα πξνζπαζήζεηο λα δεκηνπξγνχλ ζπλέξγεηεο. Σν έλα λα βνεζά ην άιιν. Δίλαη 

θαιφ ν θαηαλαισηήο λα ιακβάλεη ζπλδπαζηηθή πιεξνθφξεζε. Να βιέπεη θαη ηε 

δηαθήκηζε, λα ιακβάλεη θαη ην newsletter λα έρεη θαη δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κέζσ 

ησλ social media. Oη ζπλεηξκνί ακέζσο κεγαιψλνπλ. Απηφ είλαη ε θαιχηεξε ηαθηηθή. 

Καη έηζη παίξλεηο θαη ζπλέξγεηεο θαη ην έλα Μέζνλ βνεζάεη ην άιιν». Παξάιιεια, 

εθηίκεζε φηη ην θνηλφ αληηδξά πεξηζζφηεξν ζην e-pr θαη ηα social media. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απάληεζε ηεο Δ5, ε νπνία λαη κελ δήισζε φηη ν κεγαιχηεξνο 

φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδεη είλαη δηαθεκηζηηθφο αιιά εθηίκεζε φηη νη 

θαηαλαισηέο αληηδξνχλ πεξηζζφηεξν ζην ελεκεξσηηθφ είδνο θαζψο «ην εκπηζηεχνληαη 

πεξηζζφηεξν» φπσο ζεκεηψλεη. 

Γεληθψο, ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ επηδηψθεη λα αλαδεηεί φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γη‟ απηφ θαη γηα ην δηαθεκηζηηθφ πεξηερφκελν είλαη 

πεξηζζφηεξν θαρχπνπηνη, αθξηβψο επεηδή δελ έρνπλ ζε πξψηε θάζε ηεξάζηηα 

εκπηζηνζχλε ζε απηέο. 

Σέινο, ε πξναλαθεξφκελε αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζπρλά κπνξεί λα 

εμειηρζεί θαη ζε απφθαζε αγνξάο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν θαηαλαισηήο πξψηα 

ελεκεξψλεηαη θαη, εθφζνλ έρεη δηακνξθψζεη κία θαιή εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε, 

ηφηε νδεγείηαη ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Έηζη ζην ζρεηηθφ εξψηεκα νη επηρεηξήζεηο 

απάληεζαλ:  
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«Όρη πάληα. Μεξηθέο θνξέο εμειίζζεηαη αθφκε θαη καθξνπξφζεζκα» (Δ3) 

«Κάπνηεο θνξέο» (Δ4) 

«Μεξηθέο θνξέο» (Δ5). 

Ζ κεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ (Δ1, Δ2) ζεκείσζε κε κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα  

φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε ελεκέξσζε εμειίζζεηαη ζε απφθαζε αγνξάο: 

«αθψο θαη εμειίζζεηαη. Πξσηίζησο ελεκεξψλεηαη θαη κεηά επηιέγεη. Αλ δελ 

ελεκεξσζεί γηα ηελ χπαξμε ελφο πξντφληνο θαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πψο ζα ην 

αγνξάζεη; Αλ δελ ελεκεξσζεί γηα ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο πσο ζα 

παξακείλεη πηζηφο ζε απηήλ θαη ηα πξντφληα ηεο;» (Δ1). 

«Ο θφζκνο φηαλ καζαίλεη γηα ηελ εηαηξεία, φηαλ ηελ εκπηζηεχεηαη, αγνξάδεη. Αληηδξά 

ζεηηθά» (Δ2). 

            

5.11 πλνπηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ πνηνηηθήο έξεπλαο 

Ερευνθτικοί 
Στόχοι Ερευνϊμενα πεδία-Θεματικζσ Αποτελζςματα 

1. Διερεφνθςθ 
του τρόπου και 
του βακμοφ που 
οι ςτρατθγικζσ 
δθμοςίων 
ςχζςεων (επαφι 
με τα Μζςα 
ενθμζρωςθσ, 
χορθγίεσ, e-pr 
(δθμοςιεφςεισ 
και 
αλλθλεπίδραςθ 
ςτα social 
media) 
αξιοποιοφνται 
από τισ 
πολυεκνικζσ 
επιχειριςεισ  

Οι ςτρατθγικζσ δθμοςίων ςχζςεων που 
χρθςιμοποιοφν οι πολυεκνικζσ επιχειριςεισ 

Ρεριοδικότθτα εφαρμογισ δθμοςίων ςχζςεων: Συςτθματικι 
χριςθ για τισ 4 από τισ 5 επιχειριςεισ ςτρατθγικϊν δθμοςίων 
ςχζςεων και ςυγκεκριμζνα των τριϊν μελετϊμενων.                                
Στρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφνται κατά προτεραιότθτα: α) e-pr 
και χορθγίεσ για τισ δφο επιχειριςεισ (Ε1, Ε4), β) επαφι με Μζςα 
ενθμζρωςθσ και e-pr για τισ άλλεσ δφο (Ε2, Ε5), γ) χορθγίεσ και e-
pr για τθν πζμπτθ επιχείρθςθ (Ε3). Επιπλζον ςτρατθγικζσ εκτόσ 
των μελετϊμενων που χρθςιμοποιοφν οι επιχειριςεισ: Lobbying 
και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ (Ε2), διαγωνιςμοφσ και εκδθλϊςεισ (Ε4) 
και απευκείασ επαφι με τον καταναλωτι και το εςωτερικό κοινό 
(Ε2). 

Ο βακμόσ εξοικείωςθσ των επιχειριςεων με το  
e-pr, δθλαδι τισ online δθμόςιεσ ςχζςεισ  
(κυρίωσ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ 
είναι το facebook, instagram κλπ) και ο βακμόσ 
χριςθσ του από αυτζσ 

Βακμόσ εξοικείωςθσ: Υψθλόσ βακμόσ εξοικείωςθσ όλων των 
επιχειριςεων και ςυχνι χριςθ του e-pr. Μζςα τα οποία κυρίωσ 
χρθςιμοποιοφνται: Social Media (facebook κλπ).                                              
Τρόποσ χριςθσ: Στελζχθ του  pr και εξειδικευμζνα ςτελζχθ ςτα 
social media 
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Τα εργαλεία μζτρθςθσ αποτελεςματικότθτασ 
των δθμοςίων ςχζςεων που χρθςιμοποιοφν οι 
πολυεκνικζσ επιχειριςεισ 

Χριςθ εργαλείων μζτρθςθσ: Ποικίλει ανάλογα με τθν επιχείρθςθ. 
Χρθςιμοποιοφν οι 4 από τισ 5 (εκτόσ τθσ Ε2, θ οποία ζχει ωσ βαςικό 
μζτρο ανταπόκριςθσ του κοινοφ τθν απιχθςθ των ενεργειϊν ςτισ 
πωλιςεισ το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα).                                                           
Επικρατζςτερα εργαλεία: διαδικτυακά μζςα μζτρθςθσ 
(επιςκεψιμότθτα ςτα site, ανταπόκριςθ και διάδραςθ ςτα μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ, ζλεγχοι ςυμμετοχισ κοινοφ ςε εκδθλϊςεισ 
(Ε1, Ε3, Ε5). Ακολουκεί θ ςυλλογι αναφορϊν ςτον Τφπο και τα 
Μζςα (Ε3 και Ε4).  Σπανιότερα γίνεται μζτρθςθ παραγωγισ 
δελτίων Τφπου (E1).  

Η άποψθ των επιχειριςεων για τα διακζςιμα 
εργαλεία μζτρθςθσ και οι προτάςεισ τουσ για τισ 
μεκόδουσ αξιολόγθςθσ των δθμοςίων ςχζςεων 

Επάρκεια εργαλείων: Σε γενικζσ γραμμζσ κεωροφνται επαρκι (Ε1, 
Ε2, Ε5).                                                                                                 
Ρροτάςεισ επιχειριςεων: Να υπάρξουν ποςοτικζσ μζκοδοι όπωσ 
εργαλεία μζτρθςθσ απόδοςθσ κεφαλαίων ROI κλπ (Ε4, Ε3, Ε5).Να 
υπάρξουν εργαλεία για πιο ακριβείσ μετριςεισ (Ε4), ευζλικτεσ 
μζκοδοι αξιολόγθςθσ  και πιο προςωποποιθμζνθ επικοινωνία(Ε1).  

H ςχζςθ των δθμοςίων ςχζςεων με το 
marketing 

Οι δθμόςιεσ ςχζςεισ υπάγονται ςτο marketing: Και ςτισ πζντε 
μελετϊμενεσ επιχειριςεισ. Σε δφο από τισ πζντε περιπτϊςεισ (Ε1, 
Ε4) μζροσ των δθμοςίων ςχζςεων χειρίηεται και εξωτερικόσ 
ςυνεργάτθσ (επιχείρθςθ). Σε μια περίπτωςθ αναφζρκθκε θ 
ςθμαςία που δίνει ςτισ δθμόςιεσ ςχζςεισ όλθ θ ανϊτερθ διοίκθςθ 
(Ε2).                                                                                                            
Budget pr και marketing: Οι τρεισ από τισ πζντε (Ε1,Ε2, Ε3) 
ανζφεραν ότι οι δθμόςιεσ ςχζςεισ ζχουν κοινό προχπολογιςμό με 
το marketing. 

Ο προχπολογιςμόσ των δθμοςίων ςχζςεων και 
τα κριτιρια με τα οποία διαμορφϊνεται. 

Ρροχπολογιςμόσ δθμοςίων ςχζςεων: Το 20% από το budget του 
marketing (E1), Το 2% από το budget του marketing, το οποίο 
αντιςτοιχεί ςτο 8% του τηίρου (Ε2), To 5% από το budget του 
marketing (E4), «ζνα μζροσ από το budget του marketing, το οποίο 
αντιπροςωπεφει το 8% του γενικοφ τηίρου» (Ε5), Το pr και το 
markteing μαηί αντιπροςωπεφουν το 8% του τηίρου (Ε3).                                                  
Κριτιρια διαμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ των δθμοςίων 
ςχζςεων: Ανάλογα ι τισ εκάςτοτε ανάγκεσ και τθ βαρφτθτά 
τουσ(Ε1, Ε4, Ε5). Με προτεραιότθτα τθν ΕΚΕ και τισ χορθγίεσ (Ε1, 
Ε3), με βαςικό κριτιριο αν απευκφνεται ςτθν εςωτερικι αγορά ι 
το εξωτερικό και το είδοσ του προϊόντοσ, αν είναι νζο ι παλιό (Ε2). 

2. Διερεφνθςθ 
του βακμοφ που 
οι ςτρατθγικζσ 
δθμοςίων 
ςχζςεων  
(επαφι με τα 
Μζςα 
ενθμζρωςθσ, 
χορθγίεσ, e-pr 
(δθμοςιεφςεισ 
και 
αλλθλεπίδραςθ 
ςτα social 
media) 
επθρεάηουν τθν 
απόφαςθ 
αγοράσ των 
καταναλωτϊν 

Η επίδραςθ των ςτρατθγικϊν δθμοςίων 
ςχζςεων που κάνουν οι πολυεκνικζσ 
επιχειριςεισ ςτθν απόφαςθ αγοράσ 

Βακμόσ επιρροισ των δθμοςίων ςχζςεων ςτθν απόφαςθ αγοράσ: 
Μζχρι κάποιο βακμό (Ε3, Ε4), Αρκετά (Ε2,  Ε5), Σε πολφ μεγάλο 
βακμό (Ε1). Στρατθγικζσ οι οποίεσ επθρεάηουν περιςςότερο τθν 
απόφαςθ αγοράσ: Word of mouth μζςω social media και 
διάδραςθ μεταξφ των διαφορετικϊν κοινϊν  και τθσ επιχείρθςθσ 
μζςω e-pr (E1, E2, E4, E5). 

Η άποψθ των επιχειριςεων για τθ ςχζςθ των 
δθμοςίων ςχζςεων με τθν εταιρικι εικόνα και 
τθν πιςτότθτα των πελατϊν 

Ραραδοχι ςφνδεςθσ δθμοςίων ςχζςεων με εταιρικι εικόνα και 
πιςτότθτα των πελατϊν: Όλεσ οι επιχειριςεισ κεωροφν ότι τα τρία 
αυτά ςτοιχεία ςυνδζονται και ότι ζχουν ιςχυρι ςχζςθ μεταξφ τουσ. 

Η επίδραςθ των χορθγιϊν και των καλϊν 
πρακτικϊν που κάνουν οι πολυεκνικζσ 
επιχειριςεισ ςτθν απόφαςθ αγοράσ 

Επίδραςθ χορθγιϊν ςτθν απόφαςθ αγοράσ: «Μζτρια» (Ε1, Ε2, Ε3, 
Ε4, Ε5)                                 Επικοινωνία χορθγιϊν ςτο ευρφ κοινό: 
Ναι (Ε3, Ε5), Όχι ι κατά περίπτωςθ (Ε1, Ε2, Ε4). 

Η ςχζςθ τθσ ποιότθτασ πλθροφοριϊν που 
λαμβάνουν οι καταναλωτζσ μζςω των 
ςτρατθγικϊν δθμοςίων ςχζςεων για τθν 
επιχείρθςθ με τθν απόφαςθ αγοράσ 

Όλεσ οι επιχειριςεισ παραδζχκθκαν ότι υπάρχει ςχζςθ μεταξφ τθσ 
ποιότθτασ των πλθροφοριϊν που προςφζρει θ επιχείρθςθ μζςω 
των δθμοςίων ςχζςεων ςτουσ καταναλωτζσ με τθν απόφαςθ 
αγοράσ.                                                                                    Πγκοσ 
πλθροφοριϊν που μεταδίδουν: Μικρόσ (Ε2, Ε3), Εξαρτάται από 
τθν περίπτωςθ (Ε4, Ε5), Μεγάλοσ (Ε1).                                                                          
Είδοσ περιεχομζνου πλθροφοριϊν : Ενθμερωτικό για τισ 4 από τισ 
5 επιχειριςεισ (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4), Διαφθμιςτικό περιεχόμενο (Ε5).                                 
Άποψθ επιχειριςεων για το ποιο είδοσ πλθροφόρθςθσ προκαλεί 
το κοινό να αντιδράςει : Το ενθμερωτικό (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5). 
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6. πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

 

Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνηνηηθήο θαη ηεο πνζνηηθήο 

αλάιπζεο πξνθχπηνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

πσιήζεσλ ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο.  

ζνλ αθνξά ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε, αξρηθά δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ησλ 

βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, 

e-pr) ζηελ εηαηξηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζε 

απηή ηε πεξίπησζε είλαη φηη α) ν ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο γηα 

ηελ επηρείξεζε. Σν εχξεκα απηφ ζπλδέεηαη κε φζα έρνπλ ππνζηεξίμεη αξθεηνί 

ζεσξεηηθνί νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα αληίζηξνθε πνξεία 

ε νπνία δείρλεη φηη ηα επίπεδα δεθηηθφηεηαο ηνπ θαηαλαισηή ζηηο ζηξαηεγηθέο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ εμαξηψληαη απφ ηα επίπεδα απνδνρήο ηεο κάξθαο. πσο 

ππνζηεξίδεη ν Hankinson (2004), ην πφζν ηζρπξνί είλαη νη δεζκνί κεηαμχ ηνπ 

θαηαλαισηή θαη ηεο κάξθαο αληηθαηνπηξίδεη ην ηαίξηαζκα κεηαμχ ησλ 

θπζηθψλ/ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ ηνπ θαη ησλ ζπκβνιηθψλ αμηψλ ηεο κάξθαο αιιά θαη 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο απηά γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνλ 

θαηαλαισηή. Χζηφζν, απηφ ην εχξεκα δελ απνθιείεη ην γεγνλφο φηη εθφζνλ ππάξρεη 

απηή ε πξνυπφζεζε, νη δεκφζηεο ζρέζεηο κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηε γλψζε γηα ηε 

κάξθα θαη λα εληζρχζνπλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηά ηεο (Κeller, 2003). Καη‟ επέθηαζε, 

ε εηθφλα πνπ έρεη ήδε ν θαηαλαισηήο είλαη εθείλε πνπ ιεηηνπξγεί σο 
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δηακεζνιαβεηηθφο παξάγνληαο κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηεο πηζηφηεηαο 

ησλ πειαηψλ θαη φρη νη δεκφζηεο ζρέζεηο, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο (Hsien An-Ten & Chung-Kai Li, 

2008). Παξάιιεια, ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο επεξεάδεηαη απφ άιια 

ζηνηρεία ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηε κάξθα, ηελ θαηλνηνκία 

πνπ επηδεηθλχεη ην εθάζηνηε πξντφλ θαη ηελ πνηφηεηα φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν 

θαηαλαισηήο ελψ σο δηακεζνιαβεηηθνί παξάγνληεο ιεηηνπξγνχλ ηα ηδηαίηεξα 

γεσγξαθηθά θαη πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη ν θαηαλαισηήο 

(Hamid, M., Rasool, S., Kiyani, A. & Farman, A. , 2012). 

Σα θίλεηξα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ δείρλνπλ λα απαζρνινχλ ηνπο θαηαλαισηέο 

φπσο θαηέδεημε ε έξεπλα. Ζ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη 

αξλεηηθά φηαλ αληηιακβάλνληαη φηη θξχβνληαη θεξδνζθνπηθνί ιφγνη, θάηη πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Rathod, Gadhavi & Shukla, 2014)  ζηηο νπνίεο 

αλαθέξεηαη φηη νη θαηαλαισηέο αδπλαηνχλ λα δηαθξίλνπλ ηα πξαγκαηηθά θίλεηξα ησλ 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (αθφκε θαη ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ησλ 

ρνξεγηψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηέο), κε απνηέιεζκα λα ηηο αληηκεησπίδνπλ κε 

ζθεπηηθηζκφ. Μάιηζηα φηαλ ππάξρεη εκπνξεπκαηνπνίεζε κηαο δξάζεο φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα κηα ρνξεγία, ν αληίθηππνο κπνξεί λα είλαη αθφκε θαη αξλεηηθφο (Grohs, 

Reisinger, 2014). 

Γηα ην ιφγν απηφ, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ πνζνηηθή έξεπλα, ε ζχλδεζε ησλ 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο δελ θαίλεηαη 

φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ 

επηρείξεζε θαζψο κπνξεί ελδερνκέλσο ν θαηαλαισηήο λα λνκίδεη φηη νη δξάζεηο 

απηέο γίλνληαη έκκεζα γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ησλ εηαηξεηψλ θαη κε ην 

πξφζρεκα φηη ζέιεη λα εθκεηαιιεπηεί ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ψζηε λα 
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δεκηνπξγήζεη κνλάρα θαιή εηθφλα θαη πςειή θεξδνθνξία.  Καηά γεληθή νκνινγία, νη 

θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ θάπνηα αξλεηηθή 

δεκνζηφηεηα παξά ζεηηθά απφ θάπνηα θαιή πξαθηηθή ηεο επηρείξεζεο. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη νη θαιέο πξαθηηθέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ βξίζθνπλ αληαπφθξηζε θαη δελ 

αληακείβνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο ελψ ε «θνηλσληθή αλεπζπλφηεηα» απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ αζθεί αξλεηηθή επίδξαζε ζηνπο θαηαλαισηέο (Wagner, 

2008). Ζ αδπλακία αληίδξαζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 

νη νπνίεο απνηεινχλ ζε θάζε πεξίπησζε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλνχ 

θαηαδεηθλχεη φηη ελδερνκέλσο λα ππάξρεη «θελφ» ζηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη απηφ είλαη θάηη πνπ νη πνιπεζληθέο πξέπεη λα ιάβνπλ ππ‟ φςηλ ηνπο. πσο 

ζεκεηψλεη ν Fournier (1998), νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα θαηαιάβνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν πεηπραίλεηαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα κηαο κάξθαο ζηηο δηαθνξεηηθέο 

αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη απηφ γηαηί αλ κηα κάξθα απνθηήζεη θαιή 

ζρέζε κε ηνλ θαηαλαισηή, ν θαηαλαισηήο ηελ αλαγλσξίδεη, ηελ πξνηηκά θαη 

απμάλνληαη ηα επίπεδα πηζηφηεηάο ηνπ.  

ζνλ αθνξά ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ ζηφρν, δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο (εηαηξηθή ηαπηφηεηα, θήκε) ζηελ πηζηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη φηη, αξρηθά, ε εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα 

ηελ επηρείξεζε δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα πηζηφηεηαο ηνπ ζε 

απηήλ θη απηφ γηαηί ην επίπεδν πηζηφηεηαο πνπ δείρλεη ν θαηαλαισηήο ζηελ 

επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηεο δελ θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηελ εηθφλα πνπ έρεη ν 

θαηαλαισηήο γηα απηήλ αιιά θαίλεηαη πσο ζρεηίδεηαη κε άιινπο παξάγνληεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε άιιεο έξεπλεο φπσο 

είλαη εθείλε ηνπ Dowling (2001), ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη κηα αιιαγή ζηελ εηαηξηθή 
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εηθφλα κπνξεί λα ζεκαηνδνηήζεη αιιαγή ζηε ζηάζε ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη ζηα 

πξντφληα, ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πηζηφηεηα. Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ 

έξεπλεο νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ ην εχξεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε πηζηφηεηα ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε άιινπο παξάγνληεο φπσο 

είλαη ε  ηθαλνπνίεζε απφ ην πξντφλ (Bruning θαη Ledingham, 1998).  

Έηζη, πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ πηζηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ δηαδξακαηίδεη ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ απνθνκίδεη. Απηφ πξνδηαγξάθεη εκπεηξία ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ 

κάξθα θαη φρη απιψο κηα εηθφλα πνπ κπνξεί λα έρεη (ζεηηθή ή αξλεηηθή) γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηεο. Οη ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο γίλνληαη πηζηνί θαη νη κε 

ηθαλνπνηεκέλνη θαηαθεχγνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ (Heskett et al. 1993: 165–167). Με 

βάζεη απηφ ην δεδνκέλν δεκηνπξγήζεθε ζηηο ΖΠΑ θαη ν ζρεηηθφο δείθηεο 

ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ, ν ACSI (American Customer Satisfaction Index) ην 1984 ν 

νπνίνο εμεγεί ηελ εμέιημε ηεο πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ κε βάζεη ηξεηο κεηαβιεηέο: ηελ 

πνηφηεηα φπσο γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ πειάηε, ηελ αμία θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ 

έρεη ν θαηαλαισηήο. 

Έηζη, ε πηζηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ θαίλεηαη απφ ηελ παξνχζαο έξεπλα λα 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ άιινπο παξάγνληεο εθηφο απφ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα 

ηελ επηρείξεζε, θαη απηνί είλαη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο, ε ρξεζηκφηεηα, ε πνηφηεηα θαη 

ε εηαηξηθή εηθφλα, νη νπνίνη επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ. 

Δπηπιένλ, νη ηζρπξνί δεζκνί ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ κάξθα επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα 

θαη ηα επίπεδα πηζηφηεηαο πνπ έρεη γηα ηελ επηρείξεζε, θάηη πνπ ιίγν πνιχ ήηαλ 

αλακελφκελν απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζχλδεζε ηνπ θαηαλαισηή κε ηε κάξθα ηνλ 

θαζηζηά πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλν ζρεηηθά κε ην αληίζηνηρν πξντφλ θαη είλαη θάηη 

πνπ ζίγνπξα κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ εηθφλα θαη ηα επίπεδα πηζηφηεηαο πνπ 

έρεη γηα ηελ επηρείξεζε. 
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Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξίην εξεπλεηηθφ ζηφρν, δηεξεπλήζεθε ν βαζκφο πνπ νη 

ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ (επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr 

(δεκνζηεχζεηο θαη αιιειεπίδξαζε ζηα social media) επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε 

αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη φηη ε απφθαζε 

αγνξάο επεξεάδεηαη αιιά ν βαζκφο επηξξνήο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε 

ζηξαηεγηθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε κε ην e-pr (κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, επαθή επηρείξεζεο κε θαηαλαισηέο θαη word of mouth κέζσ 

δηαδηθηχνπ) θαη ηηο ρνξεγίεο λα έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε 

άιιεο έξεπλεο φπσο είλαη εθείλε ηνπ Dellarocas (2001), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ηα 

ζπζηήκαηα ησλ online δεκνζίσλ ζρέζεσλ (θαη ηα online reputation systems) 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζεζε αγνξάο. Σν ίδην ππνζηεξίδεη θαη ν Bromley (1993), ν 

νπνίνο ζεκεηψλεη φηη νη εληππψζεηο πνπ απνθνκίδεη ην θνηλφ απφ ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θαζνξίδνπλ ηηο ζηάζεηο, ηηο πξνζδνθίεο ,ηηο επηινγέο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο.  

ε απηή ηε ζεκαηηθή είλαη αμηνζεκείσην φηη ελψ νη δεκφζηεο ζρέζεηο δελ 

δείρλνπλ λα επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα ησλ θαηαλαισηψλ (θαζψο ηνπο επεξεάδνπλ άιια 

πην ζεκαληηθά ίζσο γηα απηνχο ζηνηρεία), αιιά θαηαθέξλνπλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

απφθαζε αγνξάο, δειαδή έρνπλ έλαλ πην άκεζν αληίθηππν ζηελ απφθαζε αγνξάο 

ρσξίο λα ππάξρεη ε εηθφλα σο δηακεζνιαβεηηθφο παξάγνληαο. Απηφ ίζσο λα εμεγείηαη 

ελ κέξεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη δεκφζηεο ζρέζεηο αθφκε θαη ππνζπλείδεηα 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην αληίιεςεο κε ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ εηθφλα θαη 

ηε θήκε ρσξίο λα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ. πσο ππνζηεξίδνπλ θάπνηνη ζεσξεηηθνί 

νη εληππψζεηο πνπ έρνπλ ηα άηνκα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ θαζνξίδνπλ 

ηηο ζηάζεηο, ηηο πξνζδνθίεο, ηηο επηινγέο, ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο 

(Broomley, 1993). Μάιηζηα ηα online εξγαιεία κε ηα νπνία κπνξεί λα ρηηζηεί κηα 

κάξθα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζεζε αγνξάο (Dellarocas, 2003).  
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ζνλ αθνξά ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε, θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη αμηνινγνχλ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, εμεηάζηεθε αξρηθά ν πξψηνο 

εξεπλεηηθφο ζηφρνο, δειαδή ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ βαζκνχ πνπ νη 

ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ (επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr 

(δεκνζηεχζεηο θαη αιιειεπίδξαζε ζηα social media) αμηνπνηνχληαη απφ ηηο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη φηη νη ζηξαηεγηθέο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ρξήζε πξσηίζησο ηνπ e-pr γηα επηθνηλσλία κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε κέζσ facebook, ην instagram θ.α., δεπηεξεπφλησο κε ηηο 

ρνξεγίεο ζην πιαίζην ηεο ΔΚΔ ελψ ζρεηίδνληαη ιηγφηεξν κε ηε ρξήζε παξαδνζηαθψλ 

ΜΜΔ φπσο ε ηειεφξαζε, ν έληππνο Σχπνο θιπ. πλήζσο, νη ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ αθνξνχλ ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε αιιά κπνξεί, αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο λα αθνξνχλ θαη πξντφληα μερσξηζηά ελψ φπσο πξνέθπςε νη αξκνδηφηεηεο 

ηνπ ηκήκαηνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ εληάζζνληαη ζην ηκήκα marketing. Σν εχξεκα απηφ 

ζπλάδεη κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ θαηαλαισηψλ ζην e-pr θαη ηηο ρνξεγίεο φπσο απηή 

πξνέθπςε απφ ηελ πνζνηηθή έξεπλα θαη ζπκθσλεί κε φζα ππνζηεξίδεη θαη ε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ απμαλφκελε ηάζε 

ρξήζεο ησλ online δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Phillips & David, 2009). 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ marketing θαη αληηπξνζσπεχεη απφ 5%-20% απηνχ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

θεθαιαίσλ αθηεξψλεηαη ζηηο ρνξεγίεο, ηα e-pr θαη ηα Μέζα Δλεκέξσζεο, φπνπ ε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ επηδηψθεη ε θάζε επηρείξεζε. Γελ θαίλεηαη πάλησο λα έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ην 

παξαπάλσ πνζνζηφ κεηά ην 2014-2016, σζηφζν νη πσιήζεηο απμήζεθαλ. Απηφ 

πηζαλψο λα ζπλδέεηαη κε ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο πνπ 
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κπνξεί λα πξνζθέξεη ην e-pr  θαζψο ε ρξήζε ηνπ βαίλεη απμαλφκελε. Σα θξηηήξηα κε 

ηα νπνία δηακνξθψλνληαη ζρεηίδνληαη πάληα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο, ηηο 

πνιηηηθέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, ηα πξντφληα, θιπ.  Δηδηθφηεξα, ζην 

ζέκα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο δηαπηζηψλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο κάιινλ 

ζέηνπλ πςειφηεξα ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ζε ζρέζε 

κε εθείλα ηα νπνία πνιιέο θνξέο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ νη δηάθνξεο νκάδεο 

θνηλψλ θαζψο φπσο πξνέθπςε απφ ηελ πνζνηηθή έξεπλα, νη θαηαλαισηέο δελ 

δείρλνπλ λα αμηνινγνχλ ηδηαίηεξα ηηο θαιέο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ, θάηη ην 

νπνίν ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο ΔΚΔ πινπνηνχληαη 

πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη πνιχ «εθπαηδεπκέλν» 

ην θνηλφ ζε ηέηνηεο δξάζεηο ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηηο αληηκεησπίδεη αθφκε θαη 

κε θαρππνςία. Παξάιιεια, ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ έδεημε απξφζπκε λα 

επηθνηλσλεί ηηο δξάζεηο ΔΚΔ ζην θνηλφ ππνζηεξίδνληαο φηη απηφ δελ είλαη θάηη πνπ 

ζέινπλ λα «δηαθεκίζνπλ». Απηφο ίζσο λα είλαη θαη έλαο ιφγνο πνπ νη θαηαλαισηέο 

δελ είλαη ηφζν εμνηθεησκέλνη κε ηελ ΔΚΔ. Γηα απηφ ην ζέκα, θάπνηνη ζεσξεηηθνί 

έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ ηηο δξάζεηο ΔΚΔ θαη λα 

ηνπο δίλνπλ δεκνζηφηεηα επεηδή πξνζθέξνπλ ζηελ εηαηξεία αλαγλσξηζηκφηεηα 

(Fuchs & Kalfagianni, 2009). 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηα εξγαιεία κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο, ηα θπξηφηεξα 

είλαη ε  κέηξεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο πνπ δέρνληαη ζηα social media, θαζψο θαη 

κέζα απφ ηε ζχληαμε αλαθνξψλ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δειηίσλ Σχπνπ, αιιά θαη 

ηξίηνλ, ε θαηαγξαθή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ δηνξγάλσζαλ νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο. Σα εξγαιεία απηά δελ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο σο πιήξε, γηα ην ιφγν απηφ ππνζηεξίρζεθε 
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είλαη ζεκαληηθή ε πηνζέηεζε πεξηζζφηεξσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

φζν ην δπλαηφλ πην αθξηβή εθηίκεζε κε πνζνηηθά εξγαιεία θαη κεζφδνπο κέηξεζεο 

(ROI θ.ιπ.). Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε ηελ βηβιηνγξαθία φπνπ ηίζεηαη ζέκα 

βειηίσζεο ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Cripps, 2005). 

ε ζρέζε κε ηνλ δεχηεξν εξεπλεηηθφ ζηφρν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, δηεξεπλήζεθε 

ν βαζκφο πνπ νη ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ  (επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο, 

ρνξεγίεο, e-pr (δεκνζηεχζεηο θαη αιιειεπίδξαζε ζηα social media) επεξεάδνπλ ηελ 

απφθαζε αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη 

νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ν βαζκφο επηξξνήο ζηελ απφθαζε αγνξάο 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ αθνινπζεί ε 

επηρείξεζε θαζψο ηα πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ πινπνηείηαη αιιά ε 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ζεσξεί φηη ε απφθαζε επεξεάδεηαη ζε ζρεηηθά κέηξην 

βαζκφ. Πεξηζζφηεξν ζεσξνχλ φηη επεξεάδεη ην e-pr, ην word of mouth θαη νη 

ρνξεγίεο. Δηδηθά γηα ην ζέκα ησλ ρνξεγηψλ, νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη απηέο 

επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε αγνξάο. Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη ην marketing ηνπ 

ζθνπνχ (CRM) ζην νπνίν εληάζζνληαη θαη νη ρνξεγηθέο δξάζεηο κπνξεί λα απμήζεη 

ηηο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη επνκέλσο ηηο πσιήζεηο ηεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη 

ηα επίπεδα αληαπφθξηζεο ηνπ θαηαλαισηή (Irwin et al., 2003). 

Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα φπνπ νη θαηαλαισηέο 

δείρλνπ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ φηαλ πξφθεηηαη λα 

αγνξάζνπλ έλα πξντφλ ελψ πξνθχπηεη θαη ην εμήο παξάδνμν: Οη  θαηαλαισηέο 

επεξεάδνληαη απεπζείαο απφ ηηο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη φρη απφ ηελ εηθφλα 

πνπ έρνπλ γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηε θήκε ηεο. Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ηα άηνκα κπνξεί λα κελ είλαη πιήξσο ζε ζέζε λα δηαρσξίδνπλ πνηνο παξάγνληαο 
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ηα επεξεάδεη πην άκεζα ελψ ε ζπρλή επαθή κε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ε 

ελεκέξσζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξντφληα πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ άκεζε 

κπνξεί λα θαηεπζχλνπλ σο έλα βαζκφ ηελ απφθαζε αγνξάο.  

Δπίζεο, ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ιακβάλεη ν θαηαλαισηήο επεξεάδεη 

γεληθψο ηελ απφθαζε αγνξάο ηνπ θαζψο θαίλεηαη πσο ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ 

πξνθαιεί κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηελ απφθαζε αγνξάο απ‟ φηη ην δηαθεκηζηηθφ 

πιηθφ ησλ πιεξνθνξηψλ, θάηη πνπ εληζρχεη θαη ην παξαπάλσ εχξεκα. Ο φγθνο 

πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζπλήζσο δελ είλαη κεγάινο αιιά ε 

επηθνηλσλία κε ηα δηάθνξα θνηλά γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ηα πξντφληα ηνπο 

είλαη ζπζηεκαηηθή. Σέινο, νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ εηαηξηθή εηθφλα θαη ηελ πηζηφηεηα ησλ 

πειαηψλ, θάηη πνπ δελ παξαηεξείηαη ζε ηφζν βαζκφ απφ ηε κεξηά ησλ θαηαλαισηψλ. 

Απηή ε αλαληηζηνηρία ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ έρνπλ 

θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα θαη άξα ίζσο ζε απηή ηε 

πεξίπησζε ππάξρνπλ θάπνηα πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηνπο θαηαλαισηέο ψζηε λα δηεπξχλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηε 

γλψζε ηνπο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ζπλδπάδνληαο φια ηα απνηειέζκαηα, κπνξεί λα ζπλαρζεί φηη ε 

επίδξαζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ζηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη ζεκαληηθή ελψ ε δηαδηθαζία απηή δελ αθνξά απαξαίηεηα ηε 

δηακεζνιάβεζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη ηεο θήκεο. Χζηφζν, δελ πξέπεη λα 

παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πηζαλψο θαη πνιινί, ινγηθά ππνθεηκεληθνί, 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο θαη ζηάζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξντφληα ηνπο. 
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Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

αλάιπζε, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εθαιηήξην 

γηα ηε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηελ ζρέζε ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ην πψο αληηκεησπίδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο θαη νη θαηαλαισηέο ηηο θαιέο πξαθηηθέο σο πξνο ηνπο ζθνπνχο πνπ 

επηηεινχλ απηέο θαη ηε δξάζε πνπ αλαιακβάλνπλ νη δηάθνξεο νκάδεο θνηλνχ θαη νη 

δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Γεδνκέλνπ φηη ην νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κεηαβάιιεηαη 

ζπλερψο ππφ ην πξίζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη 

παξάιιεια κε απηά πξνζαξκφδνληαη θαη νη ζηξαηεγηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ (δεκφζηεο 

ζρέζεηο θαη marketing), ζα ήηαλ ελδηαθέξνπζα ε επέθηαζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζε 

άιιεο πην «επαίζζεηεο» δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη εθείλεο ησλ ελεξγνβφξσλ 

βηνκεραληψλ, ησλ πνιπεζληθψλ πνπ έρνπλ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.  

πσο θαηέδεημαλ ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε θαη εθηεηακέλε κειέηε ησλ ζχγρξνλσλ ζηξαηεγηθψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ φπσο είλαη ην e-pr, ε νξζή ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε δηαρείξηζε ηεο ηάζεο πνπ ππάξρεη απφ ηα 

δηάθνξα θνηλά λα ζηξέθνληαη θπξίσο ζε απηά θαη ζηε δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία αληί 

γηα άιιεο πεγέο ελεκέξσζεο θαη κέζα επηθνηλσλίαο. 

Παξάιιεια, ε κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εζηηάζεη ζηελ επηινγή ελφο 

κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο θαη λα κειεηήζεη άιια πξντφληα φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα 

ηα είδε πνιπηειείαο θαη πσο ρεηξίδνληαη νη δεκφζηεο ζρέζεηο ηελ πξνψζεζή ηνπο ζε 

ρψξεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ή ππήξρε πξφζθαηα νηθνλνκηθή θξίζε.  
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Σέινο, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εθαιηήξην 

γηα ηε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ κε ην marketing θαη ηα φξηα πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ pr 

θαη ηεο δηαθήκηζεο.  

 

         7. Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έρνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή ζηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ελ κέξεη θαη ζηηο ηνπηθέο θαη εζληθέο επηρεηξήζεηο αθνχ γίλνπλ νη 

θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο. Ζ έξεπλα θαηέδεημε φηη νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε έκθαζε ην e-pr θαη 

ηα social media, εχξεκα ην νπνίν απνηειεί έλαπζκα γηα λα ζπζηεκαηνπνηήζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ηελ νξγάλσζε απηνχ ηνπ ηνκέα ζηηο δηνηθεηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, λα 

εθπαηδεχζνπλ θαηάιιεια ην πξνζσπηθφ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηνπ marketing 

θαη λα αλαζέζνπλ ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηε δηελέξγεηα ηνπ e-pr. Παξάιιεια, 

παξαηεξήζεθε δηαθνξά αληίιεςεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο.  Οη επηρεηξήζεηο 

ζεσξνχλ φηη νη δξάζεηο ΔΚΔ (ρνξεγίεο θαη ελ γέλεη θαιέο πξαθηηθέο) επεξεάδνπλ ζε 

κέηξην βαζκφ ηελ απφθαζε αγνξάο ελψ ε εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ 

επηρείξεζε δελ δείρλεη λα επεξεάδεηαη απφ ηηο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, σζηφζν 

επεξεάδεηαη (αξλεηηθά) απφ ηε ζχλδεζή ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο, φπσο 

θαηέδεημε ε πνζνηηθή έξεπλα. Σν ζπκπέξαζκα απηφ είλαη ρξήζηκν γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

θαζψο αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα γηα λα «εθπαηδεχζνπλ» ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ γηα ηελ έλλνηα θαη ηελ νπζία ησλ δξάζεσλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο. Αλαθνξηθά κε ηελ εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεη ν θαηαλαισηήο γηα κηα επηρείξεζε 
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κέζσ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πξνέθπςε φηη ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλνπλ νη 

θαηαλαισηέο δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζόηεηα πιεξνθνξηώλ 

πνπ ιακβάλεη κέζσ ησλ ζηξαηεγηθώλ PR, θάηη πνπ νη πνιπεζληθέο πξέπεη λα 

εμεηάζνπλ θαζώο ελδέρεηαη λα απαηηείηαη αλαδηακόξθσζε ηεο κεζνδνινγίαο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ νη ελέξγεηέο ηνπο λα έρνπλ κεγαιύηεξε επηξξνή ζην θνηλό.  Έλα 

αθόκε ζηνηρείν ην νπνίν πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ όςηλ είλαη όηη γηα ην ίδην ζέκα νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ αληίζεηε άπνςε. Θεσξνχλ φηη ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

ζπλδένληαη θαη κε ηελ εηθφλα θαη ηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ, θάηη πνπ δελ ζπλάδεη 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιάβνπλ ππ‟ 

φςηλ απηή ηε δηάζηαζε απφςεσλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο επηθνηλσληαθήο ηνπο 

ζηξαηεγηθήο.  

Απφ ηελ άιιε, παξά ην γεγνλφο φηη ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλνπλ νη θαηαλαισηέο γηα 

ηελ επηρείξεζε δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο κειεηψκελεο ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ,  

δελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηελ απφθαζε αγνξάο.  Ζ απφθαζε αγνξάο επεξεάδεηαη απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θάηη πνπ αλαδεηθλχεη ηελ άκεζε επίδξαζε ζηηο 

πσιήζεηο. Σν ζηνηρείν απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηάζε πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, νη δεκφζηεο ζρέζεηο λα ππάγνληαη ζην marketing, κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα απμήζνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο ή λα νκαδνπνηήζνπλ κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο δξάζεηο θαη 

ηα δαπαλψκελα πνζά.   

Χο πξνο ηα εξγαιεία κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ αλ θαη 

νη επηρεηξήζεηο ηα ζεσξνχλ επαξθή, αλαδείρζεθε ε αλάγθε λα εκπινπηηζηνχλ θαη λα 

ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο κέζνδνη πνζνηηθνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ, θάηη πνπ ζεκαίλεη 

φηη πξέπεη λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα εξγαιεία (ηα νπνία ζα 

ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ θαη ην e-pr) ηφζν νη εξεπλεηέο φζν θαη νη εηδηθνί επηζηήκνλεο θαη 
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νη ζχκβνπινη δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Οη επηζηήκνλεο απηνί ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ 

κε ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα θαηαιήμνπλ ζηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη νη επηρεηξήζεηο 

πξέπεη απφ ηελ πιεπξά ηνπο λα ζπζηεκαηνπνηήζνπλ ηε ρξήζε ηνπο.  
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Παξάξηεκα 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

ην πιαίζην εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα «Ζ επίδξαζε ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ ζηελ εηαηξηθή εηθφλα (θήκε) θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ» γηα ην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΣΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ζην Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ , δηεμάγεηαη έξεπλα γηα ηελ επίδξαζε ησλ 

βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (επαθή κε ηα Μέζα ελεκέξσζεο θαη 

δεκνζηεχκαηα ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ Σχπν πνπ θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηα 

πξντφληα ηνπο, ρνξεγίεο πνπ θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο, e-pr, δειαδή δεκνζηεχζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε social media φπσο π.ρ. facebook, instagram, twitter θιπ θαη 

αιιειεπίδξαζε/επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο) ζηελ α) εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν 

θαηαλαισηήο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηελ β)απφθαζή ηνπ λα αγνξάζεη ηα πξντφληα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο κειεηψληαη πέληε 

επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα πσινχληαη ζηα ζνχπεξ κάξθεη:  Τθαληήο 

(αιιαληηθά), Barilla (δπκαξηθά), Perfetti (θαξακέιεο, ηζίριεο mentos), ION 

(ζνθνιάηεο), BIC (μπξαθάθηα, ζηπιφ) θαη ε επίδξαζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν 

θαηαλαισηήο γηα απηέο θαη ηα πξντφληα ηνπο, ηελ απφθαζε αγνξάο θαη ηελ πηζηφηεηα 

ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ επηρείξεζε. 

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη αλώλπκα θαη νη απαληήζεηο ζαο ζα 

παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθέο. πκπιεξψλεηε κε έλα Υ ηελ απάληεζε πνπ ζαο 

αληηπξνζσπεχεη ζε θάζε εξψηεζε. ε νξηζκέλεο εξσηήζεηο απαηηείηαη κφλν κηα 

επηινγή θαη ππάξρεη εηδηθή ζεκείσζε ζε θάζε πεξίπησζε. 

αο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηνλ ρξφλν ζαο. 
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Γεληθέο εξσηήζεηο 

1) Αγνξάδσ πξντόληα: 

Τθαληήο (αιιαληηθά) 

 

ΝΑΙ  ΟΥΙ  

Barilla (δπκαξηθά) 

 

ΝΑΙ  ΟΥΙ  

Mentos (θαξακέιεο, ηζίριεο) 

 

ΝΑΙ  ΟΥΙ  

Bic (μπξαθάθηα) 

 

ΝΑΙ  ΟΥΙ  

ΗΟΝ (ζνθνιάηεο) 

 

ΝΑΙ  ΟΥΙ  

 

Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ  

 

Αλ ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε απαληήζαηε «Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ», ηφηε κελ 

πξνρσξήζεηε ζηελ απάληεζε ησλ επφκελσλ εξσηήζεσλ. 
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Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ βαζηθώλ ζηξαηεγηθώλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ (επαθή κε Μέζα ελεκέξσζεο, ρνξεγίεο, e-pr)  ζηελ εηαηξηθή εηθόλα 

(θήκε) 

1) Η εηθόλα πνπ έρσ γηα κηα επηρείξεζε επεξεάδεηαη από ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ιακβάλσ γηα απηήλ: 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

Πνιχ 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη άξζξα ζ ηα Μέζα 

Δλεκέξσζεο 

     

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη ζρφιηα ζηα social 

media 

     

Απφ ηηο ρνξεγίεο  πνπ καζαίλσ φηη θάλεη      

 

2) Μηα επηρείξεζε ε νπνία δηαρέεη αλαθξηβή ζηνηρεία γηα ηα πξντόληα ηεο 

ζηνλ Σύπν θαη ηα social media  (facebook, instagram θιπ) επεξεάδεη ηελ 

άπνςή κνπ γηα απηήλ: 

Πνιχ αξλεηηθά Μάιινλ 

αξλεηηθά 

Οχηε ζεηηθά νχηε 

αξλεηηθά 

Μάιινλ 

Θεηηθά  

Πνιχ Θεηηθά 

     

 

3) Αμηνινγώ ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ελεξγεηώλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Γεκνζηεύζεηο ζηνλ Σύπν, ρνξεγίεο, e-pr) από ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο 

γηα λα κε πιεξνθνξήζεη γηα ηα πξντόληα ή ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο:  

 

Πνιχ αξλεηηθά Μάιινλ 

αξλεηηθά 

Οχηε ζεηηθά νχηε 

αξλεηηθά 

Μάιινλ 

Θεηηθά  

Πνιχ Θεηηθά 
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4) Όηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηόηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε 

εηθόλα πνπ δηακνξθώλσ γηα απηέο επεξεάδεηαη: 

Καζφινπ  Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα Πνιχ 

     

 

 Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη πσο απηά 

επεξεάδνπλ ηνλ θαηαλαισηή 

1) Αληηκεησπίδσ κε θαρππνςία ηα θίλεηξα πνπ σζνύλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

πινπνηήζνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ: 

Καζφινπ  Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα Πνιχ 

     

 

2) Θεσξώ όηη θίλεηξν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

(επηιέγεηε έλα): 

Ζ  δηαθήκηζε κε ζηφρν λα αγνξάζεη ν θαηαλαισηήο ην πξντφλ  

Ζ  επηθνηλσλία ηεο επηρείξεζεο κε ηηο νκάδεο ελδηαθέξνληνο 

(θαηαλαισηέο, εξγαδφκελνη, πειάηεο, ηνπηθή θνηλσλία, θιπ) 

 

Ζ  δεκηνπξγία θαιήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ρσξίο λα ππάξρεη ζηφρνο λα 

πεηζηεί ν θαηαλαισηήο λα αγνξάζεη 

 

Ζ ελίζρπζε ηεο θήκεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ην παξάγεη  

Καη ηα ηέζζεξα ζπλδπαζηηθά  

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ  

 

3) Όηαλ ζεσξώ όηη θίλεηξν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  είλαη ην θέξδνο ε εηθόλα 

πνπ έρσ γηα  ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη: 

Πνιχ αξλεηηθά Μάιινλ 

αξλεηηθά 

Οχηε ζεηηθά νχηε 

αξλεηηθά 

Μάιινλ 

Θεηηθά  

Πνιχ Θεηηθά 
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4) Όηαλ ζεσξώ όηη ζθνπόο ησλ ελεξγεηώλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε 

πξνζθνξά ζην θνηλσληθό ζύλνιν, ε εηθόλα πνπ έρσ γηα ηελ επηρείξεζε 

επεξεάδεηαη:  

Πνιχ αξλεηηθά Μάιινλ 

αξλεηηθά 

Οχηε ζεηηθά νχηε 

αξλεηηθά 

Μάιινλ 

Θεηηθά  

Πνιχ Θεηηθά 

     

 

5) Έρσ θαιή εηθόλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ αθόκε θαη αλ απηέο δελ ζπλδένληαη κε πξνζθνξά πξνο ην 

θνηλσληθό ζύλνιν: 

 

ΝΑΙ  ΟΥΙ  

 

6) Όηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ ρνξεγίεο πξνηηκώ (επηιέγεηε έλα από ηα 

παξαθάησ): 

Να κελ ην επηθνηλσλνχλ ζηα Μέζα ελεκέξσζεο θαη ηα social media  

Να ην επηθνηλσλνχλ ζηα Μέζα ελεκέξσζεο θαη ηα social media  

 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο εηαηξηθήο εηθόλαο (θήκεο) ζηελ 

πηζηόηεηα ησλ πειαηώλ 

1) Γηα λα κείλσ πξνζεισκέλνο ζε κηα επηρείξεζε θαη ηα πξντόληα ηεο 

ιακβάλσ ππ' όςηλ ηε θήκε ηεο εηαηξείαο : 

Καζφινπ  Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα Πνιχ 
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2) Όηαλ κηα επηρείξεζε έρεη θαιή θήκε εμαθνινπζώ λα αγνξάδσ 

ζπζηεκαηηθά ηα πξντόληα ηεο: 

Καζφινπ  Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα Πνιχ 

     

 

3) Έρσ ζηακαηήζεη λα αγνξάδσ έλα πξντόλ επεηδή επεξεάζηεθε  ε γλώκε 

κνπ γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη: 

 

ΝΑΙ  ΟΥΙ  

 

4) Απνδέρνκαη κηα κάξθα πνπ έρεη θαιή θήκε αιιά απηό δελ ζεκαίλεη όηη ζα 

αγνξάδσ ζπζηεκαηηθά ηα πξντόληα ηεο   

ΤΜΦΩΝΩ  ΓΙΑΦΩΝΩ   

 

5) Γηα λα αγνξάζσ ζπζηεκαηηθά έλα πξντόλ ιακβάλσ ππ' όςηλ: 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

Πνιχ 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο      

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο      

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ      

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην παξάγεη      

 

6) Γηα λα ζπζηήζσ έλα πξντόλ ζε ηξίηνπο ιακβάλσ ππ' όςηλ: 
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 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

Πνιχ 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο      

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο      

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ      

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην παξάγεη      

 

7) ηακαηάσ λα αγνξάδσ έλα πξντόλ όηαλ παύεη λα κε ηθαλνπνηεί : 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

Πνιχ 

Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο      

Ζ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο      

Ζ ρξεζηκφηεηά ηνπ      

Ζ θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην παξάγεη      

 

8) Όηαλ γλσξίδσ θαιά κηα επηρείξεζε εκπηζηεύνκαη πεξηζζόηεξν ηα 

πξντόληα ηεο : 

 

ΝΑΙ  ΟΥΙ  

 

9) Όηαλ γλσξίδσ θαιά κηα κάξθα θάλσ επαλαιακβαλόκελεο αγνξέο: 

Καζφινπ  Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα Πνιχ 
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10) Γηα λα θάλσ επαλαιακβαλόκελεο αγνξέο πξέπεη λα έρσ θαη θαιή εηθόλα 

θαη λα είκαη ηαπηόρξνλα πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο από ην πξντόλ : 

 

ΤΜΦΩ

ΝΩ   

ΓΙΑΦΩ

ΝΩ   

 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ απόθαζε 

αγνξάο 

1) Απνθαζίδσ λα αγνξάζσ έλα πξντόλ επεξεαδόκελνο από :  

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

Πνιχ 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ έληππν Σχπν      

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

Σχπν 

     

Υνξεγίεο  πνπ θάλεη ε επηρείξεζε      

ρφιηα πνπ θάλεη ε ίδηα ε επηρείξεζε ζηα 

social media 

     

ρφιηα πνπ θάλνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ην 

πξντφλ θαη ηελ επηρείξεζε  ζηα social media 

     

 

2) Η ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε ρνξεγίεο επεξεάδεη ηελ απόθαζή κνπ λα 

αγνξάζσ ην πξντόλ: 

Πνιχ αξλεηηθά Μάιινλ 

αξλεηηθά 

Οχηε ζεηηθά νχηε 

αξλεηηθά 

Μάιινλ 

Θεηηθά  

Πνιχ Θεηηθά 

     

 

3) Δπεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ έλα πξντόλ από αλαξηήζεηο θαη ζρόιηα πνπ 

βιέπσ ζε:  
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 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

Πνιχ 

Facebook      

Twitter      

Instagram      

Youtube      

 

4) Απνθαζίδσ λα αγνξάζσ έλα πξντόλ όηαλ κέζσ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(δεκνζηεύκαηα ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθό Σύπν, ρνξεγίεο, social 

media) ιακβάλσ : 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

Πνιχ 

Αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα απηφ      

πρλή ελεκέξσζε γηα ηηο δξάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο 

     

Πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα απηφ      

 

 

5) Έρσ αξρίζεη λα αγνξάδσ θάπνην πξντόλ επεηδή έρσ κάζεη θάηη θαιό γηα 

ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη : 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε Γηαθσλψ 

νχηε ζπκθσλψ 

πκθσλψ  πκθσλψ απφιπηα 
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6) Όηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηόηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

επεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ ηα πξντόληα ηνπο: 

Καζφινπ  Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα Πνιχ 

     

 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

1.Φχιν 

Άληξαο  

Γπλαίθα  

 

2. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Άγακνο  

Έγγακνο  

Γηαδεπγκέλνο-ε  

Υήξνο/α  

 

3. Αξηζκφο παηδηψλ (αλ ππάξρνπλ) 

.................................. 

3. Ζιηθία 

18-24  

25-34  

35-44  

45-54  

55-64  

>65  
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4.Δθπαίδεπζε (ζεκεηψζηε ηελ αλψηαηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ έρεηε 

νινθιεξψζεη) 

Πξσηνβάζκηα  

Γεπηεξνβάζκηα  

Μεηαιπθεηαθή 

εθπαίδεπζε (ΗΔΚ, 

θνιιέγην) 

 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(ΑΔΗ, ΣΔΗ) 

 

Μεηαπηπρηαθφ  

Γηδαθηνξηθφ  

 

5.Δπάγγεικα 

Άλεξγνο  

Φνηηεηήο/ηξηα  

Αγξφηεο  

πληαμηνχρνο  

Ηδησηηθφο  ππάιιεινο  

Γεκφζηνο ππάιιεινο  

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο  

 

6. Δηήζην αηνκηθφ θαζαξφ εηζφδεκα 

< 10.000  

10.000-15.000  

15.000-20.000  

20.000-25.000  

25.000-35.000  

>35.000  
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7. Σφπνο δηακνλήο  

Αηηηθή  Πεινπφλλεζνο  

Θεζζαινλίθε  Κξήηε  

Μαθεδνλία (εθηφο Θεζζαινλίθεο)  Ηφληα λεζηά  

Θξάθε  Νεζηά Βφξεηνπ Αηγαίνπ  

Ήπεηξνο  Κπθιάδεο  

ηεξεά Διιάδα  Γσδεθάλεζα  

Θεζζαιία    

 

Δξσηήζεηο ζπλεληεύμεσλ πνηνηηθήο έξεπλαο 

Δηζαγσγηθέο εξσηήζεηο:  

Πνηα αθξηβψο είλαη ε ζέζε επζχλεο ζαο; 

Πφζα ρξφληα θαηέρεηε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε;  

Δπηβεβαηψλεηε φηη έρεηε ηελ δηεχζπλζε/επζχλε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο;  

Δπηβεβαηψλεηε ηελ αχμεζε πσιήζεσλ θαηά ηε δηεηία 2014-2016 ηεο επηρείξεζεο;  

1) Πξαγκαηνπνηείηε ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ; 

2) Χο επηρείξεζε ζεσξείηε φηη είζηε εμνηθεησκέλνη κε ην e-pr; Σν ρξεζηκνπνηείηε 

ζπρλά; 

3) Πνηέο ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξν; 

4) Γηαηί έρεηε επηιέμεη λα δψζεηε πξνηεξαηφηεηα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο;  

5) Αθνινπζείηε ζηξαηεγηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ αθνξνχλ νιφθιεξε ηελ 

επηρείξεζε ή ζε κεκνλσκέλα πξντφληα ; 

6) ε πνην ηκήκα ηεο επηρείξεζεο έρεη αλαηεζεί ην θνκκάηη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ; 
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7) Υξεζηκνπνηείηε θάπνηα εξγαιεία κέηξεζεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ή θάπνηνλ 

ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ; Πνηα είλαη απηά; 

8) Θεσξείηε φηη επαξθνχλ ηα εξγαιεία-ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηηο επηρεηξήζεηο;  

9) Έρεηε λα πξνηείλεηε θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ; 

10) Ση κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  πνζνζηηαία αληηπξνζσπεχεη ην budget γηα ηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο εηεζίσο; 

11) Με πνηα θξηηήξηα δηακνξθψλεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ; 

12) Σε δηεηία 2014-2016 απμήζαηε ην budget γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ; Αλ λαη, πεξίπνπ πφζν; 

13) Οη δεκφζηεο ζρέζεηο έρνπλ θνηλφ budget κε ην marketing θαη ηηο ππφινηπεο 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο 

14) Ο πξνυπνινγηζκφο θαη ην πιάλν δηακνξθψλνληαη ή εγθξίλνληαη απφ ηελ κεηξηθή 

εηαηξεία ή νη ζπγαηξηθέο ελεξγνχλ (θαη) αλεμάξηεηα; 

15) Καηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζε πνηέο δξαζηεξηφηεηεο αθηεξψλεηε ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ;  

16) Θεσξείηε φηη ηα πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ πινπνηείηε επεξεάδνπλ ηελ 

απφθαζε αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ; ε ηη βαζκφ; 

17) Πνηα ελέξγεηα ζεσξείηε φηη επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηελ απφθαζε αγνξάο ησλ 

θαηαλαισηψλ ; 

18) Γηα πνηφ ιφγν;  

19) Δπηθνηλσλείηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ζπζηεκαηηθά 

κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ, έληππνπ Σχπνπ, ησλ social media, ησλ ρνξεγηψλ;  

20) Ση φγθν πιεξνθνξηψλ πξνζθέξεηε ζηα δηάθνξα θνηλά ζαο ; 
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21)Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ελεκεξσηηθφο ή δηαθεκηζηηθφο; 

22) Μήπσο εζείο ζεσξείηε φηη είλαη ελεκεξσηηθφο αιιά ηειηθά είλαη δηαθεκηζηηθφο (ε 

εξψηεζε γίλεηαη φηαλ απαληνχλ φηη είλαη ελεκεξσηηθφο); 

23) ε πνην απφ ηα δχν είδε πεξηερνκέλνπ ζεσξείηε φηη αληηδξά πεξηζζφηεξν ν 

θαηαλαισηήο; (ελεκεξσηηθφ ή δηαθεκηζηηθφ) 

24) Ζ αληίδξαζή ηνπ εμειίζζεηαη θαη ζε αγνξά ηνπ πξντφληνο; 

25) Δπηθνηλσλείηε ζηνλ ειεθηξνληθφ, έληππν Σχπν θαη ηα socialmedia ρνξεγίεο ή 

άιιεο θαιέο πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα θάλεηε; Γηα πνην ιφγν; 

26) ε ηη βαζκφ ζεσξείηε φηη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηηο ρνξεγίεο επεξεάδεη ηελ 

απφθαζε αγνξάο ηνπ θαηαλαισηή; 

27) Καηά πφζν θαη κε πνηφλ ηξφπν ζεσξείηε φηη κπνξεί λα ζπλδένληαη νη δεκφζηεο 

ζρέζεηο κε ηελ εηαηξηθή εηθφλα θαη ηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ; 
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ΣΑΣΙΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΑΠΟ SPSS 

1
ε
 Δξεπλεηηθή Τπφζεζε 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη άξζξα 

ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο * Μηα 

επηρείξεζε ε νπνία δηαρέεη 

αλαθξηβή ζηνηρεία γηα ηα 

πξντφληα ηεο ζηνλ Σχπν θαη ηα 

social media  (facebook, 

instagram θιπ) επεξεάδεη ηελ 

άπνςή κνπ γηα απηήλ 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη άξζξα 

ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο * 

Αμηνινγψ ηε ζπζηεκαηηθή 

ρξήζε ησλ ελεξγεηψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν, 

ρνξεγίεο, e-pr) απφ ηελ πιεπξά 

ηεο επηρείξεζεο γηα λα κε 

πιεξνθνξήζεη γηα ηα πξντφληα 

ή ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο: 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη άξζξα 

ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο * ηαλ 

νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ 

πξσηφηππεο ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε εηθφλα 

πνπ δηακνξθψλσ γηα απηέο 

επεξεάδεηαη: 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη ζρφιηα 

ζηα social media * Μηα 

επηρείξεζε ε νπνία δηαρέεη 

αλαθξηβή ζηνηρεία γηα ηα 

πξντφληα ηεο ζηνλ Σχπν θαη ηα 

social media  (facebook, 

instagram θιπ) επεξεάδεη ηελ 

άπνςή κνπ γηα απηήλ 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 
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Απφ δεκνζηεχκαηα θαη ζρφιηα 

ζηα social media * Αμηνινγψ 

ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν, 

ρνξεγίεο, e-pr) απφ ηελ πιεπξά 

ηεο επηρείξεζεο γηα λα κε 

πιεξνθνξήζεη γηα ηα πξντφληα 

ή ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο: 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη ζρφιηα 

ζηα social media * ηαλ νη 

επηρεηξήζεηο θάλνπλ 

πξσηφηππεο ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε εηθφλα 

πνπ δηακνξθψλσ γηα απηέο 

επεξεάδεηαη: 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

Απφ ηηο ρνξεγίεο  πνπ καζαίλσ 

φηη θάλεη * Μηα επηρείξεζε ε 

νπνία δηαρέεη αλαθξηβή 

ζηνηρεία γηα ηα πξντφληα ηεο 

ζηνλ Σχπν θαη ηα social media  

(facebook, instagram θιπ) 

επεξεάδεη ηελ άπνςή κνπ γηα 

απηήλ 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

Απφ ηηο ρνξεγίεο  πνπ καζαίλσ 

φηη θάλεη * Αμηνινγψ ηε 

ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν, 

ρνξεγίεο, e-pr) απφ ηελ πιεπξά 

ηεο επηρείξεζεο γηα λα κε 

πιεξνθνξήζεη γηα ηα πξντφληα 

ή ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο: 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

Απφ ηηο ρνξεγίεο  πνπ καζαίλσ 

φηη θάλεη * ηαλ νη 

επηρεηξήζεηο θάλνπλ 

πξσηφηππεο ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε εηθφλα 

πνπ δηακνξθψλσ γηα απηέο 

επεξεάδεηαη: 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 1 

Count 

 

Μηα επηρείξεζε ε νπνία δηαρέεη αλαθξηβή ζηνηρεία γηα ηα πξντφληα ηεο ζηνλ 

Σχπν θαη ηα social media  (facebook, instagram θιπ) επεξεάδεη ηελ άπνςή κνπ 

γηα απηήλ Total 

Πνιχ αξλεηηθά Μάιινλ αξλεηηθά 
Οχηε ζεηηθά νχηε 

αξλεηηθά 
Μάιινλ Θεηηθά 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη άξζξα 

ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο 

Καζφινπ 9 1 0 0 10 

Λίγν 3 7 0 0 10 

Μέηξηα 33 14 1 1 49 

Πνιχ 35 9 1 0 45 

Πάξα Πνιχ 7 5 0 0 12 

Total 87 36 2 1 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 1 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,910a 12 ,246 

Likelihood Ratio 14,959 12 ,244 

Linear-by-Linear Association ,043 1 ,836 

N of Valid Cases 126   

a. 13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,08. 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 2 

Count 

 Αμηνινγψ ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν, ρνξεγίεο, e-pr) απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο 

γηα λα κε πιεξνθνξήζεη γηα ηα πξντφληα ή ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο: 

Total 

Πνιχ 

αξλεηηθά 

Μάιινλ 

αξλεηηθά 

Οχηε ζεηηθά 

νχηε 

αξλεηηθά 

Μάιινλ 

Θεηηθά 

Πνιχ Θεηηθά 

Απφ δεκνζηεχκαηα 

θαη άξζξα ζηα Μέζα 

Δλεκέξσζεο 

Καζφινπ 0 0 0 7 3 10 

Λίγν 0 0 2 8 0 10 

Μέηξηα 1 0 3 33 12 49 

Πνιχ 0 0 3 26 16 45 

Πάξα 

Πνιχ 
0 1 2 5 4 12 

Total 1 1 10 79 35 126 

 



292 

 

 

  Chi-Square Έιεγρνο 2 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,997a 16 ,179 

Likelihood Ratio 19,275 16 ,255 

Linear-by-Linear Association ,137 1 ,711 

N of Valid Cases 126   

a. 18 cells (72,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,08. 

 
 

Πίλαθαο πλάθεηαο 3 

Count 

 ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλσ γηα 

απηέο επεξεάδεηαη: 

Total 

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα Πνιχ 5,00 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη 

άξζξα ζηα Μέζα 

Δλεκέξσζεο 

Καζφινπ 0 6 3 0 1 0 10 

Λίγν 2 4 3 1 0 0 10 

Μέηξηα 1 26 11 9 2 0 49 

Πνιχ 0 20 14 7 4 0 45 

Πάξα Πνιχ 1 4 4 1 2 0 12 

Total 4 60 35 18 9 0 126 

 

 

  Chi-Square Έιεγρνο 3 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,871a 20 ,295 

Likelihood Ratio 21,675 20 ,358 

Linear-by-Linear Association 2,321 1 ,128 

N of Valid Cases 126 
  

a. 23 cells (76,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,08. 

 

 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 4 

Count 

 Μηα επηρείξεζε ε νπνία δηαρέεη αλαθξηβή ζηνηρεία γηα ηα πξντφληα ηεο ζηνλ 

Σχπν θαη ηα social media  (facebook, instagram θιπ) επεξεάδεη ηελ άπνςή κνπ 

γηα απηήλ 

Total 



293 

 

 

Πνιχ αξλεηηθά Μάιινλ αξλεηηθά Οχηε ζεηηθά νχηε 

αξλεηηθά 

Μάιινλ Θεηηθά 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη ζρφιηα 

ζηα social media 

Καζφινπ 8 1 0 0 9 

Λίγν 4 3 0 0 7 

Μέηξηα 28 15 0 1 44 

Πνιχ 36 12 1 0 49 

Πάξα Πνιχ 11 5 1 0 17 

Total 87 36 2 1 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 4 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,103a 12 ,777 

Likelihood Ratio 8,657 12 ,732 

Linear-by-Linear Association ,252 1 ,616 

N of Valid Cases 126 
  

a. 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,06. 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 5 

Count 

 Αμηνινγψ ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν, ρνξεγίεο, e-pr) απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο γηα 

λα κε πιεξνθνξήζεη γηα ηα πξντφληα ή ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο: 

Total 

Πνιχ 

αξλεηηθά 

Μάιινλ 

αξλεηηθά 

Οχηε ζεηηθά 

νχηε αξλεηηθά 

Μάιινλ 

Θεηηθά 

Πνιχ Θεηηθά 

Απφ δεκνζηεχκαηα θαη 

ζρφιηα ζηα social media 

Καζφινπ 0 0 1 6 2 9 

Λίγν 0 0 0 5 2 7 

Μέηξηα 0 0 4 32 8 44 

Πνιχ 1 0 4 25 19 49 

Πάξα Πνιχ 0 1 1 11 4 17 

Total 1 1 10 79 35 126 

 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 5 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,515a 16 ,560 

Likelihood Ratio 12,991 16 ,673 
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Linear-by-Linear Association ,011 1 ,917 

N of Valid Cases 126 
  

a. 19 cells (76,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,06. 

 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 6 

Count 

 ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε 

εηθφλα πνπ δηακνξθψλσ γηα απηέο επεξεάδεηαη: 

Total 

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα Πνιχ  

Απφ δεκνζηεχκαηα 

θαη ζρφιηα ζηα 

social media 

Καζφινπ 1 6 2 0 0  9 

Λίγν 0 1 1 5 0  7 

Μέηξηα 0 21 16 3 4  44 

Πνιχ 3 26 9 9 2  49 

Πάξα 

Πνιχ 
0 6 7 1 3  17 

Total 4 60 35 18 9  126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 6 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 39,963a 20 ,005 

Likelihood Ratio 35,969 20 ,016 

Linear-by-Linear Association ,633 1 ,426 

N of Valid Cases 126 
  

a. 23 cells (76,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,06. 

 

 

 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 7 

Count 

 Μηα επηρείξεζε ε νπνία δηαρέεη αλαθξηβή ζηνηρεία γηα ηα πξντφληα ηεο ζηνλ 

Σχπν θαη ηα social media  (facebook, instagram θιπ) επεξεάδεη ηελ άπνςή κνπ 

γηα απηήλ 

Total 



295 

 

 

Πνιχ αξλεηηθά Μάιινλ αξλεηηθά Οχηε ζεηηθά νχηε 

αξλεηηθά 

Μάιινλ Θεηηθά 

Απφ ηηο ρνξεγίεο  πνπ καζαίλσ 

φηη θάλεη 

Καζφινπ 20 6 0 0 26 

Λίγν 24 6 1 1 32 

Μέηξηα 24 16 0 0 40 

Πνιχ 14 6 1 0 21 

Πάξα Πνιχ 5 2 0 0 7 

Total 87 36 2 1 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 7 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,985a 12 ,617 

Likelihood Ratio 10,347 12 ,586 

Linear-by-Linear Association ,644 1 ,422 

N of Valid Cases 126 
  

a. 12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,06. 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 8 

Count 

 

Αμηνινγψ ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν, ρνξεγίεο, e-pr) απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο γηα 

λα κε πιεξνθνξήζεη γηα ηα πξντφληα ή ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο: Total 

Πνιχ 

αξλεηηθά 

Μάιινλ 

αξλεηηθά 

Οχηε ζεηηθά 

νχηε αξλεηηθά 

Μάιινλ 

Θεηηθά 
Πνιχ Θεηηθά 

Απφ ηηο ρνξεγίεο  πνπ 

καζαίλσ φηη θάλεη 

Καζφινπ 0 0 2 20 4 26 

Λίγν 0 1 3 19 9 32 

Μέηξηα 0 0 3 25 12 40 

Πνιχ 0 0 1 12 8 21 

Πάξα 

Πνιχ 
1 0 1 3 2 7 

Total 1 1 10 79 35 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 8 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,410a 16 ,081 

Likelihood Ratio 13,162 16 ,661 
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Linear-by-Linear Association ,106 1 ,745 

N of Valid Cases 126 
  

a. 17 cells (68,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,06. 

 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 9 

Count 

 ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ε εηθφλα πνπ 

δηακνξθψλσ γηα απηέο επεξεάδεηαη: 

Total 

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα Πνιχ 5

,

0

0 

Απφ ηηο ρνξεγίεο  πνπ 

καζαίλσ φηη θάλεη 

Καζφινπ 0 14 8 3 1 0 26 

Λίγν 0 17 9 2 4 0 32 

Μέηξηα 1 17 12 8 2 1 40 

Πνιχ 3 9 5 3 1 0 21 

Πάξα Πνιχ 0 3 1 2 1 0 7 

Total 4 60 35 18 9 1 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 9 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,313a 20 ,379 

Likelihood Ratio 19,610 20 ,483 

Linear-by-Linear Association ,145 1 ,704 

N of Valid Cases 126 
  

a. 21 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,06. 
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2
ε
 Δξεπλεηηθή Τπφζεζε 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ηαλ ζεσξψ φηη θίλεηξν ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ  είλαη ην 

θέξδνο ε εηθφλα πνπ έρσ γηα  

ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη: * 

Αληηκεησπίδσ κε θαρππνςία 

ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα πινπνηήζνπλ 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ: 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

ηαλ ζεσξψ φηη θίλεηξν ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ  είλαη ην 

θέξδνο ε εηθφλα πνπ έρσ γηα  

ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη: * 

Θεσξψ φηη θίλεηξν ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη (επηιέγεηε 

έλα): 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

ηαλ ζεσξψ φηη θίλεηξν ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ  είλαη ην 

θέξδνο ε εηθφλα πνπ έρσ γηα  

ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη: * 

ηαλ ζεσξψ φηη ζθνπφο ησλ 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

είλαη ε πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εηθφλα 

πνπ έρσ γηα ηελ επηρείξεζε 

επεξεάδεηαη: 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

 

 

 

 



298 

 

 

 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 1 

Count 

 

Αληηκεησπίδσ κε θαρππνςία ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

πινπνηήζνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ: Total 

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα Πνιχ 

ηαλ ζεσξψ φηη θίλεηξν 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

είλαη ην θέξδνο ε εηθφλα 

πνπ έρσ γηα  ηελ 

επηρείξεζε επεξεάδεηαη: 

Πνιχ αξλεηηθά 2 6 9 9 3 29 

Μάιινλ αξλεηηθά 4 13 33 7 3 60 

Οχηε ζεηηθά νχηε 

αξλεηηθά 
12 6 16 1 0 35 

Μάιινλ Θεηηθά 0 0 1 0 0 1 

Πνιχ Θεηηθά 0 0 0 1 0 1 

Total 18 25 59 18 6 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 1 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 35,886 16 ,003 

Likelihood Ratio 33,753 16 ,006 

Linear-by-Linear Association 10,017 1 ,002 

N of Valid Cases 126   
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Πίλαθαο πλάθεηαο 2 

Count 

 

Θεσξψ φηη θίλεηξν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη (επηιέγεηε έλα): 

Total 

Ζ  δηαθήκηζε 

κε ζηφρν λα 

αγνξάζεη ν 

θαηαλαισηήο 

ην πξντφλ 

Ζ  επηθνηλσλία 

ηεο 

επηρείξεζεο κε 

ηηο νκάδεο 

ελδηαθέξνληνο 

(θαηαλαισηέο, 

εξγαδφκελνη, 

πειάηεο, 

ηνπηθή 

θνηλσλία, θιπ) 

Ζ  δεκηνπξγία 

θαιήο εηθφλαο 

ηεο 

επηρείξεζεο 

ρσξίο λα 

ππάξρεη ζηφρνο 

λα πεηζηεί ν 

θαηαλαισηήο 

λα αγνξάζεη 

Ζ ελίζρπζε ηεο 

θήκεο ηεο 

επηρείξεζεο 

πνπ ην παξάγεη 

Καη ηα ηέζζεξα 

ζπλδπαζηηθά 

ηαλ ζεσξψ φηη θίλεηξν 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

είλαη ην θέξδνο ε εηθφλα 

πνπ έρσ γηα  ηελ 

επηρείξεζε επεξεάδεηαη: 

Πνιχ αξλεηηθά 12 3 0 1 13 29 

Μάιινλ αξλεηηθά 17 2 4 7 30 60 

Οχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά 4 1 1 1 28 35 

Μάιινλ Θεηηθά 0 0 0 0 1 1 

Πνιχ Θεηηθά 0 0 0 1 0 1 

Total 33 6 5 10 72 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 2 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,136 16 ,017 

Likelihood Ratio 25,106 16 ,068 

Linear-by-Linear Association 9,833 1 ,002 

N of Valid Cases 126   
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Πίλαθαο πλάθεηαο 3 

Count 

 

ηαλ ζεσξψ φηη ζθνπφο ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εηθφλα πνπ έρσ γηα ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη: 
Total 

Πνιχ 

αξλεηηθά 

Μάιινλ 

αξλεηηθά 

Οχηε ζεηηθά 

νχηε αξλεηηθά 

Μάιινλ 

Θεηηθά 
Πνιχ Θεηηθά 

ηαλ ζεσξψ φηη θίλεηξν 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

είλαη ην θέξδνο ε εηθφλα 

πνπ έρσ γηα  ηελ 

επηρείξεζε επεξεάδεηαη: 

Πνιχ αξλεηηθά 0 1 2 9 17 29 

Μάιινλ αξλεηηθά 2 4 8 22 24 60 

Οχηε ζεηηθά νχηε 

αξλεηηθά 
0 2 6 12 15 35 

Μάιινλ Θεηηθά 0 0 0 0 1 1 

Πνιχ Θεηηθά 0 0 0 1 0 1 

Total 2 7 16 44 57 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 3 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,679 16 ,926 

Likelihood Ratio 10,081 16 ,862 

Linear-by-Linear Association ,873 1 ,650 

N of Valid Cases 126   
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3
ε
 Δξεπλεηηθή Τπφζεζε 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ηαλ ζεσξψ φηη ζθνπφο ησλ 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

είλαη ε πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εηθφλα 

πνπ έρσ γηα ηελ επηρείξεζε 

επεξεάδεηαη:  * Έρσ θαιή 

εηθφλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

θάλνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ αθφκε θαη αλ απηέο 

δελ ζπλδένληαη κε πξνζθνξά 

πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν: 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

ηαλ ζεσξψ φηη ζθνπφο ησλ 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

είλαη ε πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εηθφλα 

πνπ έρσ γηα ηελ επηρείξεζε 

επεξεάδεηαη:  * ηαλ νη 

επηρεηξήζεηο θάλνπλ ρνξεγίεο 

πξνηηκψ (επηιέγεηε έλα απφ ηα 

παξαθάησ): 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 1 

Count 

 

Έρσ θαιή εηθφλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ θάλνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ αθφκε θαη αλ απηέο δελ 

ζπλδένληαη κε πξνζθνξά πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν: 

Total 

ρη Ναη 

ηαλ ζεσξψ φηη ζθνπφο ησλ 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

είλαη ε πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εηθφλα 

πνπ έρσ γηα ηελ επηρείξεζε 

επεξεάδεηαη: 

Πνιχ αξλεηηθά 1 1 2 

Μάιινλ αξλεηηθά 2 5 7 

Οχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά 8 8 16 

Μάιινλ Θεηηθά 14 30 44 

Πνιχ Θεηηθά 29 28 57 

Total 54 72 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 1 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,645 4 ,326 

Likelihood Ratio 4,719 4 ,317 

Linear-by-Linear Association ,877 1 ,349 

N of Valid Cases 126   
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Πίλαθαο πλάθεηαο 2 

Count 

 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ ρνξεγίεο 

πξνηηκψ (επηιέγεηε έλα απφ ηα 

παξαθάησ): 

Total 
Να κελ ην 

επηθνηλσλνχλ ζηα 

Μέζα 

ελεκέξσζεο θαη 

ηα social media 

Να ην 

επηθνηλσλνχλ ζηα 

Μέζα 

ελεκέξσζεο θαη 

ηα social media 

ηαλ ζεσξψ φηη ζθνπφο ησλ 

ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

είλαη ε πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εηθφλα 

πνπ έρσ γηα ηελ επηρείξεζε 

επεξεάδεηαη: 

Πνιχ αξλεηηθά 2 0 2 

Μάιινλ αξλεηηθά 3 4 7 

Οχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά 7 9 16 

Μάιινλ Θεηηθά 14 30 44 

Πνιχ Θεηηθά 24 33 57 

Total 50 76 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 2 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,457 4 ,348 

Likelihood Ratio 5,144 4 ,273 

Linear-by-Linear Association ,399 1 ,528 

N of Valid Cases 126   
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4
ε
 Δξεπλεηηθή Τπφζεζε 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Γηα λα κείλσ πξνζεισκέλνο 

ζε κηα επηρείξεζε θαη ηα 

πξντφληα ηεο ιακβάλσ ππ' 

φςηλ ηε θήκε ηεο εηαηξείαο : * 

ηαλ κηα επηρείξεζε έρεη θαιή 

θήκε εμαθνινπζψ λα αγνξάδσ 

ζπζηεκαηηθά ηα πξντφληα ηεο: 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

Γηα λα κείλσ πξνζεισκέλνο 

ζε κηα επηρείξεζε θαη ηα 

πξντφληα ηεο ιακβάλσ ππ' 

φςηλ ηε θήκε ηεο εηαηξείαο : * 

Έρσ ζηακαηήζεη λα αγνξάδσ 

έλα πξντφλ επεηδή 

επεξεάζηεθε  ε γλψκε κνπ γηα 

ηελ επηρείξεζε πνπ ην 

παξάγεη: 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

Γηα λα κείλσ πξνζεισκέλνο 

ζε κηα επηρείξεζε θαη ηα 

πξντφληα ηεο ιακβάλσ ππ' 

φςηλ ηε θήκε ηεο εηαηξείαο : * 

Απνδέρνκαη κηα κάξθα πνπ 

έρεη θαιή θήκε αιιά απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη ζα αγνξάδσ 

ζπζηεκαηηθά ηα πξντφληα ηεο 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 1 

Count 

 

ηαλ κηα επηρείξεζε έρεη θαιή θήκε εμαθνινπζψ λα αγνξάδσ ζπζηεκαηηθά ηα 

πξντφληα ηεο: Total 

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα Πνιχ 

Γηα λα κείλσ 

πξνζεισκέλνο ζε κηα 

επηρείξεζε θαη ηα 

πξντφληα ηεο ιακβάλσ 

ππ' φςηλ ηε θήκε ηεο 

εηαηξείαο : 

Καζφινπ 1 0 1 1 0 3 

Λίγν 0 1 5 1 0 7 

Μέηξηα 0 3 19 10 2 34 

Πνιχ 1 1 9 45 9 65 

Πάξα 

Πνιχ 
0 0 0 3 14 17 

Total 2 5 34 60 25 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 1 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 103,757 16 ,000 

Likelihood Ratio 80,776 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 44,134 1 ,000 

N of Valid Cases 126   

 

 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 2 

Count 

 

Έρσ ζηακαηήζεη λα αγνξάδσ έλα 

πξντφλ επεηδή επεξεάζηεθε  ε γλψκε 

κνπ γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ην 

παξάγεη: 

Total 

ρη Ναη 

Γηα λα κείλσ πξνζεισκέλνο ζε 

κηα επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα 

ηεο ιακβάλσ ππ' φςηλ ηε θήκε 

ηεο εηαηξείαο : 

Καζφινπ 1 2 3 

Λίγν 1 6 7 

Μέηξηα 8 26 34 

Πνιχ 8 57 65 

Πάξα Πνιχ 1 16 17 

Total 19 107 126 
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Chi-Square Έιεγρνο 2 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,193 4 ,381 

Likelihood Ratio 4,110 4 ,391 

Linear-by-Linear Association 2,958 1 ,085 

N of Valid Cases 126   

 

 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 3 

Count 

 

Απνδέρνκαη κηα κάξθα πνπ έρεη θαιή 

θήκε αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα 

αγνξάδσ ζπζηεκαηηθά ηα πξντφληα 

ηεο 

Total 

πκθσλψ Γηαθσλψ 

Γηα λα κείλσ πξνζεισκέλνο ζε 

κηα επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα 

ηεο ιακβάλσ ππ' φςηλ ηε θήκε 

ηεο εηαηξείαο : 

Καζφινπ 3 0 3 

Λίγν 7 0 7 

Μέηξηα 29 5 34 

Πνιχ 56 9 65 

Πάξα Πνιχ 16 1 17 

Total 111 15 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 3 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,427 4 ,658 

Likelihood Ratio 3,704 4 ,448 

Linear-by-Linear Association ,059 1 ,808 

N of Valid Cases 126   
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5
ε
 Δξεπλεηηθή Τπφζεζε 

ηαηηζηηθέο ζε Έιεγρν Σα αλά δεύγε 1 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο 2,8810 126 ,91745 ,08173 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 3,5635 126 ,57266 ,05102 

Pair 2 
Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο 2,8810 126 ,91745 ,08173 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 3,2698 126 ,75273 ,06706 

Pair 3 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο 2,8810 126 ,91745 ,08173 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 
2,4762 126 ,95259 ,08486 

Pair 4 
Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 3,5635 126 ,57266 ,05102 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 3,2698 126 ,75273 ,06706 

Pair 5 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 3,5635 126 ,57266 ,05102 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 
2,4762 126 ,95259 ,08486 

Pair 6 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 3,2698 126 ,75273 ,06706 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 
2,4762 126 ,95259 ,08486 

 

 

Έιεγρνη πζρέηηζεο αλά δεύγε 1 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο & Σελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 
126 ,068 ,451 

Pair 2 
Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο & Σε 

ρξεζηκφηεηά ηνπ 
126 -,023 ,802 

Pair 3 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο & Σε 

θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 

126 ,102 ,256 

Pair 4 
Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο & 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 
126 ,387 ,000 

Pair 5 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο & 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 

126 ,164 ,066 
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Pair 6 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ & Σε 

θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 

126 ,087 ,332 

 

 

 

 

ηαηηζηηθέο ζε Έιεγρν Σα αλά δεύγε 2 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο 2,7778 126 1,03452 ,09216 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 3,5873 126 ,61018 ,05436 

Pair 2 
Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο 2,7778 126 1,03452 ,09216 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 3,2063 126 ,85152 ,07586 

Pair 3 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο 2,7778 126 1,03452 ,09216 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 
2,3889 126 1,08791 ,09692 

Pair 4 
Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 3,5873 126 ,61018 ,05436 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 3,2063 126 ,85152 ,07586 

Pair 5 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 3,5873 126 ,61018 ,05436 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 
2,3889 126 1,08791 ,09692 

Pair 6 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 3,2063 126 ,85152 ,07586 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 
2,3889 126 1,08791 ,09692 

 

 

Έιεγρνη πζρέηηζεο αλά δεύγε 2 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο & Σελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 
126 ,107 ,233 

Pair 2 
Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο & Σε 

ρξεζηκφηεηά ηνπ 
126 ,125 ,163 

Pair 3 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο & Σε 

θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 

126 ,262 ,003 

Pair 4 
Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο & 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 
126 ,242 ,006 

Pair 5 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο & 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 

126 ,111 ,215 
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Pair 6 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ & Σε 

θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 

126 ,016 ,856 

 

 

 

 

ηαηηζηηθέο ζε Έιεγρν Σα αλά δεύγε 3 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο 2,8571 126 1,00967 ,08995 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 3,6508 126 ,58402 ,05203 

Pair 2 
Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο 2,8571 126 1,00967 ,08995 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 3,3254 126 ,74651 ,06650 

Pair 3 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο 2,8571 126 1,00967 ,08995 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 
2,5397 126 1,10744 ,09866 

Pair 4 
Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 3,6508 126 ,58402 ,05203 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 3,3254 126 ,74651 ,06650 

Pair 5 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 3,6508 126 ,58402 ,05203 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 
2,5397 126 1,10744 ,09866 

Pair 6 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 3,3254 126 ,74651 ,06650 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 
2,5397 126 1,10744 ,09866 

 

 

Έιεγρνη πζρέηηζεο αλά δεύγε 3 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο & Σελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 
126 ,132 ,141 

Pair 2 
Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο & Σε 

ρξεζηκφηεηά ηνπ 
126 ,009 ,919 

Pair 3 

Σελ ηηκή ηνπ πξντφληνο & Σε 

θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 

126 ,177 ,048 

Pair 4 
Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο & 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 
126 ,226 ,011 

Pair 5 

Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο & 

Σε θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ην παξάγεη 

126 ,182 ,041 
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Pair 6 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ & Σε 

θήκε ηεο επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 

126 ,173 ,053 

 

 

6
ε
 Δξεπλεηηθή Τπφζεζε 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα κάξθα 

θάλσ επαλαιακβαλφκελεο 

αγνξέο * ηαλ γλσξίδσ θαιά 

κηα επηρείξεζε εκπηζηεχνκαη 

πεξηζζφηεξν ηα πξντφληα ηεο 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα κάξθα 

θάλσ επαλαιακβαλφκελεο 

αγνξέο * Γηα λα θάλσ 

επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο 

πξέπεη λα έρσ θαη θαιή εηθφλα 

θαη λα είκαη ηαπηφρξνλα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πξντφλ 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 1 

Count 

 

ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα επηρείξεζε 

εκπηζηεχνκαη πεξηζζφηεξν ηα 

πξντφληα ηεο 
Total 

ρη Ναη 

ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα κάξθα 

θάλσ επαλαιακβαλφκελεο 

αγνξέο 

Λίγν 2 1 3 

Μέηξηα 4 30 34 

Πνιχ 2 69 71 

Πάξα Πνιχ 1 17 18 

Total 9 117 126 
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Chi-Square Έιεγρνο 1 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,192 3 ,000 

Likelihood Ratio 10,450 3 ,015 

Linear-by-Linear Association 7,327 1 ,007 

N of Valid Cases 126   

. 

 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 2 

Count 

 

Γηα λα θάλσ επαλαιακβαλφκελεο 

αγνξέο πξέπεη λα έρσ θαη θαιή 

εηθφλα θαη λα είκαη ηαπηφρξνλα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πξντφλ 

Total 

πκθσλψ Γηαθσλψ 

ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα κάξθα 

θάλσ επαλαιακβαλφκελεο 

αγνξέο 

Λίγν 2 1 3 

Μέηξηα 22 12 34 

Πνιχ 57 14 71 

Πάξα Πνιχ 12 6 18 

Total 93 33 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 2 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,550 3 ,314 

Likelihood Ratio 3,528 3 ,317 

Linear-by-Linear Association ,427 1 ,013 

N of Valid Cases 126   
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7
ε
 Δξεπλεηηθή Τπφζεζε 

ηαηηζηηθέο ζε Έιεγρν αλά δεύγε 1 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

έληππν Σχπν 
1,5794 126 1,02257 ,09110 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ Σχπν 
2,1905 126 ,94415 ,08411 

Pair 2 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

έληππν Σχπν 
1,5794 126 1,02257 ,09110 

Υνξεγίεο  πνπ θάλεη ε 

επηρείξεζε 
1,7460 126 1,13092 ,10075 

Pair 3 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

έληππν Σχπν 
1,5794 126 1,02257 ,09110 

ρφιηα πνπ θάλεη ε ίδηα ε 

επηρείξεζε ζηα social media 
1,7540 126 1,18448 ,10552 

Pair 4 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

έληππν Σχπν 
1,5794 126 1,02257 ,09110 

ρφιηα πνπ θάλνπλ νη 

θαηαλαισηέο γηα ην πξντφλ θαη 

ηελ επηρείξεζε  ζηα social 

media 

2,9841 126 ,90319 ,08046 

Pair 5 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ Σχπν 
2,1905 126 ,94415 ,08411 

Υνξεγίεο  πνπ θάλεη ε 

επηρείξεζε 
1,7460 126 1,13092 ,10075 

Pair 6 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ Σχπν 
2,1905 126 ,94415 ,08411 

ρφιηα πνπ θάλεη ε ίδηα ε 

επηρείξεζε ζηα social media 
1,7540 126 1,18448 ,10552 

Pair 7 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ Σχπν 
2,1905 126 ,94415 ,08411 

ρφιηα πνπ θάλνπλ νη 

θαηαλαισηέο γηα ην πξντφλ θαη 

ηελ επηρείξεζε  ζηα social 

media 

2,9841 126 ,90319 ,08046 

Pair 8 

Υνξεγίεο  πνπ θάλεη ε 

επηρείξεζε 
1,7460 126 1,13092 ,10075 

ρφιηα πνπ θάλεη ε ίδηα ε 

επηρείξεζε ζηα social media 
1,7540 126 1,18448 ,10552 
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Pair 9 

Υνξεγίεο  πνπ θάλεη ε 

επηρείξεζε 
1,7460 126 1,13092 ,10075 

ρφιηα πνπ θάλνπλ νη 

θαηαλαισηέο γηα ην πξντφλ θαη 

ηελ επηρείξεζε  ζηα social 

media 

2,9841 126 ,90319 ,08046 

Pair 10 

ρφιηα πνπ θάλεη ε ίδηα ε 

επηρείξεζε ζηα social media 
1,7540 126 1,18448 ,10552 

ρφιηα πνπ θάλνπλ νη 

θαηαλαισηέο γηα ην πξντφλ θαη 

ηελ επηρείξεζε  ζηα social 

media 

2,9841 126 ,90319 ,08046 

 

 

Έιεγρνη πζρέηηζεο αλά δεύγε 1 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

έληππν Σχπν & Γεκνζηεχκαηα 

πνπ βιέπσ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

Σχπν 

126 ,390 ,000 

Pair 2 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

έληππν Σχπν & Υνξεγίεο  πνπ 

θάλεη ε επηρείξεζε 

126 ,114 ,202 

Pair 3 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

έληππν Σχπν & ρφιηα πνπ 

θάλεη ε ίδηα ε επηρείξεζε ζηα 

social media 

126 -,033 ,711 

Pair 4 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

έληππν Σχπν & ρφιηα πνπ 

θάλνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ην 

πξντφλ θαη ηελ επηρείξεζε  ζηα 

social media 

126 ,166 ,063 

Pair 5 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ Σχπν & Υνξεγίεο  

πνπ θάλεη ε επηρείξεζε 

126 ,278 ,002 

Pair 6 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ Σχπν & ρφιηα 

πνπ θάλεη ε ίδηα ε επηρείξεζε 

ζηα social media 

126 ,271 ,002 
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Pair 7 

Γεκνζηεχκαηα πνπ βιέπσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ Σχπν & ρφιηα 

πνπ θάλνπλ νη θαηαλαισηέο 

γηα ην πξντφλ θαη ηελ 

επηρείξεζε  ζηα social media 

126 ,473 ,000 

Pair 8 

Υνξεγίεο  πνπ θάλεη ε 

επηρείξεζε & ρφιηα πνπ θάλεη 

ε ίδηα ε επηρείξεζε ζηα social 

media 

126 ,419 ,000 

Pair 9 

Υνξεγίεο  πνπ θάλεη ε 

επηρείξεζε & ρφιηα πνπ 

θάλνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ην 

πξντφλ θαη ηελ επηρείξεζε  ζηα 

social media 

126 ,294 ,001 

Pair 10 

ρφιηα πνπ θάλεη ε ίδηα ε 

επηρείξεζε ζηα social media & 

ρφιηα πνπ θάλνπλ νη 

θαηαλαισηέο γηα ην πξντφλ θαη 

ηελ επηρείξεζε  ζηα social 

media 

126 ,303 ,001 

 

 

ηαηηζηηθέο ζε Έιεγρν αλά δεύγε 2 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Facebook 2,4841 126 ,90981 ,08105 

Twitter ,8413 126 ,97499 ,08686 

Pair 2 
Facebook 2,4841 126 ,90981 ,08105 

Instagram ,8333 126 ,91869 ,08184 

Pair 3 
Facebook 2,4841 126 ,90981 ,08105 

Youtube 1,6905 126 1,08417 ,09659 

Pair 4 
Twitter ,8413 126 ,97499 ,08686 

Instagram ,8333 126 ,91869 ,08184 

Pair 5 
Twitter ,8413 126 ,97499 ,08686 

Youtube 1,6905 126 1,08417 ,09659 

Pair 6 
Instagram ,8333 126 ,91869 ,08184 

Youtube 1,6905 126 1,08417 ,09659 

 

 

Έιεγρνη πζρέηηζεο αλά δεύγε 2 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Facebook & Twitter 126 ,141 ,114 

Pair 2 Facebook & Instagram 126 -,037 ,683 
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Pair 3 Facebook & Youtube 126 ,064 ,477 

Pair 4 Twitter & Instagram 126 ,390 ,000 

Pair 5 Twitter & Youtube 126 ,324 ,000 

Pair 6 Instagram & Youtube 126 ,446 ,000 

 

 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε ρνξεγίεο 

επεξεάδεη ηελ απφθαζή κνπ λα αγνξάζσ ην 

πξντφλ 

Mean N Std. Deviation 

3,5079 126 ,80743 

 

8
ε
 Δξεπλεηηθή Τπφζεζε 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα 

απηφ * Έρσ αξρίζεη λα 

αγνξάδσ θάπνην πξντφλ επεηδή 

έρσ κάζεη θάηη θαιφ γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

Αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα 

απηφ * ηαλ νη επηρεηξήζεηο 

θάλνπλ πξσηφηππεο ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

επεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ ηα 

πξντφληα ηνπο 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

πρλή ελεκέξσζε γηα ηηο 

δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο * Έρσ 

αξρίζεη λα αγνξάδσ θάπνην 

πξντφλ επεηδή έρσ κάζεη θάηη 

θαιφ γηα ηελ επηρείξεζε πνπ 

ην παξάγεη 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 
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πρλή ελεκέξσζε γηα ηηο 

δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο * 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ 

πξσηφηππεο ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

επεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ ηα 

πξντφληα ηνπο 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

Πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα απηφ 

* Έρσ αξρίζεη λα αγνξάδσ 

θάπνην πξντφλ επεηδή έρσ 

κάζεη θάηη θαιφ γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

Πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα απηφ 

* ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ 

πξσηφηππεο ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

επεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ ηα 

πξντφληα ηνπο 

126 100,0% 0 0,0% 126 100,0% 

 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 1 

Count 

 

Έρσ αξρίζεη λα αγνξάδσ θάπνην πξντφλ επεηδή έρσ κάζεη θάηη θαιφ γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη 
Total 

Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε Γηαθσλψ 

νχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα 

απηφ 

Καζφινπ 1 0 0 1 0 2 

Λίγν 0 1 3 2 2 8 

Μέηξηα 3 4 4 14 10 35 

Πνιχ 0 4 6 28 18 56 

Πάξα Πνιχ 1 0 4 10 10 25 

Total 5 9 17 55 40 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 1 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,229 16 ,036 

Likelihood Ratio 21,448 16 ,162 

Linear-by-Linear Association 6,261 1 ,012 

N of Valid Cases 126   
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Πίλαθαο πλάθεηαο 2 

Count 

 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

επεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ ηα πξντφληα ηνπο Total 

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα Πνιχ 

Αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα 

απηφ 

Καζφινπ 2 0 0 0 0 2 

Λίγν 1 4 2 1 0 8 

Μέηξηα 3 9 14 7 2 35 

Πνιχ 5 8 26 12 5 56 

Πάξα Πνιχ 1 4 8 9 3 25 

Total 12 25 50 29 10 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 2 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,569 16 ,015 

Likelihood Ratio 20,611 16 ,194 

Linear-by-Linear Association 10,585 1 ,001 

N of Valid Cases 126   

 

 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 3 

Count 

 

Έρσ αξρίζεη λα αγνξάδσ θάπνην πξντφλ επεηδή έρσ κάζεη θάηη θαιφ γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη 
Total 

Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε Γηαθσλψ 

νχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

πρλή ελεκέξσζε γηα ηηο 

δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο 

Καζφινπ 3 5 1 5 2 16 

Λίγν 1 3 4 13 5 26 

Μέηξηα 1 1 8 20 17 47 

Πνιχ 0 0 3 17 15 35 
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Πάξα Πνιχ 0 0 1 0 1 2 

Total 5 9 17 55 40 126 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 3 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 39,323 16 ,001 

Likelihood Ratio 34,758 16 ,004 

Linear-by-Linear Association 20,788 1 ,000 

N of Valid Cases 126   

 

 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 4 

Count 

 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

επεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ ηα πξντφληα ηνπο Total 

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα Πνιχ 

πρλή ελεκέξσζε γηα ηηο 

δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο 

Καζφινπ 7 4 4 1 0 16 

Λίγν 1 11 6 8 0 26 

Μέηξηα 3 7 21 12 4 47 

Πνιχ 1 3 18 7 6 35 

Πάξα Πνιχ 0 0 1 1 0 2 

Total 12 25 50 29 10 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 4 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 47,942 16 ,000 

Likelihood Ratio 42,670 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 20,462 1 ,000 

N of Valid Cases 126   
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Πίλαθαο πλάθεηαο 5 

Count 

 

Έρσ αξρίζεη λα αγνξάδσ θάπνην πξντφλ επεηδή έρσ κάζεη θάηη θαιφ γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη 
Total 

Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε Γηαθσλψ 

νχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα 

απηφ 

Καζφινπ 1 2 0 3 2 8 

Λίγν 1 1 0 8 1 11 

Μέηξηα 2 4 10 15 10 41 

Πνιχ 1 2 6 25 16 50 

Πάξα Πνιχ 0 0 1 4 11 16 

Total 5 9 17 55 40 126 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 5 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,036 16 ,018 

Likelihood Ratio 30,790 16 ,014 

Linear-by-Linear Association 11,721 1 ,001 

N of Valid Cases 126   

 

 

Πίλαθαο πλάθεηαο 6 

Count 

 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ επεξεάδνκαη θαη 

αγνξάδσ ηα πξντφληα ηνπο Total 

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα Πνιχ 

Πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα 

απηφ 

Καζφινπ 5 1 2 0 0 8 

Λίγν 2 5 2 2 0 11 

Μέηξηα 2 11 16 11 1 41 

Πνιχ 3 7 25 9 6 50 

Πάξα Πνιχ 0 1 5 7 3 16 



320 

 

 

Total 12 25 50 29 10 126 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Έιεγρνο 6 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 50,320 16 ,000 

Likelihood Ratio 41,182 16 ,001 

Linear-by-Linear Association 24,630 1 ,000 

N of Valid Cases 126   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έιεγρνο Καλνληθόηεηαο Kolmogorov-Smirnoff 

 

 
N 

Normal Parameters Most Extreme Differences 
Kolmogorov-

Smirnov Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 
Absolute Positive Negative 

Απφ δεκνζηεχκαηα 

θαη άξζξα ζηα Μέζα 

Δλεκέξσζεο 

126 2,3095 1,02344 ,222 ,166 -,222 2,497 ,000 

Απφ δεκνζηεχκαηα 

θαη ζρφιηα ζηα social 

media 

126 2,4603 1,03267 ,223 ,166 -,223 2,505 ,000 
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Απφ ηηο ρνξεγίεο  πνπ 

καζαίλσ φηη θάλεη 
126 1,6111 1,15220 ,172 ,162 -,172 1,929 ,001 

Μηα επηρείξεζε ε 

νπνία δηαρέεη 

αλαθξηβή ζηνηρεία γηα 

ηα πξντφληα ηεο ζηνλ 

Σχπν θαη ηα social 

media  (facebook, 

instagram θιπ) 

επεξεάδεη ηελ άπνςή 

κνπ γηα απηήλ 

126 1,3413 ,55372 ,422 ,422 -,269 4,733 0,000 

Αμηνινγψ ηε 

ζπζηεκαηηθή ρξήζε 

ησλ ελεξγεηψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Γεκνζηεχζεηο ζηνλ 

Σχπν, ρνξεγίεο, e-pr) 

απφ ηελ πιεπξά ηεο 

επηρείξεζεο γηα λα κε 

πιεξνθνξήζεη γηα ηα 

πξντφληα ή ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο: 

126 4,1587 ,66227 ,317 ,317 -,310 3,558 0,000 
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ηαλ νη επηρεηξήζεηο 

θάλνπλ πξσηφηππεο 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ ε εηθφλα πνπ 

δηακνξθψλσ γηα 

απηέο επεξεάδεηαη: 

126 1,7540 1,00945 ,280 ,280 -,196 3,147 0,000 

Αληηκεησπίδσ κε 

θαρππνςία ηα θίλεηξα 

πνπ σζνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα 

πινπνηήζνπλ 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ: 

126 1,7540 1,02518 ,254 ,215 -,254 2,846 ,000 

Θεσξψ φηη θίλεηξν 

ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη 

(επηιέγεηε έλα): 

126 3,6508 1,74959 ,351 ,220 -,351 3,941 0,000 

ηαλ ζεσξψ φηη 

θίλεηξν ησλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

είλαη ην θέξδνο ε 

εηθφλα πνπ έρσ γηα  

ηελ επηρείξεζε 

επεξεάδεηαη: 

126 2,0873 ,77995 ,251 ,251 -,225 2,816 ,000 
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ηαλ ζεσξψ φηη 

ζθνπφο ησλ ελεξγεηψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

είλαη ε πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, ε 

εηθφλα πνπ έρσ γηα 

ηελ επηρείξεζε 

επεξεάδεηαη: 

126 4,1667 ,96125 ,259 ,193 -,259 2,912 ,000 

Έρσ θαιή εηθφλα γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

θάλνπλ ελέξγεηεο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

αθφκε θαη αλ απηέο 

δελ ζπλδένληαη κε 

πξνζθνξά πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν: 

126 ,5714 ,49685 ,377 ,304 -,377 4,235 0,000 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο 

θάλνπλ ρνξεγίεο 

πξνηηκψ (επηιέγεηε 

έλα απφ ηα 

παξαθάησ): 

126 1,6032 ,49119 ,394 ,287 -,394 4,418 0,000 
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Γηα λα κείλσ 

πξνζεισκέλνο ζε κηα 

επηρείξεζε θαη ηα 

πξντφληα ηεο 

ιακβάλσ ππ' φςηλ ηε 

θήκε ηεο εηαηξείαο : 

126 2,6825 ,86395 ,294 ,222 -,294 3,302 0,000 

ηαλ κηα επηρείξεζε 

έρεη θαιή θήκε 

εμαθνινπζψ λα 

αγνξάδσ ζπζηεκαηηθά 

ηα πξντφληα ηεο: 

126 2,8016 ,85809 ,266 ,210 -,266 2,986 ,000 

Έρσ ζηακαηήζεη λα 

αγνξάδσ έλα πξντφλ 

επεηδή επεξεάζηεθε  

ε γλψκε κνπ γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην 

παξάγεη: 

126 ,8492 ,35928 ,512 ,337 -,512 5,746 0,000 

Απνδέρνκαη κηα 

κάξθα πνπ έρεη θαιή 

θήκε αιιά απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη ζα 

αγνξάδσ ζπζηεκαηηθά 

ηα πξντφληα ηεο 

126 1,1190 ,32514 ,524 ,524 -,357 5,880 0,000 

Σελ ηηκή ηνπ 

πξντφληνο 
126 2,8810 ,91745 ,226 ,163 -,226 2,539 ,000 
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Σελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο 
126 3,5635 ,57266 ,372 ,242 -,372 4,179 0,000 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 126 3,2698 ,75273 ,257 ,227 -,257 2,883 ,000 

Σε θήκε ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 

126 2,4762 ,95259 ,217 ,183 -,217 2,433 ,000 

Σελ ηηκή ηνπ 

πξντφληνο 
126 2,7778 1,03452 ,252 ,153 -,252 2,825 ,000 

Σελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο 
126 3,5873 ,61018 ,393 ,249 -,393 4,416 0,000 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 126 3,2063 ,85152 ,253 ,176 -,253 2,845 ,000 

Σε θήκε ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 

126 2,3889 1,08791 ,205 ,148 -,205 2,300 ,000 

Σελ ηηκή ηνπ 

πξντφληνο 
126 2,8571 1,00967 ,207 ,151 -,207 2,324 ,000 

Σελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο 
126 3,6508 ,58402 ,423 ,275 -,423 4,753 0,000 

Σε ρξεζηκφηεηά ηνπ 126 3,3254 ,74651 ,293 ,192 -,293 3,290 0,000 

Σε θήκε ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ην 

παξάγεη 

126 2,5397 1,10744 ,225 ,140 -,225 2,522 ,000 

ηαλ γλσξίδσ θαιά 

κηα επηρείξεζε 

εκπηζηεχνκαη 

πεξηζζφηεξν ηα 

πξντφληα ηεο 

126 ,9286 ,25857 ,537 ,391 -,537 6,032 0,000 
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ηαλ γλσξίδσ θαιά 

κηα κάξθα θάλσ 

επαλαιακβαλφκελεο 

αγνξέο 

126 2,8254 ,69374 ,306 ,258 -,306 3,432 0,000 

Γηα λα θάλσ 

επαλαιακβαλφκελεο 

αγνξέο πξέπεη λα έρσ 

θαη θαιή εηθφλα θαη 

λα είκαη ηαπηφρξνλα 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο 

απφ ην πξντφλ 

126 1,2619 ,44143 ,462 ,462 -,276 5,182 0,000 

Γεκνζηεχκαηα πνπ 

βιέπσ ζηνλ έληππν 

Σχπν 

126 1,5794 1,02257 ,199 ,199 -,175 2,230 ,000 

Γεκνζηεχκαηα πνπ 

βιέπσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ Σχπν 

126 2,1905 ,94415 ,217 ,167 -,217 2,437 ,000 

Υνξεγίεο  πνπ θάλεη ε 

επηρείξεζε 
126 1,7460 1,13092 ,190 ,190 -,144 2,129 ,000 

ρφιηα πνπ θάλεη ε 

ίδηα ε επηρείξεζε ζηα 

social media 

126 1,7540 1,18448 ,185 ,137 -,185 2,082 ,000 
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ρφιηα πνπ θάλνπλ νη 

θαηαλαισηέο γηα ην 

πξντφλ θαη ηελ 

επηρείξεζε  ζηα social 

media 

126 2,9841 ,90319 ,340 ,231 -,340 3,820 0,000 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο 

επηρείξεζεο ζε 

ρνξεγίεο επεξεάδεη 

ηελ απφθαζή κνπ λα 

αγνξάζσ ην πξντφλ 

126 3,5079 ,80743 ,316 ,216 -,316 3,549 0,000 

Facebook 126 2,4841 ,90981 ,215 ,203 -,215 2,409 ,000 

Twitter 126 ,8413 ,97499 ,282 ,282 -,194 3,166 0,000 

Instagram 126 ,8333 ,91869 ,278 ,278 -,182 3,122 0,000 

Youtube 126 1,6905 1,08417 ,182 ,182 -,168 2,047 ,000 

Αθξηβείο πιεξνθνξίεο 

γηα απηφ 
126 2,7460 ,90276 ,254 ,191 -,254 2,847 ,000 

πρλή ελεκέξσζε γηα 

ηηο δξάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο 

126 1,8492 1,02033 ,225 ,148 -,225 2,530 ,000 

Πνιιέο πιεξνθνξίεο 

γηα απηφ 
126 2,4365 1,03147 ,231 ,165 -,231 2,597 ,000 

Έρσ αξρίζεη λα 

αγνξάδσ θάπνην 

πξντφλ επεηδή έρσ 

κάζεη θάηη θαιφ γηα 

ηελ επηρείξεζε πνπ ην 

παξάγεη 

126 3,9206 1,04769 ,284 ,152 -,284 3,190 0,000 
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ηαλ νη επηρεηξήζεηο 

θάλνπλ πξσηφηππεο 

ελέξγεηεο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ επεξεάδνκαη 

θαη αγνξάδσ ηα 

πξντφληα ηνπο 

126 2,0000 1,06583 ,206 ,190 -,206 2,316 ,000 

 

Μέζνη όξνη βαζηθώλ εξσηήζεσλ 

 
Mean N 

Std. 

Deviation 

Αμηνινγψ ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

(Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν, ρνξεγίεο, e-pr) απφ ηελ πιεπξά ηεο 

επηρείξεζεο γηα λα κε πιεξνθνξήζεη γηα ηα πξντφληα ή ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο: 

4,1587 126 ,66227 
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ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλσ γηα απηέο επεξεάδεηαη: 
1,7540 126 1,00945 

Αληηκεησπίδσ κε θαρππνςία ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

πινπνηήζνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ: 
1,7540 126 1,02518 

Θεσξψ φηη θίλεηξν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

(επηιέγεηε έλα): 
3,6508 126 1,74959 

ηαλ ζεσξψ φηη θίλεηξν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  είλαη ην θέξδνο ε 

εηθφλα πνπ έρσ γηα  ηελ επηρείξεζε επεξεάδεηαη: 
2,0873 126 ,77995 
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ηαλ ζεσξψ φηη ζθνπφο ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε 

πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εηθφλα πνπ έρσ γηα ηελ επηρείξεζε 

επεξεάδεηαη: 

4,1667 126 ,96125 

Έρσ θαιή εηθφλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ αθφκε θαη αλ απηέο δελ ζπλδένληαη κε πξνζθνξά πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν: 

,5714 126 ,49685 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ ρνξεγίεο πξνηηκψ (επηιέγεηε έλα απφ ηα 

παξαθάησ): 
1,6032 126 ,49119 
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Γηα λα κείλσ πξνζεισκέλνο ζε κηα επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηεο 

ιακβάλσ ππ' φςηλ ηε θήκε ηεο εηαηξείαο : 
2,6825 126 ,86395 

ηαλ κηα επηρείξεζε έρεη θαιή θήκε εμαθνινπζψ λα αγνξάδσ 

ζπζηεκαηηθά ηα πξντφληα ηεο: 
2,8016 126 ,85809 

Έρσ ζηακαηήζεη λα αγνξάδσ έλα πξντφλ επεηδή επεξεάζηεθε  ε γλψκε 

κνπ γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη: 
,8492 126 ,35928 

Απνδέρνκαη κηα κάξθα πνπ έρεη θαιή θήκε αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

ζα αγνξάδσ ζπζηεκαηηθά ηα πξντφληα ηεο 
1,1190 126 ,32514 
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ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα επηρείξεζε εκπηζηεχνκαη πεξηζζφηεξν ηα 

πξντφληα ηεο 
,9286 126 ,25857 

ηαλ γλσξίδσ θαιά κηα κάξθα θάλσ επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο 2,8254 126 ,69374 

Γηα λα θάλσ επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο πξέπεη λα έρσ θαη θαιή 

εηθφλα θαη λα είκαη ηαπηφρξνλα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πξντφλ 
1,2619 126 ,44143 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε ρνξεγίεο επεξεάδεη ηελ απφθαζή κνπ 

λα αγνξάζσ ην πξντφλ 
3,5079 126 ,80743 
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Έρσ αξρίζεη λα αγνξάδσ θάπνην πξντφλ επεηδή έρσ κάζεη θάηη θαιφ 

γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ην παξάγεη 
3,9206 126 1,04769 

ηαλ νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξσηφηππεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

επεξεάδνκαη θαη αγνξάδσ ηα πξντφληα ηνπο 
2,0000 126 1,06583 

 

 

 

 

 


