ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΑ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΧΗΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ)

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

NATIVE ADVERTISING: Η ΝΔΑ ΣΑΗ ΣΗΝ ΦΗΦΙΑΚΗ
ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΚΑΙ Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΣΗΝ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΧΝ
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ

Μαξία Μειηθίδνπ

Δπηβιέπσλ: Βαζηιηθή Μπνπθνπβάια
Αθαδεκατθή Τπόηξνθνο

Ηγνπκελίηζα, Μάηνο, 2020

NATIVE ADVERTISING: THE NEW TREND IN DIGITAL
ADVERTISING AND ITS EFFECT ON CONSUMER BEHAVIOUR

2

Δγθξίζεθε από ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή
Σόπνο, Ηκεξνκελία

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

1.

Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο

Όλνκα Δπίζεην,
ηίηινο, βαζκίδα

2.

Μέινο επηηξνπήο

Όλνκα Δπίζεην,
ηίηινο, βαζκίδα

3.

Μέινο επηηξνπήο

Όλνκα Δπίζεην
ηίηινο, βαζκίδα

Ο/Η Πξντζηάκελνο/ε ηνπ Σκήκαηνο
Όλνκα Δπίζεην,
ηίηινο, βαζκίδα
Τπνγξαθή

3

© Μειηθίδνπ, Μαξία, 2020.
Με επηθύιαμε παληόο δηθαηώκαηνο. All rights reserved.

4

Γήιωζε κε ινγνθινπήο
Γειώλσ ππεύζπλα θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο ηνπ Ν. 2121/1993 πεξί Πλεπκαηηθήο
Ιδηνθηεζίαο, όηη ε παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία είλαη εμ νινθιήξνπ απνηέιεζκα δηθήο κνπ
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, δελ απνηειεί πξντόλ αληηγξαθήο νύηε πξνέξρεηαη από αλάζεζε ζε
ηξίηνπο. Όιεο νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (θάζε είδνπο, κνξθήο θαη πξνέιεπζεο) γηα
ηε ζπγγξαθή ηεο πεξηιακβάλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία.

Μειηθίδνπ, Μαξία

Τπνγξαθή

5

ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Γηεμάρζεθε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο native advertising (εγγελήο
δηαθήκηζεο), κε έκθαζε ζηελ εζηθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο αιιά θαη ηελ επίδξαζε πνπ
κπνξεί λα έρεη ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Αξρηθά, γίλεηαη κία εηζαγσγή ζην ζέκα
κε ηελ απόδνζε νξηζκώλ, ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο native advertising θαη
ησλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ηέηνηνπ ηύπνπ δηαθεκίζεσλ ζην δηαδίθηπν. ηε ζπλέρεηα
αλαιύεηαη ην εζηθό κέξνο θαη νη θίλδπλνη πνπ πηζαλόλ επηθέξεη γηα ηνπο θαηαλαισηέο ε
έιιεηςε ζαθήλεηαο ζηνπο λόκνπο παγθνζκίσο. Δπίζεο, επεμεγείηαη ν όξνο persuasion
knowledge (γλώζε πεηζνύο) ζε ζρέζε κε ηελ native advertising θαη πώο κπνξεί λα πεηζζεί
ή όρη έλαο θαηαλαισηήο από δηαθεκίζεηο νη νπνίεο ελζσκαηώλνληαη κνξθνινγηθά αιιά
θαη από άπνςε πεξηερνκέλνπ ζηνλ ηζηόηνπν ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη. Δπηπξόζζεηα,
ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο επηζήκαλζεο ησλ δηαθεκίζεσλ απηώλ, θαζώο εαλ
δελ είλαη μεθάζαξε ππάξρεη θίλδπλνο ν θαηαλαισηήο λα κελ αλαγλσξίζεη ην δηαθεκηζηηθό
κήλπκα. Σέινο, ε έξεπλα ζπγθεθξηκελνπνηείηαη θαη αλαιύεηαη ε επίδξαζε ηεο native
advertising ζηνλ θαηαλαισηή ζε ζέκαηα brand recognition (αλαγλώξηζε κάξθαο) θαη ad
recognition (αλαγλώξηζε δηαθήκηζεο), ηε ζηάζε ηνπ πξνο ην brand (κάξθα) αιιά θαη ην
κέζν πνπ θηινμελεί ηηο δηαθεκίζεηο, αιιά θαη θαηά πόζν επεξεάδεηαη ε πξόζεζε ησλ
ρξεζηώλ λα αγνξάζνπλ θαη λα θνηλνπνηήζνπλ ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ
δηαθεκίδνληαη.

Λέμεηο-θιεηδηά: εγγελήο δηαθήκηζε, κάξθεηηλγθ, ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηώλ, εζηθή
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ABSTRACT

An analytical research took place concerning the subject of native advertising, with
emphasis on the ethical side of the subject and the effects native advertising can have on
consumer behavior. First of all, an introduction to the subject is presented via definitions,
analysis of the characteristics of native advertising and the different types of such
advertisements on the internet. Secondly, the moral and ethical parts are analyzed as well
as the dangers of clarity in global laws concerning native advertising. Furthermore,
persuasion knowledge is explained in relation with native advertising and whether a
consumer can be persuaded from advertisements that become integrated into the website
they are used in, both in appearance and in content. Moreover, the importance of correct
disclosure is being underlined, since, if not properly informed, a consumer might not
recognize the content as an advertisement. Finally, the research concentrates on the subject
of how a consumer is affected in terms of brand and ad recognition, their brand and media
attitude, and how users’ purchase and share intention can be influenced when it comes to
native advertising.
Keywords: native advertising, marketing, consumer behavior, ethics
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ΑΠΟΓΟΗ ΟΡΧΝ / ΓΛΧΑΡΙΟ
Ad Recognition = Αλαγλώξηζε Γηαθήκηζεο
Attitude towards Media = ηάζε πξνο ηα Μέζα
Banner = Γηαθεκίζεηο ζε ηπι Παλό
Blog = Ιζηνιόγην
Brand = Μάξθα
Brand Attitude = ηάζε πξνο ηε Μάξθα
Brand Recognition = Αλαγλώξηζε Μάξθαο
Branded/Native Content = Πεξηερόκελν Μάξθαο/Δγγελέο
Cookie = Αξρείν Κεηκέλνπ
Content Recommendation Widget = Δξγαιεία Πξόηαζεο Πεξηερνκέλνπ
Content Recommendation Ads = Γηαθεκίζεηο Πξόηαζεο Πεξηερνκέλνπ
Custom/Can’t be contained = Δμαηνκηθεπκέλεο/Με πγθξαηήζηκεο
In-Ad = Μέζα ζε Γηαθήκηζε
In-feed = Μέζα ζε Ρνή
Influencer = Δπεξεάδσλ Άηνκν ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο
Media = Μέζα
Native advertising = Δγγελήο Γηαθήκηζε
Paid Search = Πιεξσκέλε Αλαδήηεζε
Persuasion Knowledge = Γλώζε Πεηζνύο
Promoted Listings = Πξνσζεκέλεο Πξνζθνξέο Αγνξάο
Purchase Intention = Πξόζεζε Αγνξάο
Share Intention = Πξόζεζε Κνηλνπνίεζεο
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Κεθάιαην 1
1.1 Δηζαγωγηθά ζηνηρεία θαη νξηζκνί
Από ηα ηέιε ηνπ 20νύ αηώλα ε επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη από ζεκαληηθέο αιιαγέο νη
νπνίεο πξνήιζαλ από ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζε όια ηα επίπεδα θαη πεξηζζόηεξν ζην
ηνκέα ησλ ηερλνινγηώλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. Απόξξνηα απηνύ είλαη θαη
ε εμέιημε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ε νπνία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ
θνηλσληθννηθνλνκηθή εμέιημε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε παγθόζκην επίπεδν. Έηζη, ην
ειεθηξνληθό επηρεηξείλ γίλεηαη νινέλα θαη πην δπλαηό θαη απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη
ηνπ επηρεηξείλ γεληθόηεξα. Οη κάξθεο θαη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζην λέν
ηξόπν κεηάδνζεο δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ αξθεηά γξήγνξα. Με έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε
ςπρνινγία ησλ θαηαλαισηώλ, κε αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο ηζηόηνπνπο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηαθήκηζήο ηνπο, κέρξη θαη κε εξγαιεία παξαθνινύζεζεο ηνπ
καηηνύ (ηε ζέζε ζηελ νπνία εζηηάδεη ην βιέκκα θαη ηε δηάξθεηα ηνπ), ην ειεθηξνληθό
επηρεηξείλ έρεη όια ηα κέζα γηα ηελ πξνώζεζε κίαο δηαθήκηζεο αιιά θαη ηνπ θαιύηεξνπ
ηξόπνπ πνπ κπνξεί λα επηηύρεη θέξδνο.
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη πξνώζεζεο ελόο πξντόληνο ή κίαο ππεξεζίαο δηαδηθηπαθά.
Χζηόζν, από ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο πιένλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηξόπνπο δηαθήκηζεο είλαη
ε native advertising (εγγελήο δηαθήκηζε). Γίλεηαη όιν θαη πην δηαδεδνκέλε ιόγσ ησλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο: βνεζά ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ λα βξνπλ πεξηερόκελν ζηνλ ηζηό
θαη ηαπηόρξνλα λα βιέπνπλ εμαηνκηθεπκέλεο γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπο δηαθεκίζεηο, ρσξίο
ππεξβνιηθή ελόριεζε, κε ην κήλπκα όκσο λα πεξλάεη απνηειεζκαηηθά. Οη δηαθεκίζεηο
απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ίληεξλεη, νπόηε ε πεξηήγεζε ρσξίο δηαθνπέο είλαη
ζεκαληηθή. Μπνξνύλ όκσο όινη νη ρξήζηεο λα δηαρσξίζνπλ κία πνιύ δηαθξηηηθά
ελζσκαησκέλε ζην πεξηερόκελν δηαθήκηζε; Φπζηθά είλαη απαξαίηεηε ε θξηηηθή αληίιεςε
από ηνλ ρξήζηε πσο πξόθεηηαη γηα δηαθήκηζε, αιιά θαη νη δηαθεκηζηέο είλαη
ππνρξεσκέλνη λνκηθά λα ελεκεξώλνπλ ην θνηλό πσο πξόθεηηαη γηα πξνώζεζε θάπνηνπ
brand (κάξθαο). Η native advertising είλαη έλα είδνο δηαθήκηζεο, ε νπνία πξνζαξκόδεηαη
ζηελ πιαηθόξκα ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη. ε αληίζεζε κε ηε ζπλεζηζκέλε δηαθήκηζε, δελ
είλαη ελνριεηηθή, όπσο ην banner (παλό), θαη δελ πξνθαιεί ην ίδην αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα
ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Όπσο όκσο θάζε άιιε δηαθεκηζηηθή απόπεηξα, έηζη θαη
απηή έρεη εζηθά δηιήκκαηα γηα ην εαλ είλαη ζσζηή ε ρξήζε ηεο θαζώο δελ είλαη
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απαξαίηεην πσο έρνπλ όινη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ ηελ ηθαλόηεηα λα δηαρσξίζνπλ κία
ζρεδόλ «θξπκκέλε» δηαθήκηζε ζηελ πιαηθόξκα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ή ζην
εηδεζενγξαθηθό ηζηόηνπν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ (Kim et al, 2019).
Οξηζκέλα παξαδείγκαηα εγγελώλ δηαθεκίζεσλ απνηεινύλ: ζεηηθά ζρόιηα ζρεηηθά κε ηα
πξντόληα ρνξεγίαο εηαηξείαο, κεηακθηεζκέλεο σο άξζξα ζπληαθηηθώλ ζηνηρείσλ ζε
ηζηόηνπνπο, ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο ζε θνηλσληθά δίθηπα, βίληεν ζην YouTube. Έηζη, ηε
ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο δηαβάδεη θάπνην νηθνλνκηθό λέν ζε εηδεζενγξαθηθή ηζηνζειίδα, λα
δεη πξνηάζεηο γηα θάπνην πξντόλ ζρεηηθό κε ην πεξηερόκελν ηνπ άξζξνπ. Μπνξεί λα
πεξηεγείηαη θάπνηα πιαηθόξκα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη λα δεη θάπνην δηάζεκν πξόζσπν
λα πξνηείλεη κία ζπγθεθξηκέλε θξέκα λπθηόο ε νπνία είλαη απνηειεζκαηηθή θαη λα έρεη
πιεξσζεί από ηελ εηαηξία γηα ηελ δηαθήκηζε ηνπ πξντόληνο ηεο. Αθόκε θαη έλα βίληεν ζην
YouTube, είηε πξόθεηηαη γηα αζηείν, ελεκεξσηηθό, αθόκε θαη βηληενθιίπ ζπγθξνηήκαηνο ή
ηξαγνπδηζηώλ, κπνξεί λα πεξηέρεη ηνπνζεηήζεηο πξντόλησλ.
Παξόια ηα δηιήκκαηα, νη αλαιπηέο πξνβιέπνπλ ελεξγή αλάπηπμε ζηελ native advertising.
Έηζη, πέξπζη ην θόζηνο γηα ρξήζε native advertising αλήιζε ζε 8,8 δηζεθαηνκκύξηα
δνιιάξηα. Πνιινί ρξήζηεο θαίλεηαη λα είλαη έηνηκνη λα αγνξάζνπλ ην πξντόλ ακέζσο κεηά
ηε ζπλάληεζή ηνπο κε ηηο εγγελείο δηαθεκίζεηο θαη ζπλεπώο απμάλεηαη ην πνζνζηό ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα επελδύζνπλ ζε απηέο. Έηζη, ην ειεθηξνληθό
επηρεηξείλ παίξλεη ηε ζθπηάιε από ηηο δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν θαη ηηο
εθεκεξίδεο θαη έρεη πιένλ ηε δπλαηόηεηα λα κεηαδώζεη πνιύ πην απνηειεζκαηηθά ην
δηαθεκηζηηθό κήλπκα κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη γλώζεσλ, όπσο ε native
advertising (Borst et al, 2019).

1.2 Οξηζκνί ηεο Native Advertising
Η δηαθήκηζε πνπ ζεσξείηαη native, ζύκθσλα κε ηνπο Kim et al (2019), κπνξεί λα νξηζηεί
κε βάζε ην πεξηερόκελν θαη ην ζρεδηαζκό ηεο θαη θαηά πόζν ηα δύν απηά ζηνηρεία
ζπλδπάδνληαη αξκνληθά κε ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο. Σν δήηεκα είλαη λα κελ
ελνρινύλ ηνλ ρξήζηε θαη λα ηαηξηάδνπλ κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ηνπνζεηνύληαη,
θαζηζηώληαο ηελ πινήγεζε επράξηζηε θαη ρσξίο δηαθνπέο.
Η native advertising κπνξεί επίζεο λα νξηζηεί σο έλα είδνο δηαθήκηζεο ζην νπνίν ν
δηαθεκηδόκελνο ρξεζηκνπνηεί ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ εθδόηε κίαο ηζηνζειίδαο ην θύξνο θαη
ην θνηλό ηνπ γηα λα πξνσζήζεη ηε κάξθα ηνπ. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ νκνηόηεηα
12

κεηαμύ ηνπ πξσηόηππνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δηαθήκηζεο θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο
ηνπνζέηεζε ζε θαίξηα ζεκεία (Hayes et al, 2019).
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη κία αθόκε νκάδα νξηζκώλ:

Ο όξνο native advertising απνηειεί δηάθνξνπο ηύπνπο δηαδηθηπαθώλ δηαθεκίζεσλ θαη έρεη σο
ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε δηαθνπώλ θαη ελνριήζεσλ γηα ηνλ ρξήζηε από δηαθεκηζηηθά
κελύκαηα κε ηελ ελζσκάησζε απηώλ ζην πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο ή πιαηθόξκαο ζηελ
νπνία βξίζθεηαη (Jung & Heo, 2019).
Χο native advertising νξίδεηαη ην είδνο πιεξσκέλνπ δηαθεκηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ην νπνίν
ιακβάλεη ηελ ίδηα εκθάληζε αιιά ηαηξηάδεη θαη κε ζέκα ην νπνίν παξνπζηάδεηαη από ην
πεξηερόκελν ηνπ ηζηόηνπνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη (Wojdynski & Nathaniel, 2015).

Ο ηξόπνο παξνπζίαζεο εκπνξηθώλ κελπκάησλ κε ζθνπό λα πείζνπλ ηνλ θαηαλαισηή ν
νπνίνο δελ έρεη ηελ κνξθή μέλνπ πεξηερνκέλνπ ζηνλ ηζηόηνπν νλνκάδεηαη native
advertising (Kim et al, 2018).

Η native advertising πεξηγξάθεη ηελ ζρέζε κεηαμύ ελόο δηαθεκηζηή θαη ηνπ ηδηνθηήηε ελόο
ηζηόηνπνπ ζηελ νπνία ν δηαθεκηζηήο ρξεζηκνπνηεί επί πιεξσκή ηελ πιαηθόξκα ή
ηζηνζειίδα ηνπ θαηόρνπ γηα λα παξνπζηάζεη ην πεξηερόκελό ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ίδηα
κνξθή θαη ζέκα κε απηά ηνπ ηζηόηνπνπ (Sweetser et al, 2016).

1.3 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Native Advertising
Μία δηαθήκηζε γηα λα ζεσξεζεί native, νθείιεη λα ηαηξηάδεη ζην πεξηερόκελν αηζζεηηθά. Γηα
παξάδεηγκα, ζε κία ηζηνζειίδα ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηξία ζπγθεθξηκέλα ρξώκαηα θαη έλα
είδνο γξακκαηνζεηξάο, πξέπεη ε δηαθήκηζε λα ηαηξηάδεη κε απηά όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν
(Kim et al, 2018). Ο ζθνπόο είλαη ε ειάρηζηε ελόριεζε ηνπ ρξήζηε αιιά θαη ε πξνζθνξά
αξθεηήο έθζεζεο ηεο δηαθήκηζεο. Έηζη έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο native advertising
απνηειεί ε ελζσκάησζή ηεο ζηνλ ηξόπν πνπ παξνπζηάδεηαη ε ίδηα ε ηζηνζειίδα. Οη Kim et al
(2017) αλαθάιπςαλ ζε έξεπλά ηνπο πσο όηαλ ε δηαθήκηζε θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη κε ην
ππόινηπν πεξηερόκελν, ν θαηαλαισηήο ηε ζπκόηαλ θαιύηεξα. Απηό ζεκαίλεη πσο ην κήλπκα
κεηαδόζεθε επηηπρώο θαη ν ρξήζηεο είρε απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα ελδηαθεξζεί γηα ην
πξντόλ.
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Έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό ηεο native advertising είλαη ε πξνζαξκνζηηθόηεηα ζην είδνο
πεξηερνκέλνπ ηεο πιαηθόξκαο ή ηζηνζειίδαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Δαλ πξόθεηηαη, γηα
παξάδεηγκα, γηα ηζηνζειίδα ε νπνία θαηά βάζε παξνπζηάδεη βίληεν, κία δηαθήκηζε κε
θείκελν δε ζα ηαηξηάδεη κε ην βαζηθό πεξηερόκελν θαη έηζη δε κπνξεί λα ζεσξεζεί native.
Δίλαη ζεκαληηθό ην γεγνλόο απηό από ηελ άπνςε πσο ν ρξήζηεο πνπ πεξηεγείηαη έρεη
ζπλδέζεη πσο ην Youtube δείρλεη νπηηθναθνπζηηθό πιηθό θαη έηζη ε native advertising
ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην ηξόπν παξνπζίαζεο έηζη ώζηε ε εκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο λα είλαη
νκνηόκνξθε. ύκθσλα κε ηνπο Kim et al (2017) ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο,
παξαδείγκαηνο ράξηλ, όπσο ην Instagram ζην νπνίν νη εηθόλεο απνηεινύλ βαζηθό πιηθό, ε
δηαθήκηζε ζα είλαη θαη απηή εηθόλα θαη ε επηξξνή πνπ ζα έρεη ζε έλαλ θαηαλαισηή έρεη σο
βαζηθό παξάγνληα ην πεξηερόκελν ηεο εηθόλαο αιιά θαη ε επηινγή ηνπ αηόκνπ πνπ ζα
δηαθεκίζεη ην πξντόλ. Όηαλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε κία πιαηθόξκα θνηλσληθήο δηθηύσζεο,
εηδηθά ζην θηλεηό, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θύιηζε (scrolling) γηα λα δεη ην πεξηερόκελν ηεο
αξρηθήο ηνπ ζειίδαο θαη από θεθηεκέλε ηαρύηεηα ε θύιηζε είλαη ζπλήζσο γξήγνξε. Ο
δηαθεκηζηήο ινηπόλ ζα ρξεηαζηεί λα δείμεη κία εηθόλα πνπ λα ελδηαθέξεη ηνλ θαηαλαισηή
αιιά λα πεξλάεη θαη ην δηαθεκηζηηθό κήλπκα.
Η native advertising ηαηξηάδεη θαη κε ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο ηζηόηνπνπ. Καζώο
πηνζεηεί θαη εθκεηαιιεύεηαη πιήξσο ην γύξσ πεξηβάιινλ ηεο, είλαη ζρεηηθή θαη κε ην ζέκα
ηνπ. Δαλ γηα παξάδεηγκα δηαθεκίδεηαη κία ζρνιή καγεηξηθήο, ζα εηζαρζεί ζε κία ηζηνζειίδα
πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην ζέκα θαη αθόκε θαη εαλ εηζαρζεί ζε εηδεζενγξαθηθνύ είδνπο ζειίδα,
ην ζέκα ηνπ άξζξνπ ζα ηαηξηάδεη κε ηελ πξνώζεζε ηνπ πξντόληνο έηζη ώζηε ε αλάγλσζε λα
έρεη ζπλνρή θαη λα κελ θνπξάδεη ηνλ ρξήζηε, πεξλώληαο όκσο ην δηαθεκηζηηθό κήλπκα (Kim
et al, 2018).
Μία δηαθήκηζε ζε κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο έρεη επίζεο ην ραξαθηεξηζηηθό πσο πιεξώλεη
θάπνην άηνκν κε επηξξνή ζε απηό, όπσο θάπνηνλ κε πνιινύο αθόινπζνπο γηα λα πξνσζεζεί
επηηπρεκέλα ε κάξθα ή ην πξντόλ. Όζν γηα ην άηνκν πνπ ζα δηαθεκίζεη ην πξντόλ, ην εαλ
ζεσξείηαη αμηόπηζην ή όρη από ηνλ ρξήζηε ζα επεξεάζεη επίζεο ηελ απνδνρή ή όρη ηνπ
δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο. Δπίζεο ζεκαζία έρεη ν εθπξόζσπνο απηόο πνπ δηαθεκίδεη ην
πξντόλ λα έρεη θάπνηα ζύλδεζε κε απηό. Γηα παξάδεηγκα, έλαο αζιεηήο ζα πεξάζεη πην
απνηειεζκαηηθά ην κήλπκα πσο έλα είδνο αζιεηηθώλ παπνπηζηώλ είλαη θαιό, από όηη εαλ
απνπεηξαζεί λα πξνσζήζεη θάπνην καγεηξηθό εμνπιηζκό (Hayes et al, 2019).

14

Έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό είλαη πσο όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ηε δηαθήκηζε, απηή κπνξεί λα
ηνλ κεηαθέξεη ζε άιιν κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο ή ζε δηαθνξεηηθή ηζηνζειίδα. Μπνξεί επίζεο
λα μεθηλήζεη ηελ αλαπαξαγσγή θάπνηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ θαη έηζη λα παξαθηλήζεη
ηνλ ρξήζηε πξνο ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηαη. Έηζη, ε native
advertising ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ελζσκάησζή ηεο ζην θείκελν ή βίληεν ρσξίο λα απνζπάεη
ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε, θαζώο αλ ζπκβεί απηό ν θαηαλαισηήο ληώζεη ελνριεκέλνο θαη πσο
δηαθόπηεηαη ε νκαιή ηνπ πεξηήγεζε (Hayes et al, 2019).
Έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε επηζήκαλζε ε νπνία ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε πσο ην
πεξηερόκελν είλαη δηαθήκηζε θαη όρη νξγαληθό κέξνο ηνπ ηζηόηνπνπ ή ηεο πιαηθόξκαο πνπ
ηελ θηινμελεί. Οη Jung & Heo (2019) ππνζηεξίδνπλ πσο ε θύζε ηεο native advertising δελ
είλαη παξαπιαλεηηθή θαζώο ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ είλαη δύζθνιν λα παξαπιαλεζεί ή λα
αγνξάζεη έλα πξντόλ απιά θαη κόλν επεηδή δελ θαηάιαβε πσο πξόθεηηαη πεξί δηαθήκηζεο.
Παξόια απηά, νη δηαθεκηζηέο ζύκθσλα κε ηνλ λόκν, είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξώλνπλ
ηνλ ρξήζηε πσο πξόθεηηαη γηα δηαθεκηζηηθό πεξηερόκελν. Δαλ δελ αλαθέξεη πνπζελά ην
γεγνλόο πσο απνηειεί δηαθήκηζε, ζεσξείηαη παξάλνκε αιιά θαη αλήζηθε. Φπζηθά κπνξεί ε
λνκνζεζία λα κελ είλαη αξθεηά ζπγθεθξηκέλε, αθήλνληαο πεξηζώξηα ζηνπο δηαθεκηζηέο λα
παξνπζηάζνπλ ηελ επηζήκαλζε κε πην «δηαθξηηηθό» ηξόπν.

1.4 Δίδε Native Advertising
Η native advertising κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο θαη κπνξεί λα βξεζεί ζε πιεζώξα
ηζηνζειίδσλ αιιά θαη ζηα κέζα θνηλσληθεο δηθηύσζεο. Από ηζηνζειίδεο εηδεζενγξαθηθνύ
πεξηερνκέλνπ κέρξη θαη πιαηθόξκεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο όπσο ην Facebook, ν ηύπνο
απηόο δηαθήκηζεο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο από ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ηζηόηνπσλ γηα έλα
πςειόηεξν θέξδνο αιιά θαη από ηνπο δηαθεκηζηέο γηα λα πεξάζνπλ ην κήλπκά ηνπο πην
απνηειεζκαηηθά (Borst et al, 2019).
Σν 2013, ηα είδε ηεο native advertising κπνξνύζαλ λα δηαρσξηζηνύλ ζε έμη θαηεγνξίεο: InAd

(κέζα

ζε

δηαθήκηζε)

κε

native

ζηνηρεία,

Custom/Can’t

be

contained

(εμαηνκηθεπκέλεο/κε ζπγθξαηήζηκεο ), Paid Search (πιεξσκέλε αλαδήηεζε), Promoted
Listings

(Πξνσζεκέλεο

ιίζηεο),

In-feed

(κέζα

ζε

ξνή),

θαη

ηέινο

Content

Recommendation Widget (εξγαιεία πξόηαζεο πεξηερνκέλνπ). Μεηά από κειέηεο θαη
έξεπλεο πάλσ ζην native advertising, θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηώλ νη νπνίεο
αθνξνύλ ηε native advertising, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ξαγδαία εμέιημε ζην πόζν γξήγνξα
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καζαίλνπλ νη δηαθεκηζηέο λα πξνζαξκόδνληαη, αιιά θαη ηεο θαιύηεξεο γλώζεο ηεο
ςπρνινγίαο ησλ θαηαλαισηώλ, ηα πξώηα ηέζζεξα είδε αθαηξέζεθαλ ζην ηειεπηαίν
Playbook ηνπ IAB ηνλ Μάην ηνπ 2019 κε ηελ πξνζζήθε ελόο λένπ είδνπο. Σα ηέζζεξα
βαζηθά θξηηήξηα ζύκθσλα κε ηα νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα είδε ην 2019 είλαη ν ζρεδηαζκόο
ηεο δηαθήκηζεο, ε ηνπνζέηεζε ζηελ ηζηνζειίδα, ε ζπκπεξηθνξά ηεο δηαθήκηζεο, δειαδή
ην πσο δηαδξά κε ηνλ ρξήζηε αιιά θαη ην γύξσ ηεο πεξηβάιινλ θαη, θπζηθά, ην disclosure,
ε λόκηκε δειαδή ππνρξέσζε ηνπ θαηόρνπ ηεο δηαθήκηζεο λα ελεκεξώζεη ηνλ θαηαλαισηή
πσο ην πεξηερόκελν πνπ βιέπεη απνηειεί δηαθήκηζε θαη δελ είλαη κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο.
Σα ηειηθά είδε κπνξνύλ, έηζη, λα δηαρσξηζηνύλ ζηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο (Borst et al,
2019).
1.4.1 In – Feed/ In – Content Native Advertising
Οη δηαθεκίζεηο απηέο εηζάγνληαη δηαθξηηηθά ζην ππάξρνλ θείκελν ηεο ηζηνζειίδαο,
γίλνληαη κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη έηζη δελ απνζπνύλ κε ελνριεηηθό ηξόπν ηελ πξνζνρή
ηνπ ρξήζηε. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ε δηαθήκηζε αληηγξάθεη ηελ αηζζεηηθή ηεο ηζηνζειίδαο
ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηεο, νηηδήπνηε δειαδή ηελ πεξηηξηγπξίδεη.
Με ηελ αηζζεηηθή κίαο ηζηνζειίδαο, ελλννύκε ηνλ ηξόπν πνπ ην θπξίσο πεξηερόκελν ηεο
ζειίδαο έρεη ζρεδηαζηεί, από ην πσο έρεη επηιερζεί λα εκθαλίδνληαη ζηνηρεία ηνπ κέρξη θαη
ηε γξακκαηνζεηξά θαη ηελ νκνηόηεηα ησλ ρξσκάησλ κεηαμύ ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο
ζειίδαο.
Η δηάθξηζε ησλ In – Feed θαη In – Content δηαθεκίζεσλ έγθεηηαη ζηε ιεπηνκέξεηα πσο νη
ηειεπηαίεο ζπλήζσο ηνπνζεηνύληαη ζε ζειίδεο άξζξσλ, είηε θάησ από ην θείκελν, είηε
αλάκεζα ζε παξαγξάθνπο ηνπ. Φπζηθά, θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, όπσο άιισζηε
νπνηαδήπνηε native advertising, ζύκθσλα κε ηνλ λόκν, είλαη ππνρξεσηηθή ε ελεκέξσζε
ηνπ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ην γεγνλόο πσο πξόθεηηαη γηα δηαθεκηζηηθό πεξηερόκελν θαη
πσο δελ απνηειεί κέξνο ηνπ θπξίνπο θεηκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο. Οη δηαθεκίζεηο απηέο
ηνπνζεηνύληαη ζε θνηλσληθέο πιαηθόξκεο (π.ρ. Twitter), ζε ζειίδεο πξντόλησλ (π.ρ. Etsy),
ζε ζειίδεο άξζξσλ (π.ρ. BBC), ζε αξρηθά ηκήκαηα ζειίδσλ, απηό πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο
πξώην δειαδή, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην εξγαιείν θύιηζεο θαη ηέινο, ζηηο αξρηθέο
ζειίδεο ηζηνζειίδσλ (Aribarg & Schwartz, 2019).
Μία In – Feed/In – Content δηαθήκηζε, όηαλ επηιεγεί από ηνλ ρξήζηε, κπνξεί είηε λα
θξαηήζεη ηνλ ρξήζηε ζηε ζειίδα ζηελ νπνία απηόο ηε βξήθε, είηε λα ηνλ αλαθαηεπζύλεη ζε
άιιε ηζηνζειίδα. Δίλαη ζεκαληηθή ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο ηεο native
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advertising, θαζώο ζε θάπνηεο ηζηνζειίδεο ή θαη ξνέο, ε δηαθήκηζε κπνξεί λα κε ηαηξηάδεη
αηζζεηηθά ή λα κελ είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθή όζν ζε άιιεο (Borst et al, 2019). Έηζη
ππάξρνπλ έξεπλεο θαη ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη κε ηελ ζπγθαηάζεζε θαη ελ γλώζε ησλ
ρξεζηώλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε δηαθεκηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ.
Οη in-feed δηαθεκίζεηο απνηεινύλ κεγάιν κέξνο ησλ δηαθεκίζεσλ ζε κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο θαη επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα πεξηεγείηαη ρσξίο ελόριεζε θαη παηώληαο ζε
κία από απηέο, λα κεηαβεί ζε άιιε ζειίδα θαη λα ελεκεξσζεί πεξαηηέξσ εαλ ην επηιέμεη
(Lee et al, 2016). Έλα παξάδεηγκα είλαη ην Facebook θαη κία in-feed πξνώζεζε παηρληδηνύ.
Καζώο ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ην εξγαιείν θύιηζεο ζηελ πιαηθόξκα κπνξεί λα
παξαηεξήζεη πσο ην πεξηερόκελν απηό επηζεκαίλεηαη σο δηαθεκηζηηθό θαη εαλ ηνλ
ελδηαθέξεη, παηώληαο ην κεηαθέξεηαη ζηε ζειίδα πνπ θηινμελεί ην παηρλίδη θαη κπνξεί λα
παίμεη ή λα ζπιιέμεη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα απηό.
Όζνλ αθνξά ηνπο πξνηεηλόκελνπο πξνσζεηηθνύο εμσηεξηθνύο ζπλδέζκνπο, απνηεινύλ infeed ζηνηρεία επίζεο. Απηνί νη ζύλδεζκνη πνπ νδεγνύλ ζε δηαθεκηζηηθό πεξηερόκελν
βξίζθνληαη ζε ιίζηεο «πξσηνζέιηδσλ» ζε ηζηνζειίδεο εηδεζενγξαθηθνύ ραξαθηήξα
(Aribarg & Schwartz, 2019). Έλαο ηζηόηνπνο ν νπνίνο παξνπζηάδεη εηδήζεηο θαη λέα,
κπνξεί έηζη λα έρεη έζνδα κε ην λα ζπλεξγαζηεί κε δηαθεκηζηέο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ
πξντόλησλ ηνπο είηε κε ηελ εηζαγσγή native in-feed δηαθεκίζεσλ είηε κε ηελ παξνπζίαζε
άξζξσλ ηα νπνία έρνπλ πιεξνθνξηαθό ραξαθηήξα, ρνξεγνύληαη όκσο από θάπνηα κάξθα.
1.4.2 Content Recommendation Ads
Οη content recommendation ads (δηαθεκίζεηο πξόηαζεο πεξηερνκέλνπ) είλαη ζύκθσλα κε
ηνπο Borst et al (2019) ν ηύπνο native advertising πνπ βξίζθεηαη δίπια ή θάησ από ην
πξσηόηππν πεξηερόκελν ηνπ ηζηόηνπνπ θαη παηώληαο πάλσ ηνπο ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη
πάληα ζε εμσηεξηθό πεξηερόκελν, ζε κία δειαδή δηαθνξεηηθή ηζηνζειίδα. Η δηαθήκηζε
απηή κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή θεηκέλνπ, βίληεν ή ζπλδέζκνπ θαη κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα
εκθαλίδεηαη θαη in-feed.
Παξάδεηγκα κίαο content recommendation δηαθήκηζεο είλαη νη πξνηάζεηο πνπ κπνξεί λα
δεη έλαο ρξήζηεο ζην ηέινο ελόο άξζξνπ ην νπνίν δηάβαζε. Γελ είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο
όπσο θαίλεηαη θαζώο δελ ελζσκαηώλνληαη πιήξσο κε ην πεξηερόκελν ηεο πιαηθόξκαο ή
ηεο ηζηνζειίδαο θαη έηζη είλαη πην εύθνιν λα αλαγλσξηζηνύλ σο δηαθεκηζηηθό
πεξηερόκελν.
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1.4.3 Branded/ Native Content
Οη branded/native content δηαθεκίζεηο

(πεξηερνκέλνπ κάξθαο/εγγελήο), απνηεινύλ

πεξηερόκελν ην νπνίν έρεη γξαθηεί ζε έλαλ ηζηόηνπν κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηαθήκηζεο θαη κπνξεί λα εκθαληζηεί είηε σο in-feed είηε σο content
recommendation (Borst et al, 2019). Απηέο νη δηαθεκίζεηο κπνξνύλ δειαδή λα
παξνπζηαζηνύλ σο έλα άξζξν ην νπνίν έρεη γξαθηεί εηδηθά γηα ην πξντόλ ην νπνίν
δηαθεκίδεηαη.
Παξάδεηγκα κίαο ηέηνηαο δηαθήκηζεο είλαη ε ζπγγξαθή ελόο άξζξνπ ην νπνίν αλαιύεη ην
ζέκα ησλ ξύπσλ ζην πεξηβάιινλ ιόγσ ησλ απηνθηλήησλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνηείλεη κία
ζπγθεθξηκέλε κάξθα ε νπνία θαηαζθεπάδεη απηνθίλεηα πην θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ.
Με απηόλ ηνλ ηξόπν δίλνληαη ζηνλ ρξήζηε θάπνηεο πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηελ πεηβαιινληηθή θαηάζηαζε, κε απώηεξν όκσο ζθνπό λα πξνσζεζεί κία κάξθα.

1.5 Δπίινγνο Κεθαιαίνπ
Με ηελ εμειημε ηεο ηερλνινγίαο, θαίλεηαη λα ππάξρεη ξηδηθή αιιαγή ηα ηειεπηαία ρξόληα
ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κία κάξθα ή κία επηρείξεζε γεληθόηεξα κπνξεί λα
πιεζηάζεη ην θαηαλαισηηθό θνηλό. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη ηε γλώζε ηνπ
πώο απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθόηεξα, έλαο θαηαλαισηήο θαίλεηαη πσο
δε παύεη λα έρεη εηζξξνή πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη δηαθεκίζεηο
πξντόλησλ. Καζώο ε ρξήζε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο έρεη απμεζεί, νη εηδήζεηο πιένλ
είλαη δηαζέζηκεο κε κεξηθά θιηθ θαη γεληθόηεξα ε πιεξνθόξεζε ηνπ κέζνπ αλζξώπνπ
γίλεηαη θαηά βάζε κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, θαίλεηαη πσο ε native advertising θαηέρεη ην
πξνβάδηζκα ζηνλ ηξόπν πνπ παξνπζηάδεηαη πιένλ κία δηαθήκηζε. Σν άηνκν δε παύεη λα
ζεσξείηαη θαηαλαισηήο αθόκε θαη όηαλ βιέπεη θάπνην αζηείν βίληεν ζην YouTube, όηαλ
πεξηεγείηαη ηελ αξρηθή ηνπ ζειίδα ζην Instagram ζηνλ ειεύζεξό ηνπ ρξόλν αιιά αθόκα
θαη εαλ ζέιεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηηο εηδήζεηο.
Δηδηθά ε ελεκέξσζε από ηζηνζειίδεο εηδεζενγξαθηθνύ ηύπνπ θέξλεη ην δίιιεκα ηνπ εαλ
είλαη εζηθή ε ελζσκάησζε native advertising ζηηο ίδηεο ηηο εηδήζεηο πνπ πξνβάιιεη. Γελ
είλαη άιισζηε ε νπζία ηεο δεκνζηνγξαθίαο ε αληηθεηκεληθή πξνβνιή ησλ γεγνλόησλ ρσξίο
λα επεξεάδεηαη από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο; Όηαλ έλα άηνκν επηιέγεη κία
δεκνζηνγξαθηθή πεγή σο έγθπξε γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη δεη πσο ζην άξζξν πνπ
δηαβάδεη, κέζα ζην ίδην ην θείκελν, βξίζθεηαη κία δηαθήκηζε ή όηαλ ην θείκελν έρεη
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γξαθηεί κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ελόο πξντόληνο, είλαη ινγηθό λα κελ ππάξρεη ίζσο ε ίδηα
ζρέζε εκπηζηνζύλεο πξνο ηελ ηζηνζειίδα.
ηα επόκελα θεθάιαηα ζα αλαιπζνύλ ηα εζηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα ηα νπνία εγείξνληαη
από ηε ρξήζε native advertising από ηνπο δηαθεκηζηέο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηώλ
θαη νη άκπλεο πνπ απηνί δεκηνπξγνύλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο από πηζαλέο παξαπιαλεηηθέο
ελέξγεηεο, ην πόζν ζεκαληηθή είλαη ε επηζήκαλζε κίαο native advertising σο πξνο ηε θύζε
ηεο, αιιά θαη ε ζηάζε ησλ θαηαλαισηώλ πξνο ηνλ ζρεηηθά λεό απηόλ ηξόπν δηαθεκήζεσλ
θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη απηόο ζηνλ θαηαλαισηή.
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Κεθάιαην 2
2.1 Ηζηθά δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη από ηελ Native Advertising
ηε ζεκεξηλή επηρεηξεκαηηθόηεηα, ε δενληνινγία θαη ε εζηθή κεηαρείξηζε ησλ
θαηαλαισηώλ θαίλεηαη λα κελ θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε. Δίδηθά ζην ειεθηξνληθό
επηρεηξείλ θαζηζηάηαη επθνιόηεξν γηα θάπνηα κάξθα λα πξνσζεζεί κε κε ζεκηηά κέζα κε
ζηόρν ην θέξδνο. Απηό πνπ παξαβιέπνπλ ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο είλαη ην
καθξνπξόζεζκν θέξδνο κέζσ ηεο εκπηζηνζύλεο πνπ ρηίδνπλ κε ηνπο ππάξρνληεο αιιά θαη
ηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο ηνπο. Έηζη κία εηαηξία κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα παξαπιαλήζεη
ηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο ηεο κε ην λα κελ είλαη μεθάζαξε σο πξνο ην γεγνλόο πσο ην
πεξηερόκελν πνπ απηνί βιέπνπλ απνηειεί δηαθήκηζε.
Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη βαζηθόηεξεο δύν ζηελ
πεξίπησζε ηεο native advertising θαίλεηαη λα είλαη ε εθπαίδεπζε ελόο θαηαλαισηή ζηελ
θξηηηθή ζθέςε θαη παξαηεξεηηθόηεηα όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ αιιά θαη ε
ειηθία ηνπ. Δίλαη ιηγόηεξν πηζαλό, γηα παξάδεηγκα, έλαο κεζήιηθαο θαηαλαισηήο κε
ειάρηζηε γλώζε ζρεηηθά κε ην πώο ιεηηνπξγεί ν ςεθηαθόο θόζκνο, λα αλαγλσξίζεη ζηηο
εηδήζεηο πνπ δηαβάδεη πσο ην απηνθίλεην πνπ πξνηείλεηαη από ην άξζξν, είλαη πιεξσκέλε
δηαθήκηζε θαη πσο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πξόθεηηαη γηα native advertising. Απηό θπζηθά δε
ζεκαίλεη πσο έλα λεαξό ζε ειηθία άηνκν ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί θαιύηεξα.
Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο, επίζεο, ε ππεξβνιηθή πιεξνθνξία λα θνπξάζεη ηνλ εγθέθαιν θαη
έηζη έλαο άλζξσπνο λα κελ κπνξεί λα μερσξίζεη κε ηελ ίδηα επθνιία κία δηαθήκηζε από
θάπνηα είδεζε θαζώο ν «βνκβαξδηζκόο» πιεξνθνξίαο είλαη ζπλερήο ζηελ επνρή καο.
Έλα δήηεκα πνπ αθνξά ηνπο ρξήζηεο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο απνηειεί ε
ηδησηηθόηεηα. Οη Youn & Kim (2019) επεμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί κία ηέηνηα
πιαηθόξκα θέξλνληαο σο παξάδεηγκα ην Facebook: ρξεζηκνπνηείηαη από πιεζώξα
αλζξώπσλ όισλ ησλ ειηθηώλ θαη πξνζθέξεη πνιινύο ηξόπνπο λα ρξεζηκνπνηεζεί από
δηαθεκηζηέο κε ζηόρν ην κάξθεηηλγθ. Πέξαλ ηνπ όηη κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο επηινγέο
αγνξάο ελόο θαηαλαισηή θαζώο απηόο κπνξεί λα κε αληηιεθζεί πσο πξόθεηηαη γηα
δηαθήκηζε ή θαη λα παηήζεη ηνλ ζύλδεζκν θαηαιάζνο, ε θνηλή γλώκε βξίζθεη
αλεζπρεηηθό ηνλ θίλδπλν γηα ηελ ηδησηηθόηεηα ησλ ρξεζηώλ ηεο θνηλσληθήο πιαηθόξκαο.
Καζώο ην Facebook είλαη δσξεάλ γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ, θαίλεηαη πσο ε ηηκή είλαη ηα
πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα θαη θαηά ζπλέπεηα εμαηνκηθεπκέλεο δηαθεκίζεηο νη νπνίεο
βαζίδνληαη ζε απηά. Καζώο νη ρξήζηεο «πιεξώλνπλ» έηζη κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο ηελ
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πιαηθόξκα, απηή ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο παξαθνινύζεζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ εκθάληζε
δηαθεκίζεσλ.
Δίλαη ινγηθό θαη πξνθαλέο ην γεγνλόο πσο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ ηε
native advertising, έρνπλ κεγαιύηεξν θέξδνο εαλ δελ ελεκεξώζνπλ ηνλ θαηαλαισηή
μεθάζαξα γηα ην όηη ην πεξηερόκελν πνπ απηόο βιέπεη ζηελ νζόλε ηνπ είλαη δηαθήκηζε.
ύκθσλα κε ηνπο Jung & Heo (2019), νη δηαθεκηζηέο έρνπλ πηνζεηήζεη ηαθηηθέο όπσο ε
ρξήζε ππεξβνιηθά δηαθξηηηθώλ ιέμεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή. Φξάζεηο
όπσο

«πξνηείλεηαη

από»,

«παξαρσξείηαη

από»

ή

θαη

«παξνπζηάδεηαη

από»,

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ελεκεξώζνπλ ηνλ θαηαλαισηή πσο ην πεξηερόκελν απνηειεί
δηαθήκηζε.
Σαθηηθέο νη νπνίεο πξνζπαζνύλ λα παξαπιαλήζνπλ ηνλ ρξήζηε είλαη παξάλνκεο κελ, νη
λόκνη όκσο πνπ ππάξρνπλ έρνπλ πνιινύο ηξόπνπο δηαθπγήο ζε ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο
δε. Η πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ, εηδηθά ζην δηαδηθηπαθό θόζκν, νθείιεη λα είλαη
ζεκαληηθή γηα ηελ θάζε θπβέξλεζε. Γηα λα επηηεπρζεί απηό, νη λόκνη νθείινπλ λα είλαη
μεθάζαξνη θαη λα κελ αθήλνπλ πεξηζώξηα κε εζηθήο πξνώζεζεο ελόο brand. Πιένλ
ππάξρνπλ κέρξη θαη “influencers” (επεξεάδσλ άηνκν ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο) ζε
δηάθνξεο πιαηθόξκεο όπσο ην Instagram ή ζε blogs, άηνκα ηα νπνία αθνινπζνύληαη από
ρηιηάδεο αλζξώπνπο θαη κπνξνύλ κε κία θσηνγξαθία πνπ πεξηέρεη ηνπνζέηεζε πξντόληνο
ή ππεξεζίαο, λα επεξεάζνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ «αθόινπζώλ» ηνπο.
Δίλαη ινγηθό πσο θαζώο εμειίζζεηαη ην δηαδίθηπν, καδί ηνπ εμειίζζνληαη θαη νη ηξόπνη
πξνώζεζεο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό, νη πνιίηεο πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από πξνζπάζεηεο
παξαπιάλεζήο ηνπο. Οη Cambell & Grimm (2019), πξνηείλνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο λα επηηξέπνπλ ζηνπο δηαδηθηπαθά δηάζεκνπο ρξήζηεο ηνπο λα κεηαηξέπνπλ ηηο
δεκνζηεύζεηο ηνπο ή θαη ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο ζε δηαθεκηζηηθνύο γηα ηελ δηεπθόιπλζε
ησλ θαηαλαισηώλ ζηελ αλαγλώξηζε δηαθεκίζεσλ.
Έλα ζέκα πνπ είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ εζηθή ζην κάξθεηηλγθ ζίγνπλ νη Schauster et al
(2016) θαη απηό είλαη ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο επζύλεο. Όηαλ πξόθεηηαη γηα ηε
δεκνζηνγξαθία θαη ηε native advertising, ηα απνηειέζκαηα ζπλεληεύμεσλ πνπ
δηεμάρζεθαλ από ηνπο ζπγγξαθείο δελ έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Αληίζεηα, είλαη
αλεζπρεηηθόο

ν

ζπλδηαζκόο

δηαθεκίζεσλ

κε

εηδεζενγξαθία

γηα

όινπο

ηνπο

εκπιεθόκελνπο. Η δεκνζηνγξαθία απνηειεί κέζν γηα ηελ αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε ηνπ
πνιίηε ζρεηηθά κε ζπκβάληα. Η native advertising ινηπόλ, κε ηελ ελζσκάησζε ζε
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ηζηόηνπνπο εηδήζεσλ κπνξεί λα βιάςεη ηελ εγθπξόηεηα ηνπο θαζώο παξνπζηάδεηαη σο
είδεζε θαη κεηώλεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ ρξεζηώλ πξνο ηελ δεκνζηνγξαθία. Καζώο ε
native advertising κπνξεί λα παξαπιαλήζεη κε ηελ κίκεζή ηεο κε ην γύξσ ηεο πεξηβάιινλ,
νη απόςεηο ζηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηώλ δηίζηαληαη, θιίλνπλ όκσο πξνο αξλεηηθέο.
Αθόκε θαη πςειά ζηειέρε από δηάθνξνπο εκπνξηθνύο ηνκείο βξήθαλ ακθηβόινπ εζηθήο
ηηο πξαθηηθέο απηέο. Όζν γηα δεκνζηνγξάθνπο εξγαδόκελνπο ζε ηζηόηνπνπο πνπ
πξνβάινπλ native advertising, δήισζαλ πσο ζα πξνηηκνύζαλ λα κελ γίλεηαη ε πξνβνιή
απηή. Ο ζθνπόο ηεο θνηλσληθήο επζύλεο είλαη ε πξνζηαζία ηεο δεκνζηνγξαθίαο από ηελ
επηξξνή πξνεξρόκελε από ηελ θπβέξλεζε ή θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σελ ίδηα άπνςε θαη ηα
ίδηα επξήκαηα είραλ θαη νη Windels & Porter (2019) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πσο ε λέα
ηάζε ηεο native advertising ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αμηνπηζηία ηεο δεκνζηνγξαθίαο θαη θαηά
ζπλέπεηα ην δεκνθξαηηθό δηθαίσκα ηνπ πνιίηε λα ελεκεξώλεηαη αληηθεηκεληθά. Οη
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο κε ηελ εκθάληζε κηθξόηεξσλ νζνλώλ θαη πνιιώλ λέσλ
αληαγσληζηώλ γηα ηηο εηδεζενγξαθηθέο ζειίδεο, νδεγνύλ ηνπο ζπληάθηεο ηνπο ζηελ
ζκίθξπλζε ησλ άξζξσλ αιιά θαη ζηελ αλάγθε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο ζπληήξεζεο. Όηαλ
όκσο ν ρξήζηεο νδεγείηαη λα πηζηέςεη πσο ην άξζξν αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαη
αληηθεηκεληθή άπνςε ελόο δεκνζηνγξάθνπ, αιιά πξόθεηαη γηα πξνσζεηηθή ελέξγεηα, πώο
ζα ππάξρεη θνηλσληθή επζύλε από κέξνο ηεο εηδεζενγξαθίαο, όηαλ ππάξρεη έιιεηςε
εκπηζηνζύλεο από ηνπο πνιίηεο;

2.2 Ννκνζεηηθό πιαίζην ζε Η.Π.Α., Δ.Δ. θαη Διιάδα
2.2.1 Νομοθετικό πλαίσιο στις Η.Π.Α.
ηηο Η.Π.Α., ππάξρνπλ αλεζπρεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζύγρξνλεο λνκνζεζίαο ε νπνία
έρεη σο ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή από θξπθέο δηαθεκίζεηο, νη νπνίεο πέξα
από παξάλνκεο, είλαη θαη αλήζηθεο θαζώο παξαπιαλνύλ ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη πηζηεύνπλ
πσο απηό πνπ παξαθνινπζνύλ ή δηαβάδνπλ είλαη κέξνο ησλ εηδήζεσλ πνπ απνηεινύζαλ
ηνλ αξρηθό ζηόρν ηεο αλαδήηεζήο ηνπο. ύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία, δελ επηηξέπεηαη ε κε
δίθαηε ή παξαπιαλεηηθή ρξήζε κέζσλ γηα λα πξνσζεζεί κία εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα.
Γεληθόηεξα, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, ππάξρνπλ ζαθείο ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ην πώο
κπνξεί θάπνηνο λα δηαθεκηζηεί. Αλ θαη κέηξα είλαη απζηεξά, ε native advertising απνηειεί
κία κνξθή δηαθήκηζεο πνπ είλαη ζρεηηθά θαηλνύξηα θαη κπνξνύλ λα βξεζνύλ
«παξαζπξάθηα» ζηελ λνκνζεζία. Φαίλεηαη όκσο πσο θαη νη ίδηνη νη θαηαλαισηέο δελ έρνπλ
ηελ αλαγθαία γλώζε γηα λα δηαρσξίζνπλ κία πξαγκαηηθή έηδεζε από κία δηαθεκηζηηθή
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θακπάληα. Σν Federal Trade Commission (FTC), ππέπζπλν γηα ηελ δενληνινγηθή θαη
λόκηκε ρξήζε εγγελώλ δηαθεκίζεσλ, δελ είλαη ηθαλό γηα ηελ ώξα λα ζπγθξαηήζεη πιήξσο
δηάθνξεο αλήζηθεο πξαθηηθέο, αιιά θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θαλόλσλ ηνπ δε
θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα. Μόιηο ην 12% ησλ ρξεζηώλ θαηαιαβαίλνπλ πσο
ην

πεξηερόκελν

απνηειεί

δηαθήκηζε,

αθόκε

θαη

όηαλ

ε

ιέμε

«Γηαθήκηζε»

ρξεζηκνπνηείηαη. Η ρξήζε ηεο ιέμεο «Υνξεγία» νδεγεί κόλν ην 6,6% λα ζπλεηδεηνπνηήζεη
πσο ην πεξηερόκελν πνπ βιέπεη δελ απνηειεί κέξνο απηνύ πνπ μεθίλεζαλ λα δηαβάδνπλ ή
λα παξαθνινπζνύλ. Αθόκε θαη ην «#ad», πνπ θάπνηνο ζα πεξίκελε λα είλαη αξθεηά
μεθάζαξν, θαίλεηαη λα θαηαλνείηαη κόιηο από ην 33% ησλ ρξεζηώλ (Cambell & Grimm,
2019). Απηνί νη αξηζκνί δείρλνπλ πσο νη θαηαλαισηέο ζηηο Η.Π.Α. δελ έρνπλ ηηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο γλώζε γηα ην πεξηερόκελν πνπ βξίζθνπλ ζην δηαδίθηπν θαη
επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε γηα επηπξόζζεηε πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ.
2.2.2 Νομοθετικό πλαίσιο στην Ε.Ε.
Όζνλ αθνξά ηελ Δ.Δ., νη νδεγίεο είλαη πην ζαθείο: απαγνξεύεηαη ε παξαπιάλεζε ηνπ
κέζνπ θαηαλαισηή κε ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο πσο ην πεξηερόκελν απνηειεί δηαθήκηζε,
αιιά θαη από πνηνλ πιεξώλεηαη ε δηαθήκηζε απηή. Ο δηαθεκηζηήο νθείιεη λα δείρλεη ην
ινγόηππν ηεο επηρείξεζεο θαη λα είλαη μεθάζαξνο πσο πξόθεηηαη γηα δηαθεκηζηηθό κήλπκα
θαη δελ είλαη κέξνο ηνπ άξζξνπ ή ηνπ βίληεν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. (IAB Europe,
2016) Δπίζεο, ε πξόζθαηε εθαξκνγή ησλ λόκσλ πεξί ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ (GDPR), δπζθνιεύεη ελ κέξεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ ζηόρν έρνπλ ηελ
παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή. Έρεη ζεκαζία βέβαηα ην εαλ ν θαηαλαισηήο ζπκθσλήζεη
ζηε ρξήζε όισλ ησλ cookies (αξρεία θεηκέλνπ) ζε κία ηζηνζειίδα ή εαλ γλσξίδεη πσο έρεη
ην δηθαίσκα λα επηιέμεη θαη λα επηηξέςεη ή όρη ηε κεξηθή ή νιηθή ρξήζε ηνπο. Παξόιν πνπ
ε Δ.Δ. έρεη λόκνπο νη νπνίνη πξνζηαηεύνπλ ηνπο πνιίηεο ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο, ην θάζε
θξάηνο νθείιεη θαη έρεη δηθή ηνπ λνκνζεζία ε νπνία έρεη σο ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπ
θαηαλαισηή.
2.2.3 Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα
ηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 30 - Νόκνο 4532/2018, πξνζηαηεύεηαη θαη ν
θαηαλαισηήο αιιά θαη ν επηερεηξεκαηίαο, θαζώο ε δηαθήκηζε πξέπεη λα γίλεηαη ελ γλώζε
ηεο επηρείξεζεο θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη ην ινγόηππν θαη όλνκα ηνπ δηαθεκηδόκελνπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζε blogs απαγνξεύεηαη λα κελ είλαη μεθάζαξν πσο ε ζειίδα αλήθεη, γηα
παξάδεηγκα ζε θάπνην αλεμάξηεην άηνκν ή νκάδα αηόκσλ θαη πσο απιώο κεηαθέξεη
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εηδήζεηο εαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αλήθεη ζε επηρείξεζε θαη ζηόρν έρεη ηελ πξνώζεζε
πξντόλησλ ηεο. Οη όξνη ρξήζεο πξέπεη λα είλαη εκθαλείο θαη εύθνινη ζηελ θαηαλόεζε.
Έλα άιιν είδνο δηαθήκηζεο πνπ ζεσξείηαη παξάλνκε ζηελ Διιάδα είλαη ηα spam email.
Πξόθεηηαη γηα ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ςεπδή ζηνηρεία, ζηέιλεη
ην κήλπκα ζε πνιινύο παξαιήπηεο θαη δελ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αθαηξεζεί ε εγγξαθή
ζηα κελύκαηα απηά. Η λνκνζεζία κπνξεί λα πξνζηαηεύεη ηνπο πνιίηεο ηεο Διιάδαο, είλαη
όκσο απαξαίηεηε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ ζρεηηθά κε ην δηαδίθηπν θαη ηελ αζθαιή,
ρσξίο παξαπιαλεηηθά κελύκαηα πινήγεζή ηνπο ζε απηό.
ην ζύλνιν ηνπο, όινη νη παξαπάλσ λόκνη θεθίζηεθαλ αξθεηά ρξόληα πξηλ ηελ εκθάληζε
ηεο native advertising θαη θαίλεηαη πσο ίζσο απαηηείηαη κία πην πξόζθαηε αλαζθόπεζή
ηνπο θαζώο νη εμειίμεηο, εηδηθά ζε ζέκαηα δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ ζην δηαδίθηπν, είλαη
ξαγδαίεο.

2.3 Καηαλαιωηέο θαη Persuasion Knowledge
Η Persuasion Knowledge (Γλώζε Πεηζνύο), έρεη λα θάλεη κε ηε γλώζε ηνπ θαηαλαισηή
ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία δηαθήκηζε ή κία πξόηαζε
αγνξάο γηα λα ηνλ πείζεη θαη ηνπο αλπληηθνύο κεραληζκνύο πνπ απηόο ελεξγνπνηεί
θαηαιαβαίλνληαο πσο ην πεξηερόκελν πνπ παξαθνινπζεί είλαη δηαθήκηζε. ύκθσλα κε
ηνπο Cambell & Evans (2018), ε Persuasion Knowledge είλαη νπζηαζηηθά κία ζεσξία ε
νπνία δείρλεη πσο ε αλαγλώξηζε ελόο πεξηερνκέλνπ σο δηαθεκηζηηθνύ από ηνλ ρξήζηε, ηνλ
νδεγεί ζε αιιαγή ηξόπνπ ζθέςεο γηα απηό αιιά θαη γηα ηελ πεγή ε νπνία «θηινμελεί» ηε
δηαθήκηζε. Έηζη, ελεξγνπνηείηαη έλαο κεραληζκόο άκπλαο, ν νπνίνο έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ αιιαγή ζηάζεο ηνπ ρξήζηε ζε αξλεηηθή. Μόιηο ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ην άξζξν, γηα
παξάδεηγκα, ην νπνίν δηαβάδεη πεξηέρεη ηνπνζέηεζε πξντόληνο, ην κπαιό ηνπ αξρίδεη ηε
ζύλδεζε δηάθνξσλ πξνηάζεσλ πνπ δηάβαζε πξνεγνπκέλσο κε ηελ θαηλνύξηα πιεξνθνξία.
Ακθηζβεηεί δειαδή απεπζείαο ηελ πεγή θαη ηελ ζπζρεηίδεη κε ην γεγνλόο πσο απηή
πεξηέρεη ηελ πξνώζεζε πξντόληνο. Δίλαη ινγηθή ε αληίδξαζε απηή θαζώο θαλέλαο δε ζέιεη
λα ηνλ παξαπιαλήζνπλ θαη έηζη όηαλ είλαη αλαγλσξίζηκε από ηνλ θαηαλαισηή ε
δηαθήκηζε, ε αληίδξαζε ηεο πιεηνςεθίαο είλαη θαηά βάζε αξλεηηθή.
Οη Youn & Kim (2019) επεμεγνύλ πην ιεπηνκεξώο πσο ε persuasion knowledge θαη ε
ελεξγνπνίεζή ηεο ζην άηνκν βαζίδεηαη ζε παξειζνληηθέο εκπεηξίεο θαη γλώζε πνπ θαηέρεη
ζρεηηθά κε ηελ αλαγλώξηζε δηαθεκίζεσλ αιιά θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο.
Έηζη αλαπηύζνπλ ηελ γλώζε γηα ηαθηηθέο κάξθεηηλγθ θαη πεηζνύο αιιά θαη γηα ηα θίλεηξα
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ελόο δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο. Έηζη ην άηνκν κπνξεί λα αλαπηύμεη ζθεπηηθηζκό σο πξνο
ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη λα απνθηήζεη αξλεηηθή πξνδηάζεζε πξνο απηέο. Σν βαζηθό
πξόβιεκα ζηελ πεξίπησζε ηεο native advertising γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκώλ
απηώλ ζηνλ άλζξσπν είλαη ε πξνζερηηθή θαη επεμεξγαζκέλε εηζαγσγή ηεο ζηνλ ηζηόηνπν
έηζη ώζηε λα ηαηξηάδεη κε απηόλ θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε αλαγλώξηζε ηεο δηαθήκηζεο
θαζπζηεξεί ή δε ζπκβαίλεη θαζόινπ.
ε έξεπλεο ησλ Jung & Heo (2019), θάλεθε πσο ε persuasion knowledge απμάλεηαη
αλαινγηθά κε ηελ εθπαίδεπζε. Όζν πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλνο θαη κε πςειόηεξν επίπεδν
εθπαίδεπζεο είλαη ν ρξήζηεο, ηόζν πην εύθνιν ζα ηνπ είλαη λα θαηαιάβεη ην πεξηερόκελν
κίαο ηζηνζειίδαο θαη πσο θάπνηα ζηνηρεία απνηεινύλ δηαθεκίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, έλα
λέν ζε ειηθία άηνκν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά κέζα καδηθήο δηθηύσζεο, είλαη
ινγηθόηεξν λα αληηιεθζεί ηελ πξνώζεζε ελόο πξντόληνο από έλα κεγαιύηεξν ζε ειηθία
άηνκν ην νπνίν δελ είλαη ην ίδην εμνηθεησκέλν κε ην δηαδίθηπν. Φπζηθά ππάξρνπλ
εμαηξέζεηο ζε θάζε ειηθία θαη έλα λεαξό άηνκν κπνξεί λα κελ παξαηεξήζεη απαξαίηεηα
πσο ε δηαζεκόηεηα πνπ αθνινπζεί ζε έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο πιεξώλεηαη από
θάπνηα επηρείξεζε γηα ηελ πξνώζεζε ελόο ξνύρνπ ην νπνίν πξνηείλεη ζηνπο αθόινπζνπο
ηεο ζειίδαο ηεο.
Η παξαηεξεηηθόηεηα ηνπ θαηαλαισηή κπνξεί λα είλαη θαη εκπεηξηθή αιιά θαη λα
επεξεαζηεί από ηηο γλσζηηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο. Δαλ δειαδή ππάξρεη πξνγελέζηεξε
εκπεηξία κε δηαθεκίζεηο ελόο ηύπνπ, είλαη πην εύθνιν λα αλαγλσξηζηνύλ, λα αμηνινγεζνύλ
αιιά θαη λα θαηαλνεζνύλ από ηνλ ρξήζηε, αθόκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε επηζήκαλζε δελ
είλαη αξθεηά μεθάζαξε. Γεκηνπξγείηαη δειαδή ζην κπαιό ελόο αηόκνπ κία εηθόλα ζρεηηθά
κε ηηο παξειζνληηθέο ηνπ ζρεηηθέο εκπεηξίεο θαη έηζη ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αμηνιόγεζε
λέσλ, παξόκνησλ εκπεηξηώλ. Μόιηο ζπκβεί ε ζπζρέηηζε, ην άηνκν απνθηά ακπληηθνύο
κεραληζκνύο θαη αληηκεησπίδεη ην δηαθεκηζηηθό πεξηερόκελν κε ππνςία. Όζν γηα ηηο
γλσζηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ ρξήζηε, εαλ βξίζθνληαη ζε πςειό επίπεδν κπνξνύλ λα ηνλ
βνεζήζνπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ persuasion knowledge, εαλ όκσο ππάξρεη ππεξβνιηθό
γλσζηηθό θνξηίν ηόηε ε ελεξγνπνίεζε απηή δε ζπκβαίλεη κε ηελ ίδηα επθνιία. Έηζη ε
ππεξθόξησζε ηνπ αηόκνπ κε πιεξνθόξεζε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζθνιίεο κε ηελ
αλαγλώξηζε δηαθεκίζεσλ αιιά θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ακπληηθώλ κεραληζκώλ ζε απηό,
θαζώο κπνξεί λα κελ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα επεμεξγαζηεί νξζά ηελ πιεξνθνξία πνπ
βιέπεη (Wen et al, 2019).
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Σέινο, ε αλαγλώξηζε ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο σζεί ηνλ θαηαλαισηή λα θαηαιάβεη
πσο απηό ζέιεη λα ηνλ πείζεη θαη πσο είλαη εκπνξηθήο θύζεο, νδεγώληαο ηνλ έηζη ζηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο persuasion knowledge. πλεπώο, είλαη άκεζε ε ζρέζε ηεο ηθαλόηεηαο
ηνπ θαηαλαισηή λα έρεη θξηηηθή ζθέςε κε ηελ persuasion knowledge (Wojdynski, 2016).

2.4 Η ζεκαζία ηεο επηζήκαλζεο ηεο Native Advertising
Η έιιεηςε ή ε κε ζσζηή επηζήκαλζε κίαο δηαθήκηζεο κπνξεί λα κπεξδέςεη ηνλ ρξήζηε
θαη λα ηνλ νδεγήζεη ζε κε ελεκεξσκέλεο επηινγέο. Δηδηθά ζε παξαδείγκαηα όπσο
εηδήζενγξαθηθέο ηζηνζειίδεο πνπ κπνξεί λα πξνβάιινπλ δηαθεκηζηηθό πεξηερόκελν κέζα
ζηα άξζξα ηνπο, πνιινί ρξήζηεο κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλνί λα δηαρσξίζνπλ ηελ είδεζε
από ηε δηαθήκηζε. Οη Cambell & Evans (2018), αλαθάιπςαλ ζηελ έξεπλά ηνπο πσο
αλεζπρεηηθά κεγάινο αξηζκόο ρξεζηώλ δελ μερσξίδνπλ ην άξζξν από ηελ πξνσζεηηθή
ελέξγεηα. Μόιηο ην 7% θαηά κέζν όξν ησλ ζπκκεηέρνλησλ ζε ζρεηηθή έξεπλα αλαγλώξηζε
ηε δηαθνξά, ελώ αθόκε θαη κε ηε ρξήζε μεθάζαξεο νξνινγίαο όπσο «Γηαθήκηζε» θαη
«Υνξεγία», ην πνζνζηό αλήιζε κόιηο ζην 12% θαη 13% αληηζηνίρσο. Πξνηείλνπλ ινηπόλ
ηε ρξήζε ελόο ζπλνδεπηηθνύ banner ην νπνίν ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε πσο ην πεξηερόκελν
είλαη ελ κέξεη δηαθεκηζηηθό θαη ππνζηεξίδνπλ πσο κπνξεί λα βνεζήζεη ζε πεξηπηώζεηο
άξζξσλ πνπ πεξηέρνπλ ρνξεγίεο θαη δηαθεκίζεηο όρη κόλν ηνπο θαηαλαισηέο, αιιά θαη
ηνπο δηαθεκηδόκελνπο, θαζώο κε ην banner δελ αιιάδεη ηε ζηάζε ησλ ρξεζηώλ ζε
αξλεηηθή, απιώο ηνπο επηηξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηηο παξαπάλσ δηαθνξέο.
ε άιιε έξεπλα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο κε ηε ρξήζε μεθάζαξσλ νπηηθώλ
κελπκάησλ θαη γιώζζαο επηζήκαλζεο, ππήξμε αύμεζε 40% ηεο αλαγλώξηζεο native
advertising από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η ρξήζε έληνλνπ άζπξνπ ρξώκαηνο ζε θόθθηλν
παξαζθήλην ήηαλ πνιύ πην απνηειεζκαηηθή από ηε ρξήζε απινύ γθξίδνπ ρξώκαηνο ζε
άζπξν παξαζθήλην. Διέγρζεθε επίζεο ε ηνπνζέηεζε ηεο επηζήκαλζεο ζε ζρέζε κε ηε
δηαθήκηζε θαη θαίλεηαη πσο εαλ ε επηζήκαλζε βξίζθεηαη πξνο ηε κέζε ηνπ πεξηερνκέλνπ,
είλαη πην πηζαλό λα ηελ παξαηεξήζνπλ νη ρξήζηεο (Wojdynski et al, 2017). Σα
απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ πσο ε ρξήζε πην έληνλσλ ρξσκάησλ κπνξνύλ λα απμήζνπλ
θαηά κεγάιν βαζκό ηελ αλαγλώξηζε δηαθεκίζεσλ από ηνπο θαηαλαισηέο. Δπίζεο, ε
ηνπνζέηεζε ηεο επηζήκαλζεο αθνύ αξρίζεη ην πεξηερόκελν, θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθόηεξα
απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ αλαγλώξηζε ηεο δηαθήκηζεο.
Οξγαληζκνί γηα ηελ νξζή επηζήκαλζε ηεο native advertising, ελεκέξσζαλ ηνπο δηαθεκηζηέο
πσο είλαη ηέζζεξα ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα θαιύπηνληαη από ηελ επηζήκαλζε κίαο native
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advertising: λα θαηέρεη εμέρνπζα θαη πξνθαλή ζέζε, ν ηξόπνο παξνπζίαζήο ηεο, ε
ηνπνζέηεζε ηεο επηζήκαλζεο, θαζώο θαη ην πόζν θνληά ζηελ ίδηα ηε δηαθήκηζε βξίζθεηαη
(Jung & Heo, 2019). Γηα λα είλαη όκσο απνηειεζκαηηθή ε επηζήκαλζε, είλαη ζεκαληηθό ν
ίδηνο ν ρξήζηεο λα έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα ηελ παξαηεξήζεη, λα θαηαιάβεη πεξί ηίλνο
πξόθεηηαη, θαη θπζηθά λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην πεξηερόκελν ηνπ κελύκαηνο ηεο δηαθήκηζεο.
Απηό ζεκαίλεη πσο αθόκε θαη ζε πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε επηζήκαλζε δελ είλαη επδηάθξηηε,
θαηά πάζα πηζαλόηεηα επίηεδεο, ν θαηαλαισηήο ρξεηάδεηαη λα θαηέρεη θξηηηθή ζθέςε θαη λα
κελ πέθηεη ζύκα παξαπιάλεζεο κάξθεηηλγθ. ε ζρεηηθή έξεπλα ησλ Wojdynksi & Evans
(2015) ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο έλα πνζνζηό 8% ήηαλ ηθαλό λα δηαρσξίζεη ηε
δηαθήκηζε από ην πεξηερόκελν ηεο ζειίδαο πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε. Παξαηεξήζεθε αθόκε
ην γεγνλόο πσο κία επηζήκαλζε ε νπνία δε βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο δηαθήκηζεο αιιά ζηε
κέζε ή αξγόηεξα ζην θείκελν, ήηαλ επθνιόηεξν λα παξαηεξεζεί από ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηελ έξεπλα. Απηό θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη επεηδή θαίλεηαη πσο νη ρξήζηεο ζπλήζσο
αδηαθνξνύλ γηα ην θέηκελν πάλσ από ηνλ ηίηιν θαη έηζη είλαη πην πηζαλό λα δνπλ ηελ
επηζήκαλζε εαλ απηή βξίζθεηαη αξγόηεξα ζην πεξηερόκελν. Έηζη γίλεηαη πξνθαλέο πσο ε
όξαζε θαη ην πνύ εζηηάδεη αξρηθά είλαη επίζεο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ν νπνίνο επεξεάδεη
ηελ παξαηήξεζε ή όρη κίαο επηζήκαλζεο.
Ο ηξόπνο πνπ ε επηζήκαλζε εκθαλίδεηαη ζε λέα ηα νπνία έρνπλ γξαθηεί ύπν ρνξεγία, δειαδή
έμσ από ην βαζηθό θείκελν θαη κε δηαθνξεηηθό ρξώκα, ζπρλά αγλνείηαη από ηνπο ρξήζηεο. Σα
απνηειέζκαηα έξεπλαο έδεημαλ πσο ε ρξήζε ηνπ ινγόηππνπ ηνπ ρνξεγνύ ζηελ επηζήκαλζε,
κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ θαηαλαισηή λα αλαγλσξίζεη ηε δηαθήκηζε (Wojdynski 2016). Απηό
είλαη ζεκαληηθό, θαζώο δηαβάδνληαο κία είδεζε ή έλα λέν, ν ρξήζηεο ζα εζηηάδεη ην βιέκκα
θαη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην θπξίσο θείκελν θαη όρη ζε παξάπιεπξεο πιεξνθνξίεο. πλεπώο,
κπνξεί θάπνηνο λα δηαβάδεη έλα λεό ην νπνίν ζα ζεσξήζεη δεκνζηνγξαθία, ην λέν όκσο απηό
λα δηαθεκίδεη νπζηαζηηθά κία θαηλνύξηα ειεθηξηθή ζθνύπα, παξαδείγκαηνο ράξηλ.
Παξαηεξήζεθε από ηνπο Jung & Heo (2019), πσο άηνκα κε πςειόηεξν επίπεδν
εθπαίδεπζεο αλαγλσξίδνπλ πην εύθνια θαη πην γξήγνξα ηηο δηαθεκίζεηο θαη έηζη λα κελ
είλαη ην ίδην αξλεηηθνί πξνο απηέο όπσο ζα είλαη θάπνηνο πνπ δε ζα θαηαιάβεη εμ αξρήο
πσο πξόθεηηαη γηα δηαθήκηζε. Δπίζεο, αλ θαη νη πξώηνη ήηαλ ζεηηθνί πξνο ην δηαθεκηζηηθό
πεξηερόκελν, δελ παξαηεξήζεθε ζέιεζε αλαηξνθνδόηεζήο ηνπ. Κάπνηνο πνπ δε ζα
θαηαιάβεη ην ίδην εύθνια πσο απηό πνπ βιέπεη ζηελ νζόλε ηνπ είλαη δηαθήκηζε, ζα είλαη
πην αξλεηηθόο πξνο απηήλ, κόιηο ζπλεηδεηνπνηήζεη πεξί ηίλνο πξόθεηηαη. Σν ζπκπέξαζκά
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ηνπο είλαη πσο είλαη πνιύ επθνιόηεξν θαη πξνζνδνθόξν γηα ηνπο ίδηνπο ην λα
ελεκεξώλνπλ επαξθώο νη δηαθεκηζηέο ηνπο ρξήζηεο κε εκθαλή ηξόπν ζρεηηθά κε ην
πεξηερόκελν πνπ απηνί βιέπνπλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, θαίλεηαη πξνο ηα έμσ πσο ε
επηρείξεζε ε νπνία δηαθεκίδεη, είλαη εηιηθξηλήο θαη έηζη ππάξρεη πεξηζζόηεξε
εκπηζηνζύλε κεηαμύ ηνπ θαηαλαισηή θαη απηήο.
ύγρξνλεο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηζήκαλζεο έρεη λα θάλεη
κε ην πνπ απηή ηνπνζεηείηαη, πόηε εκθαλίδεηαη, ηε δηάξθεηα ηεο εκθάληζήο ηεο θαη ηε
γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. ε πεξηπηώζεηο ρξήζεο πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο
όξαζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, παξαηεξήζεθε πσο ε αλαγλώξηζε ηεο δηαθήκηζεο επήιζε
κόλν αθνύ ην άηνκν είδε ηελ επηζήκαλζε (Wojdynski & Evans, 2019). Έηζη όηαλ
πξόθεηηαη γηα δηαθεκηζηηθό βίληεν, έρεη ζεκαζία ε δηάξθεηα γηα ηελ νπνία ζα εκθαληζηεί
ην κήλπκα ηεο επηζήκαλζεο, ελώ όηαλ δελ είλαη βίληεν, ε ηνπνζέηεζε ηεο θαη θαηά πόζν
είλαη νξαηή γηα ηνλ κέζν ρξήζηε.
Οη Wen et al (2019) ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία παξαγόλησλ ζηελ επηζήκαλζε όπσο ε
ρξήζε γιώζζαο, ην κέγεζνο ηεο αιιά θαη ε ηνπνζέηεζή ηεο. Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε
γιώζζαο, όηαλ ε επηζήκαλζε ρξεζηκνπνεί μεθάζαξνπο όξνπο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ
θαηαλαισηή, είλαη πνιύ πην πηζαλό λα θαηαιάβεη απηόο πεξί ηίλνο πξόθεηηαη. Δαλ δειαδή
ρξεζηκνπνηεζεί ε ιέμε «Γηαθήκηζε» αληί γηα ηε θξάζε «Παξνπζηάδεηαη από», ην κήλπκα
γίλεηαη πξνθαλέζηεξν ζηνλ ρξήζηε θαη κε απηό ηνλ ηξόπν δελ παξαπιαλείηαη. Ο
δηαθεκηζηήο νθείιεη λα ελεκεξώλεη ην αγνξαζηηθό θνηλό πσο ην πεξηερόκελν πνπ
παξνπζηάδεηαη έρεη σο ζθνπό λα ηνπο πείζεη θαη πσο είλαη εκπνξηθό. Σν κέγεζνο ηεο
επηζήκαλζεο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν επίζεο, θαζώο ε ρξήζε ππεξβνιηθά κηθξνύ θόληνπ
γξακκάησλ κπνξεί λα κε γίλεη αληηιεπηή από ηνπο θαηαλαισηέο, ελώ ε ρξήζε ππεξβνιηθά
κεγάινπ θόληνπ κπνξεί λα βιάςεη ηνλ δηαθεκηζηή εθόζνλ απνζπά ηελ πξνζνρή
πεξηζζόηεξν ζηελ επηζήκαλζε παξά ζην δηαθεκηδόκελν πξντόλ. Απηό κπνξεί λα έρεη θαη
σο απνηέιεζκα πην αξλεηηθή ζηάζε εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε.
Σέινο, έξεπλα ησλ Wojdynski & Evans (2015) είρε σο ζπκπέξαζκα πσο κία επηζήκαλζε ε
νπνία βξίζθεηαη πην θνληά πξνο ηε κέζε ελόο θεηκέλνπ έθεξε θαιύηεξα απνηειέζκαηα γηα
ηελ αλαγλώξηζε δηαθεκίζεσλ από ηνπο θαηαλαισηέο, από όηη επηζεκάλζεηο ζηελ αξρή ή
ην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ. Δίλαη ινγηθά ηα επξήκαηα απηά, θαζώο γηα λα αλαγλσξηζηεί κία
δηαθήκηζε ε νπνία έρεη ελζσκαησζεί πιήξσο ζην θείκελν, ν ρξήζηεο πξέπεη λα
παξαηεξήζεη θαη λα δηαβάζεη ηε ζρεηηθή επηζήκαλζε πνπ ηνλ ελεκεξώλεη γηα ηε θύζε ηνπ
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πεξηερνκέλνπ. πλήζσο, όλησο ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ, αγλνεί ηελ αξρή θαη ην ηέινο
ηνπ ηζηόηνπνπ θαη εζηηάδεη ζην κεζαίν κέξνο ηνπ.
Φαίλεηαη ινηπόλ, πσο ε επηζήκαλζε νθείιεη λα αθνινπζεί θάπνηα πξόηππα ζρεηηθά κε ην
κέγεζόο ηεο, ηα ρξώκαηα, ην κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο ηεο αιιά θαη ην πνύ ζα ηνπνζεηεζεί
ζε ζρέζε κε ηελ δηαθήκηζε.

2.5 Δπίινγνο θεθαιαίνπ
Δίλαη ύςηζηεο ζεκαζίαο ε ελεκέξσζε ησλ ρξεζηώλ θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο ζε ζέκαηα
ρξήζεο ηνπ ίληεξλεη θαη απόθηεζεο αξθεηήο γλώζεο γηα λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
δηαρσξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή είδεζε ζε κία ηζηνζειίδα, από κία δηαθήκηζε. Δηδηθά ζε
ζέκαηα δεκνζηνγξαθίαο, ε θνηλσληθή επζύλε πνπ νθείινπλ λα ηεξνύλ νη εηδεζενγξαθηθέο
πεγέο θαίλεηαη λα κελ ιακβάλεηαη πιένλ ζνβαξά ππόςηλ ζε ζύγθξηζε κε παιαηόηεξνπ, πην
μεθάζαξνπ ηύπνπ δηαθεκίζεσλ. πλεπώο, ηα άηνκα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από πηζαλέο
«ςεύηηθεο» εηδήζεηο ζθνπόο ησλ νπνίσλ είλαη ε πξνώζεζε θάπνηνπ πξντόληνο.
Οη λνκνζεζία αθήλεη πεξηζώξηα ζε δηαθεκηζηέο λα εθκεηαιιεύνληαη ιεπηνκέξεηεο όπσο ην
κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο επηζεκάλζεσλ ησλ δηαθεκίζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ αλάγθε
γηα επεμεξγαζία πηζαλώο αλαρξνληζκέλσλ λόκσλ γηα ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ησλ
θαηαλαισηώλ.
Όζνλ αθνξά ην persuasion knowledge, ε native advertising κπνξεί λα κελ αλαγλσξηζηεί
από ηνπο θαηαλαισηέο κε ζπλέπεηα λα κελ ρξεζηκνπνηνύλ απηνί κεραληζκνύο άκπλαο νη
νπνίνη ζα είραλ ελεξγνπνηεζεί κε παιαηόηεξσλ, πην μεθάζαξσλ ηύπσλ δηαθεκίζεσλ, όπσο
θάπνηα δηαθήκηζε ηύπνπ banner.
Δίλαη ζεκαληηθή επίζεο ε ρξήζε μεθάζαξσλ ιέμεσλ όπσο «Γηαθήκηζε» ζηελ επηζήκαλζε
θαζώο εαλ ρξεζηκνπνηεζεί αλη’ απηνύ, γηα παξάδεηγκα, ε θξάζε «Παξνπζηάδεηαη από»,
είλαη ινγηθό έλαο κέζνο ρξήζηεο λα κελ θαηαιάβεη πσο πξόθεηηαη γηα πεξηερόκελν ην
νπνίν εκπεξηέρεη δηαθήκηζε. Απηό κπνξεί λα βιάςεη θαη ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, θαζώο ε
θαζπζηεξεκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε από ηνλ θαηαλαισηή πσο απηό πνπ αληηθξύδεη έρεη σο
ζθνπό λα ηνλ πείζεη γηα ηελ αγνξά θάπνηνπ πξντόληνο ή ππεξεζίαο, ζα έρεη αξλεηηθά
απνηειέζκαηα.

30

Βηβιηνγξαθία θεθαιαίνπ
Campbell, C. & Grimm, P. (2019) The Challenges Native Advertising Poses: Exploring
Potential Federal Trade Commission Responses and Identifying Research Needs. Journal of
Public Policy & Marketing. 38 (1), 110-123.
Campbell, C. & Evans N. (2018) The Role of a Companion Banner and Sponsorship
Transparency in Recognizing and Evaluating Article-style Native Advertising. Journal of
Interactive Marketing. 43, 17–32.
Jung, A. & Heo, J. (2019) Ad Disclosure vs. Ad Recognition: How Persuasion Knowledge
Influences Native Advertising Evaluation. Journal of Interactive Advertising. 19 (1), 1 - 14.
Available from: DOI: 10.1080/15252019.2018.1520661.
Wen, T., Kim, E., Wu, L. & Dodoo N. (2019) Activating persuasion knowledge in native
advertising: the influence of cognitive load and disclosure language. International Journal of
Advertising. 39 (1), 74 - 93.
Schauster, E., Ferrucci, P. & Neill, M. (2016) Native Advertising Is the New Journalism:
How Deception Affects Social Responsibility. American Behavioral Scientist. 60 (12), 1-17.
Windels, K & Porter, L. (2019) Examining Consumers’ Recognition of Native and Banner
Advertising on News Website Home Pages. Journal of Interactive Advertising. 20 (1), 1-16.
Wojdynski, B. & Nathaniel, E. (2015) Going Native: Effects of Disclosure Position and
Language on the Recognition and Evaluation of Online Native Advertising. Journal of
Advertising. 45 (2), 157 - 168.

Wojdynski, B. (2016) The Deceptiveness of Sponsored News Articles: How Readers
Recognize and Perceive Native Advertising. American Behavioral Scientist. 60 (12), 14751491.
Wojdynski, B., Bang, H., Beib, K., Jefferson, B., Choi, D. & Malson, J. (2017) Building a
Better Native Advertising Disclosure. Journal of Interactive Advertising. 17 (2), 150-161.
Wojdynski, B. & Evans, N. (2015) Going Native: Effects of Disclosure Position and
Language on the Recognition and Evaluation of Online Native Advertising. Journal of
Advertising. 45 (2), 157-168.
Wojdynski, B. & Evans, N. (2019) The Covert Advertising Recognition and Effects
(CARE) model: Processes of persuasion in native advertising and other masked formats.
International Journal of Advertising. 39 (1), 4-31

31

Youn, S. & Kim, S. (2019) Newsfeed native advertising on Facebook: young millennials’
knowledge, pet peeves, reactance and ad avoidance. International Journal of Advertising. 38
(6), 661-683.

32

Κεθάιαην 3
3.1 Native Advertising θαη επίδξαζε ζηνλ θαηαλαιωηή
Μία δηαθήκηζε έρεη θπζηθά σο ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο επηρείξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα
ηελ πώιεζε ησλ αγαζώλ πνπ απηή πξνζθέξεη. Σν κάξθέηηλγθ απνηειεί επηζηήκε θαζώο
ζπλδπάδεη ηνκείο όπσο ε ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηή, γλώζε ζερηηθά κε ηελ επίδξαζε
ζπγθεθξηκέλσλ νπηηθώλ ή θαη αθνπζηηθώλ εξεζηζκάησλ ζην άηνκν, ππαθνή ζε λνκνζεζίεο
αιιά θαη εζηθή όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν πξνώζεζεο ελόο πξντόληνο. Όηαλ πξόθεηηαη γηα κία
native advertising, έλαο ζρεηηθά θαηλνύξηνο ηνκέαο γηα ηνλ θιάδν ηνπ κάξθεηηλγθ, γηα ηηο
θπβεξλήζεηο πνπ νθείινπλ λα πξνζηαηεύνπλ ηνπο πνιίηεο ηνπο κε ηελ λνκνζεζία, γηα ηνπο
ηδηνθηήηεο ηζηόηνπσλ αιιά θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ θαηαλαισηή, είλαη ζεκαληηθό λα
δηεξεπλεζεί ην πώο επηδξά απηή ζηνλ ηειηθό δέθηε, δειαδή ηνλ θαηαλαισηή. ύκθσλα κε
ηνπο Wojdynski & Evans (2015), ε γλώζε ζρεηηθά κε ην ζέκα είλαη αθόκε ειιεηπήο.
Τπάξρνπλ αθόκε βαζηθέο εξσηήζεηο όπσο: Μπνξεί όλησο ν κέζνο θαηαλαισηήο λα
αλαγλσξίζεη απνηειεζκαηηθά κία native advertisng θαη εαλ λαη, αιιάδεη ε ζηάζε ηνπο πξνο
ην πεξηερόκελν ηεο; Φαίλεηαη λα είλαη βαζηθό ζηνηρείν ε νξζή επηζήκαλζε λα βξίζθεηαη
ζην νπηηθό πεδίν ηνπ θαηαλαισηή έηζη ώζηε λα κελ αηζζάλεηαη απηόο πσο παξαπιαλείηαη.
Φαίλεηαη λα ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα κε ηα νπνία έλα άηνκν αληηκεησπίδεη
ην πεξηερόκελν πνπ αλαγλσξίδεη σο δηαθεκηζηηθό: ην πξώην είλαη ην απηόκαην θαη
ελζηηθηώδεο, ελώ ην δεύηεξν έρεη λα θάλεη κε πην πξνζεθηηθή αλάιπζε θαη ζεώξεζε.
Παξειζνληηθέο εκπεηξίεο ηηο νπνίεο ν θαηαλαισηήο έρεη αθνκηώζεη, ηνλ νδεγνύλ ζηε
δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα λέεο πιεξνθνξίεο. Οη πηζαλέο αληηδξάζεηο ηνπ κέζνπ
θαηαλαισηή ζα είλαη είηε λα αγλνήζεη ην πεξηερόκελν κόιηο αληηιεθζεί πσο πξόθεηηαη γηα
δηαθήκίζε, είηε κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα επηεηξεκαηνινγήζεη κε ινγηθή θαηά ηνπ
πεξηερνκέλνπ. Έξεπλεο πάλησο έρνπλ δείμεη πσο πάλσ από ην 40% ησλ θαηαλαισηώλ ζηηο
Η.Π.Α. θαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία έρνπλ αηζζαλζεί απνγνεηεπκέλνη θαη παξαπιαλεκέλνη
από ηελ native advertising θαη πσο ε πιεηνςεθία δελ εκπηζηεύεηαη πεξηερόκελν ην νπνίν
είλαη ρνξεγεκέλν από θάπνηα κάξθα, εηδηθά θαηαλαισηέο κε πςειό βαζκό ζθεπηηθηζκνύ
πξνο ηηο δηαθεκίζεηο (Wojdynski & Evans, 2019).
Τπάξρεη έλα θαηλόκελν, θαηά ην νπνίν έλαο ρξήζηεο έρεη ηε ζπλήζεηα λα απνθεύγεη
νπηηθά ηηο δηαθεκίζεηο banner θαη έηζη νη δηαθεκηζηέο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ
native advertising σο ηξόπν λα πξνσζήζνπλ ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο
θαηαλαισηέο. Απηό βέβαηα δελ έρεη θαηαθέξεη λα εμαιείςεη ηνλ ζθεπηηθηζκό ησλ
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θαηαλαισηώλ πξνο δηαθεκηζηηθό πεξηερόκελν, αληηζέησο ηνπο σζεί πεξηζζόηεξν πξνο
απηόλ, θαζώο νη native advertising κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ παξαπιαλεηηθέο θαη έηζη λα
κελ θαηαθέξνπλ λα πείζνπλ ην άηνκν λα αζρνιεζεί πεξαηηέξσ κε ην πεξηερόκελό ηνπο.
Φαίλεηαη όκσο πσο έθεβνη θαη άηνκα κε ρακειόηεξν δείθηε λνεκνζύλεο δελ έρνπλ απηόλ
ηνλ ζθεπηηθηζκό ζε επαξθή βαζκό έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα θξίλνπλ θξηηηθά ηηο
δηαθεκίζεηο πνπ ζπλαληνύλ. Δηδηθά ζε πεξηπηώζεηο ύπαξμεο δηαθεκίζεσλ ζε
εηδεζενγξαθηθνύο ηζηόηνπνπο, νη δεκνζηνγξάθνη αιιά θαη επαγγεικαηίεο ζηνλ ρώξν ηεο
δηαθήκηζεο, αλεζπρνύλ γηα ηελ εκπηζηνζύλε ησλ θαηαλαισηώλ πξνο απηνύο αιιά θαη
πξνο ηε δεκνζηνγξαθία γεληθόηεξα σο κέζν ελεκέξσζεο, ιόγσ ηεο δηαθξηηηθήο θύζεο ηεο
native advertising (Windels & Porter, 2019).Οη άλζξσπνη πνπ είλαη ζθεπηηθηζηέο ζην ζέκα
ησλ δηαθεκίζεσλ κπνξεί λα ηηο αγλνήζνπλ, αθνύ θπζηθά ηηο αλαγλσξίζνπλ, θαη λα
απνθηήζνπλ θαη αξλεηηθή ζηάζε πξνο απηέο αιιά θαη ηελ κάξθα ή ηα πξντόληα πνπ απηέο
εθπξνζσπνύλ. Η αξλεηηθή όκσο επίδξαζε ηεο native advertising ζηελ δεκνζηνγξαθία,
είλαη ζνβαξό θαηλόκελν θαη θαίλεηαη πσο ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζηε κέζε ηνπ πνιέκνπ
κεηαμύ ησλ δηαθεκηζηώλ ηνπο νπνίνπο ζπκθέξεη ε θαηάζηαζε θαη ησλ νξγαληζκώλ πνπ
πξνζπαζνύλ λα πξνζηαηέςνπλ ην αγνξαζηηθό θνηλό. Κάηη ηέηνην είλαη ινγηθό θαζώο ην
δηαδίθηπν δελ δηέπεηαη από ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο κνξθνπνίεζεο κε απνηέιεζκα ηε
ζύγρπζε θαη ησλ δεκηνπξγώλ ηζηόηνπσλ αιιά θαη ησλ θαηαλαισηώλ πνπ ην
ρξεζηκνπνηνύλ.
Δθόζνλ ε νκνηόηεηα κεηαμύ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηόηνπνπ κε ηε δηαθήκηζε είλαη
κεγάιε, ππάξρεη ακθηβνιία πσο δηαθξίλεηαη κε ηελ απαηηνύκελε επθνιία από ηνπο
θαηαλαισηέο. Όηαλ όκσο ν θαηαλαισηήο πξνβεί ζε αλαγλώξηζε πσο ην πεξηερόκελν είλαη
δηαθεκηζηηθό, σζείηαη απηόκαηα λα ιάβεη ακπληηθή ζηάζε πξνο ην κήλπκα θαη λα είλαη πην
πξνζεθηηθνί. Απηνί ε πξνζνρή θαη νη άκπλεο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο ζηελ native
advertising, πεξηζζόηεξν από θάζε άιιν πεξηερόκελν ζην δηαδίθηπν, θαζώο νη ζπληάθηεο
ηεο ηζηνζειίδαο έρνπλ ζθνπό ην νηθνλνκηθό θέξδνο πξνβάιινληαο ηηο δηαθεκίζεηο απηέο
κε ηξόπν πνπ λα κε δείρλεη κεηνλεθηήκαηα (Wojdynski, 2016). Όπσο θαη ζε άιιεο
πεξηπηώζεηο πηζαλόλ παξαπιαλεηηθνύ πεξηερνκέλνπ, νη native advertising κεηώλνπλ όζν ην
δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ηα αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ παξαπιάλεζε
ηνπ αγνξαζηηθνύ θνηλνύ. Βέβαηα, ν θάζε άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηελ
παξαπιάλεζε θαη έηζη κία ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε κπνξεί λα επηθέξεη δηαθνξεηηθέο
απόςεηο, αλαιόγσο ην άηνκν πνπ ηε βιέπεη.
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Καζώο ε native advertising εζηηάδεη ζηελ έληαμε ηεο δηαθήκηζεο ζην πεξηερόκελν ηνπ
ηζηόηνπνπ θαη ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο απνηειεί κεξηθέο θνξέο πξόθιεζε γηα ηνλ ρξήζηε,
όηαλ απηή ζπκβεί, ππάξρεη έλα επξύ θάζκα αληηδξάζεσλ πνπ κπνξνύλ λα ιάβνπλ ρώξα.
Από ηελ αξρηθή αληίδξαζε πνπ είλαη ε αλαγλώξηζε ή όρη ηεο κάξθαο θαη ηνπ πξντόληνο
πνπ δηαθεκίδεηαη κέρξη θαη ηε ζηάζε πνπ ζα πάξεη ν θαηαλαισηήο ζρεηηθά κε ην αλ ζα
πξνβεί ζε αγνξά, ζε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο αιιά θαη ην πώο ζα αηζζαλζεί πξνο ηε
κάξθα θαη ην κέζν, ζα αλαιπζνύλ παξαθάησ.
Τπάξρεη ινηπόλ δηραζκόο απόςεσλ ησλ εηδηθώλ ζην ζέκα ηνπ πώο επεξεάδεη ε native
advertising ηνλ θαηαλαισηή. Οη αηζηόδνμνη είλαη νη δηαθεκηζηέο θαη νη ζπληάθηεο
ηζηόηνπσλ θαζώο ζεσξνύλ πσο ε ύπαξμε κίαο δηαθξηηηθήο δηαθήκηζεο ζην πεξηερόκελν
πνπ δηαβάδεη ν ρξήζηεο, ζα νδεγήζεη ζην λα αζρνιεζεί κε απηήλ παξαπάλσ ρξόλν, ελώ νη
θξηηηθνί είλαη αθαδεκατθνί, ζπλήγνξνη θαηαλαισηώλ, αθόκε θαη θάπνηνη πνπ έρνπλ
πξαθηηθή εκπεηξία κε ηελ native advertising, νη νπνίνη πηζηεύνπλ πσο ηέηνηνπ είδνπο
δηαθεκίζεηο νδεγνύλ ζε παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή (Wojdynski et al, 2017).

3.2 Native Advertising θαη Brand Recognition
Η Brand recognition (αλαγλώξηζε κάξθαο) ζηελ native advertising, δελ είλαη θάηη άιιν
από ηελ ηθαλόηεηα ελόο θαηαλαισηή λα αλαγλσξίζεη ην ινγόηππν κίαο κάξθαο θαη θαηά
ζπλέπεηα ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ απηή πξνζθέξεη. ην κάξθεηηλγθ είλαη
ζεκαληηθόο απηόο ν ηνκέαο, θαζώο κία κάξθα αληηπξνζσπεύεη κία νιόθιεξε ζεηξά
πξντόλησλ ή θαη ππεξεζηώλ θαη είλαη κεγάιν πιενλέθηεκα ε εύθνιε αλαγλώξηζε από ην
θαηαλαισηηθό θνηλό. Από έξεπλεο θαίλεηαη πσο κία native advertising ειθύεη πεξηζζόηεξε
πξνζνρή από κία παιαηόηεξνπ είδνπο, όπσο νη δηαθεκίζεηο ηύπνπ banner κε απνηέιεζκα
λα απμάλεηαη ε αλαγλσξηζηκόηεηα ηνπ brand (Windels & Porter, 2019). ηελ native
advertising, ζηελ νπνία πνιιέο θνξέο ν ρξήζηεο δελ αλαγλσξίδεη θαλ πσο ην πεξηερόκελν
πνπ αληηθξίδεη είλαη δηαθεκηζηηθό, κία κάξθα γηα λα πξνσζεζεί πξέπεη λα είλαη εύθνια
αλαγλσξίζηκε από ην θνηλό. Σν εξώηεκα ινηπόλ είλαη: πώο ζπλδέεηαη κία native
advertising κε ηελ brand recognition;
Μία ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ησλ δηαθεκηζηώλ είλαη ε ζύλδεζε ηεο ίδηαο ηεο κάξθαο κε
θάπνηνλ εθπξόζσπό ηεο. Απηόο ν εθπξόζσπνο κπνξεί λα είλαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Γηαδηθηύνπ έλαο δηάζεκνο, θάπνηνο κε επηξξνή ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο αιιά θαη
θάπνηνο πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηελ ρξεζηκόηεηα ησλ πξντόλησλ ή ησλ ππεξεζηώλ πνπ
πξνζθέξεη έλα brand. ύκθσλα κε ηνπο Kim et al (2017) ε επηινγή απηνύ ηνπ
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εθπξνζώπνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ην πώο αληηιακβάλεηαη έλαο θαηαλαισηήο ηε δηαθήκηζε
αιιά θαη ηελ άπνςε πνπ ζα ζρεκαηίζεη ζρεηηθά κε ηελ κάξθα. Η εκπηζηνζύλε πνπ εκπλέεη
έλα άηνκν όηαλ δηαθεκίδεη έλα πξντόλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ
αγνξαζηηθνύ θνηλνύ. Δαλ δειαδή ν εθπξόζσπνο έρεη ζεηηθά γηα ηνλ θαηαλαισηή ζηνηρεία,
ηόηε ην κήλπκα πεξλάεη επηηπρώο θαη θπζηθά έλα βαζηθό ζεηηθό ζηνηρείν απνηειεί ε
εηιηθξίλεηα θαη ε γλώζε πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηαθεκίδεηαη. Φαίλεηαη επίζεο πσο έλα
άηνκν όηαλ είλαη ειθπζηηθό κπνξεί λα πεξάζεη ην δηαθεκηζηηθό κήλπκα κε κεγαιύηεξε
επηηπρία. Αθόκε θαη ηα πηζηεύσ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή κπνξνύλ κε απηόλ
ηνλ ηξόπν λα αιιάμνπλ. Έηζη, ε επηινγή ελόο εθπξνζώπνπ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία,
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθέο

εληππώζεηο

ζηνλ

θαηαλαισηή,

αιιά θαη ε

αλαγλσξηζηκόηεηα κίαο κάξθαο λα είλαη πην εύθνιε θαη γξήγνξε, εηδηθά όηαλ απηή έρεη
ζπλδηαζηεί ζην κπαιό ελόο αληζξώπνπ κε θάπνην επράξηζην θαη δηάζεκν άηνκν.
Οη Aribarg & Schwartz (2019) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ brand recognition
από ηνπο θαηαλαισηέο. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ην ηδαληθό γηα ηνπο δηαθεκηζηέο
αιιά θαη ηνπο θαηόρνπο ησλ ηζηόηνπσλ ζα ήηαλ ε ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ «θιηθ» πνπ ζα
θάλεη έλαο θαηαλαισηήο ζε δηαθεκίζεηο κε ηελ δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ πξνο ηελ
εγθπξόηεηα ηνπ ηζηόηνπνπ αιιά θαη ησλ ζθνπώλ ηνπ. Παξόια απηά, θαίλεηαη πσο απηή ε
ηζνξξνπία δελ είλαη δπλαηή θαη εθόζνλ ππάξρεη ε δηαθήκηζε, θαιό ζα ήηαλ λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ μεθάζαξε ε επηζήκαλζε γηα λα απνθεπρζεί ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ
θαηαλαισηώλ όηαλ αλαγλσξίδνπλ ηελ κάξθα. Δίλαη ινγηθό λα παηεζεί έλαο ζύλδεζκνο
όηαλ πξόθεηηαη γηα native advertising, όκσο νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ε native
advertising δελ πξνσζεί ηδηαίηεξα επηηπρεκέλα ην brand recognition. Γηα ηνλ ιόγν απηό
πξνηείλνπλ ηελ απνθπγή ππεξβνιήο θαη από ηνπο δηαθεκηζηέο, γηα λα κελ βιάςνπλ ην
brand ηνπο, αιιά θαη από ηνπο θαηόρνπο ησλ ηζηόηνπσλ, έηζη ώζηε λα κελ ράζνπλ ρξήζηεο
ιόγσ ηνπ βξαρππξόζεζκνπ θέξδνπο ηεο native advertising. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλάο ηνπο δελ ζπλδένπλ ζεηηθά ηελ native advertising κε ηελ αλαγλώξηζε κάξθαο αιιά
θαη

κε

ηελ

καθξνπξόζεζκε

παξακνλή

ηεο

ζηελ

κλήκε

ησλ

θαηαλαισηώλ.

Υξεζηκνπνηώληαο ηερλνινγίαο παξαθνινύζεζεο βιέκκαηνο δηαπίζησζαλ πσο πην
παξαδνζηαθνί ηξόπνη δηαθήκηζεο βνεζνύλ πεξηζζόηεξν ζην ζέκα ηεο brand recognition,
θαζώο ε κάξθα θαηέρεη πην εμέρνπζα ζέζε ζε απηέο. Η ιύζε ηνπο είλαη ε ρξήζε πην
μεθάζαξεο επηζήκαλζεο, ε νπνία κπνξεί λα βιάςεη ηα «θιηθ» πάλσ ζηνλ ζύλδεζκν ηεο
δηαθήκηζεο, δεκηνπξγεί όκσο θαιύηεξα απνηειέζκαηα όηαλ πξόθεηηαη γηα αλαγλώξηζε ηεο
κάξθαο από ηνλ θαηαλαισηή.
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3.3 Native Advertising θαη Ad Recognition
Η Ad Recognition (αλαγλώξηζε δηαθήκηζεο), είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ θαηαλαισηή λα
θαηαιάβεη πσο ην πεξηερόκελν πνπ βιέπεη απνηειεί πξνσζεηηθή ελέξγεηα. πλδέεηαη
άκεζα κε ηελ native advertising, θαζώο είλαη εύθνιε ε ζύγρπζε κίαο πξαγκαηηθήο είδεζεο
κε ηε δηαθήκηζε ιόγσ ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο πνπ απηή θαηέρεη. Δθόζνλ κία εγγελήο
δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηεί ην ηξηγύξσ πεξηβάιινλ ηεο γηα λα εληαρζεί απξόζθνπα ζε απηό,
έλαο κέζνο ρξήζηεο, εηδηθά εαλ δελ έρεη εκπεηξία ζηελ πινήγεζε ηνπ ίληεξλεη, κπνξεί λα
κελ δηαρσξίζεη ηε δηαθήκηζε από ην ππόινηπν πεξηερόκελν κίαο ηζηνζειίδαο. Ο
Wojdynski (2016) εμεγεί πσο ε ηθαλόηεηα ηνπ θαηαλαισηή λα αλαγλσξίζεη ή όρη ηε
δηαθήκηζε, επεξεάδεη άκεζα ην πώο ζα ηελ αληηκεησπίζεη θαη ηη ζηάζε ζα δηαηεξήζεη, ελώ
παξαζέηεη πσο ε ύπαξμε επηζήκαλζεο δελ ζεκαίλεη απηόκαηα θαη ην όηη ζα ππάξμεη ad
recognition.
Καζώο ε native advertising απνηειεί ζρεηηθά θαηλνύξην ηύπν δηαθήκηζεο, δελ ππάξρνπλ
μεθάζαξνη όξνη ηνπ πώο απηή νθείιεη λα παξνπζηάδεηαη, λα ηνπνζεηείηαη αιιά θαη λα
επηζεκαίλεηαη. Έηζη, ν θάζε δηαθεκηζηήο ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο θαηόρνπο ησλ ηζηόηνπσλ,
απνθαζίδεη γηα ηα παξαπάλσ, κε απνηέιεζκα νη θαηαλαισηέο λα δπζθνιεύνληαη λα
αλαγλσξίζνπλ ηε δηαθήκηζε αθνύ θάζε κία πνπ ζπλαληνύλ κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθό
ραξαθηήξα. Φαίλεηαη πσο νη λεόηεξνη θαη κε θαιύηεξε εθπαίδεπζε θαηαλαισηέο
αλαγλσξίδνπλ πην έπθνια ηελ native advertising, παξόια απηά αθόκε θαη απηνί
δπζθνιεύνληαη πνιιέο θνξέο. Αθόκα θαη άηνκα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ηηο δηαθεκίζεηο
κε ζθεπηηθηζκό θαζώο γλσξίδνπλ ηηο ηαθηηθέο πνπ αθνινπζνύλ νη δηαθεκηζηέο, δελ
κπνξνύλ λα δηαρσξίζνπλ κία δηαθήκηζε από ην πξαγκαηηθό πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο
ή ηεο πιαηθόξκαο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (Windels & Porter, 2019). Δαλ θάπνηνο
αλαινγηζηεί παιηνύ ηύπνπ δηαθεκίζεηο όπσο απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη σο banner ζηηο
άθξεο ησλ ηζηόηνπσλ, νη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο έρνπλ ζπλεζίζεη ηελ ύπαξμή ηνπο θαη
απιώο ηηο αγλννύλ ζπλήζσο. Όηαλ όκσο δελ κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα
δηαρσξίζνπλ ην πεξηερόκελν κίαο ηζηνζειίδαο ηεο νπνίαο ην πεξηερόκελν πινεγνύληαη,
πώο ζα έρνπλ ηελ επηινγή λα αγλνήζνπλ δηαθεκίζεηο, εηδηθά απηέο πνπ δελ ηνπο
ελδηαθέξνπλ;
Με ηελ αλαγλώξηζε ηεο δηαθήκηζεο από ηνλ θαηαλαισηή απμάλεηαη ε αξλεηηθή ηνπ ζηάζε
πξνο απηήλ αιιά θαη πξνο ηνλ ππεύζπλν πνπ ηνπο ηελ παξνπζηάδεη. Όηαλ δελ
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αλαγλσξηζηεί ην δηαθεκηζηηθό κήλπκα, ην ιακβάλνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο σο θπζηθό
κέξνο ηνπ ηζηόηνπνπ, δειαδή σο κία απιή δεκνζίεπζε ζην Facebook ή κέξνο ηνπ άξζξνπ
ηνπ νπνίνπ δηαβάδνπλ. Φαίλεηαη έηζη πσο ζεηηθέο αληηδξάζεηο ζρεηηθά κε ηελ native
advertising ππάξρνπλ σο επί ην πιείζηνλ, όηαλ νη ρξήζηεο δελ αλαγλσξίδνπλ ηε
δηαθήκηζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε πνιινί θαηαλαισηέο αληηκεησπίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο
δηαθεκίζεηο σο αλήζηθεο θαη παξαπιαλεηηθέο. (Wojdynski & Evans, 2019). Μία ηέηνηα
αληίδξαζε είλαη ινγηθή, θαζώο ε native advertising δελ κνηάδεη κε ηα παιαηόηεξα είδε
δηαθεκίζεσλ ηα νπνία ήηαλ επθνιόηεξα λα δηαρσξηζηνύλ από ην βαζηθό πεξηερόκελν κίαο
ηζηνζειίδαο. Οη Wojdynski & Evans (2019) αλαθάιπςαλ επίζεο πσο ξόιν παίδεη θαη ε
ειηθία ησλ ρξεζηώλ, θαζώο παηδηά ειηθίαο 9-10 ρξνλώλ θαη πάλσ αληηιακβάλνληαη
νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε, ελώ ε πην αθξηβήο θαηαλόεζε επέξρεηαη κεηά ηα 30.
Οη Wen et al (2019) παξαζέηνπλ ην επηπξόζζεην επηρείξεκα ζρεηηθά κε ηηο γλσζηηθέο
ηθαλόηεηεο ηνπ ρξήζηε ζε κία δεδνκέλε ζηηγκή θαη πσο ε κεησκέλε αληίιεςε κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε κε αλαγλώξηζε κίαο δηαθήκηζεο. Έηζη έλα άηνκν ην νπνίν βξίζθεηαη, γηα
παξάδεηγκα, ζε έλαλ πνιπζύρλαζην ρώξν θαη ε πξνζνρή ηνπ δηαζπάηαη ζπλερώο είλαη
ιηγόηεξν πηζαλό λα αλαγλσξίζεη κία native advertising θαζώο νη γλσζηηθέο ηνπ
δπλαηόηεηεο είλαη ππεξθνξησκέλεο εθείλε ηε ζηηγκή κε ην ηξηγύξσ πεξηβάιινλ ηνπ. Σν
ίδην ηζρύεη θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ν ρξήζηεο έρεη ππνζηεί ππεξθόξησζε πιεξνθνξίαο από
ηελ ππεξβνιηθή ίζσο αλάγλσζε άξζξσλ ή παξαθνινύζεζε βίληεν.
Δίλαη θπζηνινγηθό πσο εαλ θαηαθέξεη λα θάλεη ην δηαρσξηζκό, ε εληύπσζε πνπ ηνπ
αθήλεη θαη ην κέζν αιιά θαη ε κάξθα πνπ δηαθεκίδεηαη είλαη θαηά βάζε αξλεηηθή, θαζώο
κπνξεί λα ληώζεη πσο είλαη απόπεηξα παξαπιάλεζεο θαη από ηνπο δύν, από ηνλ θάηνρν ηνπ
κέζνπ αιιά θαη από ηελ επηρείξεζε πνπ πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη κε «ύπνπιν» γηα ηνλ
θαηαλαισηή ηξόπν γηα ηελ ρξεζηκόηεηα ηνπ brand ηεο. Φαίλεηαη λα ππάξρεη ζύλδεζε κε
ηνλ ηξόπν επηζήκαλζεο θαη ηνπ θαηά πόζν ε δηαθήκηζε ζα αλαγλσξηζηεί από ηνλ
θαηαλαισηή θαη πσο απηή ε αλαγλώξηζε ζα επηθέξεη ζθεπηηθηζκό από κέξνπο ηνπο θαη πην
θξηηηθή αλάιπζε ησλ ζηόρσλ ηεο δηαθήκηζεο, κία δειαδή αξλεηηθόηεξε ζηάζε
(Wojdynski & Evans, 2015). Ίζσο ινηπόλ ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν ε επηζήκαλζε λα πεξηέρεη
γιώζζα ε νπνία λα θάλεη θαηαλνεηό ζηνλ ρξήζηε πσο ην πεξηερόκελν πνπ αληηθξύδεη
είλαη δηαθεκηζηηθό.
ύκθσλα κε ηνπο Cambell & Evans (2018), όηαλ ν ρξήζηεο θαηαιάβεη πσο ην
πεξηερόκελν ζην νπνίν πεξηεγείηαη είλαη θαηά κέξνο ηνπ δηαθεκηζηηθό, κεηώλεηαη αηζζεηά
38

ε γλώκε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ νξζόηεηα ηνπ θεηκέλνπ ή βίληεν πνπ παξαθνινπζεί θαη
αξρίδεη λα ακθηζβεηεί ηνλ ζθνπό ηεο πεγήο απηήο. ίγνπξα ε μεθάζαξε ελεκέξσζε ηνπ
θαηαλαισηή σο πξνο ην εαλ απηό πνπ βιέπνπλ είλαη δηαθήκηζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή
από ηελ έιιεηςε ηέηνηαο ζαθήο ελεκέξσζεο. Βάζε ησλ εξεπλώλ ηνπο, ην ίδην απνηέιεζκα
θέξεη ε ρξήζε ελόο ζπλνδεπηηθνύ banner. Απηό έρεη σο ζθνπό ηελ αλαγλώξηζε από κεξηάο
ησλ θαηαλαισηώλ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη σο απνηέιεζκα ηελ ζπλεηδεηή ηνπο επηινγή σο
πξνο ηελ αγνξά ή όρη ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηαη.
Η ακθηζβήηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην νπνίν ππάξρεη κία native advertising είλαη έλαο
ινγηθόο ακπληηθόο κεραληζκόο ελόο θαηαλαισηή, εηδηθά εαλ θάπνηνο ιάβεη ππόςηλ ην
γεγνλόο πσο θαζεκεξηλά έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα ιάβεη ηεξάζηην όγθν πιεξνθνξηώλ θαη
πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ θαη θάπνηεο από απηέο δελ είλαη έκπηζηεο θαη έρνπλ ζηόρν ηελ
παξαπιάλεζε ηνπ. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν, έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη δύζπηζην όηαλ
ζπλαληήζεη κία δηαθήκηζε ζηε κέζε ηνπ άξζξνπ πνπ δηαβάδεη, γηα παξάδεηγκα.
Βέβαηα, ε αλαγλώξηζε από κεξηάο ηνπ ρξήζηε κίαο πξνώζεζεο κέζσ native advertising,
δελ ζεκαίλεη θαη ηελ απεπζείαο απόξξηςε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πξνσζεί ε δηαθήκηζε.
Φαίλεηαη από έξεπλα ησλ Hayes et al (2019), πσο έρεη ζεκαζία θαη ε ζρεηηθόηεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ κε ηνλ ίδην ηνλ θαηαλαισηή. Δαλ νη αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ
ζπκπείπηνπλ κε απηό πνπ δηαθεκίδεηαη, ηόηε είλαη πνιύ πηζαλόηεξν λα αζρνιεζεί θαη λα
ςάμεη πεξαηηέξσ ηε κάξθα αιιά θαη ηα πξντόληα πνπ απηή πξνζθέξεη. ηελ ζεηηθή
αληίδξαζε ζπκβάιιεη επίζεο ην θαηά πόζν ε κάξθα ζεσξείηαη έκπηζηε από ηνπο
θαηαλαισηέο θαη νη άκπλεο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο ρξήζηεο αλαγλσξίδνληαο πσο βιέπεη
κία δηαθήκηζε «πέθηνπλ» επθνιόηεξα. Έλα brand ην νπνίν έρεη δπλακώζεη ηε ζρέζε ηνπ
κε ηνπο πειάηεο ηνπ κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθώλ ηνπο αιιά θαη κε ηελ
εκπηζηνζύλε πνπ ηνπο εκπλέεη, είλαη ινγηθό λα πξνηηκεζεί από απηνύο.

3.4 Native Advertising θαη Brand Attitude
Πξηλ ηε δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη, νη πην ζπλεζηζκέλνη ηξόπνη αλακεηάδνζεο κίαο
πιεξνθνξίαο ήηαλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο όπσο ε ηειεόξαζε, νη εθεκεξίδεο, αθόκε
θαη ην ξαδηόθσλν. Πώο όκσο έλα brand κπνξνύζε θαη κπνξεί λα πείζεη ηνλ θαηαλαισηή
πσο απηό είλαη άμην εκπηζηνζύλεο θαη πσο ηα δηθά ηνπ πξντόληα ή ππεξεζίεο απνηεινύλ
ηελ θαιύηεξε ιύζε γηα ηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ελόο αηόκνπ; Η ζεκεξηλή
επηρεηξεκαηηθόηεηα, όπσο θαη ηόηε, δηέπεηαη από ζπλερή αληαγσληζκό. Τπάξρνπλ δεθάδεο
brands πνπ ππόζρνληαη ηα ίδηα απνηειέζκαηα.
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Έλα παξάδεηγκα γηα έλαλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έλαο θαηαλαισηήο κπνξεί λα επηιέμεη έλα
πξντόλ θαη όρη θάπνην άιιν όκνηό ηνπ είλαη ε επηινγή ελόο επώλπκνπ πξντόληνο ην νπνίν
κπνξεί λα είλαη πην αθξηβό ζε ζρέζε κε άιιεο, πην νηθνλνκηθέο ιύζεηο. Τπάξρεη θπζηθά ε
πηζαλόηεηα λα δηαθεκίζηεθε ζσζηά ην πξντόλ, πνιύ πην πηζαλόλ είλαη όκσο πσο ν
θαηαλαισηήο

είηε άθνπζε

από

θάπνηνλ

γλσζηό πσο

ην

ζπγθεθξηκέλν

είλαη

απνηειεζκαηηθό, είηε ην δνθίκαζε ν ίδηνο θαη έηζη βεβαηώζεθε γηα ηα απνηειέζκαηα. Καη
ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ν θαηαλαισηήο έρεη κία ζρέζε εκπηζηνζύλεο κε ηε ζπγθεθξηκέλε
κάξθα θαη ηελ επηιέγεη ζηηο αγνξέο ηνπ γηα ηνλ ιόγν απηό.
Σε ζρέζε απηή πξνζπαζνύλ λα επηηύρνπλ πνιιά brands ηε ζήκεξνλ εκέξα κέζσ ηνπ
δηαδηθηύνπ, θαζώο θάπνηνο ν νπνίνο ηνπο ππνζηεξίδεη ζαλ επηρείξεζε κπνξεί λα
επεξεάζεη δεθάδεο εσο ρηιηάδεο άιινπο ελ δπλάκεη θαηαλαισηέο κε ηα ζεηηθά ηνπ ζρόιηα.
Κάπσο έηζη ε native advertising, εαλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά, κπνξεί λα έρεη ζεηηθά
απνηειέζκαηα θαη ε επηρείξεζε λα απνθηήζεη λένπο πειάηεο, ρηίδνληαο κία
καθξνπξόζεζκε ζρέζε θαη όρη απιά ηε κεκνλσκέλε πώιεζε κεξηθώλ πξντόλησλ ή
ππεξεζηώλ ηεο θαη λα εγεζεί ηνπ αληαγσληζκνύ ζηνλ ηνκέα ηεο. Έλαο θαηαλαισηήο ζα
πξνηηκήζεη κία επηρείξεζε ηελ νπνία εκπηζηεύεηαη αληί λα ξηζθάξεη λα δνθηκάζεη θάηη
θαηλνύξην πνπ κπνξεί θαη λαηνλ απνγνεηεύζεη. Έξεπλα ησλ Sweetser et al (2016) έδεημε
πσο όηαλ έλαο θαηαλαισηήο έρεη θαιύηεξε ζρέζε πξνο ην brand ζεσξεί πσο ε
ρξεζηηθόηεηα θαη ε ύπαξμε ηεο native advertising είλαη κεγαιύηεξε. Έηζη απηή ε άπνςε
νδήγεζε ζε πην ζεηηθή αληίδξαζε πξνο ηε δηαθήκηζε θαη θαηά ζπλέπεηα πξνο ηελ κάξθα.
Φαίλεηαη έηζη πσο εαλ ε δηαθήκηζε έρεη δνκεζεί ζσζηά θαη είλαη ειθπζηηθή γηα ηνλ
θαηαλαισηή, επεξεάδεηαη θαη ε ζηάζε ηνπ πξνο ην brand ην νπνίν δηαθεκίδεηαη.
ε πξόζθαηε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηεο native advertising θαη ηεο brand attitude
(ζηάζε πξνο ηε κάξθα) ζην Twitter, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο νη ρξήζηεο πξνηηκνύλ
ηελ πιεξνθόξεζή ηνπο ζρεηηθά κε λεά πξντόληα από άιινπο ρξήζηεο θνηλσληθώλ δηθηύσλ
παξά από απόπεηξεο επίζεκνπ κάξθεηηλγθ. Φαίλεηαη επίζεο πσο εαλ ε native advertising
είλαη ζρεηηθή κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε, είλαη πην εππξόζδεθηε ζηε ξνή (feed) ηνπ.
Οη ρξήζηεο ηνπ Twitter ιακβάλνπλ πξνσζήζεηο από δηάθνξεο κάξθεο κε ζρεηηθά
κελύκαηα από άιινπο ρξήζηεο ηεο πιαηθόξκαο, από ηηο κάξθεο κε άκεζν ηξόπν ή από
influencers. Με ηελ πξώηε κέζνδν, απηή ηεο δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο από άιινπο
ρξήζηεο, παξαηεξήζεθε πσο ε ζηάζε πξνο ηε κάξθα αιιά θαη ε αγνξαζηηθή πξόζεζε
απμάλνληαη πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δύν κεζόδνπο. Δπίζεο, κία πξνππάξρνπζα
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θαιή ζηάζε πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε κάξθα απμάλεη θαηά κεγάιν βαζκό ηε ζηάζε ελόο
θαηαλαισηή θαη σο πξνο ηε δηαθήκηζε ηεο κάξθαο απηήο, αιιά θαη σο πξνο ηε ζεηηθόηεξε
πξόζεζε αγνξάο ηνπ πξντόληνο αιιά θαη θνηλνπνίεζεο απηνύ (Hayes et al, 2019).
Πώο όκσο ζπλδέεηαη ε ζηάζε πξνο ηελ κάξθα κε ηελ επηινγή ηνπ αηόκνπ πνπ ζα ηελ
δηαθεκίζεη; Δίλαη άιισζηε δηαθνξεηηθό λα δηαθεκηζηεί έλα πξντόλ καθηγηάδ, γηα
παξάδεηγκα, από έλα άηνκν πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελν θαη από θάπνηνλ εηδηθό
ζην ζέκα. Οη Kim et al (2017) ζύλδεζαλ ηελ ζρεηηθόηεηα ηνπ εθπξνζώπνπ κίαο κάξθαο ή
ελόο πξντόληνο κε ην ίδην ην πξντόλ θαη θαίλεηαη πσο όζν πην πνιύ ηαηξηάδνπλ ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηόζν πεξηζζόηεξν επεξεάδεηαη ε άπνςε θαη ζπλεπώο ε ζηάζε ηνπ
ρξήζηε θαη πξνο ηε δηαθήκηζε αιιά θαη πξνο ην ίδην ην brand. εκαζία έρεη θαη ε θύζε
ηνπ πξντόληνο. Δαλ είλαη ζρεηηθό κε έθθξαζε, όπσο γηα παξάδεηγκα θάπνηνο ξνπρηζκόο, ε
ρξήζε κίαο δηάζεκεο πξνζσπηθόηεηαο, ζρεηηθήο κε απηό, θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθόηεξα
απνηειέζκαηα ζηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηώλ, ελώ ζε πξντόληα πην πξαθηηθά, ε ρξήζε ελόο
απινύ αλζξώπνπ ζηε δηαθήκηζε είλαη πξνηηκόηεξε.
Έλαο αθόκε παξάγνληαο ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ ζηάζε ηνπ θαηαλαισηή πξνο ην brand,
είλαη ην θαηά πόζν απηό είλαη δηαδεδνκέλν. Φαίλεηαη ινηπόλ, πσο όζν πην γλσζηή είλαη ε
εηαηξία, ηόζν πην ζεηηθή είλαη ε αληίδξαζε ελόο ρξήζηε πξνο ηε δηαθήκηζε θαη πσο νη
ηζηνζειίδεο εηδεζενγξαθηθνύ πεξηερνκέλνπ κε άξζξα ηα νπνία πεξηέρνπλ native
advertising, ζεσξνύληαη πην δηαζθεδαζηηθέο, εδηαθέξνπζεο αιιά θαη ελεκεξσηηθέο ζε
ζύγθξηζε κε παιαηόηεξνπ ηύπνπ δηαθεκίζεηο, όπσο νη banner (Kim et al, 2017). Δθόζνλ ε
δηαθήκηζε είλαη πιένλ γηα ηνλ ρξήζηε «αλαγθαίν θαθό» θαη δελ έρεη απνθπγή, πξνηηκάηαη
ε επράξηζηε ξνή ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαβάδεηαη, αθόκε θαη εαλ πξόθεηηαη γηα ελ κέξε
δηαθεκηζηηθό πεξηερόκελν.
Σα επξήκαηα απηά δείρλνπλ πσο ην «ρηίζηκν» καθξνπξόζεζκσλ θαιώλ ζρέζεσλ ηνπ brand
κίαο επηρείξεζεο κε ηνπο θαηαλαισηέο νθειεί ηελ κάξθα θαη βνεζάεη ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αξρηθνύ ζθνπνύ ηνπ κάξθεηηλγθ: ηελ πώιεζε ηνπ πξντόληνο ή
ππεξεζίαο θαη ηελ πεξαηηέξσ πξνώζεζή ηνπ ζε άιινπο πηζαλνύο πειάηεο. Βέβαηα, δελ
αξθεί κόλν ε θαιή απηή ζρέζε, αιιά θαη ε ζρεηηθόηεηα ηεο δηαθήκηζεο κε ηα
ελδηαθέξνληα θαη ην πεξηερόκελν ζην νπνίν πεξηεγείηαη ν θαηαλαισηήο. Οη
εμαηνκηθεπκέλεο ινηπόλ αιιά θαη native advertising είλαη πνιύ πην πηζαλό λα γίλνπλ
αξεζηέο ζηνλ κέζν ρξήζηε.
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3.5 Native Advertising θαη Attitude towards media
Σα κέζα καδηθήο δηθηύσζεο θαζώο θαη ε δηαδηθηπαθή πιεξνθόξεζε, απνηεινύλ πιένλ ηηο
βαζηθέο πεγέο ελεκέξσζεο κεγάινπ κέξνπο ηνπ αγνξαζηηθνύ θνηλνύ. Σν ειεθηξνληθό
επηρεηξείλ βαζίδεηαη ζε πξαθηηθέο κάξθεηηλγθ νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δηάδνζε
ηεο πιεξνθνξίαο ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν θόζκν. Μέζα όπσο ηα Facebook,
Instagram, Twitter, αιιά θαη εηδεζενγξαθηθέο ηζηνζειίδεο όπσο νη New York Times
απνηεινύλ ηξόπν καδηθήο δηαθήκηζεο. Η native adverting κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ άπνςε
θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ κέζσλ απηώλ από ηνπο θαηαλαισηέο. Οη επηρεηξήζεηο
πξνζπαζνύλ λα πιεζηάζνπλ λένπο πειάηεο, θαη ηα κέζα λα έρνπλ θέξδνο από ηε
δηαθήκηζε, απηή όκσο ε ζπλεξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη παίξλνληαο ππόςηλ κε επηζπκεηά
απνηειέζκαηα, όπσο ηελ απώζεζε ησλ ρξεζηώλ από ην κέζν εαλ ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ε
είδεζε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, πνπ δηαβάδεη έρεη σο ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηνπ εθάζηνηε
brand. Πώο ινηπόλ ζρεηίδεηαη κία native advertising κε ηε ζηάζε θαη ηε ζρέζε ησλ
θαηαλαισηώλ σο πξνο ηα media (κέζα);
Οη θαηαλαισηέο αλαγλσξίδνληαο ηελ native advertising είλαη ινγηθό λα ζεσξήζνπλ πσο ν
εθδόηεο ηεο ηζηνζειίδαο ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο δηαθεκηζηέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
πξντόληνο ηνπο ζην δηθό ηνπ πεξηερόκελν. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηεγνξεζεί από
ηνπο ρξήζηεο αθόκε θαη ν ηδηνθηήηεο ηεο ηζηνζειίδαο, θαζώο ζύκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπο
είλαη «ζπλέλνρνο» ζηελ απόπεηξα παξαπιάλεζήο ηνπο (Cambell & Evans, 2018).
Οη Kim et al (2017) κεηά από έξεπλα, θέξλνπλ σο παξάδεηγκα ζεηηθήο αληίδξαζεο πξνο ην
κέζν ηηο δηαθεκίζεηο ζην Instagram: Σν Instagram γεληθόηεξα έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κέζν
ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα εθθξάζεη έλα είδνο λαξθηζζηζκνύ. Οη ρξήζηεο ηεο
πιαηθόξκαο απηήο έρνπλ ηελ πξνδηάζεζε λα αλεβάδνπλ πεξηερόκελν κε ζπκβνιηθό
ραξαθηήξα κε ζθνπό ηελ έθθξαζε αιιά θαη πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο. πλεπώο, εαλ νη
θαηαλαισηέο δνπλ θάπνηα δηαθήκηζε ε νπνία λα θαίλεηαη εθθξαζηηθή θαη κε κία
ειθπζηηθή εηθόλα, ηε ζεσξνύλ ζρεηηθή κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο αιιά θαη κε ην είδνο ηεο
πιαηθόξκαο ηελ νπνία πεξηεγνύληαη.
Από έξεπλεο θαίλεηαη πσο ε ζηάζε πξνο ην brand δελ είλαη ε κόλε πνπ επεξεάδεηαη
αξλεηηθά κε ηελ απμαλόκελε ηθαλόηεηα ησλ ρξεζηώλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο native
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advertising θαη πσο επεξεάδεηαη θαηά κεγάιν βαζκό θαη ε ζηάζε ηνπο πξνο ην κέζν
(Wojdynski, 2016).

3.6 Native Advertising θαη Purchase Intention
Σν purchase intention (πξόζεζε αγνξάο) είλαη έλαο βαζηθόο, θπζηθά, ζηόρνο ηνπ
κάξθεηηλγθ ζην δηαδίθηπν. Η native advertising κπνξεί λα επηηύρεη ηνλ ζθνπό απηό κε ηελ
ζσζηή ηνπνζέηεζε κίαο δηαθήκηζεο ζην πεξηερόκελν ελόο ηζηνινγίνπ, γηα παξάδεηγκα.
Έρεη ζεκαζία εαλ ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ έρεη θάπνηα ζπλνρή θαη ζπζρέηηζε κε ηελ
ηζηνζειίδα ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη. Δαλ δειαδή έλα blog έρεη σο βαζηθό ζέκα ηελ
ηππαζία θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζπγγξαθέα ζρεηηθά κε απηήλ, κία απνηειεζκαηηθή
δηαθήκηζε ζα κπνξνύζε λα πξνηείλεη ζηνλ ρξήζηε έλαλ ζύιινγν ηππαζίαο ή εμνπιηζκό γηα
ην άζιεκα. Η ζρεηηθόηεηα όκσο δελ είλαη ην κνλαδηθό θξηηήξην ζύκθσλα κε ην νπνίν ζα
απνθαζίζεη θάπνηνο λα ελδηαθεξζεί γηα κία δηαθήκηζε. Μπνξεί ε δηαθήκηζε λα είλαη
ελνριεηηθή ή λα πξνθαιέζεη δπζθνξία ζηνλ ρξήζηε, κόιηο απηόο θαηαιάβεη πσο ην
ηζηνιόγην ην νπνίν δηαβάδεη πιεξώλεηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο
ζηε ζειίδα ηνπ. Πώο ινηπόλ επεξεάδεη ε native advertising ηελ πξόζεζε ηνπ θαηαλαισηή
λα αγνξάζεη ην δηαθεκηδόκελν αγαζό ζεηηθά ή αξλεηηθά;
Οη Kim et al (2017) ππνζηεξίδνπλ βαζηζκέλνη ζε έξεπλεο πσο ζε ζύγθξηζε κε άιινπ
ηύπνπ δηαθεκίζεηο, νη native ειθύνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε ζπρλόηεξα θαη γηα
πεξηζζόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. Φαίλεηαη κάιηζηα πσο ηηο πξνηηκνύλ από δηαθεκίζεηο
ηύπνπ banner επεηδή νη ηειεπηαίεο ηνπο απνζπνύλ από ην ζηόρν ηνπο όηαλ βξίζθνληαη ζε
έλαλ ηζηόηνπν. Απηά ηα επξήκαηα ζεκαίλνπλ πσο ε αγνξαζηηθή πξόζεζε είλαη πςειόηεξε
θαη αλαινγηθή κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ζα δείμεη ν θαηαλαισηήο. Οπνηνζδήπνηε αθηεξώλεη
πεξηζζόηεξν ρξόλν θαη ζπρλά ζε κία δηαθήκηζε είλαη ινγηθό λα πξνζιάβεη πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην brand αιιά θαη ην πξντόλ ή ηελ ππεξεζία πνπ δηαθεκίδεηαη.
Έλαο κέζνο ρξήζηεο δε ζα αθηέξσλε πνιύηηκν ρξόλν από ηελ πεξηήγεζή ηνπ ζην ίληεξλεη
εαλ ην πεξηερόκελν δε ηνλ ελδηέθεξε, εηδηθά εαλ απηό είλαη δηαθεκηζηηθό θαη έηζη κε ηε
ρξήζε native advertising απμάλεηαη θαη ε πξόζεζε αγνξάο.
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηνπο Kim et al. (2019), εαλ ην πεξηερόκελν κίαο δηαθήκηζεο είλαη
ζρεηηθό κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζέηεη ε ηζηνζειίδα, έλαο θαηαλαισηήο είλαη πνιύ πην
πηζαλό λα αγνξάζεη ην πξντόλ ή ηελ ππεξεζία θαζώο έηζη δεκηνπξγείηαη κία πην ζεηηθή
εηθόλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν brand θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλεηαη ε ζέιεζε γηα αγνξά ηνπ.
Έηζη ινηπόλ, ε άπνςε ηνπ ρξήζηε γηα ην πξντόλ κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηελ γεληθή
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άπνςή ηνπ γηα ην brand, αιιά θαη ηελ πξόζεζή ηνπ λα αγνξάζεη απηό πνπ δηαθεκίδεηαi.
Δαλ γηα παξάδεηγκα έλαο ρξήζηεο παξαθνινπζεί έλα βίληεν ζην YouTube ρσξίο θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε πξόζεζε, κία δηαθήκηζε πνπ λα ηαηξηάδεη κε ηα ελδηαθέξνληα πνπ κάιινλ
έρεη ιόγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βίληεν, είλαη πνιύ πηζαλόλ λα αζρνιεζεί πεξηζζόηεξν από
θάπνηνλ άιινλ κε ηε δηαθήκηζε πνπ ηνπ παξνπζηάδεηαη.
Η αγνξαζηηθή ζηάζε ελόο θαηαλαισηή επεξεάδεηαη θαη από ην αλ ηα ζηνηρεία ηνπ
πξντόληνο πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ θνηλά κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ γηα ην αλ ην πξντόλ
είλαη ή όρη ρξήζηκν. Η επηινγή ελόο ρξήζηκνπ, θαηά ηνλ θαηαλαισηή, πξντόληνο γίλεηαη
ζπλήζσο κε βάζε ην πόζνη αθόκε ην έρνπλ αγνξάζεη. Θεσξεί πσο έηζη απνδεηθλύεηαη ε
πνηόηεηά ηνπ θαη θπζηθά ζα πξνηηκήζεη κία δεκνθηιή κάξθα νδνληόθξεκαο,
παξαδείγκαηνο ράξηλ. Έλα πξντόλ όκσο κπνξεί λα κε ζεσξείηαη απαξαίηεην, παξόια απηά
ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζειήζεη λα ην αγνξάζεη εαλ δεη πσο είλαη κνλαδηθό θαη ζπάλην (Kim
et al, 2017).

3.7 Native Advertising θαη Share Intention
ηνλ δηαδηθηπαθό θόζκν ε αλακεηάδνζε κίαο δηαθήκηζεο πνπ ν ρξήζηεο ζεσξεί
ελδηαθέξνπζα γίλεηαη θαηά βάζε κε κεξηθά θιηθ θαη έηζη νη θίινη ή θαη αθόινπζνη ηνπ
αηόκνπ κπνξνύλ λα δνπλ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ θαη λα ιάβνπλ ηελ ζεηηθή ηνπ άπνςε
πεξηζζόηεξν ππόςηλ από εαλ έβιεπαλ ηελ ίδηα δηαθήκηζε πξντόληνο ζε θάπνην άξζξν ην
νπνίν δηάβαζαλ. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο όπσο ην Facebook θαη ην Instagram
δηεπθνιύλνπλ ηελ θνηλνπνίεζε απηή θαζώο νη δηαθεκίζεηο εκθαλίδνληαη ζηελ αξρηθή
ζειίδα ησλ θαηαλαισηώλ κε ηελ κνξθή είηε εηθόλαο είηε βίληεν. Έξεπλεο δείρλνπλ πσο
πεξηερόκελν ην νπνίν έρεη θνηλνπνηεζεί από ρξήζηεο, ζεσξείηαη πην αμηόπηζην από ηνπο
ππόινηπνπο ρξήζηεο ηνπ κέζνπ από όηη από θάπνηνλ επίζεκν δηαθεκηζηή (Kim et all,
2017).
Οη Lee et al (2016) εξεύλεζαλ ην ζέκα ηνπ share intention θαη ην απνηέιεζκα δείρλεη πσο
όηαλ ε πεξηήγεζε γίλεηαη κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε, ε αληίδξαζε ζε κία native advertising
αιιά θαη ε δηάζεζε γηα θνηλνπνίεζή ηεο είλαη ζεηηθέο. Αληίζεηα, όηαλ ε πεξηήγεζε είλαη
κε ζηόρν ηελ θνηλσληθνπνηήζε, δελ ππάξρεη ηόζν έληνλε ε πξόζεζε θνηλνπνίεζεο ηεο
δηαθήκηζεο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο παξαηεξήζεθε πσο ν ζθεπηηθηζκόο πξνο ηηο
δηαθεκίζεηο γεληθόηεξα αιιά θαη ε έληνλε ύπαξμε persuasion knowledge έθεξαλ αξλεηηθά
απνηειέζκαηα πξνο ην ζέκα ηεο θνηλνπνίεζεο. Από ηε κία είλαη πην θαιή ε αληίδξαζε
ιόγσ ηεο κε «εηζβνιήο» νπηηθά ηεο δηαθήκηζεο ζηνλ ηζηόηνπν, ε αίζζεζε όκσο ηεο
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παξαπιάλεζεο κεηώλεη ηελ ζέιεζε ηνπ ρξήζηε λα αλακεηαδώζεη ν ίδηνο ηελ πιεξνθνξία.
Δλδηαθέξνλ ήηαλ όκσο ην απνηέιεζκα πσο ν ζθεπηηθηζκόο έθεξε κελ αξλεηηθά ζηνηρεία, ε
πςειή όκσο παξνπζία persuasion knowledge ζην άηνκν θαίλεηαη λα απμάλεη ηελ
απηνπεπνίζεζή ηνπ θαζώο αλαγλσξίδεη θαη θαηαλνεί ηελ δηαθήκηζε θαη έηζη δελ είλαη
αξλεηηθό πξνο ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.
Σα επξήκαηα απηά θαίλνληαη ινγηθά εαλ θάπνηνο ζθεθηεί πσο έλαο ρξήζηεο ν νπνίνο ζέιεη
λα δηαβάζεη ηα λέα, ζα εθηηκήζεη ηελ δηαθξηηηθή θύζε κίαο native advertising, ελώ θάπνηνο
ν νπνίνο ζέιεη λα δεη ηη «αλέβαζαλ» νη θίινη ηνπ ζε θνηλσληθήο πιαηθόξκαο δελ ζα
ελδηαθεξζεί νύηε ζα επεξεαζηεί ζεηηθά από ην γεγνλόο απηό. Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ
ζθεπηηθηζκνύ θαη ηεο persuasion knowledge, έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο δελ έρεη αξθεηή
γλώζε γηα λα δηαρσξίζεη ην πξσηόηππν πεξηερόκελν ελόο ηζηόηνπνπ από ην δηαθεκηζηηθό,
είλαη ινγηθό λα κε ζειήζεη λα ην αλακεηαδώζεη ζε γλσζηνύο ηνπ, ελώ θάπνηνο ν νπνίνο
θαηαιαβαίλεη όρη κόλν ην γεγνλόο πσο πξόθεηηαη γηα δηαθήκηζε αιιά θαη ηνλ ζθνπό ηεο,
δελ ζα έρεη ηελ ίδηα αξλεηηθή αληίδξαζε. Δθόζνλ θαηαλνεί ην πεξηερόκελν θαη ηνπ
θαίλεηαη ελδηαθέξνλ ή ρξήζηκν, δελ δηζηάδεη λα ην θνηλνπνηήζεη ζηνλ θύθιν ηνπ.
Γελ είλαη πξναπαηηνύκελε ε ρξήζε ηνπ πξντόληνο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνύ
κελύκαηνο από έλαλ θαηαλαισηή. Αθόκε θαη έλα βίληεν ην νπνίν είλαη αζηείν γηα ηνλ
ρξήζηε, κπνξεί λα ηνπ δεκηνπξγήζεη ηε ζέιεζε λα ην πξνσζήζεη ζε γλσζηνύο ηνπ. Οη
Windels & Porter (2019) ζεσξνύλ πσο όηαλ κία δηαθήκηζε έρεη native ζηνηρεία έλαο
ρξήζηεο είλαη πην ζεηηθόο όζνλ αθνξά ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζε νηθνγέλεηα θαη θίινπο. Ση
γίλεηαη όκσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαθξηηηθνύ είδνπο κάξθεηηλγθ – ηεο native advertising
δειαδή; Όηαλ ν θαηαλαισηήο δελ έρεη θαηαιάβεη πσο ην ρηνπκνξηζηηθό βίληεν πνπ βιέπεη
πεξηέρεη ηνπνζέηεζε πξντόληνο θαη ην ζπλεηδεηνπνηήζεη, ζα έρεη ηελ ίδηα πξόζεζε λα ην
θνηλνπνηήζεη όπσο πξηλ ηε γλώζε απηή;
Όζνλ αθνξά ην share intention (Πξόζεζε Κνηλνπνίεζεο), ζύκθσλα κε έξεπλεο έλαο
ρξήζηεο ν νπνίνο αλαγλσξίδεη επθνιόηεξα κία δηαθήκηζε, είλαη πην πηζαλό λα κελ
θνηλνπνηήζεη ην πεξηερόκελό ηεο (Jung & Heo, 2019). Δαλ, παξόια απηά νη ζρέζε κάξθαοθαηαλαισηή είλαη θαιή θαη εαλ ην πεξηερόκελν ηεο native advertising είλαη ζρεηηθό κε ηνλ
θαηαλαισηή θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ηόηε ε πξόζεζε θνηλνπνίεζεο απμάλεηαη (Hayes et
al, 2019).
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Αξλεηηθά θαηά βάζε απνηειέζκαηα έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ θαη νη Wojdynski & Evans
(2015), θαζώο θαίλεηαη πσο ε αλαγλώξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ σο δηαθεκηζηηθνύ κπνξεί λα
κεηώζεη θαηά κεγάιν βαζκό ηε ζέιεζε ηνπ ρξήζηε λα θνηλνπνηήζεη ηελ πιεξνθνξία.
Φέξνπλ σο παξάδεηγκα πσο εαλ ε αλαγλώξηζε δηαθήκηζεο γίλεη αθνύ ν ρξήζηεο έρεη
αζρνιεζεί θαη δηαβάζεη ήδε ην πεξηερόκελν, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ελεξγνπνηνύληαη είλαη
αξλεηηθά θαη θαηεπζείαλ εκαθαλίδνληαη κεραληζκνί άκπλαο.
Δίλαη ππνθεηκεληθό ην εαλ θάπνηνο ζα ζεσξήζεη έλα κήλπκα παξαπιαλεηηθό ή όρη θαη έηζη
ην share intention πνηθίιεη αλαιόγσο κε ηελ αληίδξαζε ηνπ θάζε αηόκνπ (Wojdynski,
2016). Έηζη, εαλ ν ρξήζηεο ζεσξήζεη πσο πξνζπαζνύλ λα ηνλ παξαπιαλήζνπλ, παίξλεη
αξλεηηθή ζηάζε πξνο ηε δηαθήκηζε θαη ελλνείηαη πσο δε ζα ζειήζεη λα ηελ θνηλνπνηήζεη.
Δαλ όκσο θάπνηνο άιινο δελ αηζζαλζεί πσο πξνζπαζνύλ λα ηνλ πείζνπλ κε
παξαπιαλεηηθό ηξόπν, ε αληίδξαζή ηνπ ζα είλαη πνιύ ζεηηθόηεξε.

3.8 Δπίινγνο θεθαιαίνπ
Σν ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο native advertising ζηνλ θαηαλαισηή, είλαη
πσο ε πξόβιεςε ζρεηηθά κε ηελ ςπρνινγία ηνπ αγνξαζηηθνύ θνηλνύ θαη ην πώο απηό
αιιειεπηδξά κε native advertising κπνξεί λα γίλεη επηηπρώο κόλν ελ κέξε. Ο ηνκέαο απηόο
ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο ζε θάπνηα ζέκαηα όπσο ην brand recognition, ην νπνίν δελ έρεη
αθόκα ζηαζεξά απνηειέζκαηα θαη νη απόςεηο δηράδνληαη. Φαίλεηαη πσο ηα ζέκαηα ηα
νπνία θαιύθζεθαλ ζην θεθάιαην απνηεινύλ δηαδηθαζίεο αιιειέλδεηεο θαη πσο ε ίδηα ε
native advertising πξνθαιεί δπζπηζηία ζηνπο θαηαλαισηέο.
Τπάξρεη δπζθνιία από κεξηάο ησλ ρξεζηώλ ηνπ ίληεξλεη ζε ζέκαηα ad recognition, θαζώο
αθόκε θαη ρξήζηεο πνπ θξίλνπλ κε ζθεπηηθηζκό δηαθεκηζηηθό πεξηερόκελν δπζθνιεύνληαη
λα αλαγλσξίζνπλ κία native advertising, αθόκε θαη εαλ ππάξρεη ζρεηηθή επηζήκαλζε. Έηζη
απνηέιεζκα είλαη ε αξλεηηθή ηνπο ζηάζε πξνο ην brand θαη απηό δελ είλαη πξνο όθεινο
ησλ επηρεηξήζεσλ. Φαίλεηαη πσο ην ζύλνιν ησλ αληηδξάζεσλ αθόκε θαη πξνο ηνλ ίδην ηνλ
ηζηόηνπν ή ηελ πιαηθόξκα πνπ θηινμελεί ηηο δηαθεκίζεηο, είλαη θαη απηέο θαηά βάζε
αξλεηηθέο.
Σα πην ζεηηθά απνηειέζκαηα, όηαλ πξόθεηηαη γηα native advertising, έρνπλ κάιινλ ην
purchase intention ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, όπσο ε ζσζηή επηινγή εθπξνζώπνπ γηα ην
brand θαη ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ. Δπίζεο ζεηηθό είλαη, θαηά βάζε, ην share intention ην
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νπνίν δηεπθνιύλεηαη θαηά κεγάιν βαζκό ζε πεξίπησζε πνπ ην δηαθεκηζηηθό κήλπκα
αθήζεη ζεηηθή εληύπσεζε ζηνπο θαηαλαισηέο.
Ίζσο επεηδή ε native advertising απνηειεί ζρεηηθά λέν θνκκάηη ηνπ ειεθηξνληθνύ
κάξθεηηλγθ, λα απαηηείηαη επηπιένλ έξεπλα από κέξνπο ησλ δηαθεκηζηώλ γηα ηελ όζν ην
δπλαηόλ πεξηζζόηεξε εμάιεηςε αξλεηηθώλ αληηδξάζεσλ από ηνπο θαηαλαισηέο. Αθόκε
δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ νξζή επηζήκαλζε ησλ δηαθεκίζεσλ, γηα ηνλ
ηξόπν πνπ απηέο νθείινπλ λα εκθαλίδνληαη αιιά θαη ην πώο επηδξνύλ αθξηβώο ζηελ
ςπρνινγία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θαηαλαισηώλ. Όζνλ αθνξά ηνπο ηδηνθηήηεο ηζηόηνπσλ
θαη κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ζα ήηαλ θαιό λα βξνπλ
κία ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο πξνζπάζεηαο γηα εηζξνή εζόδσλ από native advertising κε ηελ
δηαηήξεζε ηεο εγθπξόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα κάηηα ησλ ρξεζηώλ. Σέινο, ε
εθπαίδεπζε ησλ θαηαλαισηώλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ,
ηεο αλαγλώξηζεο δηαθεκίζεσλ αιιά θαη θαηαλόεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ηνπ
ζηόρνπ ηνπο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο ζην δηαδίθηπν. Σν ζπκπέξαζκα
πνπ κπνξεί λα βγεη από ην ζύλνιν ησλ εξεπλώλ θαη ζεσξηώλ πνπ ππάξρνπλ, είλαη πσο ζε
πνιιέο πεξηπηώζεηο, ν θαηαλαισηήο δελ αληηδξά ζηηο native advertising, θαζώο θαηά βάζε
δελ ηηο αλαγλσξίδεη. Έηζη είλαη ε ζεκαληηθή ε πεξηζζόηεξε εκβάζπλζε ζηελ ςπρνινγία
ηνπ θαηαλαισηή ζε ζέκαηα native advertising.
Καζώο θαίλεηαη πσο ε native advertising ζα παξακείλεη ηξόπνο δηαθήκηζεο, δύν είλαη νη
πηζαλέο ιύζεηο γηα ηα δηιήκκαηα πνπ απηή ζέηεη: είηε λα πεξάζεη αξθεηόο ρξόλνο, έηζη
ώζηε νη θαηαλαισηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην πώο ιεηηνπξγεί κία native advertising, είηε
ε επηζήκαλζε λα γίλεη πην ζπγθεθξηκέλε έηζη ώζηε ην πεξηερόκελν λα είλαη επθνιόηεξα
αλαγλσξίζηκν από ηνπο ρξήζηεο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, blog, εηδεζενγξαθηθώλ
ηζηνζειίδσλ, αιιά θαη ηνπ δηαδηθηύνπ γεληθόηεξα. Γηα ηελ ώξα, θαιό ζα ήηαλ νη
επηρεηξήζεηο λα είλαη πξνζεθηηθέο κε ηελ ρξήζε ηεο native advertising, θαζώο κπνξεί απηή
λα έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηώλ πξνο ην brand θαη όρη ηα
επηζεκεηά απνηειέζκαηα ηνπ λα πείζεη.
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