
Κάποιοι µπορεί να αναρωτηθούν τί στο καλό συνέβη και ξαφνικά η Heinz λάνσαρε 
µία κέτσαπ όχι στο παραδοσιακό κόκκινο χρώµα, αλλά σε µπλε! 
Η εταιρεία προσπάθησε µε αυτό τον τρόπο να προσελκύσει νεαρότερα ηλικιακά κοινά. 

Έχετε άποψη;
kp@boussias.come
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Μέσα από την παγκόσµια έρευνα 

BrandChild, η οποία διερευνά τη σχέση 

των παιδιών µε τις µάρκες, µπόρεσα να 

ρίξω µια κλεφτή µατιά στον πραγµατικό 

κόσµο των παιδιών. Τί είναι αυτό που τα 

προκαλεί, ή που τελικά τα απωθεί;

Μπορούµε να διακρίνουµε έξι βασικές 

αξίες που αποτελούν σήµερα κινητήρια 

δύναµη για τα παιδιά. Επίσης δεν πρέπει 

να ξεχνάµε ότι τα παιδιά επικοινωνούν 

σήµερα µε έναν τελείως διαφορετικό 

τρόπο σε σχέση µε το παρελθόν.

Αυτές οι έξι αξίες, είναι: Έλεγχος, 

Φόβος, Αγάπη, Σταθερότητα, Χιούµορ 

και Φαντασία (Mastery, Fear, Love, 

Stability, Humour και Fantasy).

Ειδικότερα, λόγω της αστάθειας που 

επικρατεί σήµερα στον κόσµο µας, θα 

διαπιστώσει κανείς ότι αξίες όπως ο 

Φόβος και η Σταθερότητα, είναι σήµερα 

περισσότερο επίκαιρες για τα παιδιά 

από ποτέ. Το 96% των παιδιών ανά την 

υφήλιο φοβάται την τροµοκρατία, απο-

καλύπτει η έρευνα BrandChild, καθι-

στώντας προφανές το συµπέρασµα ότι 

η επικοινωνία για όλο και περισσότερα 

παιδιά τα επόµενα χρόνια, πιθανότατα 

θα βασίζεται στην κατάκτηση αυτών των 

«τροµακτικών» αξιών.

Παρόλα αυτά, ο έλεγχος και το χιού-

µορ µπορεί να είναι οι δύο αξίες που 

περιγράφουν καλύτερα το λόγο για τον 

οποίο η κέτσαπ γίνεται µπλε και οι καρα-

µέλες πικρές: Έτσι δείχνεις στον κόσµο 

και στους φίλους σου ότι µετράς αρκετά 

ώστε να κατακτήσεις µία αηδιαστική 

καραµέλα αφήνοντάς τη στο στόµα σου 

60 δευτερόλεπτα. Έχεις όση οντότητα 

χρειάζεται για να φας κέτσαπ χρώµα-

τος µπλε. 

Στην περίπτωση που έχεις επίσης ξεχά-

σει να προειδοποιήσεις τους γονείς 

σου για τα εν λόγω συστατικά, γίνεται 

εµφανής και η χιουµοριστική πλευρά 

του πράγµατος.

Τρία key drivers
Επιπρόσθετα, εκτός των έξι αυτών 

αξιών, υπάρχουν και άλλα 3 key drivers 

που κινούν τον σηµερινό και αυριανό 

κόσµο των brands για τα παιδιά.Ονοµά-

ζονται Collection Values, Mirror Effect 

και Gaming Ability. Απλά σκεφθείτε το: 

Σήµερα µπορείς να συλλέξεις σχεδόν 

οποιοδήποτε παιχνίδι. Όλα ξεκίνησαν 

από τις αναβαθµίσεις λογισµικού της 

Microsoft κάθε χρόνο. Μερικές εκδό-

σεις ηλεκτρονικών παιχνιδιών σήµερα 

βρίσκονται στη 10η έκδοσή τους. Στην 

πραγµατικότητα, οποιοδήποτε έξυπνο 

σηµερινό παιδί, δεν θα αγόραζε ποτέ 

ένα παιχνίδι, χωρίς να γνωρίζει την 

τρέχουσα έκδοσή του και την επόµενη 
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MarketingWeek 

πιθανή έκδοση. Από την πλευρά της 

µάρκας, αυτό σηµαίνει ξεκάθαρα ότι στο 

µέλλον οι µάρκες µπορεί πολύ πιθανά 

να είναι αναβαθµίσιµες. Θα µπορού-

σαµε να φανταστούµε ότι οποιαδήποτε 

µάρκα που σέβεται τον εαυτό της, θα 

συνοδεύεται από έναν αριθµό εκδό-

σεων, γνωστοποιώντας έτσι στα παι-

διά την τρέχουσα θέση της στον κόσµο. 

Οι άλλες δύο αξίες, Mirror Effect και 

Gaming Ability, παρουσιάζουν επίσης 

ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται παρά να 

αναλογιστούµε τα φαινόµενα Barbie και 

Match Box Cars για να συµφωνήσουµε 

ότι το φαινόµενο του καθρέφτη είναι ένα 

ουσιαστικό συστατικό για οποιαδήποτε 

πλατφόρµα παιδικής µάρκας. Παρόλα 

αυτά, το gaming έχει µετατρέψει τα παι-

διά σε gamers αναφορικά µε οποιαδή-

ποτε προϊοντική κατηγορία. Η επι-

τυχία δεν µπορεί πια να µετρηθεί 

µε βάση συναισθήµατα όπως «µου 

αρέσει αυτό», αλλά µε βάση µια στέρεη 

λογική απόφαση όπως «κράτησε αυτή 

την καραµέλα στο στόµα σου για 60 

δεύτερα και θα γίνεις ήρωας». 

Από την έρευνα BrandChild µπορεί 

κανείς να συµπεράνει ότι κάθε µάρκα 

που θα επιθυµεί να είναι γοητευτική 

για τα παιδιά στο µέλλον, θα πρέπει να 

συµπεριλαµβάνει τουλάχιστον 2 αν όχι 

3 από τις προαναφερόµενες 9 αξίες 

στη στρατηγική της, για να εξασφαλί-

σει µακροχρόνια πιστότητα. Στην πραγ-

µατικότητα, βλέπουµε ότι σχεδόν όλες 

οι παιδικές µάρκες σήµερα απευθύνο-

νται σε τουλάχιστον 3 από αυτές τις 

αξίες, γεγονός που ίσως εξηγεί γιατί 

η κίνηση της µπλε κέτσαπ δεν είναι 

και πολύ εκτός στόχου.

Στο όνοµα της εικόνας
Όλα αυτά µπορεί να σηµαίνουν ότι το 

κανονικό φαγητό είναι πλέον και για 

πάντα, παλαιοµοδίτικο; Ίσως ναι, εκτός 

και αν καταφέρνει να βασιστεί στις 9 

αξίες. Είναι όλο και πιο εµφανές ότι 

η γεύση ενός προϊόντος έχει όλο και 

λιγότερη σηµασία. Αυτό που µετράει 

περισσότερο είναι η συσκευασία και 

το branding του προϊόντος, τουλάχιστον 

όταν µιλάµε για παιδιά.

Μια δανέζικη µάρκα καραµελών βασίστηκε 

σε µια αρκετά µη-παραδοσιακή στρατηγική 

ονοµασίας, µετατρέποντας το προϊόν σε 

ένα από τα best 

sellers στη Σκανδιναβία. Ονόµατα όπως 

Dog Farts, Seagull Droppings, Big Boobs 

και Duckweed, µετέτρεψαν µία παραδο-

σιακή µάρκα σε best seller µέσα σε λίγες 

εβδοµάδες. Αν ρωτούσαµε τα παιδιά για τη 

γεύση αυτών των καραµελών, είµαι σίγου-

ρος ότι δεν θα τη θυµούνταν. Αυτό που 

σίγουρα όµως θυµούνται είναι τα ασυνή-

θιστα ονόµατα, τα οποία προκαλούν, περ-

νούν τα όρια και φέρνουν γέλιο. 

Περισσότερο από ποτέ, βλέπουµε από 

την έρευνα BrandChild, ότι η ετικέτα 

έχει πολύ µεγαλύτερη σηµασία για τα 

παιδιά απ’ ότι το περιεχόµενο. Ναι, το 

περιεχόµενο πρέπει να αντιπροσω-

πεύει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, 

παρόλα αυτά, στις περισσότερες περι-

πτώσεις η αξία αυτού καθεαυτού του 

προϊόντος πέρα από τον παράγοντα 

ποιότητα, µπορεί να αντιστοιχεί µόνον 

στο 1/3 της συνολικής εµπειρίας. Η 

µάρκα έχει µετεξελιχθεί σε ένα ωραίο 

λογότυπο το οποίο αντικατοπτρίζει την 

εµπειρία την οποία τα παιδιά θεω-

ρούν ουσιαστική όταν διαλέγουν 

µάρκα ή δένονται µε µελλοντι-

κές µάρκες. Για κάποιους, 

αυτή µπορεί να είναι µια 

θλιβερή εξέλιξη. Αν 

ρωτήσουµε όµως τα 

παιδιά, είναι σίγουρο 

ότι θα έχουν διαφορετική γνώµη. Και 

αν συνεχίσουµε να διαφωνούµε µαζί 

τους, µπορεί και να µας βάλουν µία 

Garbage Candy στο στόµα και είναι 

βέβαιο ότι αυτό θα µας κάνει να στα-

µατήσουµε να διαφωνούµε, έστω για 

λίγο! MW

*Ο Martin Lindstrom είναι επικεφαλής της 
Linstrom Company, στο Milsons Point, στην 
Αυστραλία. Η έρευνα BrandChild αποτελεί τη βάση 
του καινούργιου, οµώνυµου βιβλίου του. 
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BRANDING TO KIDS

Brand Republic: Όταν το κέτσαπ,     έγινε µπλε...
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Στο συνέδριο Sensory & Emotional Branding που θα πραγµατοποιηθεί στις 
14 Ιουνίου, ο κεντρικός εισηγητής, brand futurist, Martin Lindstrom και άλλοι 
κορυφαίοι οµιλητές, θα δώσουν insights πάνω στο θέµα του branding, των 
αισθήσεων και των συναισθηµάτων.

ΤΟΥ 
MARTIN 
LINDSTROM*

ΑΠΟΔΟΣΗ: 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΟΥ

Είναι όµως κάτι τέτοιο 

αυτό που πραγµατικά 

θέλουν τα παιδιά;

Πρόσφατα αγόρασα 

τυχαία στο Λος Άντζε-

λες, ένα σακουλάκι καραµέλες το οποίο 

έφερε την επωνυµία Garbage Candy 

και εµφανισιακά έµοιαζε µε οποιοδή-

ποτε σακουλάκι καραµέλες µπορεί να 

αγοράσει κανείς. Παρόλα αυτά, όταν 

δοκίµαζες µια από τις καραµέλες, δια-

πίστωνες ότι υπήρχε µία, αλλά πολύ 

σηµαντική διαφορά από τις συνηθισµέ-

νες καραµέλες: Απλά, ήταν αηδιαστική! 

Προσωπικά, κατάφερα να κρατήσω την 

καραµέλα στο στόµα µου για λιγότερο 

από 5 δευτερόλεπτα, γεγονός το οποίο 

–όπως ενηµερώθηκα στη συνέχεια από 

τις οδηγίες στο πίσω µέρος της σακού-

λας– σήµαινε ότι ήµουν... κότα! Μία φίλη 

µου από την οποία ζήτησα να δοκιµάσει 

κι εκείνη, µου είπε ότι ήταν η χειρότερη 

εµπειρία που είχε ποτέ της και κατά-

φερε να κρατήσει την καραµέλα στο 

στόµα της για 3 δευτερόλεπτα! Οι οδη-

γίες στο σακουλάκι έλεγαν ότι όποιος 

κατάφερνε να κρατήσει την καραµέλα 

στο στόµα του για 60 δευτερόλεπτα, 

ήταν ο ήρωας της ηµέρας!

Αξιοσηµείωτο είναι ότι η τιµή των 

Garbage Candies είναι αρκετά υψη-

λότερη από άλλες καραµέλες και τον 

τελευταίο χρόνο έχει γίνει ένα από τα 

πιο επιτυχηµένα brands καραµέλας στις 

ΗΠΑ. 

Έξι βασικές αξίες για τα παιδιά
Τί είναι όµως αυτό που κάνει τα παιδιά 

να λατρέψουν µάρκες όπως τα Garbage 

Candies και η µπλε κέτσαπ; Μήπως η 

επόµενη γενιά υποφέρει από αχρωµα-

τοψία και έλλειψη γεύσης, µήπως είναι 

η διάθεση να διαφοροποιηθούν από 

οποιαδήποτε άλλη γενιά, ή µήπως είναι 

απλή σύµπτωση;

Martin Lindstrom

Ο έλεγχος και το χιούµορ µπορεί να είναι οι δύο 
αξίες που περιγράφουν καλύτερα το λόγο 
για τον οποίο  η κέτσαπ γίνεται µπλε 
και οι καραµέλες πικρές.

>

Collection 
Values, Mirror 
Effect και 
Gaming Ability 
είναι τρία key 
drivers που 
κινούν το 
σηµερινό και 
αυριανό κόσµο 
των brands για 
τα παιδιά.
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Αγορά
Το Marketing Week έχει περισσότερους από 5.000 
συνδρομητές. Η συνδρομητική του βάση περιλαμβά-
νει επαγγελματίες του marketing και της διαφημιστι-
κής επικοινωνίας, όλων των κλάδων και σε όλες τις 
βαθμίδες ιεραρχίας, οι οποίοι το εμπιστεύονται για 
την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση που προσφέρει.
 Το Marketing Week εκδίδεται από την εταιρεία 
Boussias Communications, η οποία εκδίδει επίσης 
τα περιοδικά HR Professional, Netweek, Banker’s 
Review, Customer Management καθώς και τα καθη-
μερινά ηλεκτρονικά newsletters Net Fax και Daily Fax.  

Επιπλέον η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει εισέλ-
θει δυναμικά στο χώρο διοργάνωσης συνεδρίων, 
καλύπτοντας μεγάλη γκάμα επίκαιρων θεμάτων, που 
αφορούν στους περισσότερους επαγγελματικούς 
κλάδους. Η δυναμική των συνεδρίων επιβεβαιώνε-
ται από τη συνεχή υποστήριξη της αγοράς – μέσω 
χορηγιών και συμμετοχών – καθώς και από τους κο-
ρυφαίους διεθνείς εισηγητές οι οποίοι παρουσιάζουν 
σε αυτά.
 Η Boussias Communications έχει στόχο, μέσα από 
τα έντυπα και τα συνέδριά της, να καλύπτει το μεγαλύ-
τερο μέρος των επιχειρηματικών κλάδων αλλά κυρίως 
όλες τις επιχειρηματικές μονάδες των επιχειρήσεων. 

Επιτεύγματα
Το Marketing Week είναι το μακροβιότερο έντυπο 
στον τομέα του με πάνω από 25 χρόνια παράδοσης. 
Το τιράζ του ανέρχεται στα 6.000 τεύχη και είναι 
αντικειμενικά το πιο αναγνωρίσιμο περιοδικό στην 
κατηγορία του. Οι περίπου 100 σελίδες το κάνουν το 
πιο πλούσιο σε ύλη περιοδικό του κλάδου του.

 Το Marketing Week είναι αποκλειστικός αντι-
πρόσωπος στην Ελλάδα και Κύπρο των New York 
Festivals, τα οποία αποτελούν έναν από τους μεγα-
λύτερους διεθνείς διαγωνισμούς διαφήμισης.
 Επίσης, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 34 κλαδικά 
ευρωπαϊκά περιοδικά, που αποτέλεσαν για το 2007 
την Κριτική Επιτροπή των ευρωπαϊκών βραβείων δια-
φήμισης Epica Awards.
 Το Marketing Week είναι και ο αποκλειστικός 
διοργανωτής του Young Creatives Competition, 
στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Διαφήμισης 
Cannes Lions, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους 
Έλληνες δημιουργικούς να συμμετάσχουν στο διεθνή 
διαγωνισμό και να διακριθούν.

Ιστορία
Το Νοέμβριο του 1980, σε εποχές όπου η διαφή-
μιση ήταν ακόμα μια επιχειρηματική δράση που δεν 
είχε τη θέση και την εικόνα που της άξιζε, ο Κυριάκος 
Μπούσιας δημιούργησε το αρχικά διμηνιαίο περιοδι-
κό «Καμπάνια». Η δημιουργία ενός περιοδικού που 
θα αφορούσε αποκλειστικά το συγκεκριμένο κλάδο 
αποτελούσε εξέλιξη, που προσέθετε κύρος στη φυ-
σιογνωμία της διαφήμισης.
 Η ιστορία όμως του περιοδικού ξεκινάει πιο ου-
σιαστικά στις 5 Οκτωβρίου 1981, όταν ο Κυριάκος 
Μπούσιας προχώρησε στην ίδρυση εβδομαδιαίου 
newsletter για την επικοινωνία. Ξεκίνησε αρχικά ως 
ενημερωτικό 8σέλιδο με τον τίτλο «Διαφημιστική 
Εβδομάδα» και η επιτυχία του ήταν άμεση. 
 Στην πορεία των χρόνων και συγκεκριμένα στις 
6 Ιουλίου 1994, το ενημερωτικό φυλλάδιο μετατρά-
πηκε σε σύγχρονο, πολυσέλιδο περιοδικό, χρήσιμο 
εργαλείο για στελέχη του ευρύτερου επικοινωνιακού 
χώρου.
 Στις 15 Φεβρουαρίου 1999 στο τεύχος 777, 
η «Διαφημιστική Εβδομάδα» αλλάζει τίτλο σε 
“Marketing Week”, επισημοποιώντας με αυτό τον 
τρόπο τη διεύρυνση της θεματολογίας και των επι-
χειρηματικών κλάδων που θα κάλυπτε πλέον δημο-
σιογραφικά.

Προϊόν
Το Marketing Week κατατάσσεται στα κλαδικά επι-
χειρηματικά και συνδρομητικά περιοδικά και πρό-
κειται για το μακροβιότερο έντυπο στον τομέα του. 
Κυκλοφορεί εβδομαδιαία (κάθε Δευτέρα) και αποτελεί 
πηγή ενημέρωσης για τους κλάδους του marketing, 
της διαφήμισης, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, 
των δημοσίων σχέσεων, της έντυπης και οπτικοα-
κουστικής παραγωγής, της οργάνωσης εκθέσεων και 
συνεδρίων, καλύπτοντας θέματα της ελληνικής και 
διεθνούς επικαιρότητας. 
 Εδώ και ένα χρόνο έχει καθιερώσει στην ύλη 
του τα πολυσέλιδα ένθετα Mastering Marketing, 
Mastering Management και Mastering Sales, με απο-
κλειστική αναδημοσίευση των πιο πρόσφατων και 

επίκαιρων άρθρων από 
τα κορυφαία επαγγελμα-
τικά περιοδικά Harvard 
Business Review και 
Strategy & Business. Το 
περιεχόμενό τους είναι 
προσεκτικά επιλεγμένο 
με θέματα που αγγίζουν 
πιο καίρια τα δεδομένα 
της ελληνικής αγοράς. 
Τα ένθετα “Mastering” 
αποτελούν μια σημαντική 
επαγγελματική βιβλιοθή-
κη και γι’ αυτό διαβάζο-
νται ξανά και ξανά. 
 Η ομπρέλα του 
Marketing Week περι-
λαμβάνει διάφορα προ-
ϊόντα, κοινός στόχος 
των οποίων είναι η ενημέρωση των στελεχών της  
αγοράς. 
 Το “Marketing Week Digital” είναι η ψηφιακή 
μορφή του έντυπου περιοδικού Marketing Week. 
Κάθε Δευτέρα πρωί, οι συνδρομητές του υποδέχο-
νται το τεύχος ηλεκτρονικά στον υπολογιστή τους, 
το αρχειοθετούν, αναζητούν τα θέματα που τους 
ενδιαφέρουν ανά τεύχος ή σύνολο τευχών από την 
πλήρη και πλούσια ύλη του περιοδικού. Οι προοπτι-
κές της ψηφιακής έκδοσης δε σταματούν εδώ. Η μορ-
φή των διαφημιστικών καταχωρίσεων «ζωντανεύει» 
και εμπλουτίζεται με οπτικοακουστικό υλικό, αφού 
προσφέρεται η δυνατότητα για την προβολή διαφη-
μιστικών ταινιών, μετάδοση ραδιοφωνικών spots και 
σύνδεση με τα αντίστοιχα websites των διαφημιζόμε-
νων εταιρειών. 
 Η «Ανασκόπηση της Χρονιάς» 
παρουσιάζει τα πιο εντυπωσιακά 
και σημαντικά γεγονότα και 
πρόσωπα της 
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Κάποιοι µπορεί να αναρωτηθούν τί στο καλό συνέβη και ξαφνικά η Heinz λάνσαρε 
µία κέτσαπ όχι στο παραδοσιακό κόκκινο χρώµα, αλλά σε µπλε! 
Η εταιρεία προσπάθησε µε αυτό τον τρόπο να προσελκύσει νεαρότερα ηλικιακά κοινά. 

Έχετε άποψη;
kp@boussias.come
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Μέσα από την παγκόσµια έρευνα 

BrandChild, η οποία διερευνά τη σχέση 

των παιδιών µε τις µάρκες, µπόρεσα να 

ρίξω µια κλεφτή µατιά στον πραγµατικό 

κόσµο των παιδιών. Τί είναι αυτό που τα 

προκαλεί, ή που τελικά τα απωθεί;

Μπορούµε να διακρίνουµε έξι βασικές 

αξίες που αποτελούν σήµερα κινητήρια 

δύναµη για τα παιδιά. Επίσης δεν πρέπει 

να ξεχνάµε ότι τα παιδιά επικοινωνούν 

σήµερα µε έναν τελείως διαφορετικό 

τρόπο σε σχέση µε το παρελθόν.

Αυτές οι έξι αξίες, είναι: Έλεγχος, 

Φόβος, Αγάπη, Σταθερότητα, Χιούµορ 

και Φαντασία (Mastery, Fear, Love, 

Stability, Humour και Fantasy).

Ειδικότερα, λόγω της αστάθειας που 

επικρατεί σήµερα στον κόσµο µας, θα 

διαπιστώσει κανείς ότι αξίες όπως ο 

Φόβος και η Σταθερότητα, είναι σήµερα 

περισσότερο επίκαιρες για τα παιδιά 

από ποτέ. Το 96% των παιδιών ανά την 

υφήλιο φοβάται την τροµοκρατία, απο-

καλύπτει η έρευνα BrandChild, καθι-

στώντας προφανές το συµπέρασµα ότι 

η επικοινωνία για όλο και περισσότερα 

παιδιά τα επόµενα χρόνια, πιθανότατα 

θα βασίζεται στην κατάκτηση αυτών των 

«τροµακτικών» αξιών.

Παρόλα αυτά, ο έλεγχος και το χιού-

µορ µπορεί να είναι οι δύο αξίες που 

περιγράφουν καλύτερα το λόγο για τον 

οποίο η κέτσαπ γίνεται µπλε και οι καρα-

µέλες πικρές: Έτσι δείχνεις στον κόσµο 

και στους φίλους σου ότι µετράς αρκετά 

ώστε να κατακτήσεις µία αηδιαστική 

καραµέλα αφήνοντάς τη στο στόµα σου 

60 δευτερόλεπτα. Έχεις όση οντότητα 

χρειάζεται για να φας κέτσαπ χρώµα-

τος µπλε. 

Στην περίπτωση που έχεις επίσης ξεχά-

σει να προειδοποιήσεις τους γονείς 

σου για τα εν λόγω συστατικά, γίνεται 

εµφανής και η χιουµοριστική πλευρά 

του πράγµατος.

Τρία key drivers
Επιπρόσθετα, εκτός των έξι αυτών 

αξιών, υπάρχουν και άλλα 3 key drivers 

που κινούν τον σηµερινό και αυριανό 

κόσµο των brands για τα παιδιά.Ονοµά-

ζονται Collection Values, Mirror Effect 

και Gaming Ability. Απλά σκεφθείτε το: 

Σήµερα µπορείς να συλλέξεις σχεδόν 

οποιοδήποτε παιχνίδι. Όλα ξεκίνησαν 

από τις αναβαθµίσεις λογισµικού της 

Microsoft κάθε χρόνο. Μερικές εκδό-

σεις ηλεκτρονικών παιχνιδιών σήµερα 

βρίσκονται στη 10η έκδοσή τους. Στην 

πραγµατικότητα, οποιοδήποτε έξυπνο 

σηµερινό παιδί, δεν θα αγόραζε ποτέ 

ένα παιχνίδι, χωρίς να γνωρίζει την 

τρέχουσα έκδοσή του και την επόµενη 

Marketing
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πιθανή έκδοση. Από την πλευρά της 

µάρκας, αυτό σηµαίνει ξεκάθαρα ότι στο 

µέλλον οι µάρκες µπορεί πολύ πιθανά 

να είναι αναβαθµίσιµες. Θα µπορού-

σαµε να φανταστούµε ότι οποιαδήποτε 

µάρκα που σέβεται τον εαυτό της, θα 

συνοδεύεται από έναν αριθµό εκδό-

σεων, γνωστοποιώντας έτσι στα παι-

διά την τρέχουσα θέση της στον κόσµο. 

Οι άλλες δύο αξίες, Mirror Effect και 

Gaming Ability, παρουσιάζουν επίσης 

ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται παρά να 

αναλογιστούµε τα φαινόµενα Barbie και 

Match Box Cars για να συµφωνήσουµε 

ότι το φαινόµενο του καθρέφτη είναι ένα 

ουσιαστικό συστατικό για οποιαδήποτε 

πλατφόρµα παιδικής µάρκας. Παρόλα 

αυτά, το gaming έχει µετατρέψει τα παι-

διά σε gamers αναφορικά µε οποιαδή-

ποτε προϊοντική κατηγορία. Η επι-

τυχία δεν µπορεί πια να µετρηθεί 

µε βάση συναισθήµατα όπως «µου 

αρέσει αυτό», αλλά µε βάση µια στέρεη 

λογική απόφαση όπως «κράτησε αυτή 

την καραµέλα στο στόµα σου για 60 

δεύτερα και θα γίνεις ήρωας». 

Από την έρευνα BrandChild µπορεί 

κανείς να συµπεράνει ότι κάθε µάρκα 

που θα επιθυµεί να είναι γοητευτική 

για τα παιδιά στο µέλλον, θα πρέπει να 

συµπεριλαµβάνει τουλάχιστον 2 αν όχι 

3 από τις προαναφερόµενες 9 αξίες 

στη στρατηγική της, για να εξασφαλί-

σει µακροχρόνια πιστότητα. Στην πραγ-

µατικότητα, βλέπουµε ότι σχεδόν όλες 

οι παιδικές µάρκες σήµερα απευθύνο-

νται σε τουλάχιστον 3 από αυτές τις 

αξίες, γεγονός που ίσως εξηγεί γιατί 

η κίνηση της µπλε κέτσαπ δεν είναι 

και πολύ εκτός στόχου.

Στο όνοµα της εικόνας
Όλα αυτά µπορεί να σηµαίνουν ότι το 

κανονικό φαγητό είναι πλέον και για 

πάντα, παλαιοµοδίτικο; Ίσως ναι, εκτός 

και αν καταφέρνει να βασιστεί στις 9 

αξίες. Είναι όλο και πιο εµφανές ότι 

η γεύση ενός προϊόντος έχει όλο και 

λιγότερη σηµασία. Αυτό που µετράει 

περισσότερο είναι η συσκευασία και 

το branding του προϊόντος, τουλάχιστον 

όταν µιλάµε για παιδιά.

Μια δανέζικη µάρκα καραµελών βασίστηκε 

σε µια αρκετά µη-παραδοσιακή στρατηγική 

ονοµασίας, µετατρέποντας το προϊόν σε 

ένα από τα best 

sellers στη Σκανδιναβία. Ονόµατα όπως 

Dog Farts, Seagull Droppings, Big Boobs 

και Duckweed, µετέτρεψαν µία παραδο-

σιακή µάρκα σε best seller µέσα σε λίγες 

εβδοµάδες. Αν ρωτούσαµε τα παιδιά για τη 

γεύση αυτών των καραµελών, είµαι σίγου-

ρος ότι δεν θα τη θυµούνταν. Αυτό που 

σίγουρα όµως θυµούνται είναι τα ασυνή-

θιστα ονόµατα, τα οποία προκαλούν, περ-

νούν τα όρια και φέρνουν γέλιο. 

Περισσότερο από ποτέ, βλέπουµε από 

την έρευνα BrandChild, ότι η ετικέτα 

έχει πολύ µεγαλύτερη σηµασία για τα 

παιδιά απ’ ότι το περιεχόµενο. Ναι, το 

περιεχόµενο πρέπει να αντιπροσω-

πεύει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, 

παρόλα αυτά, στις περισσότερες περι-

πτώσεις η αξία αυτού καθεαυτού του 

προϊόντος πέρα από τον παράγοντα 

ποιότητα, µπορεί να αντιστοιχεί µόνον 

στο 1/3 της συνολικής εµπειρίας. Η 

µάρκα έχει µετεξελιχθεί σε ένα ωραίο 

λογότυπο το οποίο αντικατοπτρίζει την 

εµπειρία την οποία τα παιδιά θεω-

ρούν ουσιαστική όταν διαλέγουν 

µάρκα ή δένονται µε µελλοντι-

κές µάρκες. Για κάποιους, 

αυτή µπορεί να είναι µια 

θλιβερή εξέλιξη. Αν 

ρωτήσουµε όµως τα 

παιδιά, είναι σίγουρο 

ότι θα έχουν διαφορετική γνώµη. Και 

αν συνεχίσουµε να διαφωνούµε µαζί 

τους, µπορεί και να µας βάλουν µία 

Garbage Candy στο στόµα και είναι 

βέβαιο ότι αυτό θα µας κάνει να στα-

µατήσουµε να διαφωνούµε, έστω για 

λίγο! MW

*Ο Martin Lindstrom είναι επικεφαλής της 
Linstrom Company, στο Milsons Point, στην 
Αυστραλία. Η έρευνα BrandChild αποτελεί τη βάση 
του καινούργιου, οµώνυµου βιβλίου του. 
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BRANDING TO KIDS

Brand Republic: Όταν το κέτσαπ,     έγινε µπλε...
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Στο συνέδριο Sensory & Emotional Branding που θα πραγµατοποιηθεί στις 
14 Ιουνίου, ο κεντρικός εισηγητής, brand futurist, Martin Lindstrom και άλλοι 
κορυφαίοι οµιλητές, θα δώσουν insights πάνω στο θέµα του branding, των 
αισθήσεων και των συναισθηµάτων.

ΤΟΥ 
MARTIN 
LINDSTROM*

ΑΠΟΔΟΣΗ: 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΟΥ

Είναι όµως κάτι τέτοιο 

αυτό που πραγµατικά 

θέλουν τα παιδιά;

Πρόσφατα αγόρασα 

τυχαία στο Λος Άντζε-

λες, ένα σακουλάκι καραµέλες το οποίο 

έφερε την επωνυµία Garbage Candy 

και εµφανισιακά έµοιαζε µε οποιοδή-

ποτε σακουλάκι καραµέλες µπορεί να 

αγοράσει κανείς. Παρόλα αυτά, όταν 

δοκίµαζες µια από τις καραµέλες, δια-

πίστωνες ότι υπήρχε µία, αλλά πολύ 

σηµαντική διαφορά από τις συνηθισµέ-

νες καραµέλες: Απλά, ήταν αηδιαστική! 

Προσωπικά, κατάφερα να κρατήσω την 

καραµέλα στο στόµα µου για λιγότερο 

από 5 δευτερόλεπτα, γεγονός το οποίο 

–όπως ενηµερώθηκα στη συνέχεια από 

τις οδηγίες στο πίσω µέρος της σακού-

λας– σήµαινε ότι ήµουν... κότα! Μία φίλη 

µου από την οποία ζήτησα να δοκιµάσει 

κι εκείνη, µου είπε ότι ήταν η χειρότερη 

εµπειρία που είχε ποτέ της και κατά-

φερε να κρατήσει την καραµέλα στο 

στόµα της για 3 δευτερόλεπτα! Οι οδη-

γίες στο σακουλάκι έλεγαν ότι όποιος 

κατάφερνε να κρατήσει την καραµέλα 

στο στόµα του για 60 δευτερόλεπτα, 

ήταν ο ήρωας της ηµέρας!

Αξιοσηµείωτο είναι ότι η τιµή των 

Garbage Candies είναι αρκετά υψη-

λότερη από άλλες καραµέλες και τον 

τελευταίο χρόνο έχει γίνει ένα από τα 

πιο επιτυχηµένα brands καραµέλας στις 

ΗΠΑ. 

Έξι βασικές αξίες για τα παιδιά
Τί είναι όµως αυτό που κάνει τα παιδιά 

να λατρέψουν µάρκες όπως τα Garbage 

Candies και η µπλε κέτσαπ; Μήπως η 

επόµενη γενιά υποφέρει από αχρωµα-

τοψία και έλλειψη γεύσης, µήπως είναι 

η διάθεση να διαφοροποιηθούν από 

οποιαδήποτε άλλη γενιά, ή µήπως είναι 

απλή σύµπτωση;

Martin Lindstrom

Ο έλεγχος και το χιούµορ µπορεί να είναι οι δύο 
αξίες που περιγράφουν καλύτερα το λόγο 
για τον οποίο  η κέτσαπ γίνεται µπλε 
και οι καραµέλες πικρές.

>

Collection 
Values, Mirror 
Effect και 
Gaming Ability 
είναι τρία key 
drivers που 
κινούν το 
σηµερινό και 
αυριανό κόσµο 
των brands για 
τα παιδιά.
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επαγγελματικής χρονιάς που πέρασε. Μία ετήσια έκ-
δοση, άξια να υπάρχει στο αρχείο κάθε επαγγελμα-
τία της αγοράς.
 Το “Daily Fax” κυκλοφορεί καθημερινά από το 
Σεπτέμβριο του 1994 και για όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Πρόκειται για καθημερινό ενημερωτικό ηλε-
κτρονικό έντυπο, το οποίο αποστέλλεται σε ανώ-
τερα και ανώτατα στελέχη. Η αναγνωσιμότητά του 
ξεπερνά τα 15.000 στελέχη.
 O “Marketing Guide” είναι ο καθιερωμένος ετή-
σιος οδηγός, ο οποίος αποτελεί ένα χρήσιμο και 
ενημερωμένο εργαλείο, καθώς καταγράφει πλήρως 
όλες τις λεπτομέρειες επικοινωνίας για τις εταιρείες 
και τους επαγγελματίες όλης της αγοράς, που δρα-

στηριοποιούνται άμε-
σα ή έμμεσα στο χώρο 
της διαφήμισης και του 
marketing. Ο Marketing 
Guide 2007 αποτελεί-
ται από περίπου 1.000 
σελίδες, περιέχει στοι-
χεία για 5.000 εταιρείες 
και πάνω από 20.000 
contact names, τηλέ-
φωνα, fax και e-mails. 
Τα τελευταία χρόνια, ο 
Marketing Guide συνο-
δεύεται από CD-ROM, 
το οποίο περιέχει όλα τα 
στοιχεία των τυπωμένων 
σελίδων. Από το 2008, 
ο Marketing Guide αλλά-
ζει δομή λόγω του μεγά-

λου όγκου πληροφοριών που του έχει εμπιστευτεί 
η αγορά. Αποτελείται από 5 τόμους και κάθε ένας 
θα αφορά σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς: 
Marketing Services, Media, Top Marketers, Event και 
Production.
 Τα συνέδρια “Marketing Week Conferences” εί-
ναι ένας ακόμα θεσμός που ξεκίνησε το Marketing 
Week το 2002 και συνεχίζεται με την επιτυχή διορ-
γάνωση πλήθους εξειδικευμένων, θεματικά, συνεδρί-
ων για τη διαφήμιση και το marketing. Μερικά από 
αυτά είναι τα: Corporate Communication, Branding, 
Creativity Forum, Sales Management Forum, Direct 
Marketing, Interactive Marketing, η διοργάνωση 
του Young Creatives Competition και φυσικά το 
Marketing Directors Forum το οποίο διοργανώ-
θηκε το 2007 για 5η συνεχόμενη χρονιά. Μέσα 

στο 2007 διοργανώθηκαν για πρώ-
τη φορά τα συνέδρια Print Media, 

Sports Marketing Conference, 
Digital Signage, Το Marketing Week, μόνο μέσα στο 2007:

m Παρουσίασε περισσότερα από 100 ειδικά 
αφιερώματα σε συγκεκριμένους τομείς της 
αγοράς. 

m Φιλοξένησε περισσότερες από 50 συνε-
ντεύξεις κορυφαίων επαγγελματιών του 
marketing και της επικοινωνίας.

m Επισκέφθηκε τα σπουδαιότερα διεθνή φε-
στιβάλ διαφήμισης (Cannes International 
Advertising Festival, New York Advertising 
Festivals, Golden Drum κ.ά.) «μεταφέρο-
ντας» τους αναγνώστες του εκεί.

m Οργάνωσε 10 σημαντικά επαγγελματικά συ-
νέδρια, των οποίων τα συμπεράσματα συ-
μπύκνωσε στις σελίδες του.

Ίσως δε γνωρίζατε ότι...

ενώ συνολικά το Marketing Week διοργάνωσε 10 
συνέδρια τα οποία παρακολούθησαν περισσότεροι 
από 2.500 επαγγελματίες.
 Η δυναμική των συνεδρίων, μεταξύ άλλων, 
αποδεικνύεται και από τους διεθνούς φήμης ειση-
γητές που τα στηρίζουν με την παρουσία τους και 
τις ομιλίες τους, όπως μεταξύ άλλων οι: Alastair 
Campbell (Communications and Strategy Director 
to Prime Minister Tony Blair), Scott Bedbury (Chief 
Marketing Officer, Nike & Starbucks), Malcolm 
McLaren (Founder of Sex Pistols), Bob Isherwood 
(Worldwide Creative Director, Saatchi&Saatchi), 
Martin Lindstrom (Branding Strategist), Howard 
Draft (President Draft Worldwide), Maeve Donovan 
(Managing Director of The Irish Times Ltd.), Chris 
Llewellyn (General Manager, Emap International). 
 Τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια του Marketing 
Week έχουν τιμήσει και με τη δική τους υποστήρι-
ξή μεταξύ άλλων το Υπουργείο Τύπου & ΜΜΕ, το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, η ΕΕΔΕ, η ΕΔΕΕ, το ΕΙΜ, ο 
ΣΔΕ, ο ΣΕΒ κ.ά. Επιπλέον το περιοδικό έχει συνερ-
γασία με ελληνικά και ξενόγλωσσα πανεπιστήμια 
(ΟΠΑ, Πάντειο, ALBA κ.ά.), τα οποία αποτελούν 
αρωγούς διάδοσης της γνώσης ως υποστηρικτές ή 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων τους ως εισηγητών. 
 Επίσης, οι μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα 
υποστηρίζουν έμπρακτα με τις χορηγίες τους, τα 
συνέδρια του Marketing Week. Ενδεικτικά, κάποιες 
από τις εταιρείες χορηγούς των πρόσφατων συνε-
δρίων είναι οι Coca Cola, Diageo, Genesis Pharma, 
McCann Erickson, ΟΤΕnet, Vivartia και Vodafone.

Πρόσφατες εξελίξεις
Πρόσφατα το Marketing Week εγκαινίασε τη νέα 
σειρά ειδικών θεματικών εκδόσεων Insider’s View, 
δίνοντας μία νέα διάσταση στα αφιερώματα των πιο 
δυναμικών κλάδων. Η φιλοσοφία των ειδικών θεμα-
τικών εκδόσεων ορίζεται από την προσωποκεντρική 
προσέγγιση και ανάλυση των πιο επίκαιρων θεμάτων 
του εκάστοτε χώρου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός 
δυναμικού μέσου, το οποίο καταγράφει τις εξελίξεις 
μέσα από τη ματιά των ειδικών και ταυτόχρονα εκπαι-
δεύει το επιχειρηματικό κοινό σε επίκαιρα θέματα επι-
κοινωνίας. Τα θέματα που έχουν αποτελέσει αντικεί-
μενο του Insider’s View μέσα στο 2007 είναι Direct 
Marketing, Public Relations, Interactive Marketing, 
Event Marketing και Market Research.
 Πλην της ψηφιακής έκδοσης του Marketing Week 
η οποία είναι διαθέσιμη από τα μέσα του 2006, 
έχει πρόσφατα προστεθεί στη γκάμα της ενημέρω-
σης ένας νέος, αυτόνομος και εξειδικευμένος κόμβος 
πληροφόρησης, το site του ίδιου του περιοδικού στη 
διεύθυνση www.marketingweek.gr.  Εκεί, ο κάθε εν-
διαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για πληθώρα 
επαγγελματικών θεμάτων, να βρει πληροφορίες για 
την Boussias Communications και τα προϊόντα της, 
καθώς και να αναζητήσει θέσεις εργασίας ανάλογα 
με το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει.

Προώθηση
Μέσα από την πολύχρονη πορεία του, το εδραιωμέ-
νο όνομα του Marketing Week αποτελεί από μόνο 
του επικοινωνιακή αξία. Η Boussias Communications 
έχει θέσει συγκεκριμένο πλαίσιο προώθησης του 
Marketing Week, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως 
Below-The-Line ενέργειες.
 Ως χορηγός επικοινωνίας, προβάλλει και συμμε-
τέχει ενεργά σε συνέδρια και εκδηλώσεις του χώρου 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό όπου υπάρ-
χει ελληνικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, το 2007 
το Marketing Week έγινε χορηγός επικοινωνίας σε 

πάνω από 30 εκδηλώσεις και συνέδρια. 
 Επιπλέον, το Grand Award των Marketing 
Excellence Awards 2007 έφερε τον τίτλο του περιο-
δικού, “Marketing Week Grand Award”. 
 Καταχωρίσεις σε περιοδικά και εφημερίδες, για 
όλα τα προϊόντα του Marketing Week, αποτελούν 
επίσης σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας.
 Η αξιοποίηση του direct marketing είναι από τις 
βασικές προωθητικές ενέργειες, η οποία συμπερι-
λαμβάνει ενημερωτικά έντυπα αλλά και ηλεκτρονικές 
επιστολές καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία.
 Τέλος, οι ειδικές προσφορές συμπληρώνουν το 
μίγμα των προωθητικών ενεργειών.

Αξίες
Οι αξίες του Marketing Week παραμένουν σταθερές 
όλα αυτά τα χρόνια. Κύριο μέλημα του περιοδικού 
είναι η πολυεπίπεδη ενημέρωση των αναγνωστών και 
όλων των επαγγελματιών των αγορών στις οποίες 
εξειδικεύεται.
 Ο εκσυγχρονισμός τόσο της ύλης όσο και των 
μέσων τα οποία χρησιμοποιεί, καθώς και η ανανέωση 
της εμφάνισης του περιοδικού, αποτελούν συνεχείς 
επιδιώξεις. 

να ενηµερωθεί για χρηστικά θέµατα και 

«feet up» για να χαλαρώσει και να ψυχα-

γωγηθεί. Διαφηµιζόµενοι που κατά και-

ρούς επένδυσαν σε δωρεάν έντυπα τόνι-

σαν στο Marketing Week ότι για να είναι 

αποδοτική µια τέτοιου είδους συνεργασία 

θα πρέπει το κόστος να είναι το αρµόζον 

και να υπάρχει ταύτιση του target group 

του διαφηµιζόµενου προϊόντος ή υπηρε-

σίας µε το έντυπο. 

Από την άλλη πλευρά, για να µπορέ-

σει ένας media planner να επιλέξει ένα 

δωρεάν έντυπο, θα πρέπει το τελευταίο 

να του προσφέρει υψηλή αποτελεσµατικό-

τητα στο επιλεγµένο target group, ποιοτικό 

διαφηµιστικό περιβάλλον, cost efficient 

buying και δηµιουργικότητα. Κατά γενική 

οµολογία, η πράξη δείχνει ότι σε οποιο-

δήποτε διαφηµιστικό πλάνο εντάσσεται ο 

δωρεάν τύπος, τα µεγέθη αποτελεσµατι-

κότητας της καµπάνιας βελτιώνονται, ιδι-

αίτερα σε κοινά όπως οι νέοι και οι γυναί-

κες. Η δυνατότητα επιλεγµένης διανοµής 

δε, ενισχύει την αποτελεσµατικότητα αυτή. 

Όσον αφορά στο εγγύς µέλλον, προβλέ-

πεται αύξηση στην κατανάλωση µέσων 

εκτός σπιτιού, κάτι που αποτελεί εγγενές 

χαρακτηριστικό του free press. Αξίζει επί-

σης να σηµειωθεί, ότι οι δωρεάν εφηµε-

ρίδες διαβάζονται σε µεγάλο βαθµό από 

τους χρήστες του µετρό. Με βάση τα σηµε-

ρινά δεδοµένα είναι σαφές ότι έστω και 

µε µικρότερους ρυθµούς, η ανάπτυξη του 

free press θα συνεχιστεί. Ωστόσο, η µάχη 

θα δοθεί όχι µόνο σε επίπεδο περιεχοµέ-

νου (γυναικείοι, ανδρικοί, lifestyle, οικονο-

µικοί δωρεάν τίτλοι), αλλά και σε επίπεδο 

διανοµής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εφη-

µερίδα Metro από τον Ιανουάριο του 2006 

επεκτάθηκε και στη Λάρισα, εκτός από τη 

Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Βόλο. Αν 

η τάση αυτή εξελιχθεί και ακολουθηθεί 

και από άλλα δωρεάν έντυπα (π.χ. η City 

Press διανέµεται κάθε Παρασκευή και στη 

Θεσσαλονίκη), θα καταρριφθεί ένα σηµα-

ντικό µειονέκτηµα του δωρεάν τύπου που 

ΤΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΚΟΡΔΕΡΑ

Το 1990 υπήρχαν στη 

χώρα µας 624 εφη-

µερίδες, ενώ σήµερα 

είναι περισσότερες από 

1900. Η πληθώρα των 

τίτλων σε συνδυασµό µε µια γενικότερη 

διόρθωση της αγοράς δηµιούργησαν µια 

σειρά σηµαντικών προβληµάτων στον 

τύπο. Στην πορεία του χρόνου ο παρα-

δοσιακός ηµερήσιος τύπος αντιµετώπισε 

προβλήµατα που είχαν να κάνουν µε τη 

διαρκή µείωση της µέσης αναγνωσιµότη-

τάς του, αλλά και τη µείωση των κυκλο-

φοριών του. Σύµφωνα µε σχετική έρευνα 

της Focus/Bari, η µέση αναγνωσιµότητα 

των εφηµερίδων το 1990 ήταν 37%, 

ενώ σήµερα έχει µειωθεί στο 16%. Από 

την άλλη πλευρά, ο κυριακάτικος 

τύπος δείχνει να αντέχει στους 

κραδασµούς, αφού η µέση 

αναγνωσιµότητά του παραµένει 

ουσιαστικά σταθερή. 37% ήταν το 

1990 και 39% είναι σήµερα. 

Είναι φανερό ότι τα τελευταία χρόνια 

έχει µειωθεί η ικανοποίηση του κοινού 

από την ανάγνωση των εφηµερίδων 

και υπάρχει µια µετατόπισή του προς 

τα ηλεκτρονικά µέσα (τηλεόραση, ραδι-

όφωνο, internet) τα οποία χρησιµοποιεί 

τόσο για ενηµέρωση, όσο και για ψυχαγω-

γία. Οι εφηµερίδες προσπάθησαν να περι-

ορίσουν τις απώλειες µε την υιοθέτηση της 

πολιτικής προσφορών (CD, DVD, εγκυκλο-

παίδειες, ένθετα κ.ά.), αλλά αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα να χάσουν το κύρος και την 

αξιοπιστία τους, αφού τα όποια οφέλη ήταν 

περιστασιακά. Αυτή η κατάσταση ουσια-

στικά δηµιούργησε το δρόµο για την ανά-

πτυξη του δωρεάν τύπου, segment που 

«άνοιξε» τo 2000 µε το λανσάρισµα της 

εφηµερίδας Metrorama (νυν Metro). Στη 

συνέχεια, µια σειρά από νέους τίτλους 

όπως είναι οι City Press, Athens Voice, 

Lifo, Metropolis κ.ά. ενίσχυσαν την τάση 

και την ανέδειξαν. Σήµερα πλέον είναι 

φανερό ότι ο δωρεάν τύπος έχει επιτύ-

χει γιατί εκφράζει µε τον καλύτερο τρόπο 

τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του σύγ-

χρονου τρόπου ζωής. Και η επιτυχία του 

κρίνεται όχι µόνο από την αποδοχή του 

αναγνωστικού κοινού, αλλά από τις πολύ 

µεγάλες αναγνωσιµότητες που έχει και τη 

διαφηµιστικά δαπάνη που απορροφά, η 

οποία ξεπερνά ακόµα και αυτή των µεγά-

λων παραδοσιακών εφηµερίδων. Το 2006 

η Metro είχε τη µεγαλύτερη διαφηµιστική 

απορρόφηση στο σύνολο του τύπου, κάτι 

που συνεχίζεται και το πρώτο τρίµηνο του 

2007 (Ιανουάριος – Μάρτιος), σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της Media Services.  Aπό την 

άλλη πλευρά, η City Press είναι η πρώτη 

σε αναγνωσιµότητα καθηµερινή εφηµε-

ρίδα, σύµφωνα µε την τελευταία Bari Focus 

(20/2/06-18/6/06). 

Τα δυνατά σηµεία του free press
Τα δωρεάν έντυπα αγγίζουν νεανικότερο 

κοινό µε µέσο όρο ηλικίας τα 35 χρόνια, 

το οποίο διαθέτει σηµαντική καταναλω-

τική δύναµη και παιδεία. Τα έντυπα αυτά 

δηµιούργησαν παράλληλα µια νέα κατη-

γορία αναγνωστών, οι οποίοι µέχρι πρό-

τινος δεν διάβαζαν εφηµερίδες. «Συνα-

ντούν» τα ίδια τους αναγνώστες και όχι 

το αντίθετο. Εν κατακλείδι, ο αναγνώστης 

που διαβάζει δωρεάν εφηµερίδες είναι ο 

ίδιος µε εκείνον που διαβάζει και τις παρα-

δοσιακές. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις στε-

λεχών της αγοράς, το νέο αναγνωστικό 

µοντέλο αφορά αναγνώστες που διαβά-

ζουν καθηµερινά δωρεάν εφηµερίδες, ενώ 

το σαββατοκύριακο επιλέγουν τις εφηµε-

ρίδες περιπτέρου.  Οι τελευταίες έρευνες 

για την ταυτότητα του αναγνώστη δωρεάν 

εντύπων παρέχουν ενθαρρυντικά στοι-

χεία για διαφηµιστές και διαφηµιζόµενους. 

Σύµφωνα µε αυτά, ο εν λόγω αναγνώστης 

είναι περισσότερο συνειδητοποιηµένος και 

πιο «ψαγµένος» ως καταναλωτής. Διαβά-

ζει δε, µε δύο τρόπους: «practically» για 
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Υπάρχουν 3 κατηγορίες δωρεάν εντύπων: 
α) Commuter Press (ευρύτερου  
     ενδιαφέροντος/push τίτλοι),  
β) εξειδικευµένοι τίτλοι (pull τίτλοι) και  
γ) εφηµερίδες τοπικού ενδιαφέροντος  
     (pull mixed). 

15% 
της ετήσιας 
τεκµαρτής 
δαπάνης 

απορροφά 
τα τελευταία 
δύο χρόνια 
ο δωρεάν 

τύπος.

34% 
αυξήθηκε η 

αναγνωσιµότητα 
τoυ free press  

το 2006 έναντι 
του 2005.
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16,5% 
της ηµερήσιας 
διαφηµιστικής 
δαπάνης στις 
εφηµερίδες 
απορροφά ο 

δωρεάν τύπος.

Το 2006 η αναγνωσιµότητα των δωρεάν εντύπων στη χώρα µας αυξήθηκε κατά 34%, 
σύµφωνα µε τη Focus/Bari Highlights. Γίνεται σαφές ότι τα δωρεάν έντυπα θα αποτελέσουν 
προσεχώς διέξοδο διαφηµιζόµενων και διαφηµιστών, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξή τους  
θα εστιαστεί στη δηµιουργία εξειδικευµένων κατηγοριών.


