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Διαφήμιση
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A. Τι είναι η διαφήμιση και πώς φτιάχνεται.
1ο μέρος
• Στις μέρες μας διαφημίσεις υπάρχουν παντού: στις εφημερίδες,
στα περιοδικά, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στους τοίχους (αφίσες).

• Η διαφήμιση δίνει πληροφορίες, ενημερώνει για τα προϊόντα που υπάρχουν
στην αγορά. Προσπαθεί όμως συγχρόνως να πείσει τον καταναλωτή να
τα αγοράσει. Άραγε λέει όλη την αλήθεια; Μήπως μιλάει μόνο για
τα πλεονεκτήματα ενός προϊόντος και καθόλου για τα μειονεκτήματα;

• Η έντυπη διαφήμιση αποτελείται πιο συχνά από:
➢
➢
➢
➢

➢

✦ Μια εικόνα (φωτογραφία ή σκίτσο).
✦ Το όνομα του προϊόντος π.χ. γιαούρτι Τοτάλ
✦ Τη "φίρμα" ή "μάρκα" του προϊόντος π.χ. ΦΑΓΕ, ΕΒΓΑ.
✦ Ένα "σλόγκαν", δηλαδή μια μικρή φράση που μας τραβάει αμέσως
την προσοχή, έξυπνη, διασκεδαστική, εύκολη να τη θυμόμαστε και να
την επαναλαμβάνουμε. Μιλάει συνήθως για το σημαντικότερο προσόν
του προϊόντος.
✦ Ένα κείμενο που σχολιάζει ή περιγράφει το προϊόν (περιγραφικό κείμενο).

• Πολλές φορές εκτός από το σλόγκαν εμφανίζεται στις διαφημίσεις και μια
άλλη σύντομη φράση, ένας τίτλος, στο πάνω μέρος συνήθως της διαφήμισης,
για να τραβήξει το ενδιαφέρον του καταναλωτή.

• Σε μια διαφήμιση δεν υπάρχουν πάντα όλα τα παραπάνω στοιχεία. Μπορεί
να υπάρχει μόνο η εικόνα και το όνομα του προϊόντος ή το σλόγκαν κτλ.

• Στα διαφημιστικά κείμενα χρησιμοποιείται πολύ συχνά η προστακτική
έγκλιση, αφού βασικός στόχος των διαφημίσεων είναι να προσπαθήσει
να κάνει τον καταναλωτή να αγοράσει το προϊόν που διαφημίζεται.
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1.

Παρατηρήστε τις διαφημίσεις 1 – 3

• Ποιο προϊόν διαφημίζει κάθε μία από αυτές;
• Ποιο είναι το όνομά του; Ποια η μάρκα του; (Αν υπάρχει.)
• Ποιο είναι το "σλόγκαν"; Υπάρχει και περιγραφή;

2.

Ποια διαφήμιση παρουσιάζει το προϊόν χωρίς περιγραφικό κείμενο; Γιατί
ο διαφημιστής διάλεξε αυτό τον τρόπο; Ποιος είναι εδώ ο ρόλος της εικόνας;

3.

Ποια σας αρέσει περισσότερο; Γιατί;

4.

Παρατηρήστε τη διαφήμιση 3. Τι σχέση υπάρχει μεταξύ του σλόγκαν,
της εικόνας και του προϊόντος που διαφημίζεται;
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A. Τι είναι η διαφήμιση και πώς φτιάχνεται.
2ο μέρος

1.

Παρατηρήστε τη διαφήμιση 4. Τι σας θυμίζει το σλόγκαν; Γιατί
το διάλεξε ο διαφημιστής;

2.

Τώρα παρατηρήστε τις διαφημίσεις 5α - 5β. Ποια λέξη του κειμένου ή
του σλόγκαν έχει σχέση με την εικόνα και δείχνει τη βασική ιδέα
της διαφήμισης; Ποια είναι αυτή;

3.

Παρατηρήστε τις διαφημίσεις 4, και 5α - 5β: Με ποιο τρόπο
χρησιμοποιούνται σ' αυτές η παρομοίωση και η μεταφορά;

4.

Βρείτε στα σλόγκαν ή στα κείμενα των διαφημίσεων 5α, 5β τα ρήματα
που είναι σε προστακτική έγκλιση. Πιστεύετε ότι η προστακτική των ρημάτων
στις διαφημίσεις μας προτείνει να κάνουμε κάτι ή μας δίνει εντολή;

5.

Ξαναγράψτε τα σλόγκαν των ίδιων διαφημίσεων αλλάζοντας την έγκλιση
των ρημάτων από προστακτική σε υποτακτική. Υπάρχει κάποια διαφορά
στη σημασία τους;

6.

Φανταστείτε ένα προϊόν που θα θέλατε να διαφημίσετε. Κόψτε από περιοδικά
φωτογραφίες και γράμματα και φτιάξτε τη διαφήμισή σας με χαρτοκολλητική
εργασία συμπληρώνοντας το όνομα του προϊόντος, τη μάρκα του, ένα σλόγκαν
και ένα κείμενο περιγραφής.
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A. Τι είναι η διαφήμιση και πώς φτιάχνεται.
3ο μέρος

1.

Διαβάστε το περιγραφικό κείμενο της διαφήμισης 6α και απαντήστε
στις ερωτήσεις:

• Τι εννοούμε με τον όρο «υποθαλάσσια ζωή»; Κοιτάξτε το λεξικό σας.
• Βρείτε στην εγκυκλοπαίδεια πληροφορίες για τα ζώα που μιλάει το κείμενο
(λεοπάρδαλη του χιονιού, πάντα (panda), θηλαστικά).

• Τι σχέση υπάρχει μεταξύ του είδους που διαφημίζεται, του σλόγκαν και
της εικόνας; Γιατί ο διαφημιστής επέλεξε αυτό τον τρόπο για να διαφημίσει
τη συγκεκριμένη μάρκα ρολογιού;

2.

Στο διαφημιστικό κείμενο υπάρχει ο παρακείμενος ενεργητικής φωνής
«έχει αφιερώσει» του ρήματος «αφιερώνω». Ο παρακείμενος, δηλαδή,
σχηματίζεται από το ρήμα «έχω» και έναν άκλιτο τύπο του ρήματος
με κατάληξη -σει (π.χ. έχω χάσει).

[Με τον ίδιο τρόπο περίπου σχηματίζεται και ο υπερσυντέλικος (είχα χάσει)
και ο συντελεσμένος μέλλοντας (θα έχω χάσει)].

• Το ίδιο γίνεται και στην παθητική φωνή (κατάληξη -θει π.χ. έχω χαθεί,
είχα χαθεί, θα έχω χαθεί) .
Ο παρακείμενος παθητικής φωνής όμως σχηματίζεται και με άλλο τρόπο: με το βοηθητικό ρήμα «είμαι» και τη μετοχή παθητικού παρακειμένου του ρήματος.
Στο ρήμα «χάνομαι» για παράδειγμα ο παθητικός παρακείμενος είναι: έχω χαθεί και
είμαι χαμένος.
[Το ίδιο περίπου γίνεται και για τον υπερσυντέλικο (ήμουν χαμένος) και το συντελεσμένο μέλλοντα (θα είμαι χαμένος)].
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Αλλάξτε στο παρακάτω κείμενο τα υπογραμμισμένα ρήματα βάζοντας
στη θέση του παθητικού παρακειμένου τον άλλο τύπο του:

«Οι πόρτες του σχολείου είναι ανοιγμένες από τις οχτώ το πρωί. Με το χτύπημα του
κουδουνιού τα παιδιά είναι παραταγμένα στις σειρές τους. Όταν ανεβαίνουν στις
τάξεις, σε λίγα λεπτά, τα βιβλία είναι ανοιγμένα, η ημερομηνία είναι γραμμένη στον
πίνακα και οι μαθητές είναι προετοιμασμένοι για το μάθημα.»

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................

Συγκρίνοντας τα δύο κείμενα παρατηρείτε κάποια διαφορά στο νόημα τους;

3.

Παρατηρήστε τη διαφήμιση 6β.

• Ξέρετε τι σημαίνει «rafting» στα ελληνικά;
• Βρείτε στο χάρτη τα μέρη για τα οποία μιλάει το κείμενο της διαφήμισης.
• Αν θέλατε να επικοινωνήσετε για να πάρετε πληροφορίες για κάποιο από
τα προγράμματα της συγκεκριμένης εταιρείας, τι ερωτήσεις θα κάνατε;
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A. Τι είναι η διαφήμιση και πώς φτιάχνεται.
4ο μέρος

1.

Στις διαφημίσεις 7α-7γ σβήστηκαν κατά λάθος κάποια από τα κείμενα.
Τι λείπει; Σκεφτείτε ποιος θα μπορούσε να είναι ο τίτλος, το σλόγκαν και
το περιγραφικό κείμενο (ή κάποιο από τα τρία π.χ. το σλόγκαν). Σκεφτείτε
ότι θα πρέπει να ταιριάζουν με τη βασική ιδέα της διαφήμισης, όπως φαίνεται
στην εικόνα. (Ποια έγκλιση χρησιμοποιείται περισσότερο στα διαφημιστικά
κείμενα; Χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν περισσότερο την προστακτική

2.

έγκλιση.)
Φανταστείτε ότι είστε διαφημιστές και πρέπει να ετοιμάσετε μια διαφήμιση για
κάποιο από τα είδη των κειμένων 8α-8γ. Διαλέξτε ένα από αυτά και σκεφτείτε
πού θα στηρίξετε τη διαφήμισή σας. Σε τι περιβάλλον ("φόντο") θα
το παρουσιάζατε; Θα υπάρχουν πρόσωπα στη διαφήμιση; Ποια και πώς
θα είναι αυτά; Δίπλα σε ποια άλλα αντικείμενα θα το παρουσιάζατε;
Το σλόγκαν που θα φτιάξετε ποια σχέση θα έχει με την εικόνα ή με το όνομα
του προϊόντος;

3.

Μαγνητοφωνήστε κάποιες διαφημίσεις από το ραδιόφωνο. Ακούστε τες μέσα
στην τάξη. Ποιες είναι οι διαφορές τους με τις διαφημίσεις που βρίσκουμε
στις εφημερίδες και τα περιοδικά;

4.

Περιγράψτε μια διαφήμιση από την τηλεόραση στους συμμαθητές σας.
Ποιες είναι οι διαφορές σ' αυτή την περίπτωση;

5.

Αλλάξτε τώρα τη διαφήμιση που φτιάξατε (εργ. 2), για να ακουστεί από
το ραδιόφωνο και περιγράψτε πώς θα την παρουσιάζατε στην τηλεόραση.
Φανταστείτε στη συνέχεια ότι είστε ηθοποιοί και παρουσιάζετε τη διαφήμιση
πρώτα από το ράδιο και μετά από την τηλεόραση. Για να δείτε πόσο καλά
παίξατε το ρόλο σας, μαγνητοφωνήστε, αν είναι δυνατόν, την παρουσίασή σας
και ακούστε την.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9
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Β. Πώς λειτουργεί η διαφήμιση
Ι. Οι στόχοι της διαφήμισης
☛ Κάποια προϊόντα πουλιούνται μόνο σε άντρες, κάποια άλλα μόνο
σε γυναίκες ή σε παιδιά, σε όσους ασχολούνται με τους υπολογιστές ή έχουν
κάποια ειδικά ενδιαφέροντα.
Επομένως οι διαφημίσεις αυτών των προϊόντων έχουν ως στόχο κάποιους
συγκεκριμένους αγοραστές κάθε φορά.

• Παρατηρήστε τη διαφήμιση 9.
• Σε ποιους απευθύνεται; Από πού το καταλαβαίνετε;
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10Α
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10Β

Β. Πώς λειτουργεί η διαφήμιση
ΙΙ. Διαφημιστικές εκστρατείες
☛ Άλλα προϊόντα πουλιούνται όλο το χρόνο και άλλα κυρίως κάποιες εποχές,
π.χ. στην αρχή του σχολικού έτους (σχολικά είδη), το καλοκαίρι (κλιματιστικά,
παγωτά), στις μεγάλες γιορτές (διάφορα δώρα) κτλ. Στη διάρκεια αυτών των
εποχών οργανώνονται από τις εταιρείες διαφημιστικές εκστρατείες
(«καμπάνιες»). Επιμένουν δηλαδή ιδιαίτερα στη διαφήμιση καινούριων
προϊόντων που οπωσδήποτε θα αγοραστούν αυτές τις εποχές, έτσι ώστε
να ξεπεράσουν σε πωλήσεις τους ανταγωνιστές τους (αυτούς που παράγουν
ίδια ή ανάλογα προϊόντα άλλης μάρκας).

1.

Παρατηρήστε τις διαφημίσεις 10α-10β
Τα περιοδικά που περιείχαν αυτές τις διαφημίσεις κυκλοφόρησαν τους μήνες
Δεκέμβριο και Αύγουστο.
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό κάθε διαφήμισης με το μήνα
που νομίζετε ότι παρουσιάστηκε στα περιοδικά;
Γιατί νομίζετε ότι επιλέχθηκε κάθε περίοδος - εποχή του χρόνου
για να διαφημιστεί το συγκεκριμένο προϊόν;

2.

Φανταστείτε και φτιάξτε διαφημίσεις, αφού χωριστείτε σε ομάδες
(κάθε ομάδα θα αναλάβει να σχεδιάσει μία από τις παρακάτω διαφημίσεις):

• για παγωτά που θα κυκλοφορήσουν στην αρχή του καλοκαιριού, με νέες
γεύσεις και εμφάνιση, που δεν έχετε ξαναδοκιμάσει

• για σχολικά είδη στην αρχή του φθινοπώρου που δεν έχουν κυκλοφορήσει
ποτέ μέχρι τώρα

• για παιχνίδια στις γιορτές, εντελώς πρωτότυπα, που θα επιθυμούσατε
να υπήρχαν.
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Σκεφτείτε ότι ο στόχος της διαφήμισής σας είναι τα παιδιά. Τι θα τους άρεσε; Πώς
θα τους δημιουργήσετε την επιθυμία να αγοράσουν τα προϊόντα; Σε τι φόντο θα τα
δείχνατε;

• Θα υπάρχουν πρόσωπα στη διαφήμιση; Αν ναι, πώς θα είναι η εμφάνισή τους
και η έκφραση του προσώπου τους;

• Σχεδιάστε τις εικόνες ή κόψτε διαφημίσεις από περιοδικά και κάντε
χαρτοκολλητική εργασία για να δημιουργήσετε την εικόνα σας, αφού διαλέξετε
τα κομμάτια που σας χρειάζονται. Ετοιμάστε τίτλο, σλόγκαν, περιγραφικό
κείμενο και προσθέστε τη μάρκα του προϊόντος.
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3.

Σκεφτείτε και φτιάξτε διαφημίσεις για δώρα για τη Γιορτή του Δασκάλου.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 11Α
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ΚΕΙΜΕΝΟ 11Β
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ΚΕΙΜΕΝΟ 11Γ

31

ΚΕΙΜΕΝΟ 11Δ
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Γ. Διαφήμιση και ενημέρωση
☛ Η διαφήμιση χρησιμεύει κυρίως, όπως φάνηκε, για να πουληθούν κάθε είδους προϊόντα.
☛ Μπορεί όμως και να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες για
να πληροφορήσουν, να ενημερώσουν τους πολίτες για τις κοινωνικές ανάγκες που καλύπτουν. Επίσης από μη κερδοσκοπικές (που δεν έχουν ως σκοπό το κέρδος) ενώσεις
και οργανώσεις που θέλουν να ενημερώσουν για τη δράση τους και να ζητήσουν βοήθεια στο έργο τους.

1.

Παρατηρήστε τις διαφημίσεις 11α-11δ
α. Συγκρίνετέ τις με όσες έχετε παρατηρήσει μέχρι τώρα και βρείτε τις διαφορές.
β. Ποιες υπηρεσίες, εταιρείες, οργανισμοί ή οργανώσεις υπογράφουν
γ. Διαβάστε το κείμενο της καθεμιάς ξεχωριστά και βρείτε το σκοπό για
τον οποίο φτιάχτηκαν.

2.

Φτιάξτε ενημερωτικές διαφημίσεις, αφού χωριστείτε σε ομάδες, για
να πληροφορήσετε για τη λειτουργία ενός από τα παρακάτω (κάθε ομάδα
θα αναλάβει να σχεδιάσει μία από τις διαφημίσεις):

• της βιβλιοθήκης του σχολείου σας
• της χορωδίας του σχολείου σας
• της αθλητικής ομάδας του σχολείου σας
• της θεατρικής ομάδας του σχολείου σας.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12Α
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12Β

Αθηνόραμα τ.344, 2006
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ΚΕΙΜΕΝΟ 13

Παράθυρο την εκπαίδευση του παιδιού, τ.14 Μάρτιος-Απρίλιος 2002
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Δ. Αφίσα
• Όταν κάποιος οργανισμός ή υπηρεσία θέλει να αναγγείλει κάποια σημαντικά
γεγονότα για την πόλη, την κοινότητα ή την περιοχή, όπως ένα θεατρικό έργο, μια
ταινία, μια τοπική γιορτή, μια έκθεση, ένα επιστημονικό συνέδριο ή σεμινάριο, τον
ερχομό ενός τσίρκου κτλ., χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης κυρίως την «αφίσα».

• Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν μια αφίσα είναι:
• μια εικόνα που να τραβά την προσοχή (φωτογραφία ή σκίτσο)
• οι απαραίτητες πληροφορίες: για ποιο γεγονός πρόκειται, πότε
(ημέρα και ώρα), σε ποιο χώρο, θέμα ή τίτλος, ποιος το παρουσιάζει κτλ.

• Επειδή οι χώροι όπου τοποθετείται μια αφίσα είναι δημόσιοι και με μεγάλη
κίνηση, πρέπει να τραβά εύκολα την προσοχή. Γι' αυτό λοιπόν
χρησιμοποιούνται συνήθως έντονα χρώματα με δυνατές αντιθέσεις και
μεγάλοι τυπογραφικοί χαρακτήρες γραμμάτων.

1.

Παρατηρήστε τις αφίσες 12α - 12β.
α. Περιγράψτε τις εικόνες και τη σχέση τους με το γεγονός το οποίο
διαφημίζουν. Σχολιάστε τα κείμενα.
β. Γράψτε σ' έναν πίνακα τις βασικές πληροφορίες που δίνει η καθεμιά
(κοίταξε παραπάνω).
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2.

Φτιάξτε αφίσες, αφού χωριστείτε σε ομάδες, με τις οποίες θα διαφημίζετε
στους μαθητές του σχολείου σας ή της περιοχής σας, στους δασκάλους και
στους γονείς ένα από τα παρακάτω (κάθε ομάδα θα αναλάβει να σχεδιάσει
μία από τις αφίσες):

• ένα θεατρικό έργο που θα παρουσιάσει η τάξη σας
• μια γιορτή με εκπλήξεις που έχετε ετοιμάσει
• μια έκθεση βιβλίου που σκοπεύετε να κάνετε
• μια αθλητική εκδήλωση
• μια συναυλία της χορωδίας του σχολείου σας.
Μην ξεχάσετε τις απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές ώστε η διαφήμισή σας
να έχει επιτυχία.

3.

Διαβάστε προσεκτικά τις ειδήσεις του κειμένου 13 για χώρους όπου γίνονται
εκθέσεις. Φτιάξτε κατόπιν από αυτές κείμενα για αφίσες. Προσέξτε όμως
ποιες από τις πληροφορίες που δίνει η κάθε είδηση χρειάζονται για το κείμενο
μιας αφίσας. Σίγουρα όχι όλες!
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