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ΔΣΑΟΗΠΡΗΔΠ 

 

Έλα πνιύ κεγάιν επραξηζηώ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ζηήξημε ζε 

όια ηα επίπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ. 

Δπραξηζηώ πνιύ ηελ θαζεγήηξηα κνπ Ρέηηα Εέξβα, γηα ηε βνήζεηα 

θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηεο, θαζ ’όιε ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

Αθόκε, επραξηζηώ γηα ηε ζηήξημε θαη ηηο δπν «άηππεο» νηθνγέλεηεο 

κνπ, πνπ κε βνήζεζαλ ζεκαληηθά όιν απηόλ ηνλ θαηξό, ζην λα 

θηάζεη απηή ε εξγαζία ζην ηέινο ηεο: όινπο ηνπο θίινπο κνπ αιιά 

θαη ηελ ONETEAM.   
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ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

 

Ζ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία αθνξά ζην πώο ε θνπιηνύξα θαη 

ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ηεο (εθπαίδεπζε, αηζζεηηθή, γιώζζα, 

ζξεζθεία θιπ.) επεξεάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ κηαο εηαηξείαο 

ε νπνία ζέιεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε κηα μέλε αγνξά. Γίλεηαη 

ηδηαίηεξε βάζε ζηελ αλάιπζε ηεο επηξξνήο ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο 

γιώζζαο, σο δύν από ηα ζεκαληηθόηεξα θαη δπζθνιόηεξα ζπζηαηηθά 

θαηαλόεζεο ηεο θνπιηνύξαο. Υο κειέηε πεξίπησζεο, πάλσ ζηελ 

νπνία βαζίζηεθε ε έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Dubai θαη ε 

θακπάληα ηεο εηαηξίαο Unilever γηα ην πξντόλ Dove, “Campaign For 

Real Beauty”. Έγηλε πξνζπάζεηα λα εξεπλεζνύλ όια ηα θνκκάηηα ηα 

νπνία απαξηίδνπλ ηνλ Ηζιακηζκό θαζώο θαη ηνλ αληίθηππό ηνπ ζηνλ 

ηξόπν δσήο. Αθόκε, κέζα από ηελ θακπάληα “Campaign For Real 

Beauty” ηνπ πξντόληνο Dove θαηαλννύληαη νη έλλνηεο ηεο νκνξθηάο 

θαη ην πώο απηή γίλεηαη αληηιεπηή από ηηο γπλαίθεο ηνπ θόζκνπ.   
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1Ν-ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

 

 

Πηελ επνρή πνπ δηαλύνπκε ζρεδόλ όιεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

λα θάλνπλ κε δξαζηεξηόηεηα ζην εμσηεξηθό. Κηα επηρείξεζε κε ην λα 

κείλεη ζηα «ρσξηθά ηεο ύδαηα» ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε θαη θαζόινπ 

ζύγρξνλε/θαηλνηόκα. Ρν λα είλαη εμαξηεκέλε από κηα θαη κόλν 

αγνξά, ίζσο είλαη αξθεηά δεζκεπηηθό θαη ηδηαίηεξα ξηςνθίλδπλν. Έηζη 

ινηπόλ, ε θάζε επηρείξεζε θαιείηαη λα αλαπηύμεη δηεζλή ραξαθηήξα. 

 

Ζ απόζηαζε από ηε κεηξηθή εηαηξεία ζε επίπεδν γεσγξαθηθό 

θαη δηαρεηξηζηηθό έρεη σο απνηέιεζκα πνιιέο δπζθνιίεο. Ρα ηκήκαηα 

ηεο επηρείξεζεο θαινύληαη λα δηεπζεηήζνπλ δεηήκαηα πνπ ίζσο δελ 

είραλ θαληαζηεί. Ρηο θξίζηκεο ζεκαζίαο απηέο θαηαζηάζεηο θαιείηαη 

λα δηαρεηξηζηεί, ζε κεγάιν βαζκό, ην Ρκήκα Κάξθεηηλγθ 

νπνηνπδήπνηε παξαξηήκαηνο πνιπεζληθήο εηαηξείαο. Πηελ 

πξνζπάζεηα επηηπρνύο αληηκεηώπηζεο ησλ όπνησλ θαηαζηάζεσλ, ε 

ζεσξία θαη πξαθηηθή ηνπ Γηεζλνύο Κάξθεηηλγθ πξνζθέξνπλ 

απνηειεζκαηηθά εξγαιεία.  

 

Κέζσ απηνύ ε επηρείξεζε ζα θαζνξίζεη ζην πνηα αγνξά ζέιεη 

λα δηεηζδύζεη, πόζν ζέιεη λα εκπιαθεί θαη κε πνην ηξόπν. Ρν Γηεζλέο 

Κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα βξεη ηνπο απνηειεζκαηηθόηεξνπο ηξόπνπο 

γηα λα γίλεη ε δηείζδπζε νκαιά θαη θπξίσο απνηειεζκαηηθά. Άιισζηε, 

ν απώηεξνο ζθνπόο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη ην θέξδνο. 

 

Ζ επηηπρία ηνπ Γηεζλνύο Κάξθεηηλγθ αλαδεηθλύεηαη θαη κέζσ 

ηεο κειέηεο κηαο πόιεο ε νπνία θαηάθεξε λα είλαη ην θέληξν ηεο 

πνιπηέιεηαο, ηνπ κνληεξληζκνύ αιιά θαη ηεο παξάδνζεο: ν ιόγνο, 

γηα ην Dubai. Από δεκνγξαθηθά ζηνηρεία σο αλάιπζε θαη θαηαλόεζε 

ηνπ ηξόπνπ δσήο ζηε ζπγθεθξηκέλε πόιε (αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε 
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άιιε) ν κάξθεηεξ θαιείηαη λα βξεη ιύζεηο. Ιύζεηο, πνπ ζα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο απώηεξνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο.  

 

Ζ εηαηξεία Unilever, κέζσ ηεο θακπάληαο “Campaign For Real 

Beauty” γηα ην πξντόλ Dove απνδεηθλύεη κε ηνλ πην θαηάιιειν ηξόπν 

πσο ε βαζεηά θαη νπζηαζηηθή γλώζε ηεο αγνξάο αιιά θαη ηεο 

εθάζηνηε θνπιηνύξαο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε εθπιεθηηθά 

απνηειέζκαηα.   

 

Πρεδηάζηεθε κηα θακπάληα ε νπνία απνζθνπνύζε, θπζηθά, ζηελ 

αύμεζε ησλ πσιήζεσλ, κέζα από έλαλ ηξόπν ν νπνίνο ζα «έρηηδε» 

ην πξνθίι ηνπ πξντόληνο αιιά ζα ελδπλάκσλε ηε ζρέζε ηνπ κε ην 

θνηλό ζηόρν.  Πρεδηάζηεθε κηα θακπάληα ε νπνία δελ εζηίαδε ζην 

πξντόλ απηό θαζ’ απηό, αιιά ζε έλαλ ηξόπν πνπ ζα έθαλε ηηο 

γπλαίθεο λα αηζζάλνληαη όκνξθεο αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία θαη ην 

κέγεζνο ηνπο: ηελ αιεζηλή νκνξθηά. (Public Relations Problems and 

Cases, 2007) 

 

Απηόο ν δύζθνινο ζηόρνο επηηεύρζεθε ρξεζηκνπνηώληαο 

ζρεδόλ όια ηα εξγαιεία ηνπ κάξθεηηλγθ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε 

ζηε δηαθήκηζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζε όιεο ηηο κνξθέο ηεο  θαη 

ζηελ νπνία πξσηαγσληζηνύζαλ «πξαγκαηηθέο» γπλαίθεο, θαη όρη 

κνληέια. Ρν απνηέιεζκα ήηαλ κνλαδηθό, κε εθαηνληάδεο 

δεκνζηεύκαηα αιιά θαη κε απήρεζε ζην θαηαλαισηηθό θνηλό. Υο 

ζηόρνο, ε αύμεζε ησλ πσιήζεσλ αιιά θαη ην «δέζηκν» κε ηε κάξθα 

είραλ επηηεπρζεί κε απόιπηε επηηπρία.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2ν – ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑΠ 

 

 

2.1 ΝΟΗΠΚΝΠ MARKETING 

 

Ρν marketing είλαη έλαο επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελνο όξνο ν 

νπνίνο είλαη ζρεηηθά δύζθνιν λα απνδνζεί σο έλλνηα.  

Έλαο αξθεηά θαηαλνεηόο θαη πεξηεθηηθόο νξηζκόο ηνπ 

marketing είλαη απηόο πνπ δίλεη ην Chartered Institute of Marketing: 

«Ζ δηαδηθαζία management πνπ είλαη ππεύζπλε γηα λα αλαγλσξίδεη, 

πξνβιέπεη θαη ηθαλνπνηεί θεξδνθόξα ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηώλ». (Doole & Lowe, 2005:5)  

Πύκθσλα κε ηνλ Kotler, ην marketing νξίδεηαη «σο κηα 

θνηλσληθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία όπνπ ηα άηνκα θαη νη νκάδεο 

απνθηνύλ όηη ρξεηάδνληαη θαη επηζπκνύλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

αληαιιαγήο πξντόλησλ αμίαο κε άιινπο.» (Kotler & Armstrong, 

2001:6) 

Ν Kotler ζεσξεί όηη ην marketing κπνξεί λα εθθξαζηεί κε δπν 

απόςεηο: ηελ θνηλσληθή θαη ηε δηαρεηξηζηηθή άπνςε.  

Πύκθσλα, ινηπόλ, κε ηνλ θνηλσληθό νξηζκό «ην κάξθεηηλγθ 

απνηειεί κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα άηνκα θαη νη 

νκάδεο απνθηνύλ όηη ρξεηάδνληαη θαη ζέινπλ κέζσ ηεο ειεύζεξεο 

δεκηνπξγίαο, ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο αληαιιαγήο πξντόλησλ θαη 

ππεξεζηώλ αμίαο, κε ηνπο άιινπο.» (Kotler, 2001:4) 

Ζ Ακεξηθάληθε Νξγάλσζε Κάξθεηηλγθ, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Kotler (2001:4-5) δίλεη ηνλ παξαθάησ δηαρεηξηζηηθό νξηζκό: «Ρν 

κάξθεηηλγθ είλαη ε δηαδηθαζία ρεηξηζκνύ θαη εθηέιεζεο ηεο έλλνηαο, 

ηεο ηηκνιόγεζεο κάλαηδκελη, ηεο πξνώζεζεο θαη ηεο δηαλνκήο 
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ηδεώλ, αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ώζηε λα ππάξμεη αληαιιαγή πνπ λα 

ηθαλνπνηεί ηνπο αηνκηθνύο ζηόρνπο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

νξγαληζκνύ.» 

Ππλνςίδνληαο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ην marketing είλαη ε 

παξνρή ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθώλ ηνπ θαηαλαισηή-πειάηε, 

πεηπραίλνληαο ηνλ απώηεξν ζθνπό θάζε επηρείξεζεο, ην θέξδνο. 

 

2.2 ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ 

 

Ζ δηαθήκηζε είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό εξγαιείν ηνπ marketing 

θαη ίζσο από ηηο αξραηόηεξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Νη Αηγύπηηνη 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ πάππξν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξνσζεηηθά 

κελύκαηα θαη αθίζεο. Δκπνξηθά κελύκαηα θαζώο θαη δείγκαηα 

πνιηηηθώλ εθζηξαηεηώλ βξέζεθαλ ζηα εξείπηα ηεο Ξνκπείαο θαη ηεο 

αξραίαο Αξαβίαο. Αθόκα, νη δηαθεκίζεηο γηα ηα απνιεζζέληα ήηαλ 

θνηλέο ζε Αξραία Διιάδα θαη Αξραία Οώκε. Ζ ηζηνξία καο ιέεη όηη ε 

out-of-home δηαθήκηζε θαη ηα billboards απνηεινύλ ηελ αξραηόηεξε 

κνξθή δηαθήκηζεο. (Wikipedia, 2010) 

 Πήκεξα, ε δηαθήκηζε απνηειεί κηα από ηηο πην νξαηέο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπρλά είλαη ην πην ζεκαληηθό θνκκάηη όιεο ηεο 

επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηα θαηαλαισηηθά πξντόληα (θαη όρη 

κόλν) ζε ρώξεο πνπ έρνπλ αλαπηπγκέλε ηε βηνκεραλία ησλ κέζσλ. 

(Doole & Lowe, 2005) 

 
 Πηόρνο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε πξνβνιή 

ηνπ πξντόληνο ή ηεο κάξθαο θαιύπηνληαο ην κεγαιύηεξν δπλαηό 

θνηλό ζηόρν (target group). (ό.π.) 
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 Πύκθσλα κε ηνλ Εώην (2000:21), «ε δηαθήκηζε απνηειεί έλα 

ζηνηρείν ηνπ “πξνσζεηηθνύ κίγκαηνο” πνπ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κάξθεηηλγθ». 

 

 Έηζη ινηπόλ, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε ζηξαηεγηθή 

κάξθεηηλγθ θαη ζπλεπώο ν ζρεδηαζκόο ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο 

αιιάδεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηε ρώξα ζηελ νπνία απεπζύλεηαη ε 

κάξθα ή ην πξντόλ.   

 

2.2.1 ΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ 

 

«Ζ δηαθήκηζε είλαη ε θσλή ηνπ πξντόληνο ζηνλ θόζκν». 

(Κάθεο Πεξηάηνο, 2007:159)  

Ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεηαη ε δηαθήκηζε, ηελ θάλεη 

λα έρεη θάζε θνξά δηαθνξεηηθό πεξηερόκελν. Αξρηθά κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ νπνία 

εκπιέθνληαη ν δηαθεκηδόκελνο, ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία, ηα Κ.Κ.Δ 

(ηειεόξαζε, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, ξαδηόθσλν, θηλεκαηνγξάθνο θαη 

δηαδίθηπν) θαη ηέινο νη θαηαλαισηέο. Θαηά πνιινύο ε δηαθήκηζε 

απνηειεί θαη κηα ζύγρξνλε κνξθή ηέρλεο. (Εώηνο, 2000:21)   

Πύκθσλα κε ηνλ Εώην ε δηαθήκηζε νξίδεηαη σο «θάζε 

απξόζσπε κνξθή παξνπζίαζεο θαη πξνώζεζεο ηδεώλ, αγαζώλ ή 

ππεξεζηώλ κε πιεξσκή από αλαγλσξηζκέλν εγγπεηή ή αλάδνρν» 

(ό.π., ζ. 21-22). 

Έλαο αθόκα νξηζκόο γηα ηε δηαθήκηζε είλαη ν παξαθάησ: 

«Γηαθήκηζε είλαη ε απξόζσπε καδηθή επηθνηλσλία, ε νπνία πεξηέρεη 

ην ζηνηρείν ηεο πιεξσκήο, κε ηειηθό ζθνπό ηε κεηάδνζε 

πιεξνθνξηώλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο επλντθήο γλώκεο ζηνπο 
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θαηαλαισηέο γηα ην πξντόλ ή ηελ επηρείξεζε πνπ δηαθεκίδεηαη, θαη 

έηζη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ησλ επηρεηξεζηαθώλ ζηόρσλ.» 

(Ρδσξηδάθεο & Ρδσξηδάθε, 2001:354) Νη ζπγγξαθείο επηζεκαίλνπλ 

θάηη πνιύ ζεκαληηθό: «Ρν ζηνηρείν ηεο πιεξσκήο ζηνλ νξηζκό ηεο 

δηαθήκηζεο είλαη απαξαίηεην, δηόηη αλ δελ ππάξρεη ζεσξείηαη 

δεκνζηόηεηα.» (ό.π.) 

 

 Ζ πιεξσκή, όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, είλαη βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο δηαθήκηζεο. Ζ δηαθήκηζε πιεξώλεη ηα Κ.Κ.Δ γηα 

λα απνζηέιιεη ηα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο-

απνδέθηεο. Ξξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη λα απεπζύλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν θνηλό ζηόρν (target group). Ιόγσ ηεο καδηθόηεηαο ηεο 

(απεπζύλεηαη ζε νκάδεο αηόκσλ), ζεσξείηαη θαη απξόζσπε. Ρηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο (κε ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο) ε δηαθήκηζε είλαη 

κηα πιεξσκέλε κνξθή επηθνηλσλίαο. Ρα θόζηε ζρεδίαζεο, 

παξαγσγήο αιιά θαη ην θόζηνο αγνξάο ρξόλνπ θαη ρώξνπ ηεο 

δηαθήκηζεο, ζηα επηιεγκέλα Κ.Κ.Δ βαξαίλεη ηνλ δηαθεκηδόκελν. 

(Εώηνο, 2000:22) 

 

 Ππλνςίδνληαο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε δηαθήκηζε είλαη έλα 

εξγαιείν ηνπ κάξθεηηλγθ ην νπνίν εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο 

πιεξσκήο θαη επηθνηλσλεί πιεξνθνξίεο ζηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά 

κε έλα πξντόλ ή ππεξεζία. Ρν εξγαιείν απηό έρεη ζαλ βαζηθό ζηόρν 

ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ κε ηειηθό ζηάδην ηελ αγνξά ηνπ 

δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο ή ππεξεζίαο.  

 

2.2.2 ΠΘΝΞΝΠ ΡΖΠ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ 

 

«Ν ζθνπόο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα δηαηεξήζεη, λα 

πξνζειθύζεη θαη λα απμήζεη ηελ πειαηεία κηαο επηρείξεζεο, γηαηί έηζη 
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απηή ζα βειηηώζεη ηελ απόδνζε ησλ ελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο.» 

(Ρδσξηδάθεο & Ρδσξηδάθε, 2001:355) 

Ρα κελύκαηα πνπ εθπέκπεη ε δηαθήκηζε έρνπλ πνιινύο 

απνδέθηεο (αγνξαζηέο, θαηαλαισηέο). Κέζσ απηώλ ησλ κελπκάησλ, 

ε δηαθήκηζε απνζθνπεί ζην:  

1)  λα ηνπο πείζεη, παξνπζηάδνληαο ραξαθηεξηζηηθά, 

ηδηόηεηεο θαη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντόληνο 

2)  λα ηνπο πιεξνθνξήζεη θαη λα ηνπο ελεκεξώζεη γηα ην 

πξντόλ,  

3)  λα θηίζεη θαη λα δηακνξθώζεη ηελ εηθόλα (Image) ηνπ 

πξντόληνο 

4)  λα δηακνξθώζεη ζεηηθή ζηάζε γηα ην πξντόλ ή λα 

αλαζηξέςεη ηελ αξλεηηθή ζηάζε,  

5)  λα δηαθνξνπνηήζεη ην πξντόλ θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηηο 

εηδηθέο πξνζθνξέο  

6)  θαη ηέινο, λα πξνβάιιεη θαη λα δηακνξθώζεη ζεηηθή 

εηθόλα γηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκό.   

(Εώηνο, 2000:39)  

Θαηαλνώληαο όια ηα παξαπάλσ δηαπηζηώλεηαη πσο βαζηθόο 

ζηόρνο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηε 

ζεηηθή γλώκε ηνπ θαηαλαισηή – αγνξαζηή γηα ην δηαθεκηδόκελν 

επώλπκν πξντόλ θαη λα ην θαηαηάμεη ζηηο πξώηεο πξνηηκήζεηο ηνπ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ. Δπηπιένλ, ζηόρνο είλαη λα απμήζεη ηηο 

πσιήζεηο ηνπ ώζηε λα απμεζνύλ θαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

δηαηεξώληαο ζεηηθή ηε ζηάζε ηνπ θνηλνύ ζηόρνπ πξνο ηελ 

επηρείξεζε. (ό.π., ζ. 348)  

 

2.2.3 ΔΗΓΖ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ 
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Δίλαη θαλεξό, όηη ν ζθνπόο ηεο δηαθήκηζεο είλαη δηαθνξεηηθόο 

γηα θάζε πξντόλ θαη θάζε επηρείξεζε. Έηζη πξνθύπηνπλ θαη 

δηαθνξεηηθά είδε δηαθήκηζεο πνπ ην θαζέλα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο 

πξνώζεζεο ηνπ θάζε πξντόληνο/ππεξεζίαο.  

1. Δηαθήκηζε Πξσηνγελνύο ή Πξσηαξρηθήο δήηεζεο (Primary 

Demand Advertising). Αθνξά ηε δηαθήκηζε πνπ ζρεδηάδεηαη 

γηα λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθή ζηάζε (ζπλεπώο θαη αύμεζε ηεο 

δήηεζεο) ζε έλα θαηαλαισηηθό πξντόλ ή θιάδν.  

2. Δηαθήκηζε πνπ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηε δήηεζε ηνπ 

επώλπκνπ πξντόληνο (Selective Demand Advertising). 

Απνηειεί ην είδνο δηαθήκηζεο κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο. Αθνξά ηνπο δπλεηηθνύο θαηαλαισηέο ηνπο νπνίνπο 

πξνζπαζεί λα πείζεη γηα ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ πξντόληνο 

εζηηάδνληαο ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηά ηνπ 

έλαληη ηνπ αληαγσληζκνύ. 

3. Δηαθήκηζε εκπηζηνζύλεο-πξνζήισζεο πξνο ην πξντόλ (Brand 

Loyalty Advertising). Δίλαη απηή πνπ ζρεδηάδεηαη θαη ζηνρεύεη 

ζηε δεκηνπξγία, ηε δηαηήξεζε ή ηελ αύμεζε ηεο εκπηζηνζύλεο 

ηνπ θαηαλαισηή ζην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ. Κέζσ απηνύ ηνπ 

είδνπο θαιιηεξγείηαη έλα είδνο αληίζηαζεο ζηα αληίζηνηρα 

πξντόληα ηνπ αληαγσληζκνύ.  

4. Δηαθήκηζε πξνώζεζεο ησλ πσιήζεσλ (Sales Promotion 

Advertising). Γεκηνπξγείηαη γηα λα θάλεη ηνπο θαηαλαισηέο λα 

πξνβνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Απηνύ ηνπ είδνπο ε 

δηαθήκηζε κπνξεί λα πξνσζεί πιεξνθνξίεο γηα εθπηώζεηο, γηα 

ηελ έλαξμε πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ θιπ.  

5. Δηαθήκηζε πξνβνιήο ηνπ πξντόληνο (Display Advertising). 

Κέζσ απηήο πξνβάιινληαη ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
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πξντόληνο, νη ηδηόηεηεο ηνπ, νη ρξήζεηο ηνπ θαζώο γίλεηαη θαη 

πιεξνθόξεζε γηα ηελ ηηκή απηνύ.  

6. Δηαθήκηζε από επηρείξεζε ζε επηρείξεζε (Business to business 

advertising). Αθνξά αγαζά πνπ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία επηρεηξήζεσλ θαη ζπλήζσο νη 

δηαθεκίζεηο απηώλ εκθαλίδνληαη ζηνλ θιαδηθό ηύπν.   

7. Δηαθήκηζε ιηαλνπσιεηώλ (Retail Advertising). Δκθαλίδεηαη κε 

δπν κνξθέο α) «δηαθήκηζε πξνβνιήο πνπ ζρεδηάδεηαη γηα λα 

δεκηνπξγήζεη κηα «εηθόλα», αιιά θαη λα πιεξνθνξήζεη ηνπο 

δπλεηηθνύο θαηαλαισηέο γηα ηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζνπλ αλ 

επηιέμνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα» (Εώηνο, 2000:49), β) 

σο δηαθήκηζε πξνώζεζεο πσιήζεσλ πνπ ζηνρεύεη ζηελ 

αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ εθάζηνηε θαηαζηήκαηνο.  

8. Γεληθή δηαθήκηζε κηαο επηρείξεζεο, ελόο νξγαληζκνύ, ελόο 

θνξέα (Institutional Advertising). Απνζθνπεί ζην λα γίλεη 

γλσζηόο θαη «αγαπεηόο» ν θνξέαο θαη κέζσ απηνύ λα 

επηηεπρζεί ε πώιεζε θάπνηνπ πξντόληνο.  

9. πλδεδεκέλε ή ζπλεξγαηηθή δηαθήκηζε (Cooperative 

advertising). Πε απηή ηελ πεξίπησζε νη δηαθεκηδόκελνη είλαη 

δπν ή πεξηζζόηεξνη θαη από θνηλνύ αλαιακβάλνπλ λα 

πξνσζήζνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα πξντόληα.   

10. Πνιηηηθή δηαθήκηζε. Σξεζηκνπνηείηαη από πνιηηηθνύο θαη 

θόκκαηα γηα λα πείζεη ηνπο ςεθνθόξνπο λα ηνπο ςεθίζνπλ.  

(Εώηνο, ό.π., ζ. 42-51) 

Ζ δηαθήκηζε είλαη έλα από ηα ηζρπξόηεξα εξγαιεία ηνπ 

κάξθεηηλγθ (θαη ηνπ δηεζλνύο κάξθεηηλγθ). Από ην πόζν θαιά θαη 

ζηξαηεγηθά είλαη ζρεδηαζκέλε εμαξηάηαη ε επηηπρία ή ε απνηπρία 

ελόο πξντόληνο ή ππεξεζίαο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη «νη 

δηαθεκηδόκελνη ζε δηεζλείο αγνξέο αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο 

ηηο νπνίεο δελ αληηκεησπίδνπλ νη δηαθεκηδόκελνη ζηελ εγρώξηα 
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αγνξά» (Kotler & Armstrong, 2001:558). Έλα παξάδεηγκα ην νπνίν 

επαιεζεύεη ηα παξαπάλσ, είλαη θαη απηό πνπ αθνινπζεί.   

 

Πηε δηαθήκηζε, πξέπεη λα δίδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηε 

κεηάθξαζε από κηα γιώζζα ζε κηα άιιε. Ζ δεκηνπξγηθή ρξήζε ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο δηαθήκηζεο πξνθεηκέλνπ λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή θαη 

λα επεξεάζεη ηελ θαηαλόεζε από πιεπξάο θνηλνύ-ζηόρνπ κπνξεί λα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έμππλε ρξήζε ησλ ιέμεσλ. Υζηόζν, ε 

αλεπαξθήο κεηάθξαζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αδέμηα ιάζε. Πηε 

Γεξκαλία, κηα δηαθήκηζε ηεο General Motors, αλέθεξε ηε θξάζε «Ρν 

ζώκα ηνπ Fischer», ην νπνίν κεηαθξάζηεθε ζε «Ξηώκα ηνπ Fischer». 

Απηό είλαη θαζαξά έλα ιάζνο ζηε κεηάθξαζε, πξνεξρόκελν από ηε 

ιάζνο κεηάθξαζε ηεο ιέμεο «ζώκα». Ρν ζιόγθαλ ηεο Hertz, 

«Αθήζηε ηελ Hertz λα ζαο βάιεη ζηελ θαηαιιειόηεξε ζέζε», 

κεηαθξάζηεθε σο «Αθήζηε ηελ Hertz λα ζαο θάλεη ζνθέξ». Αληί, 

ινηπόλ, λα επηθνηλσλεζεί ε απειεπζέξσζε θαη ε δξάζε όπσο ήηαλ ην 

επηζπκεηό από ηε Hertz, απηή ε κεηάθξαζε έδσζε ην αληίζεην 

λόεκα, ππνλνώληαο ηελ αιιαγή επαγγέικαηνο θαη status. (Doole & 

Lowe, 2005:71) 

 

Έηζη, είλαη θαλεξό όηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηεζλνύο 

δηαθήκηζεο ε ζσζηή θαη εηο βάζνο γλώζε ηεο θνπιηνύξαο παίδεη 

πνιύ ζεκαληηθό ξόιν.   

 

2.3 ΓΗΔΘΛΔΠ MARKETING 

 

Πήκεξα, πνιιέο επηρεηξήζεηο πέξα από ηε ρώξα «θαηαγσγήο» 

ηνπο απνθαζίδνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ θαη εθηόο απηήο. Ζ 

απόθαζε απηή είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε θαη 
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επεξεάδεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηεο. Κηα από ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επεξεάδνληαη άκεζα είλαη απηή ηνπ Marketing. 

Όηαλ, ινηπόλ, κηα επηρείξεζε απνθαζίζεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί 

δηεζλώο ηόηε κηιάκε γηα ην Γηεζλέο Κάξθεηηλγθ.  

 Ρν Γηεζλέο Κάξθεηηλγθ είλαη έλαο ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελνο 

όξνο πνπ ζπλήζσο, παξεξκελεύεηαη. Νπζηαζηηθά, πξόθεηηαη γηα ηε 

δηεζλή δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο. Όηαλ 

αλαθεξόκαζηε ζην Γηεζλέο Κάξθεηηλγθ δελ αλαθεξόκαζηε απιώο 

ζηελ εμαγσγή θάπνησλ πξντόλησλ, αιιά ζε θάηη πεξηζζόηεξν. Ρν 

κάξθεηηλγθ εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε θαη ζηξέθεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ηεο επηρείξεζεο, από ηελ αύμεζε πσιήζεσλ γηα ηα 

ππάξρνληα πξντόληα, ζηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ζηελ αμηνιόγεζε 

ηεο επηρείξεζεο αλ «είλαη ηθαλή λα παξάγεη έλα πξντόλ ή κηα 

ππεξεζία γηα ηελ νπνία ππάξρεη πξαγκαηηθή ή δπλεηηθή δήηεζε, θαη 

ζην θαηά πόζνλ νη άιινη παξάγνληεο, όπσο ε ηηκή, ε πξνβνιή θαη ε 

δηαλνκή, κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ». (Ξεηξώθ & Ρδσξηδάθεο, 

2002:575) 

 

 Νη Cateora et al., όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Mc Auley (2005:4) 

νξίδνπλ ην δηεζλέο κάξθεηηλγθ σο «ηελ εθηέιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ δηεπζύλνπλ ηελ ξνή ησλ 

πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ απηήο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ή ρξήζηεο 

ηεο, ζε πεξηζζόηεξεο από κηα εζληθόηεηεο κε ζθνπό ην θέξδνο». 

Δλαιιαθηηθά, νη Albaum et al., όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Mc Auley 

(ό.π.), νξίδνπλ ην Γηεζλέο Κάξθεηηλγθ πην ιεπηνκεξώο. «Ρν Γηεζλέο 

Κάξθεηηλγθ είλαη (απηό) ην ηκήκα ηεο επηρείξεζεο πνπ αζρνιείηαη κε 

ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ πξνώζεζε, ηε δηαλνκή, ηελ ηηκνιόγεζε θαη ηελ 

παξνρή ησλ επηζπκεηώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ από ηνπο 

ελδηάκεζνπο θαη ηειεπηαίνπο ρξήζηεο».        
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 Νξίδνληαο ην δηεζλέο κάξθεηηλγθ κπνξνύκε λα πνύκε όηη «είλαη 

ε εθαξκνγή ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηερληθώλ κάξθεηηλγθ εθηόο ηεο 

εγρώξηαο αγνξάο. Απηέο νη ηθαλόηεηεο θαη ηερληθέο κάξθεηηλγθ έρνπλ 

παγθόζκην ραξαθηήξα, αιιά θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε 

δηαθνξεηηθέο αγνξέο παξαιιάζζνληαη, πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδνπλ κε 

ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θάζε αγνξάο.»  (Mc Auley, 2005:4)   

Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζην Γηεζλέο κάξθεηηλγθ ε θάζε αγνξά 

ζεσξείηαη μερσξηζηή. Ξαξόιν πνπ ηα θεληξηθά ηεο θάζε επηρείξεζεο 

έρνπλ θάπνηα αλάκημε ζηελ δηαδηθαζία ησλ απνθάζεσλ, ηα πξντόληα 

ή νη ππεξεζίεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ θάζε δηαθνξεηηθή αγνξά. 

Ρελ νδό ηεο πξνζαξκνγήο αθνινπζνύλ θαη ε επηθνηλσληαθή 

ζηξαηεγηθή, ε ηηκνινγηαθή ζηξαηεγηθή θαη ε ζηξαηεγηθή δηαλνκήο. 

(ό.π.)   

Ππκπεξαζκαηηθά, ην δηεζλέο κάξθεηηλγθ είλαη «ε εθηέιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο νη νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

πξνγξακκαηίδνπλ, ηηκνινγνύλ, πξνσζνύλ θαη δηεπζύλνπλ ηα αγαζά 

πνπ παξάγεη, ζε πεξηζζόηεξεο από κηα ρώξεο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ θαηαλαισηηθώλ αλαγθώλ κε απώηεξν ζηόρν ην θέξδνο». Ζ 

βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπ δηεζλνύο θαη ηνπ εγρώξηνπ κάξθεηηλγθ, 

είλαη όηη ην δηεζλέο κάξθεηηλγθ ηειείηαη ζε πεξηζζόηεξεο από κηα 

επείξνπο. (Cateora & Graham, 1999:6)  

 

2.3.1 ΓΗΑΦΝΟΑ ΓΗΔΘΛΝΠ ΚΔ ΔΓΣΥΟΗΝ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ 

 

Δίλαη γλσζηό όηη  ην δηεζλέο θαη ην εγρώξην κάξθεηηλγθ 

δηαθέξνπλ ζε θάπνηα ζεκεία. Νη θύξηεο δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζηελ 

θνπιηνύξα, ζην πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη ζηνλ 

απαηηνύκελν έιεγρν ηεο αγνξάο. «Γεληθά, ην δηεζλέο κάξθεηηλγθ 
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αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο κάξθεηηλγθ πνπ ππεξβαίλνλ ηα 

εζληθά ζύλνξα». (Ρδσξηδάθεο & Ξεηξώθ, 2002:575) 

 

πάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο θαη πεξηβάιινληα ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηνπ Γηεζλνύο Κάξθεηηλγθ. 

(βι. ζρήκα 1.1) 

 

 

Ζ ζεκαληηθόηεξε, όκσο δηαθνξά είλαη όηη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

κάξθεηηλγθ δηαθνξνπνηείηαη από ρώξα ζε ρώξα. Γηαθνξέο ζηε 

θνπιηνύξα, ην πνιηηηθό ζύζηεκα, ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη ηηο 

πηέζεηο ησλ αληαγσληζηώλ είλαη κνλό ιίγεο από ηηο δπζθνιίεο πνπ 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν κάξθεηεξ. (Ρδσξηδάθεο & Ξεηξώθ, 

2002:575-576) 

Θοινωνικό/Ξολιηιζηικό 

Γιώζζα 

Θξεζθεία 

Αηζζεηηθή 

Αμίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Θνηλσληθνί νξγαληζκνί 
ιηθή θνπιηνύξα 

Λομικό 

Λνκνζεζία ηεο 

αγνξάο ππνδνρήο 

Γηεζλήο Λνκνζεζία 

Λνκνζεζία ηεο 

αγνξάο πξνέιεπζεο 

 

Ξολιηικό 

Ιεηηνπξγηθνί 

πεξηνξηζκνί 

Κεξνιεπηηθνί 

πεξηνξηζκνί 
Φπζηθέο ελέξγεηεο 

Ρεσνολογικό 

Γνξπθνξηθέο 

επηθνηλσλίεο 

ISDN 

Internet 

WWW 

«Ζ ειεθηξνληθή 

ιεσθόξνο» 

Νικονομικό 

Αλεπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο 

Αλαπηπζζόκελεο 

νηθνλνκίεο 

παλάπηπθηεο 

νηθνλνκίεο 

Κεηαθηλήζεηο 

ζπλαιιάγκαηνο 

Ρα διάθοπα 
πεπιβάλλονηα 
και η επιπποή 

αςηών ζηο 
διεθνέρ 

marketing 

 

Πσ. 1.1 Νι επιπποέρ ηος πεπιβάλλονηορ 

ζηο διεθνέρ marketing  
 
 
Πηγή: Doole & Lowe, 2005:7 



 21 

 

Κε άιια ιόγηα, ζην Γηεζλέο Κάξθεηηλγθ γίλεηαη έλαο 

θαηαθεξκαηηζκόο ηεο αγνξάο θαηά ηνλ νπνίν ε θάζε ρώξα απνηειεί 

έλα μερσξηζηό ηκήκα ηεο αγνξάο. Ππλήζσο απηά ηα ηκήκαηα 

δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκό κεηαμύ ηνπο όπσο θαη νη ρώξεο από ηηο 

νπνίεο πξνέξρνληαη. Γηα απηό ην ιόγν, ην Γηεζλέο Κάξθεηηλγθ 

ζεσξείηαη πην πνιύπινθν, πην δαπαλεξό, θαη παξνπζηάδεη 

πεξηζζόηεξεο πξνθιήζεηο ζε ζρέζε κε ην εγρώξην. (ό.π.) 

 

 Πην Γηεζλέο Κάξθεηηλγθ θάπνηα κε ειέγμηκα ζηνηρεία ηνπ 

πεξηβάιινληνο κάξθεηηλγθ είλαη πην ζύλζεηα θαη πνιπδηάζηαηα ιόγσ 

ηεο πιεζώξαο ησλ ρσξώλ πνπ απνηεινύλ ηελ παγθόζκηα αγνξά. 

Απηό ζεκαίλεη όηη νη κάξθεηεξο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ θαηλνύξηεο 

δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ώζηε λα πξνζηεζνύλ ζηελ ήδε ππάξρνπζα 

γλώζε πνπ έρνπλ απνθνκίζεη από ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ εγρώξηα 

αγνξά. (Doole & Lowe, 2005:5) Ξαξόιν ηηο δπζθνιίεο, ην δηεζλέο 

κάξθεηηλγθ κπνξεί λα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ίζσο γηα 

απηό ην ιόγν είλαη θαη πην ζπλαξπαζηηθό. (Ρδσξηδάθεο & Ξεηξώθ, 

2002:575-576) 

 

 

 

 

 

2.3.2 ΑΞΝΦΑΠΖ ΚΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΓΗΑ ΓΗΔΘΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 

Ζ απόθαζε κηαο εηαηξίαο λα θηλεζεί δηεζλώο εμαξηάηαη από 

πνιινύο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, νη αληαγσληζηέο ζε παγθόζκην 

επίπεδν κπνξεί λα ζειήζνπλ λα κπνπλ ζηελ εγρώξηα αγνξά ηεο 
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εηαηξίαο πξνζθέξνληαο θαιύηεξα πξντόληα ή ηα ήδε ππάξρνληα ζε 

ρακειόηεξε ηηκή. Ζ εηαηξία, κε ηε ζεηξά ηεο, πηζαλόλ λα ζειήζεη λα 

αληεπηηεζεί ζηηο αγνξέο ησλ ρσξώλ ησλ αληαγσληζηώλ ηεο γηα λα 

δεζκεύζεη ηνπο πόξνπο ηνπο. Κηα άιιε δπλαηόηεηα (ή κηα δύλακε 

επηξξνήο) γηα δηεζλνπνίεζε είλαη όηαλ ε εηαηξία αλαθαιύςεη μέλεο 

αγνξέο, ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο γηα κεγαιύηεξα θέξδε 

από όηη ζηελ εγρώξηα αγνξά. Ζ παξνπζία ηεο εηαηξίαο ζε κόλν κηα 

αγνξά δεκηνπξγεί κηα κεγάινπ βαζκνύ εμάξηεζε, πνπ ίζσο ε εηαηξία 

ζειήζεη λα πεξηνξίζεη θαη έηζη λα επεθηαζεί ζε άιιεο.  Ρέινο, νη 

πειάηεο ηεο εηαηξείαο ίζσο λα αλήθνπλ  ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ θαη 

έηζη λα απαηηείηαη δηεζλήο εμππεξέηεζε. (Kotler θαη Armstrong, 

2001:722)  

Ζ εηαηξία πξνηνύ εηζέιζεη ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ, πξέπεη 

λα πξνζπαζήζεη λα νξίζεη ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πνιηηηθέο κάξθεηηλγθ 

πνπ ζα ζέζεη δηεζλώο. Θαιείηαη λα απνθαζίζεη ηνλ όγθν ησλ δηεζλώλ 

πσιήζεσλ πνπ ζέιεη λα επηηύρεη. Αθόκα, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

θξίλεη ζε πόζεο αγνξέο ρσξώλ επηζπκεί λα δηεηζδύζεη όπσο θαη λα 

απνθαλζεί γηα ην είδνο ησλ ρσξώλ ζηηο νπνίεο ζα δξαζηεξηνπνηεζεί 

θαη λα αμηνινγήζεη ηηο επηινγέο απηέο.   (ό.π., ζ. 722-723) 

Πύκθσλα κε ηνπο Kotler θαη Armstrong (ό.π., ζ. 723) oη 

παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα αμηνινγνύληαη νη παγθόζκηεο 

αγνξέο είλαη νη εμήο:  

1. ην κέγεζνο ηεο αγνξάο 

2. ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο  

3. ην θόζηνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

4. ην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα θαη  

5. ην επίπεδν θηλδύλνπ  

Πηε ζπλέρεηα, αθνύ κειεηεζνύλ θαη αμηνινγεζνύλ νη παξαπάλσ 

παξάγνληεο, «ν επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα απνθαζίζεη γηα ην πνηεο 
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αγνξέο πξνζθέξνπλ ηε κεγαιύηεξε καθξνρξόληα απόδνζε γηα ηελ 

επέλδπζή ηνπ». 

Όηαλ ινηπόλ απνθαζηζηεί ζε πνηεο αγνξέο ζα επεθηαζεί, ηα 

επόκελα βήκαηα είλαη ν θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εηζόδνπ ζηελ 

επηιεγκέλε αγνξά θαη ηέινο ε δηακόξθσζε ηνπ δηεζλνύο 

πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ. (ό.π., ζ. 726,730)  

Νη δηαθεκηδόκελνη ζε δηεζλείο αγνξέο, πξέπεη λα απνθαζίζνπλ 

εάλ θαη ζε πνην βαζκό ζα πξνζαξκόζνπλ ην κίγκα κάξθεηηλγθ ζηηο 

ηνπηθέο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη. Πηε κηα όρζε, βξίζθνληαη νη 

παγθόζκηεο εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ηππνπνηεκέλν κίγκα 

κάξθεηηλγθ (standardization), πνπιώληαο ηα ίδηα πξντόληα θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ίδηεο πξνζεγγίζεηο κάξθεηηλγθ δηεζλώο. Πηελ 

αληίπεξα όρζε, βξίζθεηαη ην πξνζαξκνζκέλν κίγκα κάξθεηηλγθ 

(adaptation). «Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ν παξαγσγόο πξνζαξκόδεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ ζε θάζε αγνξά ζηόρν, 

επσκηδόκελνο κεγαιύηεξν θόζηνο αιιά ειπίδνληαο λα εμαζθαιίζεη 

έλα κεγαιύηεξν κεξίδην αγνξάο θαη πςειόηεξεο απνδόζεηο.» (ό.π., 

ζ. 730)  

Πσεηικά με ηην ηςποποίηζη 

Ζ ηππνπνίεζε έρεη πνιιά νθέιε:  

 ρακειόηεξν θόζηνο δηαθήκηζεο  

 θαιύηεξν ζπληνληζκό ηεο δηαθήκηζεο ζε παγθόζκηα θιίκαθα 

θαη  

 κηα πεξηζζόηεξν νκνηνγελή εηθόλα. 

Όκσο έρεη θαη έλα πνιύ ζεκαληηθό κεηνλέθηεκα: «παξαβιέπεη ην 

γεγνλόο όηη νη αγνξέο ησλ ρσξώλ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο 
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σο πξνο ηελ θνπιηνύξα, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.» (Kotler & Armstrong, 2001:558)  

Πσεηικά με ηην πποζαπμογή 

«Ξνιιέο ρώξεο έρνπλ εθηεηακέλα λνκνζεηηθά ζπζηήκαηα ηα 

νπνία ζέηνπλ πεξηνξηζκνύο γηα ην ύςνο ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο, 

ηα δηαθεκηζηηθά κέζα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ηε θύζε 

ησλ δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ θαη άιια ζηνηρεία ηνπ δηαθεκηζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο. Νη πεξηνξηζκνί απηνί ζπρλά αλαγθάδνπλ ηνπο 

δηαθεκηδόκελνπο λα πξνζαξκόζνπλ ηηο δηαθεκηζηηθέο ηνπο 

εθζηξαηείεο από ρώξα ζε ρώξα.» (ό.π., ζ. 559) 

Γηα παξάδεηγκα, ζηηο κνπζνπικαληθέο ρώξεο απαγνξεύεηαη ε 

δηαθήκηζε θαη ε πώιεζε αιθννινύρσλ πξντόλησλ.(ό.π.) Έηζη, 

νπνηαδήπνηε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζε 

απηά ηα δεδνκέλα.  

  

2.3.3 ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΡΣΗΑΠ 

 

O Perlemutter, όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Doole & Thomson 

(2005:28)  εμεηάδνληαο ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη εηαηξίεο δελ 

κπνξνύζαλ λα «επηβηώζνπλ» ζηηο δηεζλείο αγνξέο, πξνζδηόξηζε ελληά 

cross cultural (δηα-πνιηηηζκηθέο) δηνηθεηηθέο αληθαλόηεηεο πνπ 

νδήγεζαλ ζε απνηπρία ζε κηα ζεηξά από αγνξέο. 

Νη ηξείο πξώηεο αιιεινζρεηίδνληαη θαη αθνξνύλ ηελ απνηπρία 

ζηελ νπνία νδεγείηαη ε αγνξά: 

1. Αληθαλόηεηα ζην λα βξεηο ηε ζσζηή niche αγνξά. 

2. Απξνζπκία ζηελ πξνζαξκνγή θαη αλαλέσζε πξντόλησλ 

ζηηο ηνπηθέο αγνξέο. 



 25 

3. Έιιεηςε κνλαδηθώλ πξντόλησλ πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην 

κπαιό ησλ ηνπηθώλ θαηαλαισηώλ ζαλ πςειήο αμίαο 

πξντόληα  

4. Ζ ηπρόλ ακθίξξνπε αθνζίσζε. Σξεηάδεηαη ρξόλνο γηα λα 

κάζεη κηα εηαηξεία λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε 

ρώξεο όπσο ε Ηαπσλία.  

5. Ζ αλάζεζε ζε ιάζνο πξνζσπηθό.  

6. Ζ επηινγή ιάζνο ζπλεξγαηώλ. 

7. Ζ αληθαλόηεηα αλάπηπμεο ζρέζεσλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

επηζπκηώλ ησλ stakeholders. Απηό πεξηιακβάλεη κηα 

δπζθνιία ζηελ αλάπηπμε ηθαλνπνηεηηθώλ ζπλεξγαζηώλ 

κε ζσκαηεία θαη ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. 

8. Αλάπηπμε ακνηβαίαο δπζπηζηίαο θαη έιιεηςεο ζεβαζκνύ 

κεηαμύ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο δηνίθεζεο.  

9. Αδπλακία ζηελ ηζρύ ησλ ηδεώλ πνπ αλαπηύζζνληαη από 

ηε κηα ρώξα ζηελ άιιε. 

Ρν δηεζλέο κάξθεηηλγθ είλαη έλα θνκκάηη ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ 

είλαη πνιύ ζεκαληηθό όηαλ κηα επηρείξεζε απνθαζίζεη λα επεθηαζεί 

ζε μέλεο αγνξέο. Σξεηάδνληαη νη θαηάιιεινη άλζξσπνη νη νπνίνη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά ηα εξγαιεία ηνπ κάξθεηηλγθ, θαζώο θαη 

έξεπλα θαη κειέηε ηεο θαηλνύξηαο ρώξαο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

ζρεδηάζνπλ κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή. Έλαο πνιύ ζεκαληηθόο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην δηεζλέο κάξθεηηλγθ θαη ν νπνίνο ζα 

αλαιπζεί παξαθάησ, είλαη ν πνιηηηζκόο κηαο ρώξαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε θνπιηνύξα απηήο.  

 

2.4 ΘΝΙΡΝΟΑ 

 



 26 

«Ν πνιηηηζκόο κεηαβηβάδεηαη από ηε κηα γεληά ζηελ άιιε. Θαηά 

θάπνηνλ ηξόπν, είλαη ην πξόηππν γηα ηελ απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ζε 

κηα δνζκέλε θνηλσλία.» (Ξεηξώθ, Ρδσξηδάθεο & Ρδσξηδάθε, 

2002:577) Όηαλ εηζάγνληαη πξντόληα από ηε κηα ρώξα ζηελ άιιε, νη 

πηζαλόηεηεο γηα απνδνρή απηώλ απμάλνληαη όηαλ ππάξρνπλ 

νκνηόηεηεο κεηαμύ ησλ δπν πνιηηηζκώλ. πάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο από ηνλ έλα πνιηηηζκό ζηνλ άιιν, όζνλ αθνξά ηηο θηλήζεηο 

ηνπ ζώκαηνο, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηα ρξώκαηα, ηνπο αξηζκνύο θαη ηα 

ζρήκαηα, ηα κεγέζε θαη ηα ζύκβνια. Γηα ηνπο κάξθεηεξο ησλ 

πνιπεζληθώλ, πνπ θαινύληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζε κηα μέλε 

ρώξα, «απηέο νη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξντόληνο, ζηελ πξνζσπηθή πώιεζε, ζηε δηαθήκηζε, 

ζηε ζπζθεπαζία θαη ζηελ ηηκνιόγεζε. Έλαο δηεζλήο Κάξθεηεξ ζα 

πξέπεη επίζεο λα γλσξίδεη ηα έζηκα ηεο ρώξαο ζε όηη αθνξά ηηο 

ζρέζεηο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ.» (ό.π., ζ. 577-578)    

 

2.4.1 ΝΟΗΠΚΝΠ ΘΝΙΡΝΟΑΠ 

 

Σσξίο απηό λα απνηειεί κεγάιε έθπιεμε, δελ ππάξρεη έλαο 

παγθόζκηα απνδεθηόο όξνο γηα ηελ θνπιηνύξα. Ξαξακέλεη έλα 

πξντόλ δηαλνεηηθήο ζύλζεζεο ην νπνίν είλαη δύζθνιν λα νξηζηεί. (Mc 

Auley, 2005:47) 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Mc Auley (ό.π.) νη Kroeber θαη 

Kluckhohn (1952) πξνζδηόξηζαλ 160 νξηζκνύο ηεο θνπιηνύξαο! Από 

ηελ θνηλσληθή ζθνπηά, νη Namenwirth θαη Weber (1987) όξηζαλ ηελ 

θνπιηνύξα  ζαλ έλα «ζύζηεκα ηδεώλ» πνπ παξέρεη έλα πξόηππν γηα 

ηελ απνζηνιή, ηελ εμηζηόξεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηώλ. Ζ θνπιηνύξα καζαίλεηαη θαη δελ θιεξνλνκείηαη. 

Ξξέπεη λα δηαθξίλεηαη από ηελ αλζξώπηλε πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ 
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αλζξώπηλε θύζε, παξόιν πνπ ηα όξηα κεηαμύ απηώλ είλαη αλνηρηά 

πξνο ζπδήηεζε. 

«Θνπιηνύξα ζεσξνύκε ηηο αμίεο (values) θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

(behaviors), πνπ ηηο καζαίλνπκε θαη νη νπνίεο είλαη απνδεθηέο από 

ηελ θνηλσλία θαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ώζηε λα απμάλνπλ ηελ 

πηζαλόηεηα επηβίσζεο ηεο θνηλσλίαο.» (Πηώκθνο, 2002:425) 

 

 Πε ζρέζε κε ην δηεζλέο κάξθεηηλγθ ε θνπιηνύξα κπνξεί λα 

νξηζηεί σο: «ην ζύλνιν από ηα απνθηεζέληα πηζηεύσ, ηηο αμίεο θαη ηα 

έζηκα πνπ βνεζνύλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαηαλαισηώλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά ρώξαο».  

 

 Έηζη ινηπόλ ε θνπιηνύξα απαξηίδεηαη από ηξία βαζηθά 

ζπζηαηηθά:  

1. Ρα πιζηεύω: Έλαο κεγάινο αξηζκόο από πλεπκαηηθέο θαη 

ιεθηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ αληαλαθινύλ ηελ γλώζε καο, θαη 

απνηεινύλ κηα απνηίκεζε ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. 

2. Αξίερ: Νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη θαηαλαισηέο γηα λα 

βνεζήζνπλ σο νδεγνί ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ε απνδεθηή 

ζπκπεξηθνξά. Νη αμίεο, ζπλήζσο είλαη αλζεθηηθέο θαη ζηαζεξέο 

ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ θαη γίλνληαη θνηλά απνδεθηέο από ηα 

κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. 

3. Έθιμα: Ξνιηηηζηηθά έγθξηηνη θαη απνδεθηνί ηξόπνη 

ζπκπεξηθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ελόο 

αλζξώπνπ. Ρα έζηκα είλαη επδηάθξηηα ζε ζεκαληηθά γεγνλόηα 

ηεο δσήο ελόο αηόκνπ, όπσο είλαη ε γέλλεζε, ν γάκνο, ν 

ζάλαηνο θαη ζε ζεκειηώδεο εθδειώζεηο όπσο είλαη, ηα 

Σξηζηνύγελλα, ην Ξάζρα, ην Οακαδάλη θ.α.. (Doole & Lowe, 

2005:66-67) 
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 Ππζηαηηθά, όπσο ηα παξαπάλσ, ζπλήζσο ράλνληαη θαη 

«εκπνηίδνληαη» κέζα ζε κηα θνηλσλία. Έηζη, αξθεηνί από εκάο 

αλαγλσξίδνπκε πιήξσο ηη είλαη κνλαδηθό θαη μερσξηζηό ζηελ 

θνπιηνύξα καο, κόλν όηαλ εξρόκαζηε ζε επαθή κε άιιεο 

θνπιηνύξεο. Θάηη αληίζηνηρν, ινηπόλ, ζπκβαίλεη θαη ζηηο κάξθεο όηαλ 

επεθηείλνληαη δηεζλώο θαη δεκηνπξγνύλ κηα παξνπζία ζε μέλεο 

αγνξέο. Ρα πηζηεύσ θαη νη αμίεο κηαο θνπιηνύξαο ηθαλνπνηνύλ ηελ 

αλάγθε ζε κηα θνηλσλία γηα «ζύζηεκα», θαηεύζπλζε θαη 

θαζνδήγεζε. (ό.π.) 

 

 Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηό ηη είλαη ε θνπιηνύξα αθνινπζεί ην 

παξαθάησ παξάδεηγκα.  

 

 Ζ θνπιηνύξα ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί όηη έρεη ηξία επίπεδα 

(Πρήκα 1.3). Ρα ελζσκαησκέλα ζηνηρεία κηαο θνπιηνύξαο –

πξάγκαηα πνπ θαίλνληαη, αθνύγνληαη, κπξίδνπλ, δνθηκάδνληαη ή είλαη 

απηά– είλαη πιηθά ή εθδειώζεηο ησλ ππνθείκελσλ αμηώλ θαη 

πεπνηζήζεσλ πνπ κνηξάδεηαη κηα νκάδα αλζξώπσλ. Ζ δνκή απηώλ 

ησλ ζηνηρείσλ είλαη ζαλ έλα παγόβνπλν. (Hollensen, 2007:217)  

  

 Ρν ηκήκα ηνπ παγόβνπλνπ πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ην λεξό 

είλαη κόλν έλα κηθξό θνκκάηη από ην ηη ππάξρεη εθεί. Απηό πνπ δελ 

κπνξεί λα θαλεί είλαη νη αμίεο θαη νη πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο κπνξνύλ  

λα βνπιηάμνπλ ην θαξάβη (επηρείξεζε, πξντόλ θιπ.) αλ θαηά ιάζνο 

πέζεη πάλσ ηνπο. Ζ θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη από ηηο 

αμίεο θαη ηελ θνηλσληθή εζηθή πνπ ιεηηνπξγνύλ πην θνληά ζηελ 

επηθάλεηα από όηη νη βαζηθέο πνιηηηζηηθέο αμηώζεηο. Νη αμίεο θαη νη 

θνηλσληθέο λόξκεο βνεζνύλ ηνπο αλζξώπνπο λα πξνβνύλ ζε 

ξπζκίζεηο ηεο βξαρππξόζεζκεο θαζεκεξηλήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο; 

απηά ηα ζηάληαξ αιιάδνπλ αλά ζπληνκόηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

(θάζε 10 ή 20 ρξόληα) ελώ ηα βαζηθά πνιηηηζηηθά δεδνκέλα 

πηζαλόηαηα δηακνξθώλνληαη κέζσ ησλ αηώλσλ. (ό.π.) 
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Πσήμα 1.2 Ρα οπαηά και μη οπαηά ζημεία ηηρ κοςληούπαρ 

 

 

Ξεγή: Hollensen (2007:218) 

 

Ππλνςίδνληαο παξαηεξείηαη όηη ππάξρεη κηα πνηθηιία  απόςεσλ 

γηα ην ηη είλαη θνπιηνύξα. Ξαξόια απηά, ππάξρνπλ αξθεηά θνηλά 

ζεκεία πνπ κνηξάδνληαη νη παξαπάλσ απόςεηο. Γεληθεύνληαο, ε 

θνπιηνύξα είλαη έλα θνηλό πξόηππν ύπαξμεο, ζθέςεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο. Θάηη πνπ καζαίλεηαη από ηελ παηδηθή ειηθία κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Θάηη βαζηά ξηδσκέλν ζηελ 

παξάδνζε πνπ δηεηζδύεη ζε θάζε θάζε κηαο θνηλσλίαο.  Ν Perhaps 

Hill (όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Mc Auley, 2005:48) δίλεη ηνλ παξαθάησ 

πεξηεθηηθό νξηζκό ηεο θνπιηνύξαο: «έλα ζύζηεκα αμηώλ θαη λνξκώλ 

πνπ κνηξάδνληαη νη άλζξσπνη πνπ όηαλ ζπλδπάδνληαη απνηεινύλ έλα 

πξόηππν γηα ηξόπν δσήο». (Mc Auley, 2005:48) Γίλεηαη αληηιεπηό, 

ινηπόλ, όηη ε θνπιηνύξα επεξεάδεη θάζε πηπρή κηαο θνηλσλίαο: «ηηο 

επηθνηλσλίεο, ηε γιώζζα, ηηο λνκηθέο, πνιηηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 



 30 

δηαδηθαζίεο, ηα έζηκα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη θαη’ επέθηαζε 

ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ θαηαλαισηώλ». (Πηώκθνο, 2002:425) 

 

2.4.2 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΘΝΙΡΝΟΑΠ 

 

Ζ θνπιηνύξα απνηειείηαη από δηάθνξα ζπζηαηηθά ηα νπνία 

παξαηίζεληαη παξαθάησ (βι. Πρήκα 1.2):  

 ε εθπαίδεπζε 

 ε θνηλσληθή νξγάλσζε  

 ε ηερλνινγηθή θαη πιηζηηθή θνπιηνύξα 

 ε λνκνζεζία  

 ε πνιηηηθή 

 ε αηζζεηηθή 

 νη αμίεο θαη ε λννηξνπία 

 ε ζξεζθεία θαη 

 ε γιώζζα  

Ρα ζεκαληηθόηεξα δύν ζπζηαηηθά είλαη ε γιώζζα θαη ε ζξεζθεία. 

(Doole & Lowe, 2005:67). Δίλαη δύν παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

πιήξσο ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηώλ ζε θάζε ρώξα θαη θαη’ 

επέθηαζε ηε δνπιεηά πνπ θαινύληαη λα θάλνπλ νη κάξθεηεξ ζηελ 

εθάζηνηε ρώξα. Απηνί νη δπν παξάγνληεο ζα αλαιπζνύλ παξαθάησ. 
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ρήκα 1.3  

Ξεγή: Doole & Lowe (2005:68) 

 

Ζ ζξεζθεία είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο πνιηηηζηηθόο παξάγνληαο θαη 

έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ. «Νη ζξεζθείεο 

κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ βάζεηο νξηζκνύ θάζε επηκέξνπο 

θνπιηνύξαο, δηόηη νξηζκέλεο αγνξαζηηθέο απνθάζεηο θαηαλαισηώλ 

επεξεάδνληαη από ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, ηελ 

πξνζήισζε θαη ηελ ηαπηόηεηα.» Δλδεηθηηθά, ζύκθσλα κε ηνπο 

Blackwell et al., όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Πηακνύιε (2002:434), 

παξαηεξήζεθαλ νξηζκέλεο ζύγρξνλεο ηάζεηο ζρεηηθά ηε ζξεζθεία 

ζηηο ΖΞΑ, νη νπνίεο πηζαλόλ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηώλ: 

 
 

Γιώζζα 
 

 

 

Αηζζεηηθή 
 

 
Λνκνζεζία & 

πνιηηηθή 
 

 
Ρερλνινγία 

θαη ιηζηηθή 

θνπιηνύξα 
 

 

Θνηλσληθνί 

Νξγαληζκνί 
 

 

 

Δθπαίδεπζε 

 
Αμίεο & 

λννηξνπία 

 

 

Θξεζθεία 

 

 
ΘΝΙΡΝΟΑ 
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1. Ξηώζε ηεο πξνζήισζεο ζε παξαδνζηαθέο εθθιεζίεο θαη 

ζξεζθείεο 

2. Αύμεζε ησλ κε-Σξηζηηαληθώλ ζξεζθεηώλ, 

3. Κεηαηόπηζε από ηελ παξαδνζηαθή ζξεζθεία ζηελ 

πλεπκαηηθόηεηα (spirituality) 

4. Νη γπλαίθεο γίλνληαη πεξηζζόηεξν θηιόζξεζθεο από όζν νη 

άλδξεο, 

5. Ζ ζξεζθεία θαη ε πλεπκαηηθόηεηα είλαη «κεγάιεο business» 

Πηακνύιεο (2002:434) 

 

Ζ ζξεζθεία απνηειεί έλα από ηα πην επαίζζεηα ζηνηρεία ηεο 

θνπιηνύξαο. Όηαλ ν κάξθεηεξ έρεη ιίγε ή θαζόινπ γλώζε ηεο 

ζξεζθείαο, είλαη εύθνιν παξά ηε ζέιεζή ηνπ  λα πξνζβάιιεη 

θάπνηνλ. Όπσο όια ηα ζηνηρεία ηεο θνπιηνύξαο, έηζη θαη ε ζξεζθεία 

θάπνηνπ δελ είλαη αμηόπηζηνο νδεγόο γηα λα θαηαλνήζεη ηα πηζηεύσ 

θάπνηνπ άιινπ. Θάπνηα άηνκα  δελ θαηαιαβαίλνπλ άιιεο ζξεζθείεο 

πέξα από ηηο δηθέο ηνπο θαη απηά πνπ είλαη γλσζηά γηα ηηο άιιεο 

ζξεζθείεο, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηα ζεσξνύλ ιαλζαζκέλα. 

(Cateora, Graham, 1999:90)  

 

Ζ Ηζιακηθή ζξεζθεία είλαη έλα θαιό παξάδεηγκα ηεο αλάγθεο 

γηα κηα βαζηθή θαηαλόεζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ζξεζθεηώλ.  

 

2.4.3 ΘΟΖΠΘΔΗΑ: Ν ΗΠΙΑΚΗΠΚΝΠ 

 

Ν Ηζιακηζκόο είλαη κηα ζξεζθεία ε νπνία σο κέζν έθθξαζεο 

ρξεζηκνπνηεί ην Θνξάλη (Qur’an), έλα βηβιίν ην νπνίν ζεσξείηαη από 

ηνπο πηζηνύο όηη πεξηέρεη απηνιεμεί ηα ιεγόκελα ηνπ κνλαδηθνύ θαη 

απαξάκηιινπ Θενύ (Αξαβηθά: Allāh) θαη από ηνλ Ηζιακηθό Ξξνθήηε 
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Κνράκελη κέζσ ηεο ππνδεηγκαηηθήο ηνπ δηδαζθαιίαο θαη ησλ 

αιεζηλώλ παξαδεηγκάησλ ηνπ. Νη  νπαδνί ηνπ Ηζιακηζκνύ  πηζηεύνπλ 

όηη ν Θεόο απνθάιπςε ην ηειεπηαίν ηνπ κήλπκα ζηνλ πξνθήηε 

Κνράκελη δηα κέζνπ ηνπ Αξράγγεινπ Γαβξηήι. Ζ ιέμε Ηζιάκ (Islam) 

είλαη έλα νκνηνγξάθεκα, κε πνιιέο έλλνηεο. Κηα εθδνρή είλαη λα 

πξνέξρεηαη από ηελ ιέμε salaam πνπ ζεκαίλεη Εηξήλε. Άιιεο έλλνηεο 

πνπ απνδίδνληαη είλαη απηή ηεο ηαπεηλόηεηαο θαη ππνηαγήο, ή ηεο 

νινθιεξσηηθήο παξάδνζεο ζην Θεό. (Wikipedia, 2009)  

Ν Ηζιακηζκόο είλαη ε επηθξαηνύζα ζξεζθεία ζην  κεγαιύηεξν 

κέξνο ηεο Αθξηθήο, ζηε Κέζε Αλαηνιή θαη ζε αξθεηά ζεκεία ηεο 

Αζίαο.  Δίλαη ε δεύηεξε κεγαιύηεξε ζξεζθεία ζηνλ θόζκν θαη ε πην 

γξήγνξα αλαπηπζζόκελε. (Mc Auley, 2005:58) 

Απηόο πνπ πηζηεύεη ζην Ηζιάκ νλνκάδεηαη Κνπζνπικάλνο 

(Muslim), ην νπνίν ζεκαίλεη «απηόο πνπ παξαδίλεηαη ζην Θεό». Πηηο 

ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο πεξηιακβάλνληαη νη «Ξέληε Θνιόλεο ηνπ 

Ηζιάκ», όπνπ είλαη 5 θαζήθνληα πνπ ελώλνπλ ηνπο Κνπζνπικάλνπο 

ζε κηα θνηλόηεηα. Ν Ηζιακηθόο λόκνο νπζηαζηηθά, αγγίδεη θάζε πηπρή 

ηεο δσήο θαη ηεο θνηλσλίαο, πεξηθιείνληαο ηα πάληα πνπ αθνξνύλ ηε 

δίαηηα ησλ πηζηώλ, νηθνλνκηθά δεηήκαηα, πνιέκνπο θαη ηελ Tδηράλη 

(Jihad).  (ό.π.) 

Νη «Ξέληε Θνιόλεο ηνπ Ηζιάκ» πεξηιακβάλνπλ ηνπο παξαθάησ 

θαλόλεο: 

o Shahadah: Όπνπ είλαη ην βαζηθό δόγκα ηνπ Ηζιακηζκνύ: 

«Καξηπξώ όηη θαλείο δελ αμίδεη ηε ιαηξεία κνπ εθηόο από 

ηνλ Θεό θαη καξηπξώ όηη ν Κνράκελη είλαη ν αγγειηνθόξνο 

ηνπ Θενύ». Απηό είλαη ην «Ξηζηεύσ» ησλ Κνπζνπικάλσλ 

θαη πξέπεη λα ην επαλαιακβάλνπλ ζε θάζε ηνπο πξνζεπρή. 

o Salah: Δίλαη ε πξνζεπρή ηνπο, ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη 

πέληε θνξέο ηελ εκέξα (5:00, 12:00, 15:00, δύζε ηνπ 
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ειίνπ θαη 21:00 – νη ώξεο πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ηελ 

πεξηνρή θαη ηελ επνρή) πάληα θνηηάδνληαο πξνο ηελ κεξηά 

ηεο Kaaba (νλνκαζία ηεο ηεξήο καύξεο πέηξαο) ζηε πόιε 

ηεο Κέθθα. Ζ πξνζεπρή είλαη ππνρξεσηηθή αιιά κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. (Wikipedia, 

2009) Πηε Πανπδηθή Αξαβία θαη ζηελ Αίγππην είλαη 

ζπλεζηζκέλν γηα ηνπο κάλαηδεξ θαη ηνπο εξγάηεο λα βάδνπλ 

έλα ραιάθη ζην πάησκα θαη λα γνλαηίδνπλ γηα λα 

πξνζεπρεζνύλ πνιιέο θνξέο. (Hollensen, 2007:227)  

o Πηηο πεξηζζόηεξεο Κνπζνπικαληθέο ρώξεο ππάξρνπλ νη 

«πελζπκηζηέο» πνπ αλαθνηλώλνπλ δεκόζηα όηη είλαη ε ώξα 

γηα ηελ πξνζεπρή.  

o Zakat: Αθνξά ηε πξνζθνξά ρξεκάησλ θαη βαζίδεηαη ζην 

όηη ν Ηζιακηζκόο είλαη θαηά ηεο ζπζζώξεπζεο ηνπ πινύηνπ. 

Δίλαη ππνρξεσηηθό γηα θάζε Κνπζνπικάλν πνπ έρεη 

νηθνλνκηθή επρέξεηα. Ρν zakat είλαη κηα πξάμε 

θηιαλζξσπίαο θαη όζνη έρνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα 

ζεσξνύληαη όηη έρνπλ ηελ εύλνηα ηνπ Θενύ γηα απηό θαη ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξνπλ θαη ζηνπο θησρνύο. 

o Sawm: Δίλαη ε λεζηεία πνπ θάλνπλ νη Κνπζνπικάλνη 

(δελ πξέπεη λα ηξώλε ή λα πίλνπλ από ηελ απγή κέρξη ην 

ζνύξνππν) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα ηνπ Οακαδάλη. Θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Οακαδάλη ζα πξέπεη λα πξνζέρνπλ γηα λα κε 

πξνβνύλ θαη ζε άιιεο ακαξηίεο. Ζ λεζηεία απνζθνπεί ζην 

λα ληώζνπλ νη πηζηνί θνληά ζην Θεό, λα εθθξάζνπλ ηελ 

επγλσκνζύλε ηνπο ζε Απηόλ, λα εμηιεώζνπλ ηηο ακαξηίεο 

ηνπο θαη λα ζθεθηνύλ/θξνληίζνπλ ηνπο απόξνπο. 

o Hajj: Δίλαη ην ηαμίδη γηα ην πξνζθύλεκα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Ηζιακηθνύ Κήλα Dhu al-Hijjah ζηε πόιε, Κέθθα (ηεξή 

πόιε ησλ Κνπζνπικάλσλ). Όινη νη Κνπζνπικάλνη πνπ είλαη 

αξηηκειείο θαη έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα πξέπεη λα 

πξνζθπλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηε δσή ηνπο. Ρν 
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πξνζθύλεκα πεξηιακβάλεη εθηά θνξέο πεξπάηεκα γύξσ 

από ηελ Kaaba, λα αγγόμνπλ ηε Καύξε Ξέηξα, λα ηξέμνπλ 

εθηά θνξέο κεηαμύ ησλ βνπλώλ Safa θαη Marwah θαη 

ζπκβνιηθά λα ιηζνβνιήζνπλ ηνλ δηάβνιν. Όπνηνο θαηαθέξεη 

λα πξνζθπλήζεη, ακέζσο αλαγλσξίδεηαη θνηλσληθά, ε 

ζεώξεζε απηή θαηαθξίλεηαη από ηνπο δηδάζθαινπο κηαο θαη 

ην πξνζθύλεκα είλαη κηα πξάμε αθνζίσζεο ζην ζεό θαη όρη 

κέζν θνηλσληθήο θαηαμίσζεο. (Wikipedia, 2009) 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ν Ηζιακηζκόο ειέγρεη θάζε 

πηπρή ηεο δσήο ησλ πηζηώλ. πάξρεη θάπνην πξσηόθνιιν θαη 

θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο. Αξρηθά, πξέπεη πάληα λα ραηξεηάλε ιέγνληαο 

ην «as-salamu alaykum» πνπ ζεκαίλεη «ε εηξήλε αο είλαη πξνο 

εζέλα». Ξξηλ ην θαγεηό ππνρξενύληαη λα ιέλε ην «bismillah» πνπ 

ζεκαίλεη «ζην όλνκα ηνπ Θενύ». Δπίζεο, ην θαγεηό ζα πξέπεη λα 

θξαηηέηαη κε ην δεμί ρέξη γηαηί πηζηεύνπλ όηη ην δεμί ρέξη είλαη ην 

θαιό.  Ρέινο, έλα από ηα έζηκα ησλ Κνπζνπικάλσλ, πνπ αθνξά ηελ 

πγηεηλή, είλαη θαη ε πεξηηνκή ησλ αξζεληθώλ κσξώλ.  (ό.π.) 

Ζ νηθνγέλεηα είλαη κηα αθόκε πηπρή ηεο δσήο ησλ 

Κνπζνπικάλσλ πνπ επεξεάδεη ν ηζιακηθόο λόκνο. Ν παηέξαο είλαη ν 

αξρεγόο ηεο νηθνγέλεηαο θαη απηόο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Έλαο άληξαο κπνξεί λα έρεη κέρξη ηέζζεξηο 

ζπδύγνπο αλ ζεσξεί όηη κπνξεί λα ηνπο ζπκπεξηθέξεηαη ηζόηηκα, ελώ 

ε γπλαίθα κόλν έλαλ ζύδπγν. Αθόκα θαη ν ρσξηζκόο πξνβιέπεηαη 

από ηνλ Ηζιακηζκό. Όηαλ έλαο άληξαο απνθαζίζεη λα ρσξίζεη ηε 

γπλαίθα ηνπ, ην κόλν πνπ έρεη λα θάλεη είλαη λα πεη ηξεηο θνξέο «ζε 

ρσξίδσ».  (ό.π.) 

Ξαξόιν πνπ ε ελαζρόιεζε κε ην θαηά πόζν ε ζξεζθεία 

επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή εμαζζελεί, ζηηο δπηηθέο 

θνηλσλίεο, παξακέλεη ε βαζηθή επηξξνή ηεο ζπκπεξηθνξάο ελόο 

κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ. Πηνλ Ηζιακηζκό, 
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όπνπ νη θνληακεληαιηζηέο έρνπλ κεγάιε επηξξνή ζηελ θνηλσλία, ν 

ηξόπνο θαηαλάισζεο θαη νη ξόινη ησλ θύισλ νξνζεηνύληαη 

απζηεξά.  Πεκαληηθέο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο, όπσο ην Οακαδάλη, 

κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ζεκαληηθά ηνλ ηξόπν εξγαζίαο θαη 

θαηαλάισζεο. Έηζη, αξθεηή πνζόηεηα θαγεηνύ θαηαλαιώλεηαη πξηλ 

ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ γηα λα κπνξέζεη λα θξαηεζεί ν πηζηόο κέρξη 

κεηά ην ειηνβαζίιεκα.  Ζ δύλακε θαη ε δσηηθόηεηα ηνπ πηζηνύ κπνξεί 

λα επεξεαζηνύλ θαη έηζη ζα πξέπεη λα είλαη πνιύ πξνζεθηηθόο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Οακαδάλη. Αθόκε, ζπγθεθξηκέλνη ηύπνη θαγεηνύ 

απαγνξεύνληαη. Ρν πην γλσζηό είλαη ην ρνηξηλό, πνπ απαγνξεύεηαη 

από ηνλ Ηζιακηζκό θαη ηνλ Ηνπδατζκό. (Mc Aulley, 2005:58) Ζ 

εμήγεζε πνπ δίδεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απαγόξεπζε είλαη όηη ην 

γνπξνύλη είλαη έλα δών βξώκηθν, βαξηεζηεκέλν θαη επηξξεπέο ζηε 

ζεμνπαιηθή επαθή. Γελ ηνπ αξέζεη ην θσο θαη δελ ηνπ αξέζεη λα 

«πνιεκά». Ρξώεη ηα πάληα αθόκα θαη ηα πην αλζπγηεηλά, ελώ 

κεηαθέξεη θαη πνιιέο αζζέλεηεο ζηνλ άλζξσπν (κε πην πξόζθαηε ηελ 

«Γξίπε ησλ ρνίξσλ»). Έηζη, ε θαηαλάισζή ηνπ ελέρεη δπζάξεζηεο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία. (Shamsi, 2009) Ρέινο, όια ηα θξέαηα πνπ 

θαηαλαιώλνληαη ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ρνξηνθάγα δώα θαη 

ηελ ώξα πνπ ζαλαηώλνληαη ζα πξέπεη απηόο πνπ ην αλαιακβάλεη λα 

ιέεη : «Δηο ην όλνκα ηνπ Θενύ». (Wikipedia, 2009) 

  

 Ζ ζξεζθεία ζηε Κέζε Αλαηνιή, επεξεάδεη αθόκα θαη ην ξόιν 

ηεο γπλαίθαο ζηε θνηλσλία. Γξαζηεξηόηεηεο όπσο ε νδήγεζε, ε 

δηεύζπλζε επηρεηξήζεσλ θαη γεληθά ε ζέζε θαη εκθάληζή ηεο ζηε 

θνηλσλία ππόθεηληαη ζε πεξηνξηζκνύο. (Ξαπαδήζεο, 2002:39) Πηνλ 

Ηζιακηζκό, νη γπλαίθεο δελ πξέπεη λα πξνθαινύλ κε ηελ εκθάληζε 

ηνπο. Ξξέπεη λα θνξνύλ θαξδηά ξνύρα, ώζηε λα κε δηαγξάθνληαη ηα 

ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ηνπο. Αλάινγα κε ην βαζκό πίζηεο κηα γπλαίθα 

ζα πξέπεη λα έρεη θαιπκκέλα ηα καιιηά ηεο ή θαη νιόθιεξν ην ζώκα 

ηεο, ρσξίο λα θαίλεηαη ίρλνο ζάξθαο ή θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ηεο 

(κάηηα, ζηόκα, ρέξηα θιπ.). Πην ελδπκαηνινγηθό θνκκάηη ηνπ 
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Ηζιακηζκνύ έξρεηαη λα «θνπκπώζεη» θαη ε παξαθάησ επηρεηξεκαηηθή 

ελέξγεηα γηα ηελ αλάπηπμε ελόο λένπ πξντόληνο. 

 

 Πηελ Αίγππην, όπνπ ν Ηζιακηζκόο είλαη ε επίζεκε ζξεζθεία 

(ππάξρεη έλα κηθξό πνζνζηό ρξηζηηαλώλ), κέρξη ηώξα νη γπλαίθεο 

πνπ ήζειαλ λα θνιπκπήζνπλ, θνιπκπνύζαλ κε ηα ξνύρα ηνπο! Ιύζε 

ζην πξόβιεκα ήξζε λα δώζεη ην καγηό “Sharia”.  Ρν ζπγθεθξηκέλν 

καγηό είλαη θιεηζηό κέρξη ην ιαηκό θαη έρεη κηα κηθξή θνύζηα, γηα λα 

κπνξεί λα θνξεζεί πάλσ από παληειόλη. Φπζηθά, έρεη κεγάιε 

απήρεζε ζην γπλαηθείν θνηλό. Όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ππάξρνπλ 

θαη αληηδξάζεηο. Ζ αλώηαηε ζξεζθεπηηθή αξρή ησλ Κνπζνπικάλσλ 

δελ θάλεη απνδεθηό θάηη ηέηνην θαη ζέηεη ηνπο όξνπο κε ηνπο νπνίνπο 

απηό ην καγηό ζα πξέπεη λα θπθινθνξεί: 

 Γελ πξέπεη λα είλαη ζηελό θαη δηάθαλν 

 Γελ πξέπεη λα ειθύεη άληξεο γηα λα θνηηνύλ πσο είλαη ληπκέλεο 

νη γπλαίθεο. 

(Hawley, 2000)  

 

 Νξηζκέλεο γπλαίθεο, απαγνξεύεηαη λα ραηξεηνύλ θαη άληξεο κε 

γπκλό ρέξη! Δλδεηθηηθά, ζην Θάηξν ηεο Αηγύπηνπ, ην πξώην βαγόλη 

ηνπ κεηξό είλαη κόλν γηα γπλαίθεο, έηζη ώζηε λα κελ έξρνληαη ζε 

επαθή κε άληξεο.  

 

 Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό από ηα παξαπάλσ, ππάξρνπλ πάξα 

πνιιέο απαγνξεύζεηο θαη πεξηνξηζκνί ζηνλ ηζιακηζκό. Θέινληαο, 

ινηπόλ, νη Κνπζνπικάλνη λα ζπγθεληξώζνπλ ηη είλαη θαιό θαη ηη 

θαθό (κε βάζε ηε ζξεζθεία ηνπο) έρνπλ θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο πξάμεηο 

πνπ είλαη επηηξεπηέο θαη κε επηηξεπηέο. Νη επηηξεπηέο νλνκάδνληαη 

Halaal θαη νη κε επηηξεπηέο ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: ην 

Haraam θαη ην Makruh.   
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 Έηζη, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο νη εηαηξίεο λα θαηαιάβνπλ ηνλ 

Ηζιακηζκό, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δπν 

παξαπάλσ όξσλ. (Doole & Lowe, 2005:70) 

 

 Ν όξνο Haraam ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέκαηα ή πξάγκαηα ηα 

νπνία είλαη απνιύησο παξάλνκα θαη απζηεξώο απαγνξεπκέλα από ην 

Ηζιάκ, όπσο π.ρ. ην αιθνόι θαη ε απάηε. Απηά -ηα ζέκαηα ηακπνύ- 

απαγνξεύνληαη εληειώο ζε δηαθεκίζεηο θαη ινηπέο πξνσζεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ζηε Πανπδηθή Αξαβία, ζην Θνπβέηη θαη ζην Ηξάλ (βι. 

Πίλαθαο 1.1). (ό.π.)  

 

 Ν όξνο Makrub ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέκαηα ηα νπνία 

ζεσξνύληαη δπζάξεζηα θαη απσζεηηθά. Ρν Ηζιάκ δελ ηα ελζαξξύλεη 

αιιά θαη δελ ηα απαγνξεύεη. Ξ.ρ. ην θάπληζκα δελ απαγνξεύεηαη 

αιιά ζεσξείηαη δπζάξεζην ζαλ ζπλήζεηα. (ό.π., ζ. 71) 

 
 

Ξίνακαρ 1.1        Ρα ζημανηικόηεπα “Haraam” θέμαηα ζηο 
Ηζλάμ 

 

Ξξνζβιεηηθή γιώζζα Βίαηε ζπκπεξηθνξά ζε 

δσληαλά όληα 

Ξαξεκβνιή ζηελ ηήξεζε 

ησλ ζξεζθεπηηθώλ 

θαζεθόλησλ 

Κνηρεία Λαξθσηηθά  Γνινθνλία 

Αιθνόι Τεπδέο ππνζρέζεηο Λεθξνκαληεία 

Αιαδνλεία Θεξδνζθνπία Σνηξηλό 

Ππθνθαληία Ρπρεξά παηρλίδηα Ξνξλεία 

Γσξνδνθία Ππζζώξεπζε πιηθώλ 

αγαζώλ 

Νκνθπινθηιία 

Απάηε Ιαηξεία εηδώινπ(2) Ρνθνγιπθία  

Ππγθξηηηθέο Γηαθεκίζεηο Άζεκλε εκθάληζε(1)  
 

(1) Νη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα θαιύπηνπλ όιν ην ζώκα ηνπο, εθηόο από ρέξηα θαη πξόζσπν. 

Νη άληξεο ζα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλνη, ηνπιάρηζηνλ από ηνλ αθαιό σο ηα γόλαηα. 

(2) Ζ ιαηξεία νηηδήπνηε άιινπ εθηόο ηνπ έλα θαη κνλαδηθνύ Αιιάρ σο ηεο ππέξηαηεο 

δύλακεο θαη ππέξηαηνπ δεκηνπξγνύ.  

 

Ξεγή: Doole θαη Yaqub (1997)όπσο αλαθέξεηαη ζην Doole θαη Lowe (2005: 71) 
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Δπίζεο, ν Ηζιακηζκόο απνξξίπηεη ην ππεξβνιηθό θέξδνο, ην 

νπνίν ην αληηιακβάλνληαη σο εθκεηάιιεπζε, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

επεξεάδεηαη ε ηηκή ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ. Θάηη άιιν 

πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ Ηζιακηζκό, είλαη όηη ε εκέξα μεθνύξαζεο ησλ 

Κνπζνπικάλσλ είλαη ε Ξαξαζθεπή θαη όρη ε Θπξηαθή. Όια ηα 

παξαπάλσ, κπνξνύλ λα καο δώζνπλ κηα βαζηά γλώζε γηα πνην ιόγν 

νη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. (Mc 

Auley, 2005:58)  

Ξαξαπάλσ αλαιύζεθαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Ηζιακηζκνύ γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή απηή ε ζξεζθεία θαη ν ηξόπνο 

ζθέςεο ησλ Κνπζνπικάλσλ. Πίγνπξα ππάξρνπλ πάξα πνιιέο πηπρέο 

ηνπ Ηζιακηζκνύ πνπ δελ αλαιύζεθαλ, αιιά δελ είλαη εθηθηό ζην 

πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο.  

Ξαξόιν πνπ νη άλζξσπνη αλά ηνλ θόζκν πνπ ππνζηεξίδνπλ ην 

Ηζιάκ είλαη κεηαμύ ησλ 800 εθαηνκκπξίσλ θαη ηνπ 1.2 δηο, 

ζεκαληηθέο πνιπεζληθέο ζπρλά πξνζβάιινπλ ηνπο Κνπζνπικάλνπο. 

(Cateora, Graham, 1999:90) Ξαξαθάησ ζα παξνπζηαζηνύλ θάπνηα 

ιάζε πνπ έθαλαλ νη Κάξθεηεξ (από ειιηπή γλώζε ηεο ζξεζθείαο) ζε 

ζρέζε κε ηνλ Ηζιακηζκό. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη απηό ηνπ γλσζηνύ 

γαιιηθνύ νίθνπ πςειήο κόδαο Chanel. Ν Γαιιηθόο νίθνο κόδαο 

Chanel άζεια ηνπ βεβήισζε ην Θνξάλη (ό.π.). Πρεδίαζε γπλαηθεία 

θνξέκαηα ηα νπνία ζην κπνύζην είραλ θεληεκέλα εδάθηα από ην 

Θνξάλη. Ζ αληίδξαζε ήηαλ κεγάιε, ζεσξήζεθε κεγάιε πξνζβνιή γηα 

ην Θνξάλη λα ζπζρεηίδεηαη κε ην ζηήζνο κηαο γπλαίθαο θαη ηα ξνύρα 

ζεσξήζεθαλ αζεβή. (The Independent, 1994) Έηζη, ν Γαιιηθόο νίθνο 

έπξεπε λα θαηαζηξέςεη ηα θνξέκαηα κε ηα πξνζβιεηηθά ζρέδηα 

θαζώο θαη ηα αξλεηηθά κε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ θνξεκάησλ. 

(Cateora, Graham, 1999:90)  Αθόκα, ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηνπ 

νίθνπ Chanel δήηεζε ζπγγλώκε απηνπξνζώπσο από ηνλ εγέηε ηεο 
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Κνπζνπικαληθήο θνηλόηεηαο ζηε Γαιιία. (Nundy, 1994) Ν νίθνο 

Chanel, ζίγνπξα δελ είρε πξόζεζε λα πξνζβάιεη ηνπο 

Κνπζνπικάλνπο κηαο θαη θάπνηνη από ηνπο πνιύ ζεκαληηθνύο ηνπ 

πειάηεο «αγθαιηάδνπλ» ην Ηζιάκ. Απηό ην παξάδεηγκα, καο δείρλεη 

πόζν εύθνιν είλαη λα πξνζβιεζεί θάπνηνο ζηε πεξίπησζε πνπ ν 

κάξθεηεξ (ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ζρεδηαζηήο) δελ έρεη 

εμνηθεησζεί κε άιιεο ζξεζθείεο. (Cateora, Graham, 1999:90)  

 

Έλα αθόκα παξάδεηγκα πνπ επηβεβαηώλεη όηη απηό πνπ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί αζών θαη απνδεθηό ζε κηα θνπιηνύξα, ζα κπνξνύζε λα 

ζεσξεζεί πνιύ πξνζσπηθό ή θαη ρπδαίν ζε θάπνηα άιιε, είλαη ε 

πεξίπησζε όπνπ νη ππάιιεινη ηνπ ηεισλείνπ ζηε Πανπδηθή Αξαβία 

θαηέζρεζαλ έλα θνξηίν κε Γαιιηθό άξσκα επεηδή ην θαπάθη είρε ην 

ζρήκα γπκλήο γπλαίθαο. (ό.π.) 

 

Κηα από ηηο πην γλσζηέο «γθάθεο» εηαηξηώλ ζρεηηθά κε ηε 

ζξεζθεία είλαη απηή ησλ παπνπηζηώλ Nike Air (βι. εηθόλα 1). Απηά 

ηα παπνύηζηα Nike απνζύξζεθαλ από ηελ αγνξά κεηά από παξάπνλα 

όηη νη Κνπζνπικάλνη ζα κπνξνύζαλ λα εξκελεύζνπλ ην ινγόηππν 

πάλσ ζηα παπνύηζηα σο ηελ αξαβηθή ιέμε «Αιιάρ». Ρν ινγόηππν 

αλαπαξηζηνύζε θιόγεο ή ηε ζεξκόηεηα πνπ βγαίλεη από ηελ άζθαιην 

γηα κηα ζεηξά παπνπηζηώλ πνπ ζα ιαλζάξνληαλ ζηελ αγνξά κε ηα 

νλόκαηα «Air Bakin’», «Air Melt», «Air Grill» θαη «Air B-Que». 

Γπζηπρώο, ην ινγόηππν έκνηαδε κε ην αξαβηθό ρεηξόγξαθν ηεο ιέμεο 

«Allah», ηελ αξαβηθή ιέμε γηα ην Θεό. Κεηά ηα παξάπνλα 

Κνπζνπικάλσλ εγεηώλ, ε Nike απέζπξε ηα «πξνζβιεηηθά» 

παπνύηζηα. (ό.π., ζ. 92) 
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Εηθόλα 1. Σν ινγόηππν ηνπ Nike Air πνπ απνζύξζεθε (nicekicks.com, 
2009) 

 

Δηθόλα 2. Ζ ιέμε Allah ζηα Αξαβηθά (danielpipes.org, 2009) 

 

 Δπίζεο, νη δηαθεκίζεηο πνπ αθνξνύλ ην μύξηζκα δελ κπνξνύλ 

λα πξνβιεζνύλ αλ θαίλεηαη πνιύ ην ζηήζνο ηνπ άληξα εζνπνηνύ. 

Ξαξνκνίσο, ζε ζπγθεθξηκέλα θξάηε ηνπ Θόιπνπ, κηα δηαθήκηζε ζηελ 

νπνία ν εζνπνηόο ρξεζηκνπνηεί ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη γηα λα θάεη ην 

θαγεηό ή λα πηάζεη ηξόθηκα ζα κπνξνύζε λα δηαηαξάμεη ηελ ηνπηθή 

γαιήλε. (Doole & Lowe, 2005:70)  Θαη απηό γηαηί, όπσο αλαθέξζεθε 

θαη παξαπάλσ, ην δεμί ρέξη είλαη ην «θαιό» ρέξη. Πύκθσλα κε ηε 

Wikipedia (2009), ην αξηζηεξό ρέξη ζε αξθεηνύο αξραίνπο 

πνιηηηζκνύο ρξεζηκνπνηνύληαλ κεηαθνξηθά γηα λα δείμεη ηε ληξνπή 

ζε κηα θνηλσλία, ηελ θαθνηπρία, ηελ θαθία θαη ηελ ηηκσξία ησλ ζεώλ. 

Αθόκα, ε αξηζηεξή πιεπξά ζπκβνιίδεη ηελ αδεμηόηεηα. Γεληθά, αλά 

ηνλ θόζκν όηη έρεη λα θάλεη κε αξηζηεξά, ζεσξείηαη θάηη θαθό. Θακηά 

θνξά, ζεκαληηθέο βεβειώζεηο ηεο ζξεζθείαο ηηκσξνύληαη θαη ζε πην 
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θηιειεύζεξεο θαη θνζκηθέο αγνξέο ηνπ Ηζιακηθνύ θόζκνπ. Αθόκε, νη 

ζπγθξηηηθέο δηαθεκίζεηο απαγνξεύνληαη, γηαηί ζύκθσλα κε ηνπο 

λόκνπο ηνπ Ηζιάκ, ε ζύγθξηζε κεηαμύ δπν πξντόλησλ ιηγνζηεύεη ηελ 

αίζζεζε ελόηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο. (Doole & Lowe, 

2005:70)  

 

 

Όπσο παξαηεξήζεθε από παξαπάλσ, ζε θάπνηεο ρώξεο ε 

ζξεζθεία απνηειεί ηνλ πην θπξίαξρν πνιηηηζηηθό παξάγνληα. 

Ξαξακέλνληαο ζηηο Ηζιακηθέο αγνξέο, όπσο ζε απηή ηεο Πανπδηθήο 

Αξαβίαο, ε πεξίπησζε βεβήισζεο ηεο ζξεζθείαο κέζσ δηαθήκηζεο ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, όζν αζήκαληε θαη αλ 

είλαη απηή, δελ ζα πεξάζεη απαξαηήξεηε αιιά θαη δελ ζα κείλεη 

αηηκώξεηε ηόζν από ηελ θπβέξλεζε όζν θαη από ηνλ ίδην ηνλ 

θαηαλαισηή.  Απηό είλαη θάηη ην νπνίν κπνξεί λα πξνμελήζεη πνιιά 

πξνβιήκαηα ζηνπο δηαθεκηζηέο θαη ηνπο κάξθεηεξο.  

 

Όπσο είλαη θαλεξό, ε αλαγλώξηζε ησλ ηεξώλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ θηινζνθηθώλ ζπζηεκάησλ, ησλ πηζηεύσ θαη ησλ λνξκώλ όπσο 

επίζεο θαη ε αλαγλώξηζε ησλ ηακπνύ, ησλ γηνξηώλ θαη ησλ εζίκσλ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλόεζε κηαο μέλεο αγνξάο θαζώο θαη 

αλαγθαία γηα ηελ ζσζηή ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο από ηνπο 

κάξθεηεξο. (ό.π., ζ. 69-70) 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο θνπιηνύξαο πνπ 

επεξεάδεη ηε δνπιεηά ησλ κάξθεηεξ είλαη ε γιώζζα. 

 

2.4.4 ΓΙΥΠΠΑ 

 

Ζ γιώζζα κηαο ρώξαο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ θνπιηνύξα ηεο 

θαη κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ν «θαζξέθηεο ηεο θνπιηνύξαο». Έηζη 
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όηαλ θάπνηνο θαιείηαη λα δνπιέςεη εθηελώο κε κηα θνπιηνύξα, είλαη 

απαξαίηεην λα κάζεη ηε γιώζζα ηεο αληίζηνηρεο ρώξαο. Ζ θαιή 

γλώζε ηεο γιώζζαο ζεκαίλεη όηη καζαίλεηαη θαη ε θνπιηνύξα γηαηί νη 

ιέμεηο ηεο γιώζζαο είλαη έλλνηεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ από πνύ 

πξνέξρεηαη ε θνπιηνύξα. (Hollensen, 2007:221)  

    

 Ζ γιώζζα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δπν ζεκαληηθά ζηνηρεία: ηνλ 

πξνθνξηθό ιόγν κε ηνπο θσλεηηθνύο ήρνπο κε ηξόπν πνπ λα έρνπλ 

λόεκα θαη ηε ζησπειή γιώζζα όπνπ ε επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ ηεο 

γιώζζαο ηνπ ζώκαηνο, ηεο ζησπήο θαη ηεο θνηλσληθήο απόζηαζεο. Ζ 

ζησπειή γιώζζα  είλαη έλαο ιηγόηεξν θαλεξόο ηξόπνο αιιά είλαη έλα 

πνιύ ηζρπξό επηθνηλσληαθό εξγαιείν. Πύκθσλα κε δηάθνξνπο 

ζρνιηαζηέο, ε γιώζζα ζπλδέεη όια ηα ζπζηαηηθά ηεο θνπιηνύξαο θαη 

είλαη ην θιεηδί γηα λα γίλεηαη θάπνηνο θαηαλνεηόο θαη λα απνθηά 

ελζπλαίζζεζε κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο. Πηε ζπλέρεηα ζα 

εμεηαζηνύλ ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο γιώζζαο. (Doole & Lowe, 

2005:71)  

 

 Ξξνθνξηθόο ιόγνο 

 

 Ν πξνθνξηθόο ιόγνο είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό κέζν 

επηθνηλσλίαο. Πε δηάθνξεο κνξθέο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηα 

ζεαηξηθά έξγα θαη ζηελ πνίεζε, ν γξαπηόο ιόγνο ζεσξείηαη σο κέξνο 

ηνπ πνιηηηζκνύ κηαο νκάδαο αλζξώπσλ. Πηελ πξνθνξηθή κνξθή, ν 

ηξόπνο πνπ πξνθέξνληαη νη ιέμεηο αιιά θαη ν ηξόπνο νκηιίαο ηνπ 

αλζξώπνπ, παξέρνπλ ζηνλ παξαιήπηε πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ αηόκνπ πνπ νκηιεί. (ό.π.)  

 

 Ζ γλώζε ηεο γιώζζαο παίδεη ηέζζεξηο δηαθξηηνύο ξόινπο ζην 

δηεζλέο κάξθεηηλγθ: 
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 Ζ γιώζζα είλαη απαξαίηεηε ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη 

ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πξνζπάζεηαο. Από ην λα βαζίδεηαη ζηε 

γλώκε ηξίησλ, ν κάλαηδεξ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα βιέπεη θαη 

λα αθνύεη πξνζσπηθά ηη ζπκβαίλεη. Γεληθά, νη άλζξσπνη 

αηζζάλνληαη πην άλεηα όηαλ θάπνηνο κηιάεη ζηε γιώζζα ηνπο 

θαη απηό ζίγνπξα ζα ζεσξεζεί σο πιενλέθηεκα. Νη θαιύηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα κηα αγνξά ζπιιέγνληαη όηαλ θάπνηνο γίλεηαη 

θνκκάηη απηήο ηεο αγνξάο θαη όρη απιώο παξαηεξεηήο. 

 Ζ γιώζζα πξνζθέξεη είζνδν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ξαξόιν 

πνπ ηα αγγιηθά είλαη δηαδεδνκέλα θαη κπνξεί λα είλαη θαη ε 

επίζεκε γιώζζα ηεο εηαηξίαο, ην λα κηιά θάπνηνο ηελ ηνπηθή 

γιώζζα κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή δηαθνξά.  

 Ζ γισζζηθή ηθαλόηεηα είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ζηηο 

επηθνηλσλίεο ηεο εηαηξείαο, είηε κεηαμύ ηεο εηαηξείαο είηε 

κεηαμύ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ. Φαληαζηείηε ηηο δπζθνιίεο 

όηαλ έλαο κάλαηδεξ ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο 

ππαιιήινπο κέζσ δηεξκελέα.  

 Ζ γιώζζα πξνζθέξεη πνιιά πεξηζζόηεξα από ηελ απιή 

ηθαλόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ν ξόινο ηεο πξνεθηείλεηαη πέξα 

από ηελ απιή κεραληθή θαη ζηελ εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

(Hollensen, 2007:222) 

 

 Πηνλ πίλαθα 1.2 θαίλνληαη νη εθηηκήζεηο γηα ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

γιώζζεο αλά ηνλ θόζκν θαη γηα ηα πόζα άηνκα ηηο κηιάλε.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Ξίνακαρ 1.2 Δπίζημερ και ομιλούμενερ γλώζζερ ηος κόζμος 

 

 
Κηηπική γλώζζα (επίζημη 

γλώζζα) 

 

 
Απιθμόρ ομιλοςμένων 

(εκαηομμ.) 

Θηλέδηθα 1.000 

Αγγιηθά 350 

Ηζπαληθά 250 

Ηλδηθά 200 

Αξαβηθά 150 

Βεγγαιηθά 150 

Οσζηθά 150 

Ξνξηνγαιηθά 135 

Ηαπσληθά 120 

Γεξκαληθά 100 

Γαιιηθά 70 

Ξαληδάκπ 70 
 

Ξεγή: Phillips et al., (1994:94) όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Hollensen (2007:223) 

 

 

 Πηνλ Ξίλαθα 1.3 θαηαγξάθηεθαλ θάπνηα παξαδείγκαηα από 

ακεξηθάληθεο κάξθεο ησλ νπνίσλ ην όλνκα ή ην ζιόγθαλ, όηαλ 

κεηαθξάζηεθε ζε θάπνηα άιιε γιώζζα ήηαλ πξνζβιεηηθό.  

 

 

1.3 Αμεπικάνικερ μάπκερ και ζλόγκαν με πποζβληηική 

επμηνεία ζε ξένερ μεηαθπάζειρ 
 

 

Δπισείπηζη Ξποϊόν Κάπκα ή 

ζλόγκαν 

Σώπα Δπμηνεία 

ENCO Ξεηξέιαην 

Ξξώελ 

όλνκα ηνπ 

EXXON 

Ηαπσλία 

«Πηάζηκν 

απηνθίλεην» 

American 

Motors 
Απηνθηλεηνβηνκεραλία 

Matador 
Ηζπαλία 

«Γνινθόλνο» 

Ford Φνξηεγό Fiera Ηζπαλία «Άζρεκε γξηά» 

Pepsi Αλαςπθηηθό 

«Εσληάλεςε 

κε ηελ 

Pepsi» 

Germany 

«Βγεο από ηνλ 

ηάθν» 

 

Ξεγή: Copeland and Griggs (1985) όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Hollensen (2007:226) 
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Ξαξαθάησ, είλαη θάπνηα αθόκα παξαδείγκαηα πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ από 

ειιηπή γλώζε ηεο θνπιηνύξαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ απηήο. Πηηο 

αξαβηθέο ρώξεο, νη πσιήζεηο γλσζηνύ παπζίπνλνπ «βπζίζηεθαλ» 

επεηδή αθνινπζήζεθε ε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία πνπ εθαξκόζηεθε 

θαη ζηε Γύζε θαη δελ πξνζαξκόζηεθε ζηα εθεί δεδνκέλα. Ζ 

δηαθήκηζε απηή, αθνξνύζε «κηα αθίζα πνπ έδεηρλε θάπνηνλ πνπ 

ππέθεξε από πνλνθέθαιν, έπαηξλε ην παπζίπνλν θαη κεηά 

ρακνγεινύζε αλαθνπθηζκέλνο. Ξξόθεηηαη γηα κηα από ηηο πην γλσζηέο 

δηαθεκηζηηθέο “γθάθεο”, αθνύ δε ιήθζεθε ππόςε ην όηη ζηηο 

αξαβηθέο ρώξεο δηαβάδνπλ από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά». Έηζη, 

όπνηνο ηελ έβιεπε λόκηδε όηη παίξλνληαο ην θάξκαθν, από 

ρακνγειαζηόο θαη ραξνύκελνο ζα γίλεη θαθνδηάζεηνο θαη κε 

πνλνθέθαιν. (Infostore, 2009) 

Έλα αθόκα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, είλαη απηό ηεο 

γλσζηήο πνιπεζληθήο Procter & Gamble. Ζ θακπάληα αθνξνύζε 

γλσζηό απνξξππαληηθό θαη έηξεμε ζηηο αξαβηθέο ρώξεο. Πε 

γηγαληναθίζεο απεηθνλίδνληαλ «κηα ζηνίβα άπιπηα ξνύρα ζη’ 

αξηζηεξά, ζηε κέζε ην απνξξππαληηθό ηεο θαη ζηα δεμηά ηνπ ηα ίδηα 

ξνύρα αιιά θξεζθνπιπκέλα: ην απνηέιεζκα, όπσο θαη παξαπάλσ, 

ήηαλ κάιινλ ην αληίζεην αθνύ νη Άξαβεο δηαβάδνπλ από ηα δεμηά 

πξνο ηα αξηζηεξά». (Greektvsubs, 2010) 

 

Πησπειή γιώζζα  

 

 Ζ «ζησπειή» γιώζζα είλαη έλα πνιύ δπλαηό κέζν 

επηθνηλσλίαο. Ζ ζεκαζία ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη 

κεγαιύηεξε ζε θάπνηεο ρώξεο. Πηηο ελ ιόγσ ρώξεο, ε θνπιηνύξα 



 47 

ησλ αλζξώπσλ ηνπο θάλεη πην επαίζζεηνπο ζε κηα πνηθηιία 

κελπκάησλ. Ν Ξίλαθαο 3.3 πεξηγξάθεη θάπνηεο από ηηο βαζηθέο 

«ζησπειέο γιώζζεο» επηρεηξήζεσλ ηνπ εμσηεξηθνύ. (Doole & Lowe, 

2005:73) 

 

 Νη «ζησπειέο γιώζζεο» είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο γηα πσιήζεηο θαη γεληθά ζε επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Πανπδηθή Αξαβία, νη επηρεηξήζεηο 

κπνξεί λα δείρλνπλ αλεπίζεκεο θαη κε αξγό ξπζκό, αιιά ζηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο έλαο επηρεηξεκαηίαο ζα ήηαλ πξνζβεβιεκέλνο αλ 

έπξεπε λα δηαπξαγκαηεπηεί κε θάπνηνλ αληηπξόζσπν θαη όρη κε 

απηόλ πνπ βξίζθεηαη πην ςειά ζηελ ηεξαξρία. (ό.π., ζ. 88) Έλα 

αθόκα παξάδεηγκα γηα ηε ζησπειή γιώζζα είλαη ην παξαθάησ: Νη 

δπηηθνί επηρεηξεκαηίεο ζπρλά αηζζάλνληαη άβνια κε ηνπο Άξαβεο, νη 

νπνίνη ζηέθνληαη πνιύ θνληά ζε απηνύο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπδεηήζεσλ. Από ηελ άιιε κεξηά, νη Άξαβεο αηζζάλνληαη απόξξηςε 

από ηελ απόζηαζε πνπ έρνπλ νη δπηηθνί. (Mc Auley, 2005:56) 

Δπίζεο, ε ζησπειή γιώζζα, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εζσηεξηθή 

επηθνηλσλία ζε εηαηξίεο πνπ πξνζιακβάλνπλ άηνκα από δηαθνξεηηθέο 

ρώξεο θαη θνπιηνύξεο. (Doole & Lowe, 2005:73) 

  

 Γπζθνιίεο κπνξνύλ λα αλαθύςνπλ αθόκα θαη ζε θνπιηνύξεο 

πνπ, γεσγξαθηθά, βξίζθνληαη θνληά ε κηα ζηελ άιιε, αιιά έρνπλ 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηεο γιώζζαο. Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε konzept 

ζηα γεξκαληθά ζεκαίλεη «έλα ιεπηνκεξέο ζρέδην» ελώ ε ιέμε 

concept ζηα γαιιηθά ζεκαίλεη «κηα επθαηξία γηα ζπδήηεζε». (ό.π.) 
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Ξίνακαρ 1.4       Νι ζημανηικόηεπερ «ζιωπηλέρ» γλώζζερ ζηιρ 

επισειπήζειρ ηος εξωηεπικού  
 

Πιωπηλή γλώζζα Δπιπηώζειρ ζηο marketing και 

ζηιρ επισειπήζειρ 
Σξόλνο Ξξνγξακκαηηζκόο ησλ ξαληεβνύ. Ζ 

ζεκαζία ηνπ λα είλαη θάπνηνο ζηελ ώξα 

ηνπ. Ζ ζεκαζία ησλ πξνζεζκηώλ. Πηε 

Κέζε Αλαηνιή ν ρξόλνο είλαη επέιηθηνο. 

Σώξνο Ρν κέγεζνο ησλ γξαθείσλ. Ζ απόζηαζε 

ζπδήηεζεο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. Ξ.ρ. 

Νη Άξαβεο θαη νη Ιαηηλνακεξηθαλνί ηνπο 

αξέζεη λα ζηέθνληαη δίπια ζε απηνύο 

πνπ ζπδεηνύλ. Αλ έλαο Ακεξηθάλνο, πνπ 

δελ αηζζάλεηαη άλεηα κε απηή ηελ 

θνληηλή απόζηαζε, θάλεη πην πίζσ ηόηε 

νη Άξαβεο ζα ην εθιάβνπλ ζαλ κηα 

αξλεηηθή αληίδξαζε.  

Ξξάγκαηα Ρν ελδηαθέξνλ γηα ηελ «ηειεπηαία» 

ηερλνινγία. 

Φηιία Ζ ζπνπδαηόηεηα ηεο ύπαξμεο έκπηζησλ 

θίισλ, ζαλ κηα αζθάιεηα ζηηο δύζθνιεο 

ζηηγκέο. 

Δπηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο Νη όξνη ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, 

βαζηδόκελνη ζε λόκνπο, εζηθέο πξαθηηθέο 

θαη αλεπίζεκα έζηκα.  

 

Ξεγή: Hall and Hall (1987) όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Doole θαη Lowe (2005:73) θαη 

ζηνλ Hollensen (2007:223) 

 

Αλαιύνληαο δπν από ηα ζεκαληηθόηεξα ζπζηαηηθά ηεο 

θνπιηνύξαο, ηε ζξεζθεία θαη ηε γιώζζα, είλαη θαλεξό πόζν 

πνιύπινθν θαη δύζθνιν είλαη γηα έλαλ κάξθεηεξ λα θαηαλνήζεη ηελ 

θαηλνύξηα ρώξα-αγνξά ζηελ νπνία θαιείηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί. 

Θάζε ζπζηαηηθό ηεο θνπιηνύξαο ζα πξέπεη λα απνηηκάηαη κε βάζε 

πσο ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη έλα πξνηεηλόκελν πξόγξακκα 

κάξθεηηλγθ: θάπνηα ζπζηαηηθά κπνξεί λα έρνπλ έκκεζε επηξξνή, ελώ 

θάπνηα άιια κπνξεί λα έρνπλ άκεζε αλάκεημε. Δίλαη ζεκαληηθό λα 

αλαθεξζεί, όηη ε θνπιηνύξα είλαη κηα ζπλνιηθή εηθόλα, όρη κηα νκάδα 

από κε ζρεηηθά ζηνηρεία. Ζ θνπιηνύξα δελ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 

ηκήκαηα θαη λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή. Θάζε όςε ηεο θνπιηνύξαο 

είλαη πνιύπινθε θαη δελ κπνξεί λα εμεηάδεηαη κόλε ηεο - θάζε όςε 
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ηεο ζα πξέπεη λα κειεηάηαη έρνληαο ζην κπαιό ηε ζπλεξγαηηθή ηεο 

επηξξνή. Έηζη, γηα λα κπνξέζεη έλαο κάξθεηεξ λα θαηαλνήζεη ηελ 

εθάζηνηε θνπιηνύξα ζα πξέπεη λα απνθηήζεη ηε γλώζε απηήο. 

(Cateora & Graham, 1999:96) 

 

2.4.5 ΓΛΥΠΖ ΡΖΠ ΘΝΙΡΝΟΑΠ (CULTURAL KNOWLEDGE) 

 

πάξρνπλ δπν ηύπνη γλώζεο ηεο θνπιηνύξαο. Ν έλαο ηύπνο 

είλαη απηόο ηεο «Πξαγκαηηθήο Κνπιηνύξαο» (factual knowledge) 

όπνπ ζπλήζσο είλαη θαλεξόο θαη πξέπεη λα δηδαρηεί. Γηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο ησλ ρξσκάησλ, δηαθνξεηηθέο γεύζεηο θαη άιια ληόπηα 

γλσξίζκαηα κηαο θνπιηνύξαο είλαη ζηνηρεία πνπ έλαο κάξθεηεξ 

κπνξεί λα πξνβιέςεη, λα κειεηήζεη θαη λα αθνκνηώζεη. Ν άιινο 

ηύπνο είλαη απηόο ηεο «Δηεξκελεπηηθήο γλώζεο» (interpretive 

knowledge) - ε ηθαλόηεηα λα θαηαιαβαίλεηο, λα ληώζεηο θαη λα 

εθηηκάο πιήξσο ηε ρξνηά δηαθνξεηηθώλ γλσξηζκάησλ θαη κνηίβσλ 

ηεο θνπιηνύξαο. (Cateora & Graham, 1999:96) 

Ζ «δηεξκελεπηηθή γλώζε» απαηηεί έλα βαζκό βαζηάο γλώζεο, 

όπνπ κπνξνύκε λα ην πεξηγξάςνπκε θαιύηεξα σο κηα ζπλαίζζεζε. 

Ηδαληθά, ν κάξθεηεξ ζα πξέπεη λα θαηέρεη θαη ηνπο δπν ηύπνπο 

γλώζεο ηεο θνπιηνύξαο. Ξνιιά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε κηα 

θνπιηνύξα, κπνξεί ν κάξθεηεξ λα ηα κάζεη θάλνληαο έξεπλα ζε 

δεκνζηεπκέλν πιηθό. Υζηόζν, απηή ε πξνζπάζεηα κπνξεί λα δώζεη 

έλα βαζκό ελζπλαίζζεζεο αιιά γηα λα εθηηκεζεί πιήξσο κηα 

θνπιηνύξα ν κάξθεηεξ είλαη αλαγθαίν λα πεξάζεη θαη λα δήζεη θάπνην 

δηάζηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ρώξα. Απηή κπνξεί λα είλαη ε ηδαληθή 

ιύζε, αιιά δελ είλαη θαζόινπ πξαθηηθή. Κηα πξαθηηθή ιύζε ζην 

πξόβιεκα είλαη, ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπκβνπιή δίγισζζσλ αηόκσλ 

ηα νπνία έρνπλ θάπνηεο γλώζεηο κάξθεηηλγθ. Έηζη ν κάξθεηεξ απνθηά 
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κηα αξθεηά θαιή ελζπλαίζζεζε ηεο θνπιηνύξαο από ηνπο πιένλ 

αξκόδηνπο, ηνπο ληόπηνπο. (ό.π., ζ. 97) 

Πύκθσλα κε ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ελόο εηδηθνύ, ε επηηπρία ή ε 

απνηπρία ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην εμσηεξηθό εμαξηάηαη από ηε 

γλώζε βαζηθώλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζηηο θνπιηνύξεο θαη ζηελ 

πξόζπκε απνβνιή πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ θνπιηνύξα 

θάπνηνπ. Ζ θαηαλόεζε θάπνησλ πνιηηηζηηθώλ αμηώλ βνεζάεη ηνλ 

κάξθεηεξ λα θαηαιάβεη ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηόηεηεο κεηαμύ ησλ 

θνπιηνύξσλ. (ό.π., ζ. 98)   

 

2.4.6 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΔΠ ΑΜΗΔΠ (CULTURAL VALUES) 

 

Νη πνιηηηζηηθέο αμίεο είλαη έλα ζύλνιν θνηλά απνδεθηώλ 

θξηηεξίσλ γηα ην ηη είλαη απνδεθηό ή κε απνδεθηό, ζεκαληηθό ή κε 

ζεκαληηθό, ζσζηό ή ιάζνο, εθαξκόζηκν ή αλεθάξκνζην θιπ. ζε 

κηα θνηλόηεηα ή θνηλσλία. (Business dictionary, 2009) 

 

Ρηο πην ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην πώο νη πνιηηηζηηθέο αμίεο 

επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο επηρεηξήζεσλ θαη αγνξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηηο παίξλνπκε από κηα πνιύ γόληκε έξεπλα ηνπ 

Geert Hofstede.  

 

Ν Hofstede κειεηώληαο πάλσ από 90.000 αλζξώπνπο ζε 66 

ρώξεο , αλαθάιπςε όηη νη θνπιηνύξεο ησλ ρσξώλ πνπ κειέηεζε 

δηέθεξαλ ζε ηέζζεξηο θύξηεο δηαζηάζεηο θαη όηη νη δηάθνξεο 

επηρεηξεζηαθέο θαη θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο κπνξνύλ λα 

ζπλδένληαη κε απηέο ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο. Ρα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ππνδεηθλύνπλ όηη νη ηέζζεξηο πνιηηηζηηθέο 

δηαζηάζεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο 
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ρώξεο ζε νκάδεο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη κε παξόκνην ηξόπν ζε 

επηρεηξεζηαθά θαη αγνξαζηηθά πεξηβάιινληα. (Cateora & Graham, 

1999:98) Νη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο είλαη:  

 

1. Αηνκηθηζκόο (Individualism) - Θνιεθηηβηζκόο (Collectivism) 

2. Απνθπγή ηεο αβεβαηόηεηαο (Uncertainty avoidance) 

3. Απόζηαζε ηζρύνο (Power Distance) 

4. Αξξελσπόηεηα (Masculinity) - Θειπθόηεηα (Feminity) 

 (Mc Aulley, 2005:49) 

 

Πύκθσλα κε ηελ ηππνινγία ηνπ Hofstede, ζε αηνκηθηζηηθέο 

θνπιηνύξεο όπσο νη ΖΞΑ, ηα άηνκα αξρηθά αζρνινύληαη κε ηα 

πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, ελώ ζηηο θνιεθηηβηζηηθέο θνηλσλίεο 

όπσο είλαη νη ρώξεο ηεο Κέζεο Αλαηνιήο, ηα άηνκα βιέπνπλ ηνπο 

εαπηνύο ηνπο ζαλ κέιε κηαο κεγαιύηεξεο νκάδαο, κε ηελ νπνία 

αληαιιάζνπλ ηελ πίζηε (loyalty) ηνπο θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπο γηα 

θνηλσληθή πξνζηαζία. Δπηπιένλ, ν Hofstede όξηζε ηελ απνθπγή ηεο 

αβεβαηόηεηαο σο ην κέγεζνο ην νπνίν νξίδεη θαηά πόζν θάπνηνη κέζα 

ζε κηα θνπιηνύξα αηζζάλνληαη λεπξηθνί από αλνξγάλσηεο θαη 

απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο θαη έηζη ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνθύγνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο πηνζεηνύλ απζηεξνύο θαλόλεο 

ζπκπεξηθνξάο. Νη πνιίηεο ησλ θνηλσληώλ, όπσο απηώλ ηεο Κέζεο 

Αλαηνιήο, πνπ έρνπλ ηζρπξή απηή ηε δηάζηαζε έρνπλ ηελ ηάζε λα 

είλαη ζπλαηζζεκαηηθνί, λα απνδεηνύλ ηελ αζθάιεηα θαη λα είλαη κε 

αλεθηηθνί. Αληηζηξόθσο, θνπιηνύξεο όπσο απηή ησλ ΖΞΑ, πνπ είλαη 

αδύλακνη ζηελ απνθπγή ηεο αβεβαηόηεηαο είλαη πην αλεθηηθνί, 

παίξλνπλ ξίζθα θαη είλαη ιηγόηεξν ζπλαηζζεκαηηθνί. Αθόκε, Ν 

Hofstede όξηζε ηελ απόζηαζε ηζρύνο σο ην κέγεζνο κε ην νπνίν ηα 

άηνκα ζε κηα θνηλσλία δέρνληαη ηελ αληζόηεηα ζηελ εμνπζία θαη θαηά 

πόζν ηε ζεσξνύλ θπζηνινγηθή. Πύκθσλα κε ηνλ Hofstede, ρώξεο κε 

κεγάιε απόζηαζε ηζρύνο, όπσο είλαη ε Κέζε Αλαηνιή είλαη πην 

πηζαλό λα απνδερζνύλ ηελ αληζόηεηα ζηελ εμνπζία ζε ζρέζε κε 



 52 

απηνύο πνπ είλαη ζε κηα ρώξα κε κηθξό δείθηε απόζηαζεο ηζρύνο 

όπσο είλαη νη ΖΞΑ. Ρέινο, ζύκθσλα κε ηνλ Hofstede, νη θνπιηνύξεο 

κε αξξελσπόηεηα όπσο είλαη νη ρώξεο ηεο Κέζεο Αλαηνιήο θαη νη 

ΖΞΑ είλαη απηέο πνπ εθηηκνύλ ηελ πιηθή επηηπρία θαη ηνλ δπλακηζκό 

πεξηζζόηεξν από ηελ αλαηξνθή θαη ηε θξνληίδα πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζειπθώλ θνπιηνύξσλ. Δλ θαηαθιείδη, νη 

άλζξσπνη ηεο Κέζεο Αλαηνιήο είλαη δηαθνξεηηθνί από ηνπο 

Ακεξηθαλνύο ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, αθόκε θαη αλ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα 

ηαμηλόκεζε ζηε δηάζηαζε αξξελσπόηεηαο-ζειπθόηεηαο. (Attia θ.ά., 

1999:613-614)  

 

 Ξέξα, ινηπόλ, από ηε γλώζε ησλ πνιηηηζηηθώλ αμηώλ, έλαο 

κάξθεηεξ ζα πξέπεη λα έρεη ππόςε ηνπ θαη ην πώο νη θνπιηνύξεο 

αιιάδνπλ, δέρνληαη ή απνδέρνληαη θαηλνύξηεο ηδέεο. Δπεηδή, ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο έλαο κάξθεηεξ πξνζπαζεί λα ιαλζάξεη θάηη 

εληειώο θαηλνύξην ή λα βειηηώζεη απηό πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη, ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη πσο αιιάδνπλ νη θνπιηνύξεο θαη πνηνο είλαη ν 

ηξόπνο  αληίζηαζεο ησλ θαηαλαισηώλ ζηελ επηθείκελε αιιαγή ηεο 

θνπιηνύξαο. (Cateora & Graham, 1999:101)  

 

2.4.7 ΑΙΙΑΓΖ ΘΝΙΡΝΟΑΠ/ΓΑΛΔΗΠΚΝΠ ΘΝΙΡΝΟΑΠ 
(CULTURAL CHANGE/BORROWING) 

 

Αλλαγή κοσλτούρας 

Ζ θύζε ηεο θνπιηνύξαο είλαη δπλακηθή, δελ είλαη ζηαηηθή, 

αιιά απνηειεί κηα δσληαλή δηαδηθαζία. Ζ αιιαγή κνηάδεη παξάδνμν, 

κηαο θαη έλα αθόκα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο θνπιηνύξαο είλαη 

όηη είλαη παξαδνζηαθή θαη αληηζηέθεηαη ζηελ αιιαγή. Ν δπλακηθόο 

ραξαθηήξαο ηεο θνπιηνύξαο είλαη ζεκαληηθόο γηα ηελ επηβνιή ζε 
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θαηλνύξηεο αγνξέο αθόκα θαη αλ νη αιιαγέο αληηκεησπίδνπλ 

αληηζηάζεηο. πάξρνπλ αξθεηνί ηξόπνη θαηά ηνπο νπνίνπο ε θνηλσλία 

αιιάδεη. Θάπνηεο έρνπλ αιιάμεη εμαλαγθαζηηθά από θάπνην πόιεκν 

(π.ρ. νη αιιαγέο ζηελ Ηαπσλία κεηά ηνλ δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν) 

ή από θάπνηα θπζηθή θαηαζηξνθή. 

  Ππλεζέζηεξα, ε αιιαγή έξρεηαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο 

αλαδήηεζεο ηξόπσλ, από ηελ θνηλσλία, γηα ηε ιύζε πξνβιεκάησλ 

πνπ ππάξρνπλ από ηελ ύπαξμή ηεο. (Cateora & Graham, 1999:101) 

Υζηόζν, ζπλήζσο, νη θνηλσλίεο βξίζθνπλ ιύζεηο ζηα δηάθνξα 

πξνβιήκαηα ηνπο κειεηώληαο άιιεο θνπιηνύξεο από ηηο νπνίεο 

δαλείδνληαη ηδέεο. Ν δαλεηζκόο ηεο θνπιηνύξαο είλαη θνηλόο γηα όιεο 

ηηο θνπιηνύξεο. Αλ θαη θάζε θνηλσλία έρεη ειάρηζηα «κνλαδηθά» 

γεγνλόηα πνπ αληηκεησπίδεη, ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θνηλσλίεο κνηάδνπλ, έρνληαο θάπνηεο αιιαγέο 

αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ εθάζηνηε θνπιηνύξα. (ό.π.)  

 

Δανεισμός κοσλτούρας 

Ν δαλεηζκόο ηεο θνπιηνύξαο είλαη κηα ππεύζπλε πξνζπάζεηα 

ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο λα δαλεηζηεί ηα ζηνηρεία θάπνηαο άιιεο 

θνπιηνύξαο, έηζη ώζηε λα επηηύρεη θαιύηεξεο ιύζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηά ηεο. Αλ απηό ην ζηνηρείν πνπ ζα 

πηνζεηήζεη, πξνζαξκνζηεί ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο (κηαο θαη ε 

πξνζαξκνγή ζεσξείηαη δεδνκέλε) πεξλάεη ζαλ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά. Έηζη, νη θνπιηνύξεο θαηά ην έλα κέξνο ηνπο, είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ δαλεηζκνύ ζηνηρείσλ από άιιεο θνπιηνύξεο. 

(Cateora & Graham, 1999:101) 

Αλεμάξηεηα από ην πώο ή από πνύ ζα βξεζεί ε ιύζε ζε έλα 

πξόβιεκα, όηαλ κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε θξίλεηαη απνδεθηή από ηελ 
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θνηλσλία, ακέζσο γίλεηαη ν απνδεθηόο ηξόπνο θαη καζαίλεηαη ζαλ έλα 

θνκκάηη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

είλαη κηα από ηηο ζεκειηώδεηο δηαθνξέο ηνπ αλζξώπνπ από ηα 

ππόινηπα δώα. Ζ θνπιηνύξα καζαίλεηαη, νη θνηλσλίεο ζπλερίδνπλ λα 

πεξλνύλ ζηηο επόκελεο γεληέο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα, ζηαζεξά 

ρηίδνπλ θαη εμαπιώλνπλ ηελ θνπιηνύξα έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή 

κηα θνηλή ζπκπεξηθνξά. Φπζηθά, ην ζέκα είλαη, όηη παξόιν πνπ 

αξθεηέο ζπκπεξηθνξέο είλαη δαλεηζκέλεο από άιιεο θνπιηνύξεο, 

ζπλδπάδνληαη κε έλα κνλαδηθό ηξόπν πνπ γίλεηαη ηππηθόο (γίλεηαη 

ζπλήζεηα) γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία. Γηα θάπνηνλ μέλν 

κάξθεηεξ, απηό ην «ίδην-αιιά-δηαθνξεηηθό» ραξαθηεξηζηηθό ησλ 

θνπιηνύξσλ έρεη πνιύ κεγάιε ζεκαζία, γηαηί κέζσ απηνύ κπνξεί λα 

απνθηήζεη ζπλαίζζεζε ηεο θνπιηνύξαο. (ό.π., ζ. 102) Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζέιεη από ηνλ κάξθεηεξ, λα κελ παξαπιαλεζεί από ην 

γεγνλόο όηη θάπνηεο θνπιηνύξεο –κε ηελ πξώηε καηηά- ίζσο κνηάδνπλ 

κεηαμύ ηνπο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ έρνπλ θακηά νκνηόηεηα.   

 

2.4.8 ΝΚΝΗΝΡΖΡΔΠ: ΚΗΑ ΤΔΓΑΗΠΘΖΠΖ 

 

Γηα έλαλ άπεηξν κάξθεηεξ, ην «ίδην-αιιά-δηαθνξεηηθό» 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο θνπιηνύξαο δεκηνπξγεί κηα ςεπδαίζζεζε 

νκνηόηεηαο πνπ ζπλήζσο δελ ππάξρεη. Κεξηθέο εζληθόηεηεο κπνξεί 

λα κηινύλ ηελ ίδηα γιώζζα ή λα έρνπλ ηελ ίδηα γεληά θαη θιεξνλνκηά 

αιιά απηό δελ ζεκαίλεη όηη ππάξρνπλ νκνηόηεηεο ζε απόςεηο, π.ρ. 

όηη έλα πξντόλ είλαη απνδεθηό ζε κηα θνπιηνύξα άξα ζα είλαη 

απνδεθηό θαη ζε κηα άιιε, ή όηη έλα πξνσζεηηθό κήλπκα πνπ έρεη 

επηηπρία ζε κηα ρώξα ζα έρεη επηηπρία θαη ζε κηα άιιε.  Ζ θνηλή 

γιώζζα δελ δηαζθαιίδεη ηελ ίδηα εξκελεία ζε κηα ιέμε ή θξάζε. Θαη 

νη Άγγινη θαη νη Ακεξηθαλνί κηινύλ αγγιηθά, αιιά νη θνπιηνύξεο ηνπο 

είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο έηζη ώζηε κηα απιή θξάζε λα έρεη 
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δηαθνξεηηθό λόεκα θαη λα κπνξεί λα παξεμεγεζεί απηό. (Cateora & 

Graham, 1999:102-104)  

Ξαξόια απηά, απηέο νη δηαθνξέο ζηελ θνπιηνύξα ησλ ρσξώλ 

δηεηζδύνπλ βαζύηεξα από ηα λα εζηηάδνπλ κόλν ζηηο δηαθνξέο ηεο 

γιώζζαο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο δσήο, ησλ αμηώλ θαη ησλ ηξόπσλ 

απνδεθηήο θαη κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο, κπνξεί λα έρνπλ θνηλή 

πξνζέγγηζε θαη λα θαίλνληαη εμσηεξηθά νη ίδηεο, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα όκσο ππάξρνπλ βαζηέο δηαθνξέο.  (Cateora & 

Graham, 1999:104)  

Έλα γεσπνιηηηθό όξην δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη κηα 

κνλαδηθή θνπιηνύξα. Γηα παξάδεηγκα, ν Θαλαδάο είλαη πνιηηηζηηθά 

ρσξηζκέλνο κεηαμύ ησλ αγγιηθώλ θαη γαιιηθώλ πνιηηηζηηθώλ 

θιεξνλνκηώλ, παξόιν πνπ πνιηηηθά είλαη κηα εληαία ρώξα. Έηζη κηα 

επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ απεπζύλεηαη ζηνπο Γάιινπο 

Θαλαδνύο ίζσο λα είλαη κηα απνηπρία γηα ηνπο ππόινηπνπο Θαλαδνύο. 

Κέζα ζηηο θνπιηνύξεο ππάξρνπλ θαη ππνθνπιηνύξεο νη νπνίεο 

κπνξνύλ λα έρνπλ πνιύ κεγάιε ζεκαζία γηα ην κάξθεηηλγθ. Ζ 

πηζαλή ύπαξμε παξαπάλσ από κηαο θνπιηνύξαο ζε κηα ρώξα, όπσο 

επίζεο θαη ε ύπαξμε ππνθνπιηνύξσλ, ζα πξέπεη λα εμεξεπλεζεί πξηλ 

ην ηειηθό ζρέδην κάξθεηηλγθ (marketing plan) νξηζηηθνπνηεζεί. Πηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, νη ππνθνπιηνύξεο ζε θάπνηεο ρώξεο κπνξεί λα είλαη 

θαη πνιύ ζεκαληηθέο αγνξέο ζηόρνο. (ό.π., ζ. 104-105) 

Νη κάξθεηεξ ζα πξέπεη λα απνηηκνύλ ιεπηνκεξώο θάζε ρώξα 

ζε ζρέζε κε ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ζέινπλ λα ιαλζάξνπλ 

θαη λα κε ζηεξίδνληαη ζην αμίσκα όηη όηαλ έλα πξντόλ πνπιάεη ζε κηα 

ρώξα ηόηε ζίγνπξα ζα πνπιήζεη θαη ζε κηα άιιε. Δίλαη ζνθό γηα έλαλ 

επαγγεικαηία ηνπ κάξθεηηλγθ λα ζπκάηαη όηη κηα θνπιηνύξα πξώηα 

δαλείδεηαη θαη κεηά πξνζαξκόδεηαη θαη θέξλεη ζηα κέηξα ησλ 

αλαγθώλ ηεο απηό πνπ έρεη δαλεηζηεί. Έηζη, απηό πνπ ππάξρεη ζηελ 

επηθάλεηα κπνξεί λα θαίλεηαη όηη είλαη ίδην αιιά ζηελ 
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πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή πνιηηηζηηθή ζεκαζία. 

Όπσο κηα έξεπλα επηζεκαίλεη: «Εηθαζίεο γηα νκνηόηεηεο εκπνδίδνπλ 

ηα ζηειέρε από ην λα καζαίλνπλ γηα ζεκαληηθέο δηαθνξέο.» (ό.π.) 

Νη άλζξσπνη θαηαλαιώλνπλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πιηθέο 

αλάγθεο θαη ηα ζέισ ηνπο. Ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

θαηαλαιώλνπλ, ε πξνηεξαηόηεηα ησλ αλαγθώλ θαη ησλ ζέισ πνπ 

πξνζπαζνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ, θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηα 

ηθαλνπνηνύλ είλαη ιεηηνπξγίεο ηεο θνπιηνύξαο πνπ θαζνξίδνπλ θαη 

νξίδνπλ ηνλ ηξόπν δσήο ηνπο.  Ζ θνπιηνύξα είλαη ην αλζξώπηλν 

θνκκάηη ηνπ αλζξώπηλνπ πεξηβάιινληνο - ην ζπλνιηθό άζξνηζκα ησλ 

γλώζεσλ, ησλ πηζηεύσ, ηεο ηέρλεο, ηεο εζηθήο, ησλ λόκσλ, ησλ 

εζίκσλ θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ ηθαλνηήησλ θαη ζπλεζεηώλ 

απαηηνύληαη από ηνπο αλζξώπνπο ζαλ κέιε ηεο θνηλσλίαο. Ζ 

θνπιηνύξα είλαη «νηηδήπνηε έρνπλ, ζθέθηνληαη θαη θάλνπλ νη 

άλζξσπνη σο κέιε κηαο θνηλσλίαο».  (ό.π., ζ. 86) 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό ε θνπιηνύξα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηήο έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ην πώο κηα επηρείξεζε ζα πάξεη 

ηελ απόθαζε λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε κηα μέλε ρώξα/αγνξά. Αθόκα 

όκσο θαη λα πάξεη ηελ απόθαζε απηή είλαη ζεκαληηθό λα έρεη ηνπο 

ζσζηνύο ζπλεξγάηεο θαη λα γίλεη κηα εηο βάζνο έξεπλα γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3ν – ΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖΠ 

ΖΛΥΚΔΛΑ ΑΟΑΒΗΘΑ ΔΚΗΟΑΡΑ – DUBAI  

 

 

3.1 ΖΛΥΚΔΛΑ ΑΟΑΒΗΘΑ ΔΚΗΟΑΡΑ 

 

Ρα  Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα (ΖΑΔ) είλαη κηα νκνζπνλδία από 

εθηά εκηξάηα ηα νπνία βξίζθνληαη λνηηναλαηνιηθά ηεο Αξαβηθήο 

Σεξζνλήζνπ ζηε λνηηνδπηηθή Αζία ζηνλ Ξεξζηθό Θόιπν. Ππλνξεύνπλ 

κε ην Νκάλ θαη ηε Πανπδηθή Αξαβία. (Wikipedia, 2010)   

Ν πιεζπζκόο ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθώλ Δκηξάησλ γηα ην 2007 

ήηαλ 6.000.000 θάηνηθνη. Απνηειείηαη από εθηά εκηξάηα, ηα νπνία 

είλαη: ην Abu Dhabi, ην Dubai, ην Sharjah, ην Ajman, ην Umm al-

Quwain, ην Ras al-Khaimah θαη ην Furjairah. Ζ πξσηεύνπζα θαη ε 

κεγαιύηεξε πόιε ησλ ΖΑΔ είλαη ην Abu Dhabi. Ρν Abu Dhabi 

απνηειεί ην πνιηηηθό, βηνκεραληθό θαη πνιηηηζηηθό θέληξν ηεο ρώξαο. 

(ό.π.) 

Ρν πνιηηηθό ζύζηεκα είλαη νκνζπνλδηαθή ζπληαγκαηηθή κνλαξρία. 

Ρν θάζε εκηξάην έρεη ηε δηθή ηνπ κνλαξρία. Ν Ηζιακηζκόο είλαη ε 

επίζεκε ζξεζθεία θαη ηα αξαβηθά ε επίζεκε γιώζζα. (ό.π.) 

Πηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα βξίζθνληαη ηα 6 κεγαιύηεξα 

απνζέκαηα πεηξειαίνπ, γεγνλόο πνπ ηα θαζηζηά κηα από ηηο πην 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηεο Κέζεο αλαηνιήο. Ξαξόιν πνπ ην Dubai 

δελ είλαη ε πξσηεύνπζα ησλ ΖΑΔ, είλαη ε κεγαιύηεξε πόιε ζε 

πιεζπζκό. (ό.π.) Ξαξαθάησ ζα αλαιπζνύλ θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ 

νηθνλνκία θαη ηε δσή ζην Dubai.  
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3.2 DUBAI 

 

Όηαλ θάπνηνο αλαθέξεηαη ζην Dubai, αλαθέξεηαη είηε ζε έλα 

από ηα εθηά εκηξάηα πνπ απνηεινύλ ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 

είηε ζηελ θεληξηθή πόιε ηνπ εκηξάηνπ. (Wikipedia, 2010) 

Ρν κνληέξλν εκηξάην ηνπ Dubai δεκηνπξγήζεθε κε ην 

ζρεκαηηζκό ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθώλ Δκηξάησλ ην 1971. Ρν Dubai 

κνηξάδεηαη λνκηθέο, πνιηηηθέο, ζηξαηησηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ιεηηνπξγίεο καδί κε ηα άιια εκηξάηα κέζα ζε έλα νκνζπνλδηαθό 

πιαίζην, αλ θαη θάζε εκηξάην έρεη δηθαηνδνζία γηα θάπνηεο ιεηηνπξγίεο 

όπσο ηελ επηβνιή ηνπ αζηηθνύ θώδηθα θαη ηελ παξνρή θαη 

ζπληήξεζε ησλ ηνπηθώλ ππεξεζηώλ. Ρν Dubai έρεη ην κεγαιύηεξν 

πιεζπζκό θαη είλαη ην δεύηεξν κεγαιύηεξν εκηξάην ζε έθηαζε κεηά 

ηελ πξσηεύνπζα Abu Dhabi. Καδί κε ην Abu Dhabi, είλαη έλα από ηα 

δπν εκηξάηα πνπ κπνξνύλ λα αζθήζνπλ βέην ζε θξίζηκα δεηήκαηα 

εζληθήο ζεκαζίαο. Ρν Dubai από ην 1833 θπβεξλείηαη από ηε 

δπλαζηεία Al Maktoum. Ν ησξηλόο θπβεξλήηεο ηνπ Dubai, ν 

Mohamed bin Rashid Al Maktoum, είλαη επίζεο ν πξσζππνπξγόο θαη 

ν Αληηπξόεδξνο ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθώλ Δκηξάησλ. (ό.π.)   

Ζ πιεηνςεθία ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ εκηξάηνπ είλαη από ην 

εκπόξην, ηηο θαηαζθεπέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηνλ 

ηνπξηζκό. Δηζνδήκαηα από πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην είλαη 

λιγόηεπο ηος 6% (2006) από ηελ 80 δηο νηθνλνκία (2009) ηνπ 

Dubai. Ρν Dubai έρεη πξνζειθύζεη ην παγθόζκην ελδηαθέξνλ κέζσ 

ηεο θαηαζθεπήο θαηλνηόκσλ αθηλήησλ θαη ηε δηεμαγσγή αζιεηηθώλ 

νξγαλώζεσλ. Απηό ην απμαλόκελν ελδηαθέξνλ, ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ αλάδπζε ηνπ Dubai σο επηρεηξεκαηηθό θέληξν παγθνζκίνπ 

εκβέιεηαο, αλέδεημε θαη ην ζέκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ 

αθνξνύλ ζην εξγαηηθό δπλακηθό ηνπ, ην νπνίν, ζε κεγάιν πνζνζηό, 

πξνέξρεηαη από άιιεο ρώξεο.  (ό.π.)   
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Πύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2006 ν πιεζπζκόο ηνπ Dubai 

αλέξρεηαη ζηνπο 1.422.000 θαηνίθνπο. Πύκθσλα κε πιεξνθνξίεο 

ηνπ Wikipedia (2010) ην 2008 ν πιεζπζκόο αλεξρόηαλ ζηα 

2.262.000 θαηνίθνπο. Ρν 42.3% ηνπ πιεζπζκνύ είλαη Ηλδνί ελώ 

κόλν ην 26% ηνπ πιεζπζκνύ είλαη Άξαβεο (εθ ησλ νπνίσλ ην 17% 

είλαη ληόπηνη). Νη Δπξσπαίνη θαηαιακβάλνπλ ην 0.9% ηνπ 

πιεζπζκνύ. (ό.π.) 

Ρέινο, ιίγα ιόγηα γηα ην θιίκα. Ρν Ληνπκπάη έρεη έλα δεζηό, 

άλπδξν θιίκα. Ρα θαινθαίξηα είλαη εμαηξεηηθά δεζηά, ζηεγλά θαη κε 

πνιύ αέξα. Κηα κέζε ζεξκνθξαζία ηελ εκέξα αγγίδεη ηνπο 40ν C θαη 

ην βξάδπ θαηεβαίλεη ζηνπο 30νC. Νη ρεηκώλεο είλαη δεζηνί κε κέζε 

ύςηζηε ζεξκνθξαζία εκέξαο ηνπο 23νC πνπ ην βξάδπ θαηεβαίλεη 

ζηνπο 14νC.  (ό.π.) 

 

3.2.1 OIKONOMIA 

 

Ρν Dubai είλαη ε δεύηεξε αθξηβόηεξε πόιε ζηελ πεξηνρή θαη ε 20ε 

αθξηβόηεξε πόιε ζηνλ θόζκν. (Wikipedia, 2010) 

Ρν ΑΔΞ ηνπ Dubai αλέξρεηαη ζηα $37 δηο. Ξαξόιν πνπ ε 

νηθνλνκία ηνπ είρε ρηηζηεί πάλσ ζηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ, όπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζήκεξα ιηγόηεξν από ην 6% ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ πξνέξρεηαη από ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθό αέξην. 

Δθηηκάηαη όηη ην Dubai παξάγεη εκεξεζίσο, 240.000 βαξέιηα 

πεηξειαίνπ θαη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο θπζηθνύ αεξίνπ από 

ππεξάθηηεο επηθάλεηεο. Ρν κεξίδην ηνπ εκηξάηνπ από ηα έζνδα ησλ 

ΖΑΔ από ην πεηξέιαην είλαη κόιηο ην 2%. Ξαξόια απηά, ηα 

απνζέκαηα πεηξειαίνπ ηνπ Dubai ιηγνζηεύνπλ θαη εθηηκάηαη όηη ζε 

20 ρξόληα ζα έρνπλ εμαληιεζεί. (ό.π.) Ζ νηθνλνκία ηνπ Ληνπκπάη 

έρεη βαζηζηεί ζε έλα «νηθνλνκηθό κνληέιν, ην νπνίν ζηεξηδόηαλ ζε 
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μέλα θεθάιαηα θαη ζηελ αλνηθνδόκεζε αθηλήησλ γηα νηθηζηηθή θαη 

θπξίσο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε». (Ρα Λέα, 2009) 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ην Dubai: σο ηελ 44ε θαιύηεξε 

νηθνλνκηθή πόιε ζηνλ θόζκν, σο ηελ 33ε πινπζηόηεξε πόιε ζηνλ 

θόζκν θαη αλάκεζα ζηα 50 θνξπθαία νηθνλνκηθά θέληξα ζε 

παγθόζκην επίπεδν. (ό.π.) 

Νη ζεκαληηθόηεξεο ρώξεο εηζαγσγήο ηνπ εκηξάηνπ είλαη ε 

Ηαπσλία, ε Θίλα θαη ε Ακεξηθή. Νη ζεκαληηθόηεξεο ρώξεο εμαγσγήο 

είλαη ην Ηξάλ, ε Ηλδία θαη ε Πανπδηθή Αξαβία. (ό.π.)      

Ρν Dubai αλαπηύρζεθε θαη σο έλαο θόκβνο εηαηξηώλ πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ηερλνινγίαο θαη νηθνλνκηθώλ. Γηα απηό ην ιόγν, 

ζε όιε ηελ πόιε έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη θαζηεξσζεί ειεύζεξεο 

βηνκεραληθέο δώλεο. Γηα παξάδεηγκα, ε δώλε «Dubai Internet City» 

ζε ζπλδπαζκό κε ηε δώλε «Dubai Media City» απνηεινύλ κέξνο ηνπ 

“TECOM” (Dubai Technology, Electronic Commerce and Media Free 

Zone Authority). Ρν TECOM έρεη κέιε εηαηξίεο ΗΡ (EMC Corporation, 

Oracle Corporation, Microsoft θαη IBM) θαζώο θαη ΚΚΔ εηαηξίεο όπσο 

ην MBC, ην CNN, ην BBC, ην Reuters θ.α. (Wkipedia, 2010) 

Ζ απόθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα δηαθνξνπνηεζεί από κηα 

νηθνλνκία ηεο νπνίαο ε βάζε ήηαλ ην εκπόξην (αιιά κε εμάξηεζε από 

ην πεηξέιαην) ζε κηα νηθνλνκία ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ θαη ζα έρεη έλαλ πην ηνπξηζηηθό πξνζαλαηνιηζκό, έρεη 

αλεβάζεη ζεκαληηθά ηελ αμία ηεο γεο. Κηα καθξνπξόζεζκε εθηίκεζε 

ηεο αγνξάο αθηλήησλ ηνπ Dubai, έδεημε κηα ππνηίκεζε; θάπνηεο 

ηδηνθηεζίεο έραζαλ ζρεδόλ ην 64% ηεο αμίαο ηνπο από ην 2001 σο ην 

Λνέκβξην ηνπ 2008. Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ real estate νδήγεζε 

ζηελ θαηαζθεπή ησλ πην ςειώλ νπξαλνμπζηώλ θαη ησλ 

κεγαιύηεξσλ θαη εληππσζηαθόηεξσλ θηεξίσλ αλά ηνλ θόζκν. Ξνιύ 

γλσζηά παξαδείγκαηα είλαη: νη Emirates Towers, ην Burj Khalifa, ηα 

http://en.wikipedia.org/wiki/EMC_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM


 61 

Palm Islands (λεζηά ζε ζρήκα Φνίληθα) θαη ην δεύηεξν πςειόηεξν 

θαη αθξηβόηεξν μελνδνρείν ζηνλ θόζκν, ην  Burj Al Arab. (ό.π.) 

Όπσο είλαη γλσζηό ην Dubai απνηειεί ηελ επηηνκή ηεο 

πνιπηέιεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο. Γπζηπρώο, όκσο, ιόγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ μέζπαζε ην 2008 θαη ζπλερίδεη λα επεξεάδεη 

ηελ νηθνλνκία θαη ζήκεξα, ην Dubai επεξεάζηεθε. 

Ζ αγνξά αθηλήησλ ηνπ Dubai, γλώξηζε κηα ζεκαληηθή θάκςε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008/2009 ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Πύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Mohammed al-Abbar, ζπκβνύινπ ηνπ 

Πεΐρε ηνπ Dubai ζηνλ δηεζλή Ρύπν ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008, ε 

κεγαιύηεξε θηεκαηνκεζηηηθή εηαηξεία ηνπ Dubai, “Emaar Properties” 

δηαζέηεη πηζηώζεηο ηεο ηάμεο ησλ 70 δηο δνιαξίσλ θαη ην εκηξάην ηνπ 

Dubai ησλ 10 δηο δνιαξίσλ, ελώ ε θηεκαηνκεζηηηθή πεξηνπζία ηνπ 

Δκηξάηνπ εθηηκάηαη ζηα 350 δηο. Από ηηο αξρέο ηνπ 2009 ε 

θαηάζηαζε έρεη επηδεηλσζεί κε ηελ παγθόζκηα θξίζε επεξεάδνληαο 

ζεκαληηθά ηελ αμία ησλ αθηλήησλ, ηηο θαηαζθεπέο θαη ηελ 

απαζρόιεζε. Δλδεηθηηθά ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009, ην ρξένο ηνπ 

Ληνπκπάη έθηαλε πεξίπνπ ηα $100 δηο! (Wikipedia, 2010) 

Κεγάιεο εηαηξίεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα απνπιεξώζνπλ ηα 

ρξέε ηνπο θαη έηζη αλαγθάδνληαη λα αλαβάινπλ ηηο απνπιεξσκέο. 

Σαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε Dubai World. Ζ Dubai World 

είλαη κηα θξαηηθή επελδπηηθή εηαηξεία ηνπ Ληνπκπάη, βαζηθή κεραλή 

αλάπηπμεο ηνπ Ληνπκπάη κε ζπλνιηθά ρξέε πεξίπνπ 59 δηζ. δνι. 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπγαηξηθή ηεο Λakheel).  Ζ ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξία «δήηεζε από ηνπο επελδπηέο ηεο λα αλαβάιεη ηελ 

απνπιεξσκή ησλ δόζεσλ ηεο κέρξη ηνλ επόκελν Κάην ώζηε λα 

πξνρσξήζεη ζε αλαδηάξζξσζε». (Ρα Λέα, 2009) Ξξόθεηηαη γηα κηα 

εηαηξεία ε νπνία γηα 6 ζπλερόκελα ρξόληα γλώξηδε ηεξάζηηα 

αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ θαη ηώξα έρεη πιεγεί από ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, αλαγθαζκέλε λα απνπιεξώζεη ηνλ επόκελν κήλα 

http://en.wikipedia.org/wiki/Burj_Al_Arab
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ρξέε ηεο ηάμεσο ησλ 3,5 δηζ. δνιαξίσλ. (ό.π.) Όπσο είλαη θπζηθό, 

κηα ηέηνηα εμέιημε παληθόβαιε ηελ αγνξά πνπ είρε επελδύζεη ζηα 

δηάθνξα project ζην Dubai. Υζηόζν, ε παξέκβαζε (ύζηεξα από 

βνήζεηα πνπ δεηήζεθε από ην Dubai) ηνπ εκηξάηνπ Abu Dhabi κε 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο ηάμεσο ησλ 10 δηο εξέκεζε πξνο ην παξόλ 

ηα πξάγκαηα. (Διεπζεξνηππία, 2009)    

Ξαξόια απηά θαη ελ κέζσ ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ην Ληνπκπάη νινθιήξσζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ςειόηεξνπ θηηξίνπ 

ζηνλ θόζκν, ην Burj Khalifa.   

Ρν Burj Khalifa έρεη ύςνο 800 κέηξα θαη έρεη θαηαθηήζεη ηα 

παξαθάησ ξεθόξ:  

o Τειόηεξν θηίξην ζηνλ θόζκν 

o Τειόηεξε free-standing θαηαζθεπή ζηνλ θόζκν 

o Ρνλ πςειόηεξν θαηνηθήζηκν όξνθν ζηνλ θόζκν  

o Ρν κεγαιύηεξν εμσηεξηθό θαηάζηξσκα παξαηήξεζεο 

ζηνλ θόζκν 

o Αζαλζέξ κε ηελ κεγαιύηεξε απόζηαζε ηαμηδηνύ ζηνλ 

θόζκν 

o Τειόηεξε ππεξεζία αζαλζέξ ζηνλ θόζκν (Burj Khalifa, 

2010) 

Έρεη 160 νξόθνπο ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύλ λα ζηεγάδνληαη 

γξαθεία, δηακεξίζκαηα, εκπνξηθά θέληξα αιιά θαη ην μελνδνρείν πνπ 

ππνγξάθεη ν ζρεδηαζηήο κόδαο από ηελ Ηηαιία, Giorgio Armani. Ρν 

ζύλνιν ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ζηεγάδνληαη 

αγγίδεη ηνπο 12.000. «Ρν θόζηνο ηνπ αλήιζε ζε ελάκηζη 

δηζεθαηνκκύξην δνιάξηα, ελώ νη εξγαζίεο αλέγεξζήο ηνπ δηήξθεζαλ 

πέληε ρξόληα.» (Θαζεκεξηλή, 2010) 

Ν θύξηνο Mohamed Alabbar, Ξξόεδξνο ησλ “Emaar Properties” 

δήισζε ζρεηηθά κε απηό ην εληππσζηαθό εγρείξεκα: «Κε ην θηίξην 
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Burj Khalifa, βιέπνπκε ηνλ ζξίακβν ηνπ νξάκαηνο γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ αδύλαηνπ θαη ηνλ θαζνξηζκό λέσλ ζηόρσλ. Γηα όινπο εκάο, ην 

θηίξην είλαη πεγή έκπλεπζεο θαη είλαη κηα απόδεημε ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ έρεη ην Dubai». Ν ίδηνο αλέθεξε, όηη απηό ην εγρείξεκα είλαη κηα 

απόδεημε όηη ην Ληνπκπάη, παξόιν ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη εδώ 

θαη ηζρπξό. (Burj Khalifa, 2010)  

Ξαξόια απηά, θάπνηα πξνβιήκαηα αλέζηεηιαλ ηε ιεηηνπξγία 

κέξνπο απηνύ ηνπ θηηξίνπ. Ρν «θαηάζηξσκα» παξαηήξεζεο ηνπ Burj 

Khalifa έθιεηζε κόιηο έλα κήλα κεηά ηα εγθαίληα. (Gulf News, 2010) 

Ζ είδεζε απηή, απνηέιεζε κηα απνγνήηεπζε ηόζν ζηνλ αξαβηθό όζν 

θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν. Κηα θαηαζθεπή πνπ έδεηρλε όηη ην Dubai 

είλαη «εδώ» θαη δπλαηό, είρε θιείζεη.  

Αηηία ήηαλ κηα βιάβε ζην θηίξην πνπ αλάγθαζε ην αζαλζέξ λα 

ζηακαηήζεη θαη λα εγθισβηζηνύλ 15 επηζθέπηεο. Ζ βιάβε απηή 

πξνθάιεζε θαη ηελ δηαθνπή ξεύκαηνο ζην θηίξην κε απνηέιεζκα λα 

εγθισβηζηνύλ θαη 60 άηνκα ζην παξαηεξεηήξην. (Θαζεκεξηλή, 2010) 

Ζ επίζεκε αλαθνίλσζε αλέθεξε όηη νη πόξηεο ηνπ ςειόηεξνπ θηηξίνπ 

ζηνλ θόζκνπ έθιεηζαλ ιόγσ ηνπ «ππεξβνιηθνύ αξηζκνύ επηζθεπηώλ 

πνπ αλακέλνληαλ εθείλε ηελ εκέξα» θαη ζηε ζπλέρεηα βγήθε 

αλαθνίλσζε όηη ζα παξακείλεη θιεηζηό ιόγσ ζπληήξεζεο.  

 Ρειεηώλνληαο, είλαη θαλεξή ε ζέζε θαη ε δύλακε πνπ θαηέρεη 

απηό ην εκηξάην ζηνλ θόζκν. Έλαο από ηνπο απόιπηνπο ηνπξηζηηθνύο 

πξννξηζκνύο, έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα νηθνλνκηθά θέληξα ηνπ 

θόζκνπ πνπ πξνζπαζεί λα έρεη ηα πάληα ζε ηζνξξνπία. Έλα από ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαινύλ ην Ληνπκπάη λα ηζνξξνπήζεη 

κεηαμύ ηνπ κνληεξληζκνύ θαη ηεο παξάδνζεο είλαη ε ζξεζθεία θαη 

όπσο απηή επεξεάδεη ηνλ ηξόπν δσήο.  
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3.2.2 ΡΟΝΞΝΠ ΕΥΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΗΑ 

 

Ζ επίζεκε θαη θύξηα ζξεζθεία ηνπ Ληνπκπάη είλαη ν Ηζιακηζκόο 

θαη επεξεάδεη πνιύ έληνλα ηε δσή ησλ πηζηώλ. Υζηόζν, εμαζθνύληαη 

θαη άιιεο πνιιέο ζξεζθείεο κηαο θαη ε πόιε θηινμελεί πνιινύο 

μέλνπο επήθννπο.  (Dubai City Facts, 2010) 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη εδώ θαη κεξηθέο δεθαεηίεο άιιεο 

ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο δνπλ αξκνληθά ζε απηό ην επηρεηξεκαηηθό 

θέληξν. Αληίζεηα κε πνιιέο άιιεο πνιηηείεο, ην Ληνπκπάη είλαη ην 

κόλν κέξνο όπνπ όιεο νη ζξεζθείεο κπνξνύλ λα ιαηξεύνληαη θαη 

θαζέλαο έρεη πξόζβαζε ζηα αληίζηνηρα ζεκεία πξνζεπρήο. Αθόκα, 

θάζε ζξεζθεπηηθή θνηλόηεηα ζην Ληνπκπάη δηθαηνύηαη ην δηθό ηεο 

θνηλσληθό θαη πνιηηηζηηθό ίδξπκα. (ό.π.) 

Όπσο είλαη επξέσο γλσζηό, ν Ηζιακηζκόο δελ είλαη απιώο ε 

ζξεζθεία ησλ Κνπζνπικάλσλ. Δίλαη ε θαηεπζπληήξηα δύλακε πνπ 

νδεγεί ζε κηα επηπρηζκέλε δσή θαη ην πεδίν ην νπνίν ζπλδέεη ην 

παξόλ κε ην κέιινλ. (ό.π.) 

Πε ζρέζε κε ην δπηηθό εκεξνιόγην ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε ηελ 

ειηαθή ώξα, ην Ηζιακηθό εκεξνιόγην ιεηηνπξγεί κε ηηο θάζεηο ηεο 

ζειήλεο θαη έηζη νη εκεξνκελίεο ησλ ζξεζθεπηηθώλ ενξηώλ 

δηαθέξνπλ θάζε ρξόλν. Νη πην βαζηθέο γηνξηέο ησλ κνπζνπικάλσλ 

θαη ηνπ Ληνπκπάη είλαη νη παξαθάησ: “Eid al-Fitr” (ην ηέινο ηνπ 

Οακαδάλη), “Eid al-Adha” (κηα γηνξηή πνπ γίλεηαη κε ην Ξξνζθύλεκα), 

Lailat al-Mi'raj (ε αλάιεςε ηνπ Ξξνθήηε), ε Γέλλεζε ηνπ Ξξνθήηε 

θαη ε Ηζιακηθή Ξξσηνρξνληά. Κε ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο είλαη ε 

Ξξσηνρξνληά (1 Ηαλνπαξίνπ) θαη ε Δζληθή Δνξηή (2 Γεθεκβξίνπ). Λα 

επηζεκαλζεί, όηη ην «ζαββαηνθύξηαθν» ηνπ Ληνπκπάη είλαη ε Ξέκπηε 

θαη ε Ξαξαζθεπή. (Lonely Planet, 2010) 
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Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Οακαδάλη είλαη αγέλεηα θάπνηνο λα ηξώεη, 

λα πίλεη θαη λα θαπλίδεη δεκόζηα. Ρα κπαξ θαη νη πακπ είλαη θιεηζηέο 

από ην πξσί έσο ηηο 19:00 ην απόγεπκα θαη θάπνηα εζηηαηόξηα δελ 

ζεξβίξνπλ αιθνόι. (ό.π.) 

Θάπνπ εδώ είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί, όηη ν πεξηνξηζκόο 

γηα ην αιθνόι είλαη δηαθνξεηηθόο ζην Ληνπκπάη θαη απηό ιόγσ ηεο 

ηνπξηζηηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Ζ λόκηκε ειηθία γηα ηελ θαηαλάισζε 

αιθνόι μεθηλάεη από ηα 21 ρξόληα. Ρν αιθνόι κπνξεί λα ζεξβίξεηαη 

ζε μελνδνρεία θαη ηδησηηθά λπρηεξηλά θέληξα, σζηόζν ε δεκόζηα 

θαηαλάισζε ηνπ είλαη παξάλνκε. Πε θαηνίθνπο πνπ είλαη κε 

Κνπζνπικάλνη ρνξεγείηαη εηδηθή άδεηα από ηελ αζηπλνκία γηα ηελ 

αγνξά θαη θαηαλάισζε αιθνόι. Πηνπο Κνπζνπικάλνπο 

απαγνξεύεηαη ξεηά. (Dubai-online, 2010) Ππγθεθξηκέλα ηζρύνπλ νη 

παξαθάησ θαλόλεο:  

1. Ρα λπρηεξηλά θέληξα ή νπνηνζδήπνηε άιινο ρώξνο 

πξνβιέπεη ηελ θαηαλάισζε ή πώιεζε αιθνόι ζα πξέπεη λα 

έρεη εηδηθή άδεηα. 

2. Απαγνξεύεηαη ε πώιεζε αιθνόι θαηά ηε δηάξθεηα 

ζξεζθεπηηθώλ ενξηώλ ζην Ληνπκπάη.  

3. Ζ θαηαλάισζε αιθνόι ζε δεκόζηνπο ρώξνπο δελ 

ελδείθλπηαη. Δπίζεο, δελ ππάξρεη κεδεληθή αλνρή ζηελ 

νδήγεζε ππό ηελ επήξεηα αιθνόι. Ππγθεθξηκέλα, αλ 

πξνθιεζεί αηύρεκα θαη δηαπηζησζεί όηη ν νδεγόο ήηαλ 

κεζπζκέλνο, ηόηε θξαηείηαη ζηε θπιαθή γηα έλα κήλα θαη 

πιεξώλεη θαη πξόζηηκν.   

4. Νηλνπλεπκαηώδε πνηά δελ πσινύληαη ζηα ζνππεξ κάξθεη, 

παξά κόλν κε αιθννινύρα. Υο εθ ηνύηνπ, όπνηνο ζέιεη λα 

αγνξάζεη αιθνόι κπνξεί λα ην πξνκεζεπηεί κόλν από 
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εμνπζηνδνηεκέλα (από ηελ θπβέξλεζε ηνπ Ληνπκπάη) 

θαηαζηήκαηα.  

5. Ζ είζνδνο ζηα εμνπζηνδνηεκέλα κπαξ γίλεηαη κόλν κε ηελ 

επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. Δπίζεο, ε είζνδνο ζε 

άηνκα θάησ ησλ 21 απαγνξεύεηαη.  

(Global Resorts Blog Network, 2010)  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην, ε ηζιακηθή 

ζξεζθεία πέξα από ην αιθνόι, θαζνξίδεη θαη πνιινύο άιινπο 

παξάγνληεο ηεο δσήο ησλ κνπζνπικάλσλ. Έηζη δεκηνπξγνύληαη 

θάπνηνη άγξαθνη θαλόλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύλ νη θάηνηθνη ηνπ 

Ληνπκπάη.  

Πρεηηθά κε ην ληύζηκν, νη γπλαίθεο, όηαλ θπθινθνξνύλ έμσ 

πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλεο από ηελ θνξπθή σο ηα λύρηα. Απηό πνπ 

θνξάλε νη πεξηζζόηεξεο, είλαη ην παξαδνζηαθό εμσηεξηθό καύξν 

έλδπκα (abaya). Ρν κήθνο απηήο ηεο θνξεζηάο είλαη κέρξη ηνλ 

αζηξάγαιν, έρεη καθξηά καλίθηα θαη ςειό ληεθνιηέ. Δπίζεο, ηα 

καιιηά ηνπο πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα. Ππλήζσο, κέζα από απηό 

θνξάλε ηα θαλνληθά ηνπο ξνύρα. Νξηζκέλεο, θαιύπηνληαη 

νιόθιεξεο, αθόκε θαη ην πξόζσπν ηνπο. Πηε Πανπδηθή Αξαβία, γηα 

παξάδεηγκα, πξέπεη θαη ε κε κνπζνπικάλεο λα θνξνύλ ηελ abaya 

θαη λα θαιύπηνπλ ηα καιιηά ηνπο, αιιηώο θηλδπλεύνπλ λα ηηο 

ζηακαηήζεη ε ζξεζθεπηηθή αζηπλνκία θαη λα ηηο αλαγθάζεη λα ην 

θνξέζνπλ.  Όιν απηά γίλνληαη γηα λα απνθεύγεηαη ε αζέκηηε 

πξνζνρή (από άληξεο) ησλ γπλαηθώλ. Γεληθά, νη γπλαίθεο ζα πξέπεη 

λα πξνζέρνπλ πνιύ ην ληύζηκν ηνπο όηαλ βξίζθνληαη ζε δεκόζην 

ρώξν, θαη λα ληύλνληαη όζν πην κε πξνθιεηηθά γίλεηαη, γηαηί 

θηλδπλεύνπλ λα ζεσξεζνύλ «ειεπζέξσλ εζώλ». (Just landed, 2010) 

Βέβαηα, νη άληξεο δελ μεθεύγνπλ από ηελ επηξξνή ηεο 

ζξεζθείαο. Όρη βέβαηα ηόζν όζν ζην βαζκό πνπ επεξεάδεη ηηο 



 67 

γπλαίθεο. Νη πεξηζζόηεξνη Ληνπκπατλνί θνξνύλ ηελ παξαδνζηαθή 

ιεπθή θειεκπία. Δίλαη θηηαγκέλε από εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο βακβάθη 

(από καιιί ην ρεηκώλα) θαη ππάξρνπλ δηάθνξα είδε. (ό.π.) 

Δίλαη θαηάιιειε γηα όιεο ηηο πεξηζηάζεηο, θνηλσληθέο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο. Πε πνιύ εηδηθέο πεξηζηάζεηο θνξηέηαη έλαο 

εμσηεξηθόο καλδύαο (bisht), ν νπνίνο αλάινγα κε ηε «δηαθόζκεζή» 

ηνπ κπνξεί λα είλαη πνιύ αθξηβόο. Πην θεθάιη ηνπο θνξνύλ έλα 

παξαδνζηαθό θαπέιν (guthra), ην νπνίν κπνξεί λα είλαη είηε από 

άζπξν, θόθθηλν ή θαξό ύθαζκα. Απηό ζπγθξαηείηαη ζην θεθάιη από 

έλα καύξν ζρνηλί (agal). Απηό πνπ ζα πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα 

θνξνύλ νη άληξεο είλαη ζνξηζάθηα θαη ακάληθα κπινπδάθηα. (Just 

landed, 2010) 

 

 Δίλαη γλσζηό όηη νη άλζξσπνη ζηηο ρώξεο ηεο Κέζεο Αλαηνιήο 

είλαη πην δεζηνί θαη θαηαδεθηηθνί από όηη ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο 

ηνπ θόζκνπ. Ρν Ληνπκπάη ινηπόλ δελ απνηειεί εμαίξεζε. Ξαξαθάησ 

ζα παξνπζηαζηνύλ θάπνηνη ελδεδεηγκέλνη «ηξόπνη ζπκπεξηθνξάο» γηα 

λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ παξεμεγήζεηο. 

 

 Δάλ θάπνηνο επηζθεθζεί ην Ληνπκπάη γηα δνπιεηέο ή αθόκα θαη 

γηα ηνπξηζκό θαιό ζα είλαη λα πξνζέμεη ηα παξαθάησ: 

 

 Όηαλ πξνζθέξεηαη θάπνην αλαςπθηηθό/ξόθεκα ή θαγεηό 

ζα πξέπεη πάληα απηό λα γίλεηαη απνδεθηό. Απηό πνπ ζα 

πξέπεη λα θάλεη είλαη λα ρξεζηκνπνηεί ην δεμί ρέξη γηα λα πηεη ή 

λα θάεη (γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνύκελν 

θεθάιαην). 

 Θαιό ζα είλαη λα απνθύγεη ην άηνκν όηαλ θάζεηαη λα 

θαίλεηαη ν πάηνο ησλ παπνπηζηώλ ηνπ. Απηό ππνδειώλεη όηη 

κπνξεί ην άηνκν λα ζεσξεί όηη ν άιινο είλαη βξώκηθνο. 



 68 

 Ρν άηνκν ζα πξέπεη λα απνδερζεί ηελ πξόηαζε γηα κηα 

επίζθεςε ζην ζπίηη. Όηαλ ζα θηάζεη εθεί, θαιό ζα είλαη λα 

βγάιεη ηα παπνύηζηα ηνπ. Αλ ηύρεη ην άηνκν λα ζπλνδεύεηαη 

από γπλαίθα, ε γπλαίθα ζα «πξνσζεζεί» καδί κε ηηο γπλαίθεο. 

 Θάηη πνιύ ζεκαληηθό, πνπ όκσο δελ αθνινπζείηαη πάληα, 

είλαη ην παξαθάησ: αλ ηύρεη θαη ην άηνκν εθθξάζεη ηελ 

αξέζθεηα ηνπ γηα θάπνην από ηα αληηθείκελα ηνπ νηθνδεζπόηε, 

ηόηε ε παξάδνζε ιέεη όηη ν νηθνδεζπόηεο ζα πξέπεη λα ηνπ ην 

πξνζθέξεη. Πύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ην άηνκν ζα πξέπεη λα 

αληηπξνζθέξεη θάηη κεγαιύηεξεο αμίαο.  

 Λα απνθεύγεηαη ην πεξπάηεκα πάλσ ζην ραιάθη ηεο 

πξνζεπρήο θαζώο θαη κπξνζηά από θάπνηνλ πνπ θάλεη 

πξνζεπρή.  

 Λα κε γίλεηαη πξνζπάζεηα εηζόδνπ ζε θάπνην ηδακί ρσξίο 

πξώηα λα έρεη παξζεί άδεηα. 

 Λα κε θάλεη λόεκα ζε θάπνηνλ κε ην ρέξη. Θεσξείηαη 

πξνζβνιή. 

 Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Οακαδάλη, ηελ εκέξα ην άηνκν λα κελ 

ηξώεη, πίλεη θαη θαπλίδεη δεκνζίσο.  

(Just Landed, 2010) 

 

 Δίλαη θαλεξό όηη ν ηξόπνο δσήο ζην Ληνπκπάη επεξεάδεηαη 

άκεζα από ηε ζξεζθεία. Πίγνπξα, ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ 

Ληνπκπάη ην έρεη θέξεη πην θνληά ζηε δύζε, ρσξίο λα ράλεη ηελ 

πνιηηηζηηθή ηνπ ηαπηόηεηα θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπ αμίεο. Αλ θαη 

ζπλνξεύεη κε ηε Πανπδηθή Αξαβία ηα πξάγκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ρώξα είλαη πνιύ πην πεξηνξηζκέλα. Γηα παξάδεηγκα, νη γπλαίθεο εθεί 

αγσλίδνληαη γηα λα κπνξέζνπλ λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα νδεγήζνπλ 

(επηηξέπεηαη κόλν ζε ηδησηηθνύο δξόκνπο εληόο ζπγθξνηεκάησλ 

θαηνηθηώλ).   
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 Ρν Ληνπκπάη, είλαη ε κεηξόπνιε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ 

ηνπξηζκνύ ηεο Κέζεο Αλαηνιήο. Δίλαη έλα εκηξάην κε ηξνκεξέο 

αληηζέζεηο, πνπ κε έλα κνλαδηθό ηξόπν θαηαθέξλεη λα ηα ζπλδπάζεη 

όια ρσξίο λα κέλεη ζηάζηκν ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ. Βγάδεη έλαλ 

ραξαθηήξα κνληέξλν αιιά θαη παιηό ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα.  

Έρεη θαηαθέξεη λα θέξεη θαη λα απνηειεί ηελ εμέιημε, ρσξίο λα ράζεη 

ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ θιεξνλνκηά.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4Ν 

ΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖΠ – UNILEVER: DOVE 

 

 

 
4.1 ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΖΠ UNILEVER 

 
  

 Ζ Unilever είλαη πνιπεζληθή εηαηξία κε πξντόληα ζε 170 ρώξεο 

ηνπ θόζκνπ. Ρα πξντόληα ηεο  θαιύπηνπλ πνιιέο από ηηο αλάγθεο 2 

δηο εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ πνπ επηιέγνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξντόληα ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δίλαη εθπιεθηηθό όηη, 160 εθ. θνξέο 

ηελ εκέξα θάπνηνο ζηνλ πιαλήηε ζα επηιέμεη έλα πξντόλ ηεο 

Unilever. Δλδεηθηηθά, γηα ην 2008 ν παγθόζκηνο θύθινο εξγαζηώλ ηεο 

Unilever έθηαζε ηα €40.5 δηο εθ.. Πε όιεο ηηο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη είλαη παγθόζκηνο εγέηεο ηεο αγνξάο (savoury 

θαη ζάιηζεο, αιεηθόκελα, πξντόληα γηα έιεγρν βάξνπο, ηζάη θαη 

παγσηό). Αθόκα, εγεηηθή ζέζε ζηελ παγθόζκηα αγνξά έρεη θαη ζηνλ 

ηνκέα ηνπ Γέξκαηνο θαη ησλ Απνζκεηηθώλ. (Unilever, 2010) 

 

 Αλαηξέρνληαο ζην παξειζόλ, ην 1890, ν William Hesketh 

Lever, ηδξπηήο ηνπ Lever Bros, θαηέγξαθε ηηο ηδέεο ηνπ γηα ην 

ζαπνύλη Sunlight Soap – ην επαλαζηαηηθό πξντόλ ηνπ πνπ ζα ηνλ 

βνεζνύζε λα θάλεη πην δεκνθηιή ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ πγηεηλή 

ζηε Βηθηνξηαλή Αγγιία. Μεθηλώληαο, ινηπόλ, από ηελ παξαγσγή ελόο 

ζαπνπληνύ, ε ζεκεξηλή Unilever έρεη θηάζεη ζηελ θνξπθή. (ό.π.) 

 

 Ζ Unilever δηαζέηεη 400 κάξθεο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε 14 

θαηεγνξίεο γηα νηθηαθή θαη πξνζσπηθή θξνληίδα θαη θαγεηνύ. Ρν 

ραξηνθπιάθην ηεο, ηελ έρεη νδεγήζεη ζηελ εγέηηδα ζέζε ζε όπνηνλ 

ηνκέα θαη αλ αζρνιείηαη. Αγαπεκέλεο κάξθεο ησλ θαηαλαισηώλ, 

όπσο ην Dove, ην Lipton, ε Knorr θαη ην OMO είλαη κόλν ιίγεο από 

ηηο κάξθεο πνπ όινη θαζεκεξηλά εκπηζηεύνληαη. Απαζρνιεί 163.000 
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εξγαδόκελνπο ζε πεξίπνπ 100 ρώξεο παγθνζκίσο, πνπιάεη πξντόληα 

ζε 170 ρώξεο θαη ππνζηεξίδεη ηηο δνπιεηέο εθαηνληάδσλ δηαλεκεηώλ, 

θαηαζθεπαζηώλ θαη πξνκεζεπηώλ. (Unilever, 2010) 

«Πηελ Διιάδα, ν όκηινο Unilever, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο 

ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, νηθηαθήο θξνληίδαο θαη πξνζσπηθήο πγηεηλήο 

κε ηελ ΔΙΑΦΠ-Unilever Hellas Α.Δ.. Θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηεο 6εο 

κεγαιύηεξεο εηαηξίαο ζηελ Διιάδα κε θύθιν εξγαζηώλ γηα ην 2008 

πάλσ από 600 εθ. επξώ. Δίλαη ε 3ε ζε κέγεζνο εηαηξία ζε κε δηαξθή 

θαηαλαισηηθά πξντόληα (πιελ πεηξειαηνεηδώλ), δηαθηλεί 1.000 

θσδηθνύο πξντόλησλ θαη απνηειεί ηνλ Λν 1 πξνκεζεπηή  ζην ιηαληθό 

εκπόξην, κε παξνπζία ησλ πξντόλησλ ηεο ζε 35 δηαθνξεηηθά ζεκεία 

ζηα super market». (Unilever Διιάδνο, 2010) 

Γηαζέηεη θεληξηθά γξαθεία ζην Καξνύζη ζηελ Αζήλα θαη 

ηέζζεξα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Οέληε, Ξεηξαηά, 

Πρεκαηαξίνπ θαη Γαζηνύλεο. Πήκεξα, ζηελ ΔΙΔΝΠ-Unilever 

απαζρνινύληαη ζπλνιηθά 850 εξγαδόκελνη. (ό.π.) 

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην ραξηνθπιάθην ηεο 

απνηειείηαη από κάξθεο πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ηξνθίκσλ, 

θαη είδε νηθηαθήο θαη πξνζσπηθήο πγηεηλήο. (ό.π.) 

 

 Ζ κεγαιύηεξε κάξθα ησλ ηξνθίκσλ ηεο Unilever είλαη ε Knorr. 

Έρεη ηζρπξή παξνπζία ζε πάλσ από 80 ρώξεο θαη κηα πινύζηα ζεηξά 

πξντόλησλ. Κηα αθόκα αγαπεκέλε κάξθα είλαη απηή ηνπ Lipton 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη όιε ηε ζεηξά ησλ πξντόλησλ. Πηνλ θιάδν 

ησλ ηξνθίκσλ εληάζζεηαη θαη ην Becel pro.activ, ην νπνίν απνηειεί 

ηελ πην ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ρνιεζηεξίλεο 

εδώ θαη 40 ρξόληα. Ρέινο, ε Unilever είλαη ν κεγαιύηεξνο 

θαηαζθεπαζηήο παγσηνύ παγθνζκίσο (Magnum, Cornetto, Ben & 

Jerry’s θ.α.). Άιια brand πνπ θπθινθνξνύλ θαη ζηε ρώξα καο είλαη: 

Pummaro, Βηηάκ, ειαηόιαδν Άιηηο, Hellman’s θαη Λέα Φπηίλε. (ό.π.) 
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 Όζν αθνξά ηα πξντόληα γηα ην ζπίηη θαζώο θαη ηα πξντόληα 

πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη εδώ ζπλαληάκε κηα κεγάιε γθάκα 

πξντόλησλ. Ρν Axe/Lynx απνηειεί ηελ θπξίαξρε κάξθα γηα ηελ 

πεξηπνίεζε ησλ αλδξώλ ζε πάλσ από 60 ρώξεο. Κηα αθόκα πνιύ 

επηηπρεκέλε κάξθα είλαη θαη ην Lux ην νπνίν έρεη εηήζηεο παγθόζκηεο 

πσιήζεηο ηεο ηάμεο ηνπ €1 δηο εθ.. Ζ Kleenex/Domestos θάλεη ηηο 

θαιύηεξεο πσιήζεηο ζηηο 9 από ηηο 35 ρώξεο πνπ πσιείηαη. Άιιεο 

πνιύ πεηπρεκέλεο κάξθεο ζε απηόλ ηνλ θιάδν είλαη θαη νη: Dove, 

Aim, Skip, Vaseline, Ultrex, Timotei, Sunsilk, Svelto, Rexona, OMO, 

Cajoline θαη Cif. (ό.π.)  

 

 Ζ Unilever, έρεη έλα πνιύ δπλαηό ραξηνθπιάθην πξντόλησλ ην 

νπνίν ην εκπηζηεύνληαη πνιινί θαηαλαισηέο αλά ηνλ θόζκν. Κεηαμύ 

απηώλ ησλ πξντόλησλ, νη top 25 κάξθεο αληηπξνζσπεύνπλ πάλσ από 

ην 70% ησλ πσιήζεσλ. Αθόκα, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί 

όηη ε Unilever έρεη δεθαηξείο κάξθεο νη νπνίεο θάλνπλ πσιήζεηο €1 

δηο εθ., όπσο είλαη ην Dove, Knorr, Axe/Lynx, Lipton, Hellman’s θ.α.. 

(Unilever, 2010) 

 

 Ζ Unilever, έρεη κηα ηζηνξία πνπ κεηξάεη 3 αηώλεο. Ζ επηηπρία 

ηεο έρεη επεξεαζηεί από ζεκαληηθά γεγνλόηα όπσο ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, νη πόιεκνη, νη αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηώλ 

θ.α.. Κέζα από όια απηά, ινηπόλ, έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη 

επηηπρεκέλα πξντόληα ηα νπνία νκνξθαίλνπλ ηνπο αλζξώπνπο πνπ 

ηα επηιέγνπλ, βειηηώλνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο θαζώο θαη ηνπο βνεζνύλ 

ζηηο εθάζηνηε νηθηαθέο εξγαζίεο. (ό.π.)  

 

 Απηή ε εξγαζία ζα αζρνιεζεί κε ην πξντόλ Dove ηεο Unilever 

εζηηάδνληαο ζηελ θακπάληα «Real Beauty». Θα κειεηεζεί πσο απηή ε 

θακπάληα ζρεδηάζηεθε εμ αξρήο θαη πσο ηξνπνπνηήζεθε, γηα λα 



 73 

εθαξκνζηεί ζε κηα ρώξα πνπ νη πεξηνξηζκνί ιόγσ ζξεζθείαο είλαη 

ζεκαληηθνί.  

 

4.2 DOVE 

 
 

Ζ κάξθα Dove αληηπξνζσπεύεη έλα πξντόλ πξνζσπηθήο 

πγηεηλήο, ην νπνίν αλήθεη ζηελ εηαηξία Unilever. Ζ «δσή» ηνπ Dove 

μεθίλεζε ην 1957 σο ζαπνύλη κε ηελ νλνκαζία «ξάβδνο νκνξθηάο» 

(beauty bar) ην νπνίν ήηαλ θιηληθά απνδεδεηγκέλν  όηη ήηαλ 

επηόηεξν γηα ην μεξό θαη επαίζζεην δέξκα, ζε ζρέζε κε άιια 

αληαγσληζηηθά ζαπνύληα. Πήκεξα, ην Dove είλαη ην λνύκεξν έλα 

πξντόλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο ζηνλ θόζκν. Έρεη αλαπηπρζεί  έλα επξύ 

θάζκα πξντόλησλ ην νπνίν θαιύπηεη όιεο ηηο αλάγθεο ησλ γπλαηθώλ 

θαη όρη κόλν. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί νινθιεξσκέλεο ζεηξέο πνπ 

αθνξνύλ ηα καιιηά, ην ζώκα (θξέκεο, αθξόινπηξα θαη απνζκεηηθά), 

ην πξόζσπν θαη ηα ρέξηα. (Unilever, 2010) Ξνπιηέηαη ζε πάλσ από 

80 ρώξεο θάλνληαο εηήζηεο πσιήζεηο €2.5 δηο εθαη.. (ICMR, 2006) 

Ρα πξντόληα Dove θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Νιιαλδία, ηε 

Γεξκαλία, ηηο ΖΞΑ, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Απζηξαιία θαη ηε Βξαδηιία. Ρν 

ινγόηππν ηεο κάξθαο Dove είλαη ην πξνθίι ελόο πεξηζηεξηνύ ηνπ 

νπνίνπ ην ρξώκα ζπρλά αιιάδεη (αλάινγα κε ην πξντόλ θαη ην ρξώκα 

ηεο ζπζθεπαζίαο). (Wikipedia, 2010) 

 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντόληνο Dove από ην μεθίλεκα ηνπ, δελ 

ήηαλ σο έλα ζαπνύλη αιιά σο κηα «ξάβδνο νκνξθηάο» ε νπνία 

πεξηείρε έλα ηέηαξην ελπδαηηθή θξέκα. (ό.π.) Απηό ην 

ραξαθηεξηζηηθό ήηαλ απηό πάλσ ζην νπνίν ρηίζηεθε όιε ε 

επηθνηλσλία ηνπ Dove. Ήηαλ ην ζηνηρείν πνπ ην δηαθνξνπνηνύζε (θαη 

ζπλερίδεη) από ηα θνηλά ζαπνύληα θαη ζπλεπώο από ηνλ αληαγσληζκό. 

Σξεζηκνπνηώληαο θαη ηνλίδνληαο ηε θξάζε «ελπδαηηθή θξέκα» θαη 

ύζηεξα από κηα κειέηε πνπ έδεηρλε όηη ην ζαπνύλη Dove πξνθαινύζε 
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ζεκαληηθά ιηγόηεξν εξεζηζκό θαη μεξόηεηα ζην δέξκα ζε ζρέζε κε ηα 

θνηλά ζαπνύληα, ε Unilever άξρηζε κηα επηζεηηθή ζηξαηεγηθή 

κάξθεηηλγθ κέζσ ηεο νπνίαο θέξδηζε πάλσ από ην 24% ηεο αγνξάο 

κέρξη ην 2003. (ό.π.)   

 

 Ρν Dove ζέινληαο λα δηαθνξνπνηεζεί αθόκα πεξηζζόηεξν θαη 

λα απνηππσζεί ζην κπαιό ησλ θαηαλαισηξηώλ σο ε κάξθα πνπ 

εζηηάδεη ζηελ «αιεζηλή νκνξθηά» ιάλζαξε ηελ επηηπρεκέλε θαη 

βξαβεπκέλε θακπάληα “Campaign for Real Beauty”.  

 

4.2.1 Ζ καμπάνια «Real Beauty» 

 

 Ζ θακπάληα ηνπ Dove Real Beauty (CFRB), μεθίλεζε ην 2004 

ζηελ Αγγιία, όηαλ νη πσιήζεηο ηνπ Dove παξνπζίαζαλ πηώζε σο 

απνηέιεζκα ηεο παξακνλήο ηνπ ζε κηα ζπλσζηηζκέλε αγνξά. Ζ 

Unilever, απεπζύλζεθε ζηελ εηαηξεία PR ηεο γηα λα βξεζεί κηα ιύζε. 

Καδί απνθάζηζαλ, όηη ζα έβξηζθαλ κηα θακπάληα ε νπνία δελ ζα 

εζηίαδε ζην πξντόλ, αιιά ζηνλ ηξόπν πνπ ζα έθαλε ηηο γπλαίθεο λα 

αηζζάλνληαη όκνξθεο αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία θαη ην κέγεζνο 

ηνπο. (Public Relations Problems and Cases, 2007) 

  

 Πύκθσλα κε ηελ εηαηξία, ν βαζηθόο ζθνπόο ηεο CFRB ήηαλ λα 

θαηαξξίςεη ηα ζηεξεόηππα ζρεηηθά κε ηελ νκνξθηά ησλ γπλαηθώλ 

πνπ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ είραλ θπξηαξρήζεη. (ICMR, 2006)  

  

 Ζ θακπάληα Real Beauty ιαλζαξίζηεθε ζαλ παγθόζκηα 

θακπάληα ηεο Unilever ην Πεπηέκβξην ηνπ 2004, γηα λα πξνσζήζεη 

ηελ γθάκα πξντόλησλ πξνζσπηθήο θξνληίδαο ηεο Dove. Ν ζηόρνο 

πνπ είρε θαζνξηζηεί γηα ηελ θακπάληα ήηαλ λα ιεηηνπξγήζεη σο 

θαηαιύηεο ζηε δηεύξπλζε ηνπ όξνπ ηεο νκνξθηάο. (ό.π.) Ρν θνηλό 

ζηόρνο ήηαλ όιεο νη γπλαίθεο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο θαη κεγέζνπο. 

Πύκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο CFRB (όπσο αλαθέξεηαη 
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ζην Public Relations Problems and Cases, 2007): «Ζ θακπάληα 

ππνζηεξίδεη ηελ απνζηνιή ηνπ Dove: λα θάλεη ηηο γπλαίθεο λα 

αηζζάλνληαη θάζε κέξα όιν θαη πην όκνξθεο θαηαξξίπηνληαο ηα 

ζηεξεόηππα γηα ηελ νκνξθηά θαη λα εκπλεύζεη ηηο γπλαίθεο λα 

θξνληίδνπλ πεξηζζόηεξν ηνλ εαπηό ηνπο». 

 

 Ξξηλ ε θακπάληα βγεη ζηνλ αέξα ζρεδηάζηεθε ε ζηξαηεγηθή πνπ 

ζα αθινπζνύζαλ έηζη ώζηε λα θηάζνπλ ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα. 

Ξξώην βήκα, ήηαλ ε δηεμαγσγή κηαο κειέηεο.    

 

 Ζ κειέηε νλνκάζηεθε «Ζ πξαγκαηηθή αιήζεηα γηα ηελ 

νκνξθηά» θαη κέζσ απηήο ζα εμεξεπλνύληαλ ηη ζεκαίλεη ε νκνξθηά 

γηα ηηο γπλαίθεο ζήκεξα. Κεηαμύ 27 Φεβξνπαξίνπ θαη 24 Καξηίνπ 

2004 ε παγθόζκηα απηή κειέηε ζύιιεμε ζηνηρεία από 3.200 

γπλαίθεο, ειηθίαο 18 σο 64. Γηεμήρζεζαλ ζπλεληεύμεηο ζε 10 ρώξεο: 

Ακεξηθή, Θαλαδάο, Κεγάιε Βξεηαλία, Ηηαιία, Γαιιία, Ξνξηνγαιία, 

Νιιαλδία, Βξαδηιία, Αξγεληηλή θαη Ηαπσλία. (Public Relations 

Problems and Cases, 2007) 

  

 Πύκθσλα κε ηελ έξεπλα: «ην Dove γλσξίδεη όηη ε ζρέζε πνπ 

έρνπλ νη γπλαίθεο κε ηελ νκνξθηά είλαη πεξίπινθε. Σνξεγήζακε 

απηή ηελ έξεπλα γηα λα δηεηζδύζνπκε βαζύηεξα ζε απηή ηελ 

πεξίπινθε ζρέζε θαη λα ηελ θαηαλνήζνπκε. Ρν Dove ήζειε λα κάζεη 

πώο νη γπλαίθεο νξίδνπλ ηελ νκνξθηά, πόζν ηθαλνπνηεκέλεο είλαη κε 

ηε δηθή ηνπο νκνξθηά, πώο αηζζάλνληαη κε ηελ εηθόλα ηεο γπλαηθείαο 

νκνξθηάο ζηελ θνηλσλία θαη πόζν ε νκνξθηά επεξεάδεη ηελ επεκεξία 

ηνπο». (ό.π.) 

 

 Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα 

νπνία πξνέθπςαλ από ηελ παξαπάλσ κειέηε γηα ινγαξηαζκό ηεο 

Unilever θαη ηνπ πξντόληνο Dove:  
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 Κόλν ην 2% ηνπ δείγκαηνο πεξηγξάθεη ηνλ εαπηό ηνπ σο 

«όκνξθν» 

 Ξεξίπνπ ηα ¾ ηνπ δείγκαηνο βαζκνινγεί ηελ νκνξθηά ηνπ σο 

«κέηξηα»  

 Πρεδόλ ην 1/2 απηώλ λνκίδεη όηη ην βάξνο ηνπο είλαη «πνιύ 

πςειό»  

Ρα πξνεγνύκελα επξήκαηα αληηπξνζσπεύνπλ θπξίσο ηελ θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί ζηελ Ακεξηθή (60%), ηελ Αγγιία (57%) θαη ηνλ 

Θαλαδά (54%). 

 Πρεδόλ νη κηζέο γπλαίθεο απάληεζαλ «ζπκθσλώ απόιπηα» 

ζηε δήισζε: «Όηαλ αηζζάλνκαη ιηγόηεξν όκνξθε, γεληθά 

αηζζάλνκαη άζρεκα κε ηνλ εαπηό κνπ».  

 Κόλν ην 13% όισλ ησλ γπλαηθώλ πνπ απάληεζαλ ζηε 

κειέηε, είλαη ηθαλνπνηεκέλεο κε ηελ νκνξθηά ηνπο, 12% κε ηε 

ζσκαηηθή ηνπο ειθπζηηθόηεηα, 17% κε ηε ειθπζηηθόηεηα ηνπ 

πξνζώπνπ ηνπο θαη 13% κε ην βάξνο θαη ην ζρήκα ηνπ 

ζώκαηνο ηνπο 

 Πρεδόλ ηα 2/3 ηνπ δείγκαηνο ζπκθώλεζαλ όηη: «Πήκεξα νη 

γπλαίθεο απαηηείηαη λα είλαη πην ειθπζηηθέο από όηη ήηαλ ε 

γεληά ησλ κακάδσλ ηνπο» (63%) θαη «Ζ θνηλσλία πεξηκέλεη 

από ηηο γπλαίθεο λα πξνάγνπλ ηελ ειθπζηηθόηεηα ηνπο» 

(60%). 

(Public Relations Problems and Cases, 2007) 

 

 Ξην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αγνξά ηεο Πανπδηθήο Αξαβίαο ε 

έξεπλα έδεημε ηα παξαθάησ: 

 Κόλν ην 12% ησλ γπλαηθώλ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο κε ην 

πόζν ειθπζηηθό είλαη ην ζώκα ηνπο  

 Κόλν ην 2% ησλ γπλαηθώλ πεξηγξάθνπλ ηνλ απηό ηνπο σο 

όκνξθν   
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 68% ζπκθσλνύλ απόιπηα όηη ηα media ζέηνπλ έλα 

αληηξξεαιηζηηθό πξόηππν νκνξθηάο  

 75% επηζπκνύλ ηα media λα απεηθόληδαλ θαιύηεξα ηελ 

πνηθηιία πνπ ππάξρεη ζηε γπλαηθεία νκνξθηά, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ην κέγεζνο θαη ηε ζηινπέηα, ζε όιεο ηηο 

ειηθίεο.  

 89 % ησλ γπλαηθώλ ζηε Πανπδηθή Αξαβία ζέινπλ λα 

αιιάμνπλ θάπνηα πηπρή ηεο θπζηθήο ηνπο νκνξθηάο.   

 28% ησλ γπλαηθώλ θαη 24% ησλ θνξηηζηώλ παγθνζκίσο  

ζεσξνύλ όηη νη επηζθέςεηο γηα αηζζεηηθέο επεκβάζεηο είλαη 

πςειόηεξεο ζην Κεμηθό, ηε Βξαδηιία θαη ηε Πανπδηθή Αξαβία 

γηα θνξίηζηα ειηθίεο 15-17.  

(Unilever Middle East, 2010) 

 Κεηά ηελ αξρηθή κειέηε, έγηλαλ θαη άιιεο δπν 

ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο, ην 2005 θαη ην 2006. Απηέο νη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ελίζρπζαλ ηελ έξεπλα ηνπ Dove 

πάλσ ζην πσο αληηιακβάλνληαη νη γπλαίθεο ηελ νκνξθηά ζε δηάθνξεο 

θνπιηνύξεο.  

 

 Ζ έξεπλα βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηε γπλαηθεία 

αληίιεςε πάλσ ζην ζέκα νκνξθηά. Ρν επόκελν βήκα ήηαλ λα ηεζνύλ 

νη ζηόρνη πνπ ήζειαλ ε θακπάληα Real Beauty, λα επηηύρεη. Κέζσ 

απηήο θακπάληαο ήζειαλ λα επηηεπρζνύλ ηα παξαθάησ: 

 

1. Λα απμεζνύλ νη πσιήζεηο ησλ πξντόλησλ Dove θαζώο θαη νη 

πσιήζεηο θαηλνύξησλ πξντόλησλ πνπ ζα έκπαηλαλ ζηε γξακκή 

παξαγσγήο 

2. Λα δεκηνπξγεζεί δηάινγνο θαη δεκόζηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε 

ζεκαζία ηεο αιεζηλήο νκνξθηάο 

3. Ζ πξνζέιθπζε δεκνζηόηεηαο (ηειεόξαζε θαη έληππα) 
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4. Δπηζθεςηκόηεηα ζην επίζεκν site ηεο θακπάληαο κε ην ζηόρν 

λα κνηξάδνληαη απόςεηο ζρεηηθά ηελ νκνξθηά θαη ηελ θακπάληα 

5. Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην site κε ηε 

δέζκεπζε όηη κε θάζε επίζθεςε ζα γίλνληαη δσξεέο από ην 

Dove ζε πξνγξάκκαηα απηνεθηίκεζεο 

(Public Relations Problems and Cases, 2007) 

 

 Ρν ηξίην βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θακπάληαο ήηαλ λα 

θαζνξηζηνύλ ηα κέζα θαη νη ηαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 

ηελ επηθνηλσλία ηεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ. Ρα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε ηειεόξαζε, ην internet, outdoor θαη 

θάπνηεο PR ελέξγεηεο. (Public Relations Problems and Cases, 2007) 

Πε πξώηε θάζε, ε CFRB ζα αθνξνύζε γεληθόηεξα ηε κάξθα Dove θαη 

όρη ζπγθεθξηκέλα πξντόληα ηεο. (ICMR, 2006)  

 

 Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθαλ δηαθεκίζεηο νη νπνίεο είραλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν concept. Θάζε δηαθήκηζε, απεηθόληδε κηα 

«πξαγκαηηθή» γπλαίθα (όρη θάπνηα επαγγεικαηία κνληέιν) ηεο 

νπνίαο ε εκθάληζε δηαθνξνπνηνύηαλ από απηό πνπ όινη 

αληηθεηκεληθά απνθαινύλ σο νκνξθηά. Ν αλαγλώζηεο/ζεαηήο 

θαινύηαλ λα θξίλεη ν ίδηνο ηελ νκνξθηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο γπλαίθαο 

θάλνληαο έλα εηθνληθό «ηζεθάξηζκα» ζε έλα θνπηάθη. Θα 

αλαθεξζνύλ θάπνηα ελδεηθηηθά κελύκαηα πνπ ππήξραλ ζε απηέο ηηο 

δηαθεκίζεηο:  

 «Οπηηδηαζκέλε; Θαπκάζηα;» απεηθνλίδνληαο κηα 95ρξνλε 

Αγγιίδα κε ξπηηδηαζκέλν πξόζσπν. Αθόκε ππήξρε θαη ε 

εξώηεζε: «Θα γίλεη πνηέ απνδεθηό από ηελ θνηλσλία όηη ην 

γήξαο κπνξεί λα είλαη όκνξθν;» (εηθ. α) 

 «Γθξηδνκάιια; Ιακπεξή;» απεηθνλίδνληαο κηα 45ρξνλε 

Αγγιίδα κε θπζηθά γθξηδαξηζκέλα καιιηά θαη ξσηώληαο: «Γηαηί 
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νη γπλαίθεο δελ είλαη ραξνύκελεο κε ηα γθξίδα καιιηά;» (εηθ. 

β) 

 «πεξκεγέζεο; Δληππσζηαθή;» απεηθνλίδνληαο κηα 34ρξνλε 

παρνπιή από ηε Λέα όξθε θαη ξσηώληαο: «Ζ πξαγκαηηθή 

νκνξθηά ζπξξηθλώλεηαη κόλν ζην small κέγεζνο;» (εηθ. γ) 

 «Κηζνάδεην? Κηζνγεκάην?» απεηθνλίδνληαο κηα 35ρξνλε 

Αγγιίδα κε κηθξό ζηήζνο θαη ξσηώληαο: «Δμαξηάηαη ε 

ζεμνπαιηθόηεηα ζνπ από ην κέγεζνο ηνπ ζηήζνπο ζνπ;» (εηθ.δ) 

 «Τεγάδη; Αςεγάδηαζηε;» απεηθνλίδνληαο κηα 22ρξνλε Αγγιίδα 

κε θαθίδεο θαη ξσηώληαο: «Νκνξθηά ζεκαίλεη λα κνηάδεηο κε 

όινπο ηνπο άιινπο;» (εηθ.ε) 

 «44 θαη hot; 44 θαη κε θαπηή;» απεηθνλίδνληαο κηα 44ρξνλε 

Αγγιίδα θαη ξσηώληαο: «Κπνξνύλ νη γπλαίθεο ζηα 40 λα είλαη 

πην ειθπζηηθέο από όηη ζηα 20;» (εηθ. ζη) 

(Public Relations Problems and Cases, 2007) 

 

 

 

Εηθόλα α. «Ρπηηδηαζκέλε; Θαπκάζηα;» (haha, 2010) 
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Εηθόλα β. «Γθξηδνκάιια; Λακπεξή;» (haha, 2010) 

 

 

Εηθόλα γ. «Τπεξκεγέζεο; Εληππσζηαθή;» (americanshelflife, 2010) 
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Εηθόλα δ. «Μηζνάδεην; Μηζνγεκάην;» (haha, 2010) 

 

 

 

Εηθόλα ε. «Ψεγάδη; Αςεγάδηαζηε;» (haha, 2010) 
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Εηθόλα ζη. «44 θαη hot; 44 θαη κε θαπηή;» (haha, 2010) 
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Εηθόλα δ. «Interactive billboard ζηελ Times Square» (converge.com, 2009) 
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 Θάζε κηα από απηέο ηηο δηαθεκίζεηο θαινύζε ηνλ 

ζεαηή/αλαγλώζηε ζην site ηεο θακπάληαο 

(www.campaignforrealbeauty.com) γηα λα πάξεη κέξνο ζηε 

δεκνζθόπεζε θαζώο θαη γηα λα αλαπηπρζνύλ ζπδεηήζεηο πάλσ ζην 

ζέκα ηεο αιεζηλήο νκνξθηάο. (ICMR, 2006) 

 

 Γύν βίληεν πνπ κπνξνύλ λα δείμνπλ ηελ ηζηνξία ηεο θακπάληαο 

είλαη ηα παξαθάησ: 

 http://www.youtube.com/watch?v=-

ZSEt1xnFJM&feature=player_embedded. (δείρλεη ηα making of 

από ηηο θσηνγξαθίζεηο 

 http://www.youtube.com/watch?v=R5Ynz3eje9s 

(δείρλεη ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε)  

 Ρειενπηηθέο δηαθεκίζεηο δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα κπνξέζεη λα 

θηάζεη ην κήλπκα ηεο θακπάληαο ζην θνηλό ζηόρν. Θαη απηέο 

νδεγνύζαλ ηνλ ηειεζεαηή λα επηζθεθηεί ην site, λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκνζθόπεζε θαη λα παξαζέζεη ηηο απόςεηο ηνπ. Αθόκε, νη 

δηαθεκίζεηο κε ην παξαπάλσ concept έγηλαλ θαη billboard ζε 

θεληξηθά ζεκεία, θαιώληαο ηηο γπλαίθεο λα ςεθίζνπλ γηα ην ηη 

ζεσξνύλ πξαγκαηηθή νκνξθηά. Ππγθεθξηκέλα, ζηελ Times Square 

ηεο Λέαο όξθεο, ππήξρε έλα δηαδξαζηηθό billboard όπνπ έβγαηλαλ 

ηα απνηειέζκαηα γηα ηε δηαθήκηζε πνπ αθνξνύζε ην κήλπκα 

«Οπηηδηαζκέλε; Θαπκάζηα;» (βι. εηθόλα δ) (Public Relations 

Problems and Cases, 2007) 

 

 Όπσο είλαη θπζηθό, ην internet δελ έκεηλε έμσ από ηελ 

επηθνηλσλία ηεο θακπάληαο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ 

δεκηνπξγήζεθε έλα site γηα ηηο αλάγθεο ηεο θακπάληαο όπνπ νη 

γπλαίθεο θαινύληαλ λα επηζθεθζνύλ θαη λα ςεθίζνπλ γηα ηα ζέκαηα 

πνπ ζίγνληαη ζηε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία. Ν δηαδηθηπαθόο ηόπνο 

http://www.campaignforrealbeauty.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-ZSEt1xnFJM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=-ZSEt1xnFJM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=R5Ynz3eje9s
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επηηξέπεη ζηηο γπλαίθεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαξθή δηάινγν ζρεηηθά 

κε ηελ νκνξθηά θάλνληαο post ζε πίλαθεο ζπδεηήζεσλ, 

θαηεβάδνληαο δηάθνξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ νκνξθηά 

θαη θπζηθά ηελ αλάγλσζε/αθξόαζε απόςεσλ γπλαηθώλ από όιν ηνλ 

θόζκν πάλσ ζηελ νκνξθηά. (Public Relations Problems and Cases, 

2007) Αθόκε, ε ρξήζε ηνπ viral κάξθεηηλγθ ήηαλ έλα αθόκε 

εξγαιείν. Ρν βηληεάθη κε ηίηιν «Δμέιημε» (Evolution) αλέβεθε ζην 

youtube θαη ζην site πξνθαιώληαο κεγάιε επηηπρία. Ξξόθεηηαη γηα 

έλα βίληεν πνπ απεηθνλίδεη, πσο κηα θαζεκεξηλή γπλαίθα, κε ηε 

ρξήζε ηνπ καθηγηάδ θαη ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα γίλεη 

πξσηαγσλίζηξηα ζε κηα δηαθεκηζηηθή αθίζα.  

 Αθόκα, ην Dove δηνξγάλσζε ζπδεηήζεηο κεηαμύ δηαθεθξηκέλσλ 

γπλαηθώλ θαη ζπλεληεύμεηο ζε πνιύ γλσζηέο ηειενπηηθέο εθπνκπέο. 

Δπηπξνζζέησο, ην Dove δεκηνύξγεζε ην «Self-Esteem Fund» γηα ηα 

λεαξά θνξίηζηα, ην νπνίν έρεη σο ζηόρν λα πξνζηαηεύεη θαη λα 

εληζρύεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο κέζσ δηαθόξσλ εξγαιείσλ, 

πξνγξακκάησλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ. Πην πιαίζην απηνύ ηνπ 

νξγαληζκνύ, ην Dove ρξεκαηνδνηεί πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνύλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ θνξηηζηώλ. (ICMR, 2006) 

 Ρέινο, κε αθνξκή ηελ θακπάληα Real Beauty ην Dove 

ρξεκαηνδνηεί κειέηε ηνπ παλεπηζηήκηνπ Harvard πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ νκνξθηά, πσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή από ηα ΚΚΔ θαη ηελ 

θνπιηνύξα θαη πσο νη γπλαίθεο αηζζάλνληαη κε απηό. Δπίζεο, 

ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία κηαο έθζεζεο θσηνγξαθίαο, από γπλαίθεο 

θσηνγξάθνπο πνπ ζα θάλεη πεξηνδεία ζε όιν ηνλ θόζκν 

απεηθνλίδνληαο ηελ πξαγκαηηθή νκνξθηά. (Public Relations Problems 

and Cases, 2007) 

 

 Ζ θακπάληα Real Beauty ζεσξείηαη επηηπρεκέλε ζην ζύλνιν 

ηεο.  Όια ηα εξγαιεία ηνπ κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
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επηθνηλσλία ηεο: ρνξεγίεο ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ, ηύπνο, 

events, δεκόζηεο ζρέζεηο, outdoor, sms voting, θηιαλζξσπηθή 

ελίζρπζε, internet θαη retail. (Youtube, 2009) Ακέηξεηα 

δεκνζηεύκαηα από ηνλ πξώην θηόιαο θαηξό πνπ βγήθε ζηνλ αέξα, 

πνιιέο επηζθέςεηο ζην site, βξαβεία, αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ην 

ζεκαληηθόηεξν όισλ ήξζε θνληά ζην θνηλό ζηόρν ηνπ Dove. 

Ππγθεθξηκέλα, από ηελ εκέξα πνπ βγήθε ζηνλ αέξα ην site κέρξη 

ζήκεξα, έρνπλ γξαθηεί πεξίπνπ 4.5 εθαη. άλζξσπνη. (Campaign for 

Real Beauty, 2010) Έγηλε ε κάξθα πνπ κίιεζε ζηελ θαξδηά ηνπ 

πξνβιήκαηνο, θαηέξξηςε ηα ζηεξεόηππα θαη έθαλε ηηο γπλαίθεο λα 

αηζζαλζνύλ όηη έλα πξντόλ ηηο θαηαιαβαίλεη.  

 

 Βέβαηα, ππήξμαλ θαη νη αξλεηηθέο θξηηηθέο. Αξθεηνί 

ππνζηήξημαλ όηη ε θακπάληα Real Beauty ήηαλ άηνπε κηαο θαη 

πξνσζνύζε πξντόληα ηα νπνία άιιαδαλ θάπνηεο αηέιεηεο ησλ 

γπλαηθώλ (π.ρ. θξέκα ζύζθημεο). Θάπνηνη ζηέθνληαη ζην γεγνλόο όηη 

ε Unilever είλαη ε εηαηξία πνπ ηεο αλήθεη ην Axe, ηνπ νπνίνπ ε 

θακπάληα εζηηάδεη ζε όκνξθεο, κηζόγπκλεο γπλαίθεο νη νπνίεο 

ηξέρνπλ πίζσ από άληξεο. πνζηεξίδνπλ όηη αλ πξαγκαηηθά ε 

Unilever λνηάδνληαλ γηα ηηο γπλαίθεο δελ ζα πξόβαιαλ ηόζν 

ππνηηκεηηθέο εηθόλεο ηεο γπλαίθαο. (Public Relations Problems and 

Cases, 2007)  

 

4.2.2 Ζ καμπάνια «Real Beauty» ζηη Κέζη Αναηολή – 

Ληοςμπάι 

 

  Ζ θακπάληα Real Beauty εθαξκόζηεθε θαη ζηελ αγνξά ηεο 

Κέζεο Αλαηνιήο. Ππγθεθξηκέλα, ζα εξεπλεζεί ην θνκκάηη πνπ αθνξά 

ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα γηα ηελ πόιε ηνπ Ληνπκπάη. 

Ξαξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ λα παξνπζηαζηεί, πσο ζε κηα 

πεξηνρή, όπνπ ε νκνξθηά θαη ε ζρέζε ησλ γπλαηθώλ κε ην ζώκα 
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ηνπο (ιόγσ ζξεζθείαο θαη πξνθαηαιήςεσλ) δελ είλαη απηή πνπ 

ππάξρεη ζε όιν ηνλ ππόινηπν θόζκν.  

 

Ζ βξαβεπκέλε θακπάληα Real Beauty ιαλζαξίζηεθε ζηε Κέζε 

Αλαηνιή ην 2007. Κεηά από έξεπλεο δηαπηζηώζεθε όηη ελληά ζηηο 

δέθα γπλαίθεο ηνπ αξαβηθνύ θόζκνπ απνθάιπςαλ όηη δελ είλαη 

επραξηζηεκέλεο κε ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ρν 65% ησλ 

εξσηεζέλησλ γπλαηθώλ απνθάιπςε όηη απνθεύγεη λα θάλεη δηάθνξεο 

δξαζηεξηόηεηεο ιόγσ ηεο ακεραλίαο πνπ αηζζάλεηαη ζρεηηθά κε ηελ 

εκθάληζή ηνπ. (Campaign for Real Beauty, 2010) 

 

Ζ λέα θακπάληα βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλνιηθήο 

κειέηεο ζηε Κέζε Αλαηνιή. Απηά ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη 

γπλαίθεο ζηε Πανπδηθή Αξαβία ήηαλ από ην 88% ησλ γπλαηθώλ (18 - 

64 εηώλ) θαη ην 92% ησλ θνξηηζηώλ (15 έσο 17 εηώλ) πνπ ήζειε λα 

αιιάμεη ηνπιάρηζηνλ κία πηπρή ηεο θπζηθήο ηνπ εκθάληζεο, κε ην 

ζσκαηηθό βάξνο λα έξρεηαη πξώην ζηελ θαηάηαμε. Ζ έξεπλα 

απνθάιπςε επίζεο, όηη απηό επεξέαδε ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, κε ην 

70% ησλ γπλαηθώλ πνπ εξσηήζεθαλ λα δειώλνπλ όηη αηζζάλνληαη 

ζπρλά άζρεκα κε ηνλ εαπηό ηνπο ιόγσ ηνπ βάξνπο θαη ηεο εηθόλαο 

ηνπ ζώκαηνο ηνπο, θαη ην 30% - από ηελ ειηθία ησλ 15 ρξόλσλ – 

ιακβάλνπλ ζνβαξά ππόςε ηνπο ηελ πιαζηηθή επέκβαζε. (ό.π.) 

Ρα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ιαλζάξηζκα δελ 

δηαθέξνπλ θαηά πνιύ από απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηηο 

άιιεο ρώξεο. Σξεζηκνπνηήζεθαλ πξαγκαηηθέο γπλαίθεο ηνπ αξαβηθνύ 

θόζκνπ ησλ νπνίσλ ε εκθάληζε δηέθεξε από ηα ζηεξεόηππα ηεο 

ηδαληθήο νκνξθηάο. Σξεζηκνπνηώληαο όια ηα κέζα, ε θακπάληα απηή 

θαινύζε ηηο γπλαίθεο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ςεθίζνπλ ηη απηέο 

ζεσξνύλ όηη είλαη πξαγκαηηθή νκνξθηά. (Campaign for Real Beauty, 

2010) 
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Αθόκε, ζπδεηήζεηο (debate) κε δηαηηνιόγνπο, πιαζηηθνύο 

ρεηξνπξγνύο θιπ. ιάκβαλαλ κέξνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

πξνζπαζώληαο λα βγάινπλ πξνο ην έμσ απηό πνπ θαινύκε 

«Ξξαγκαηηθή Νκνξθηά». Δπηπξνζζέησο, έλαο δηαγσληζκόο θαινύζε 

ηηο γπλαίθεο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα γξάςνπλ πνηα γπλαίθα ηεο δσήο 

ηνπο ζεσξνύλ «πξαγκαηηθά όκνξθε». Απηό ν δηαγσληζκόο έηξερε ζε 

δηάθνξα εκπνξηθά θέληξα ζην Ληνπκπάη. Ζ ληθήηξηα είρε ηε 

δπλαηόηεηα λα πάεη ζε έλα spa πνιπηειείαο. (ό.π.) 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5ν – ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΔΟΔΛΑΠ 

 

 

5.1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

 

Πηελ παξνύζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε πξσηνγελήο θαη 

δεπηεξνγελήο έξεπλα. Ρα δεπηεξνγελή ζηνηρεία ήδε ππήξραλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο θαη όρη γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. (Πηαζαθόπνπινο, 2005). Νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπιιέρζεθαλ απνηεινύληαη από ειιεληθή θαη μελόγισζζε 

βηβιηνγξαθία, θαζώο θαη από πεγέο ζην Internet. Νη πεγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνύζαλ ην κάξθεηηλγθ θαη ηα εξγαιεία ηνπ 

θαζώο θαη ην δηεζλέο κάξθεηηλγθ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ην 

επεξεάδνπλ (θνπιηνύξα).   

 

Όπσο έρεη κειεηεζεί θαη αλαιπζεί ζηελ παξνύζα εξγαζία ε 

θνπιηνύξα είλαη έλαο από ηνπο βαζηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ.  Νξίδνληαο ηελ θνπιηνύξα 

παξαπάλσ, έγηλε απνδεθηό όηη ε θνπιηνύξα είλαη «έλα ζύζηεκα 

αμηώλ θαη λνξκώλ πνπ κνηξάδνληαη νη άλζξσπνη όπνπ όηαλ 

ζπλδπάδνληαη απνηεινύλ έλα πξόηππν γηα ηξόπν δσήο». (Mc Auley, 

2005:48) Πηνλ ηξόπν δσήο ησλ αλζξώπσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

έζηκα, ε γιώζζα, ε ζξεζθεία θ.α.. Ζ ζξεζθεία ζε πνιιέο ρώξεο 

παίδεη πάξα πνιύ ζεκαληηθό ξόιν θαη θαζνξίδεη κε ηε ζεηξά ηεο ηνλ 

ηξόπν δσήο.  

 

Έηζη, ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο επηιέρζεθε λα 

κειεηεζνύλ ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, εζηηάδνληαο ζηελ πόιε 

ηνπ Dubai. Κηα πεξηνρή όπνπ ν Ηζιακηζκόο είλαη ε επίζεκε ζξεζθεία 

θαη επεξεάδεη ηελ θνπιηνύξα θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ ηξόπν δσήο. Ρν 

Dubai ζεσξήζεθε ην πην θαηάιιειν κέξνο πξνο εμεξεύλεζε γηα 



 90 

πνιινύο ιόγνπο. Ξξόθεηηαη γηα κηα πόιε πνπ ην κνπζνπικαληθό 

ζηνηρείν είλαη έληνλν (άξα θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ απηό 

αληηπξνζσπεύεη) αιιά ε εμέιημε δελ ζηακαηά. πάξρεη έλαο 

κνλαδηθόο ζπλδπαζκόο παξάδνζεο θαη κνληεξληζκνύ πνπ ηνλ 

θάλνπλ πνιύ ελδηαθέξνλ ζέκα πξνο εμεξεύλεζε.   

 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ην Dove είλαη έλα πξντόλ νκνξθηάο. Έλα 

πξντόλ νκνξθηάο ην νπνίν κέζα από ηελ θακπάληα «Campaign For 

Real Beauty» απνθάζηζε λα εμεηάζεη κηα πνιύπινθε έλλνηα γηα ηηο 

γπλαίθεο, ηελ έλλνηα ηεο νκνξθηάο ηνπ εαπηνύ ηνπο, από κηα 

δηαθνξεηηθή ζθνπηά. Έηζη, πξνθύπηνπλ ηξία πνιύ ελδηαθέξνληα 

ζηνηρεία πξνο εμεξεύλεζε ζε ζρέζε κε ηνλ ηζιακηζκό θαη ηελ 

θνπιηνύξα ηνπ Dubai: νη γπλαίθεο – ε νκνξθηά - ην ζώκα.  

 

Δίλαη ηξεηο έλλνηεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ θακπάληα θαη 

ηξείο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη εθηελώο ζε όιε ηελ 

επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ηεο θακπάληαο. Ν ζθνπόο ηεο 

πξσηνγελνύο έξεπλαο, ήηαλ λα «θσηίζεη» όια ηα ζεκεία ηα νπνία 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηείζδπζε απηήο ηεο θακπάληαο ζε κηα ηόζν 

δύζθνιε αγνξά, όζν απηή ηεο Κέζεο Αλαηνιήο.  

 

 

5.2 ΔΟΔΛΖΡΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 

 

Γηα ηελ πεξάησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη ηεο 

πξσηνγελνύο έξεπλαο θξίζεθε ζθόπηκν λα θαζνξηζηεί ν εξεπλεηηθόο 

ζηόρνο.  

 

Πηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαλνεζεί θαηά πόζν ε 

θνπιηνύξα (ε ζξεζθεία, ε γιώζζα, ν ηξόπνο δσήο θ.α.) επεξεάδνπλ 

ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ κηαο πνιπεζληθήο εηαηξίαο ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δύζε αιιά θαη ζηε Κέζε Αλαηνιή. Κέζσ ηεο 
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πξσηνγελνύο έξεπλαο δηεξεπλήζεθε πνηα ε ζέζε ηεο νκνξθηάο ζηε 

Κέζε Αλαηνιή θαη πώο απηή γίλεηαη αληηιεπηή.  

 

5.3 ΞΟΥΡΝΓΔΛΖΠ ΔΟΔΛΑ 

 

Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξσηνγελή έξεπλα, αλαθέξνληαη 

ζε ζηνηρεία ηα νπνία ζπιιέγνληαη κε δηάθνξεο κεζόδνπο από ηνλ 

εξεπλεηή. Ζ πξσηνγελήο ρσξίδεηαη ζε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή έξεπλα. 

Πηελ πεξίπησζε ηεο εξγαζίαο απηήο εθαξκόζηεθε πνηνηηθή έξεπλα.  

 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα αλαδεηά ην «γηαηί» θαη όρη ην «πώο» ηνπ 

ζέκαηνο πνπ δηεξεπλάηαη, αλαιύνληαο κε δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο 

όπσο απνζπάζκαηα από ζπλεληεύμεηο, emails, ζεκεηώζεηο, 

θσηνγξαθίεο θαη βίληεν. Γελ ζηεξίδεηαη κόλν ζε ζηαηηζηηθέο θαη 

αξηζκνύο, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ πνζνηηθή έξεπλα. Ζ πνηνηηθή 

έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκβαζύλεη θαη λα κειεηήζεη ηε ζηάζε 

ησλ αλζξώπσλ, ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηα ζπζηήκαηα αμηώλ, ηηο 

αλεζπρίεο, ηα θίλεηξα, ηηο πξνζδνθίεο, ηνλ πνιηηηζκό ή ηνλ ηξόπν 

δσήο. Σξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθώλ 

απνθάζεσλ, ηε δηακόξθσζε πνιηηηθήο, ηε ράξαμε επηθνηλσληαθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη βνεζά ζηελ έξεπλα.  Ρα focus groups, ε ζε βάζνο 

ζπλέληεπμε, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ε εζλνγξαθία, ε αμηνιόγεζε 

θαη ε ζεκεηνινγία είλαη κόλν κεξηθέο από ηηο επίζεκεο κεζόδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί, όηη ε πνηνηηθή έξεπλα πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

αλάιπζε νπνηαζδήπνηε κε δνκεκέλεο πιεξνθνξίαο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ην feedback από θόξκεο πειαηώλ, 

αλαθνξέο/εθζέζεηο (reports) θαη απνζπάζκαηα από ηα ΚΚΔ 

(δεκνζηεύκαηα από ηνλ έληππν ηύπν, αλαθνξέο θαη ξεπνξηάδ από 

ηελ ηειεόξαζε θιπ.). (QSR International, 2010) 
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Ρν «εξγαιείν» ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε ζην 

πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπλέληεπμε ζε βάζνο.  

 

Γηα λα αληιεζνύλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ κηαο πνιπεζληθήο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Γύζε θαη ζηε Κέζε Αλαηνιή ε κόλε κέζνδνο 

πνπ ζεσξήζεθε ζσζηή είλαη ε ζπλέληεπμε ζε βάζνο.  Κέζσ ηεο 

ζπλέληεπμεο ζα δίλνληαλ πνιύ ρξήζηκεο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα 

πνπ ζα αθνξνύζαλ ην θαηά πόζν ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ γηα ην 

πξντόλ Dove θαη ηελ θακπάληα “Campaign for Real Beauty” 

επεξεάδεηαη από ηελ θνπιηνύξα ηεο Κέζεο Αλαηνιήο. Αθόκε, ην πώο 

ε νκνξθηά γίλεηαη αληηιεπηή ζηε Κέζε Αλαηνιή αιιά θαη πνηα κέζα 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο θακπάληαο είλαη κεξηθά 

από ηα ζηνηρεία πνπ ζα αληινύληαλ θαη ζα βνεζνύζαλ ζηελ 

πεξαηηέξσ θαηαλόεζε ηνπ δεηήκαηνο.    

Ζ ζπλέληεπμε ζε βάζνο είλαη κηα ζπλήζεο κέζνδνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. Απνηειεί έλα ηδηαίηεξν είδνο ζπλνκηιίαο κεηαμύ ηνπ 

εξεπλεηή θαη ηνπ ζπλεληεπμηαδόκελνπ ε νπνία απαηηεί ελεξγέο 

εξσηήζεηο θαη ελεξγή αθξόαζε. (Hesse-Biber & Leavy, 2006:119) 

«Ζ ζπλέληεπμε ζε βάζνο είλαη έλαο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απνθηάηαη 

πιεξνθνξία θαη θαηαλόεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, από άηνκα 

ηα νπνία έρνπλ ζεκαληηθή γλώζε πάλσ ζην εθάζηνηε ζέκα». (ό.π., 

ζ. 119,123) Απηή ε γλώζε ζα γίλεη αλαγλσξίζηκε κέζα από ηε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία. (ό.π., ζ. 119) 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ζπληάρζεθαλ εξσηήζεηο νη νπνίεο 

απεπζύλζεθαλ ζε ζηέιερνο ηεο πνιπεζληθήο εηαηξίαο Unilever. Νη 

εξσηήζεηο ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα Α.  
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5.4 ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΠΡΖΛ ΔΟΔΛΑ 

 

Ζ εξεπλήηξηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηβιέπνπζα ζπλέηαμαλ 

εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνύλ κέζσ email. Νη εξσηήζεηο 

αξρηθά ζηάιζεθαλ ζηελ Unilever Κέζεο Αλαηνιήο, ζηνλ 

Communication Manager ηεο Unilever Middle East, KP. 

Sankaranayanan όπνπ θαη δελ ππήξμε αληαπόθξηζε (βι. παξάξηεκα 

Β).  Πην site http://www.campaignforrealbeauty.ae/contact.asp 

ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα όπνηνλ ζέιεη λα έξζεη λα 

έξζεη ζε επαθή κε ηα αληίζηνηρα άηνκα. Δζηάιε θαη ζηηο δπν 

δηεπζύλζεηο email, αιιά ηα email απηά γύξηζαλ πίζσ (βι. παξάξηεκα 

Γ). Πηε ζπλέρεηα, νη εξσηήζεηο ζηάιζεθαλ ζην Γξαθείν Ρύπνπ ζηα 

θεληξηθά γξαθεία ηεο Unilever ζην Ινλδίλν (Unilever PLC) όπνπ θαη 

από εθεί δελ ειήθζε θάπνηα απάληεζε (βι. παξάξηεκα Γ)  Ζ 

πξνζπάζεηα ζπλερίζηεθε θαη εξσηήζεηο ζηάιζεθαλ ζηα θεληξηθά 

γξαθεία ηεο Unilever ζηελ Νιιαλδία (παξάξηεκα Δ) όπνπ δελ 

ππήξμε θακία απάληεζε. Ρελ ίδηα εκέξα ζηάιζεθε θαη έλα αθόκα 

email ζην Γξαθείν Ρύπνπ ζε παξάξηεκα ηεο Unilever ζηελ Αγγιία 

(UK Press Office) (βι. παξάξηεκα ΠΡ) όπνπ θαη από εθεί δελ ππήξμε 

αληαπόθξηζε.   

 

Κηα ηειεπηαία πξνζπάζεηα έγηλε θαη κε ηνλ Ξξόεδξν ζηελ 

εηαηξία όπνπ εξγάδεηαη ε εξεπλήηξηα. πήξμε ρξόληα ζηέιερνο ηεο 

Unilever θαη ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηα θεληξηθά ζηελ Αγγιία. Ιόγσ 

όκσο πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ δελ πινπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε.  

 

Γεδνκέλνπ όηη δελ ππήξμε θακία αληαπόθξηζε ζηηο 

πξνζπάζεηεο γηα επηθνηλσλία κε ζηειέρε ηεο Unilever ε ζε βάζνο 

ζπλέληεπμε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

 

Ρν γεγνλόο απηό απνηειεί ζεκαληηθό πεξηνξηζκό ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο, θαζώο κέζσ ηεο ζε βάζνο ζπλέληεπμεο ζα 

http://www.campaignforrealbeauty.ae/contact.asp
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ζπγθεληξώλνληαλ ζεκαληηθά δεδνκέλα πνπ ζ’ αθνξνύζαλ θαη 

θάιππηαλ ηνπο εξεπλεηηθνύο ζηόρνπο.  



ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6Ν – ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ 

 

 

6.1 ΡΔΙΗΘΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ 

 

 

Όπσο αλαιύζεθε θαη ζην Θεθάιαην 2 ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο, είλαη θαλεξό ην πόζν ε θνπιηνύξα κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ή ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο 

θακπάληαο ή ελόο ιαλζαξίζκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθό γηα θάζε 

κάξθεηεξ ηνπ νπνίνπ ε εηαηξεία θαιείηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε κηα 

μέλε ρώξα, λα εξεπλήζεη, λα κειεηήζεη θαη ηέινο λα θαηαλνήζεη 

θάζε πηπρή ηεο θνπιηνύξαο.  

 

Ζ επηηπρία ηεο θακπάληαο ηνπ πξντόληνο Dove,  “Campaign For 

Real Beauty” ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη έγηλαλ ελδειερείο θαη 

ζπλερείο έξεπλεο πάλσ ζηε ζρέζε ησλ γπλαηθώλ κε ην ζώκα ηνπο 

θαη ηελ εηθόλα πνπ έρνπλ νη ίδηεο γηα απηό. Ρν ζεκαληηθό είλαη όηη 

έγηλαλ έξεπλεο ζε 10 δηαθνξεηηθέο ρώξεο, κε δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνύξεο θαη όηη ζηηο ρώξεο κε νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηελ 

θνπιηνύξα ε θακπάληα πξνζαξκόζηεθε. (Unilever, 2010)  

 

Κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θακπάληαο επεηεύρζεζαλ νη αξρηθνί 

ζηόρνη πνπ είραλ ηεζεί θαη όρη κόλν. Ρν Dove θαηάθεξε λα γίλεη ε 

κάξθα ε νπνία ζα κηιήζεη ζηελ θαξδηά ησλ γπλαηθώλ θαη ζα 

θαηαθέξεη λα ηηο θεξδίζεη. Απηό επαιεζεύεηαη θαη από ηα βξαβεία ηα 

νπνία εηζέπξαμε αιιά θαη από ηα εθαηνληάδεο δεκνζηεύκαηα θαη 

αθηεξώκαηα.  

 

Ξνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επηηπρία ηεο θακπάληαο έπαημε θαη 

ην concept πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηδόηαλ ε επηθνηλσληαθή 

ζηξαηεγηθή αιιά θαη ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ. Πε όηη αθνξά ην 

ακηγώο δηαθεκηζηηθό κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θακπάληαο θαη απηό 
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θξίζεθε σο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό θαη νξζό ζηξαηεγηθά, κε 

μεθάζαξα δεκηνπξγηθά, ηα νπνία δηαθξίλνληαλ από ακεζόηεηα θαη 

επαηζζεζία. «Κίιεζαλ» ακέζσο ζην θνηλό-ζηόρν πνπ είρε ζέζεη ε 

Unilever θαη ην κήλπκα δηαδόζεθε πνιύ γξήγνξα. Πεκαληηθό είλαη λα 

αλαθεξζεί όηη κεηά ην ιαλζάξηζκα, νη πσιήζεηο δηπιαζηάζηεθαλ 

(Youtube, 2009). Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, 

πξσηαγσλίζηξηεο ηεο θακπάληαο ήηαλ γπλαίθεο ηεο δηπιαλήο πόξηαο, 

γεγνλόο πνπ πξνζέδσζε ζην πξντόλ αίζζεζε νηθεηόηεηαο, αιιά 

ζαθνύο ηθαλόηεηαο λα αλαδείμεη ηελ κνλαδηθή νκνξθηά θάζε 

γπλαίθαο.  

 

Πε όηη αθνξά ηα ηδηαίηεξα δεδνκέλα ηεο θακπάληαο ηνπ Dove 

ζηε Κέζε Αλαηνιή, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε ζρεηηθή δηαζέζηκε 

πιεξνθόξεζε είλαη νπζηαζηηθά αλύπαξθηε. Γελ πθίζηαηαη ζρεηηθή 

αξζξνγξαθία νύηε δηαζέζηκν νπηηθό πιηθό. Όκσο, όπσο είλαη 

θαλεξό από ην ειάρηζην δηαζέζηκν πιηθό ζην site ηνπ Dove πνπ 

αθνξά ζηελ αγνξά ηεο Κέζεο Αλαηνιήο (Campaign For Real Beauty, 

2010), γηα λα ππάξμεη ε αληίζηνηρε επηηπρία θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

αγνξά, ππήξμε ζαθήο πξνζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ ζε 

επίπεδν πνιηηηζκηθό θαη απεηθόληζεο. Νη πξσηαγσλίζηξηεο ζηελ 

θακπάληα αληηθαηαζηάζεθαλ κε γπλαίθεο ηνπ αξαβηθνύ θόζκνπ νη 

νπνίεο πξεζβεύνπλ ηελ θνπιηνύξα θαη ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο ηεο 

πεξηνρήο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό, γηα παξάδεηγκα, όηη ελώ ζηελ 

θακπάληα πνπ απεπζπλόηαλ ζε αγνξέο ηεο Γύζεο νη 

«πξσηαγσλίζηξηεο» απνθάιππηαλ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο κεγάιν 

κέξνο ηνπ ζώκαηόο ηνπο, ζηελ θακπάληα γηα ηελ Κέζε Αλαηνιή νη 

αληίζηνηρεο πξσηαγσλίζηξηεο απνθαιύπηνπλ πνιύ κηθξό κέξνο ηνπ 

ζώκαηόο ηνπο, ώζηε ην δεκηνπξγηθό κέξνο λα κελ «ζπγθξνύεηαη» κε 

ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο, παξαδόζεηο θαη ηακπνύ.  

 

Ζ Κέζε Αλαηνιή έρνληαο ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο ζξεζθείαο -θαη 

όρη κόλν- είλαη κηα δύζθνιε αγνξά ε νπνία ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή 
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θαηά ηελ πξνζέγγηζε. Ιόγσ ηεο επηξξνήο ηεο ζξεζθείαο νη 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ νκνξθηά ηνπ ζώκαηνο είλαη έλα ζέκα ηακπνύ. 

Ξαξόια απηά ην Dove όπσο θάλεθε, δηείζδπζε νξζά ζε ζηξαηεγηθό 

επίπεδν θαη ζε απηή ηελ αγνξά. 

 

Ιόγσ ηνπ όηη ε πξσηνγελήο έξεπλα δελ πεξαηώζεθε κε 

επηηπρία θαη κε δεδνκέλε ηελ απνπζία ηεο ζε βάζνο ζπλέληεπμεο, ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο δελ κπνξνύλ λα γεληθεπζνύλ 

θαη είλαη ειιηπή ζε επίπεδν ηεθκεξίσζεο. Έηζη ππάξρνπλ πεξηζώξηα 

πξνο βειηίσζε αιιά θαη γηα πεξαηηέξσ εμεξεύλεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ 

ζηόρνπ. Γειαδή, θαηά πόζν ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ κηαο 

πνιπεζληθήο εηαηξείαο επεξεάδεηαη από ην πνιηηηζκηθό πιαίζην ηεο 

εθάζηνηε αγνξάο θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο Κέζεο Αλαηνιήο 

πνπ εκθαλίδεη αμηνζεκείσηεο ηδηαηηεξόηεηεο.  

 

Έηζη ζε κειινληηθό επίπεδν ην ζέκα ζα κπνξνύζε λα 

δηεξεπλεζεί, αξρηθά πξαγκαηνπνηώληαο ζε βάζνο ζπλεληεύμεηο κε 

ζηειέρε κάξθεηηλγθ ηεο Unilever Middle East. Απηό είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό θνκκάηη γηαηί είλαη ε κόλε πεγή από ηελ νπνία κπνξεί λα 

αληιεζεί πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ θακπάληα «Campaign For 

Real Beauty» ζηε Κέζε Αλαηνιή. Κέζσ ηεο πξσηνγελνύο έξεπλαο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο, 

πξνέθπςαλ ειιηπή δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ 

πινπνίεζε θαη ηνπο όπνηνπο πεξηνξηζκνύο πξνέθπςαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο. Νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

παξάζρνπλ ηα ζηειέρε κάξθεηηλγθ ηεο Unilever Middle East είλαη 

πνιύ ζεκαληηθέο γηαηί κε απηό ηνλ ηξόπν ζα θαηαλνεζεί θαη ζα 

ζεκειησζεί ην πόζν ε θνπιηνύξα - θαη θαη’ επέθηαζε ε ζξεζθεία θαη 

ε γιώζζα- επεξεάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ.   

 

Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα από ηηο ζε βάζνο ζπλεληεύμεηο ζα 

κπνξνύζαλ λα ζπλδπαζηνύλ θαη εληζρπζνύλ από ηα εξεπλεηηθά 
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επξήκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ κέζσ ηεο ζύληαμεο εξσηεκαηνινγίνπ.  

Ρν εξσηεκαηνιόγην απηό ζα απεπζύλεηαη ζην target group ηεο 

Unilever γηα ην πξντόλ Dove ζηε Κέζε Αλαηνιή. Κέζσ απηνύ, ζα 

γίλεη θαηαλνεηό θαηά πόζν ε θακπάληα θαη, θαη’ επέθηαζε, ε 

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ  είρε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα.    
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α  

ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΠΛΔΛΡΔΜΖΠ 

 
 

1. The “Real Beauty” campaign for Dove was launched in all 

markets of interest throughout the world. Which was the 

basis for the creation of the campaign’s concept and what sort 

of difficulties –if any- did this concept deal with in the Middle 

East markets?   

2. What does “beauty” mean for women in the Middle East and 

especially in Dubai, taking into consideration specific cultural 

and religious restrictions which concern the exposition of a 

woman’s naked body parts?   

3. What are the potential obstacles deriving from the above 

mentioned cultural and religious restrictions in terms of 

marketing strategy?  

4. What kind of media are concerned as most acceptable and 

how is the “Real Beauty” concept represented in these specific 

media?  

5. How was the “Real Beauty” concept adjusted to the special 

characteristics of the Middle East markets, so as the 

campaign would be most effective?  

6. What kind of media were used in the Middle East markets in 

the context of the “Real Beauty” campaign launch?  

7. How did the female audience respond to the launching of 

“Real Beauty”? Were there any significant reactions either 

positive or negative?  

 

 



ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

Email ζηε Unilever Middle East, 18/3/2010 



ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

Email 27/3/10 

 

 

 



 109 

Email 27/3/10 

 
 

 

 



 110 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

Email ζηε Unilever PLC 29/3/10 

 

 

 



 111 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ 

Email ζηε Unilever Netherlands, 7/4/10 

 

 



 112 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ 

Email ζηε Unilever (UK Press Office) 7/4/10 

 

 


