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ΤΩΝ ΜΜΕ

Ακροατήριο  (audience)= Σύνολο ανθρώπων που δέχονται µια 
συγκεκριµένη επικοινωνιακή δράση ως αποδέκτες. Μπορεί να 
αποτελεί µια πραγµατική κοινωνική οµάδα ή µια συλλογική κοι-
νωνική οντότητα.

Αµφιδροµικότητα  (interactivity)= Αφορά στη δυνατότητα  για 
αµοιβαία, αµφίδροµη, επικοινωνία και προϋποθέτει τη διαδραστι-
κή επικοινωνιακή σχέση. Είναι χαρακτηριστικό των λεγόµενων 
«νέων µέσων».

Ανάλυση Λόγου  (discourse analysis)= Η ανάλυση του λόγου µε 
τον οποίο πραγµατοποιείται η επικοινωνία και η µετάδοση µη-
νυµάτων την οποία εφαρµόζουν συγκεκριµένες οµάδες που λει-
τουργούν ως «ερµηνευτικές κοινότητες».

Ανάλυση περιεχοµένου  (content analysis)= Τεχνική για τη συ-
στηµατική, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση και ταξινόµηση του 
περιεχοµένου ενός κειµένου, η αναζήτηση πραγµατολογικών, ιδε-
ολογικών κ.α. στοιχείων σ’ αυτό.

Αντικειµενικότητα  (objectivity) = Η σχέση της είδησης µε τα 
πραγµατικά γεγονότα (αξιοπιστία και εγκυρότητα της είδησης), 
η διάκριση του γεγονότος από το σχόλιο, διαφάνεια στις πηγές, 
ουδέτερη θέση είναι παράµετροι που λειτουργούν ως προαπαι-
τούµενα της.

Δεοντολογία  (Media Ethics) = Πρόκειται για τις αρχές συµπερι-
φοράς που πρέπει να τηρούν οι επαγγελµατίες των ΜΜΕ και συν-
δέεται µε το δηµόσιο ρόλο τους και την κοινωνική τους ευθύνη.

Δηµόσια εκστρατεία  (campaign)= Η σχεδιασµένη προσπάθεια 
για την άσκηση επιρροής στην κοινή γνώµη ή σε µερίδα της, την 
επίδραση στη συµπεριφορά, τη στάση και τα γνωστικά της στε-
ρεότυπα, ή ακόµα και η προώθηση ενός συγκεκριµένου µηνύµα-
τος. Διακρίνεται στην εµπορική διαφήµιση, την πολιτική καµπάνια 
ή την ενηµερωτική καµπάνια. 

Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση  (public service broadcasting): Είναι το 
δηµόσιο σύστηµα ραδιοφώνου και τηλεόρασης το οποίο απο-
βλέπει στην εξυπηρέτηση των αναγκών ενηµέρωσης, επικοινω-
νίας και ψυχαγωγίας του κοινωνικού συνόλου, προσφέροντας το 
πρόγραµµα του ως καθολική υπηρεσία που στηρίζεται στις πά-
γιες αρχές λειτουργίας της δηµοκρατικής πολιτείας. Διακρίνεται 
από την ιδιωτική, εµπορική ως προς το ότι δεν επιδιώκει κερδο-
σκοπικούς σκοπούς.

Δηµόσια σφαίρα  (public sphere)= Ο κοινωνικός εκείνος χώρος 
στον οποίο συντελείται η διαδικασία έκθεσης των απόψεων, των 
προτάσεων, ιδεών και αντιλήψεων ατοµικών ή συλλογικών οντοτή-
των –ο δηµόσιος διάλογος εν γένει- , µε σκοπό την αλληλεπίδρα-

ση, την επικοινωνία και τη λειτουργία των πολιτικών και κοινωνικών 
θεσµών σε συνθήκες δηµοσιότητας και διαφάνειας. Στα πλαίσια της 
δηµόσιας σφαίρας υπάρχουν και λειτουργούν τα ΜΜΕ.

Δηµόσιες σχέσεις  (public relations) = Δραστηριότητα επικοινω-
νίας και άσκησης επιρροής µε σκοπό την  προβολή µιας θετικής 
εικόνας, την εξουδετέρωση τυχόν αρνητικών απόψεων, καθώς και 
την ευνοϊκή αποδοχή κάποιου από κάποιο ακροατήριο.

Δηµόσιο συµφέρον  (public interest) = Η απαίτηση ότι τα ΜΜΕ 
πρέπει να αποσκοπούν στο γενικό κοινωνικό καλό, ώστε για την 
επίτευξη του επιτρέπεται να τεθούν µε νόµιµο τρόπο περιορισµοί 
στη δοµή ή τις δραστηριότητες των ΜΜΕ.

Δηµοσιογραφία  (journalism)= Η επαγγελµατική εκείνη δραστηρι-
ότητα που αποσκοπεί στη συλλογή, επεξεργασία και συστηµατο-
ποιηµένη προβολή, ειδήσεων, θεµάτων και απόψεων για την βέλτι-
στη λειτουργία της δηµόσιας σφαίρας.

Διαδικασία του πυλωρού  (gate keeping)= Η πρωταρχική επεξερ-
γασία και αξιολόγηση της κάλυψης ενός γεγονότος από ένα ειδη-
σεογραφικό οργανισµό, ώστε διαπερνώντας τις «πύλες» του να 
µπορέσει να αποτελέσει «είδηση».

Διαδίκτυο  (Internet)= Το παγκόσµιο σύστηµα αλληλοσυνδεόµε-
νων δικτύων που χρησιµοποιεί την υποδοµή των τηλεπικοινωνιών 
και υποστηρίζει ένα µεγάλο αριθµό ανταλλαγών που βασίζονται 
στην επικοινωνία  των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Διαφήµιση  (advertising) =Είναι η επ’ αµοιβή προώθηση στα ΜΜΕ 
αγαθών και υπηρεσιών που απευθύνονται στους καταναλωτές µε 
σκοπό την ενθάρρυνση της αγοράς του. Αποτελεί πληρωµένη κα-
ταχώρηση και έχει έντυπη, τηλεοπτική ή και ραδιοφωνική. Αποτελεί 
αναπόσπαστο κοµµάτι σήµερα της βιοµηχανίας του Marketing,  της 
έρευνας αγοράς και των δηµοσίων σχέσεων.

Είδηση  (News)= Η λεκτική µορφή περιγραφής και απόδοσης ενός 
γεγονότος, το οποίο µπορεί να τύχει της προσοχής και του ενδια-
φέροντος ευρύτερων ακροατηρίων.

Εικονική πραγµατικότητα  (virtual reality) = Η αναπαράσταση της 
πραγµατικότητας και η προσοµοίωση της σε ψηφιακό-επικοινωνι-
ακό επίπεδο.

Ελευθεροτυπία  (Freedom of the Press) = Θεµελιώδης αρχή των 
ατοµικών, πολιτικών και ανθρώπινων δικαιωµάτων η οποία διασφα-
λίζει µε βάση το Σύνταγµα και τους Νόµους, το δικαίωµα έκδοσης, 
χωρίς να υπόκειται σε λογοκρισία ή οποιαδήποτε άλλη µορφή πε-
ριορισµού ή απαγόρευσης. Συνδέεται επίσης µε το δικαίωµα ελεύ-
θερης έκφρασης των πολιτών, αλλά και το δικαίωµα απρόσκοπτης 
πρόσβασης τους στην πληροφόρηση.

Επικοινωνία  (Communication)= Η διαδικασία αποστολής και πρό-
σληψης µηνυµάτων που περιέχουν ιδέες, αξίες, απόψεις κ.λ.π. από 
ένα ποµπό σε κάποιο δέκτη µε κάποιο µέσο.

Θεµατολογία  (Agenda Setting) = H διαδικασία επιρροής των ΜΜΕ 
διαµέσου της οποίας η σηµασία των ειδήσεων και των πληροφο-
ριών που απευθύνονται προς την κοινή γνώµη επηρεάζεται από τη 
διάταξη της παρουσίασης και ιεράρχησης τους στα ίδια τα ΜΜΕ.

Θεωρία της πρόσληψης  (reception analysis) = Θεωρητική προ-
σέγγιση που ασχολείται µε τις ποσοτικές παραµέτρους πρόσληψης 
ενός µηνύµατος, τα στοιχεία και τις επιδράσεις επί ενός  συγκεκρι-
µένου ακροατηρίου. Εστιάζει στο ακροατήριο, παρά στο µέσο και 
χρησιµοποιεί ποσοτικές και εθνογραφικές µεθόδους.

Καθοδηγητής Κοινής γνώµης  ή Γνωµηγήτορας (οpinion leader)= 
Πρόκειται για όρο που εισήγαγαν οι Katz-Lazarsfeld στις πρώιµες 
έρευνες για την επιρροή των ΜΜΕ, µε σκοπό να περιγράψει τον κοι-
νωνικό ρόλο των προσώπων που επηρεάζουν τη γνώµη ή τη συµπε-
ριφορά άλλων ατόµων διαµέσου των άτυπων κοινωνικών σχέσεων .

Κιτρινισµός  (tabloidization) = Όρος που εκφράζει την υποβάθµι-
ση και παρακµή του Τύπου και αφορά στην εντυπωσιοθηρική και 
σκανδαλοθηρική δηµοσιογραφία που προέρχεται από τις γνωστές 
εφηµερίδες µικρού σχήµατος (ενηµερω-διασκέδαση).

Κοινή Γνώµη  (Public Opinion)= Η εικαζόµενη ή εκφρασθείσα –
µέσω ποσοτικών µετρήσεων- γνώµη σχετικά µε κάποιο δηµόσιο 
ζήτηµα, η οποία απηχεί την αποκρυσταλλωµένη συλλογική πλειο-
ψηφική γνώµη σχετικά µ’ αυτό.

Κοινωνία της Πληροφορίας  (information society)= Όρος που πε-
ριγράφει τη σύγχρονη κοινωνία στην οποία η βασική παραγωγική 
και εξουσιαστική πηγή είναι η ευρύτατη χρήση της πληροφορίας 
που συνεπάγεται διαδεδοµένη χρήση ανάλογων πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών υποδοµών και τεχνολογιών.

Μαζική κοινωνία  (mass society)= Η µεγάλης κλίµακας και συγκε-
ντρωτική µορφή κοινωνικής οργάνωσης και οργάνωσης της παρα-
γωγής, η οποία στηρίζεται σε οµογενοποιηµένες συµπεριφορές των 
πολιτών και διαιωνίζεται µε την κυριαρχία της µαζικής κουλτούρας 
της κατανάλωσης. Σχετίζεται µε φαινόµενα σύνθλιψης της ατοµικό-
τητας και της ατοµικής ιδιαιτερότητας.

Μεταµοντερνισµός  (postmodernism) = Θεωρία που υποστηρίζει 
ότι η «εποχή της ιδεολογίας» ολοκληρώθηκε µε τη «βιοµηχανική 
κοινωνία», τις µαζικές µορφές κοινωνικής οργάνωσης και ελέγχου, 
ενώ σήµερα ζούµε σ’ ένα κόσµο «αποδοµηµένης διαφορετικότη-
τας», αβεβαιότητας, αντιθέσεων, προσαρµόσιµης δηµιουργικότητας, 
ατοµικής ελευθερίας και πληροφοριακής υπερφόρτωσης.           

Παγκοσµιοποίηση  (globalization) = Διαδικασία κατά την οποία η 
παραγωγή, µετάδοση και λήψη του επικοινωνιακού περιεχοµένου 
παύει να είναι δεδοµένη σε γεωγραφικούς όρους, λόγω των εξελί-
ξεων στην τεχνολογία αλλά και στη διεθνή δοµή οργάνωσης των 
ΜΜΕ. Πολλοί θεωρούν ως άµεση συνέπεια της παγκοσµιοποίησης 
την υποβάθµιση και εξαφάνιση των εθνικών πολιτισµών, ενώ άλλοι 
ως µια δηµιουργική διαδικασία υβριδισµού. 

Πλαισίωση  (framing) = O τρόπος µε τον οποίο το περιεχόµενο 
των ειδήσεων διατυπώνεται σ’ ένα οικείο πλαίσιο αναφοράς και 
σύµφωνα µε κάποια «λανθάνουσα δοµή νοήµατος».

Προπαγάνδα  = Επικοινωνιακή δραστηριότητα επηρεασµού της 
κοινής γνώµης µε τρόπο συστηµατικό και µεροληπτικό προς το 
συµφέρον του ποµπού και όχι του αποδέκτη. Μπορεί να είναι επι-
θετική ή και παραπλανητική επίσης.

Σπειροειδής γραµµή της σιωπής  (spiral of silence)= Όρος που 
πρωτοχρησιµοποιήθηκε από την E.Noelle-Neumann για να υποδη-
λώσει την τάση εκείνη των ανθρώπων, που έχοντας µια µειοψηφική 
άποψη, από φόβο αποµόνωσης τους, αποφεύγουν να την εκφρά-
σουν δηµόσια, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία της σιωπηλής συ-
ναίνεσης. Έτσι διαµορφώνεται η κυρίαρχη γνώµη της στιγµής.

Σύµβουλος Επικοινωνίας  (spin Doctor) =Επαγγελµατίες της Επι-
κοινωνίας που σκοπεύουν στην αρτιότερη οργάνωση, διαχείριση 
και διάχυση των πληροφοριών, για το βέλτιστο δυνατό αποτέλε-
σµα. Σήµερα σχετίζεται µε τις στρατηγικές πολιτικού και εµπορικού 
µάρκετινγκ και δηµοσίων σχέσεων και διαφήµισης. 

Τέταρτη Εξουσία  (Fourth Estate)= Όρος που αποδίδεται από 
τον ιστορικό Thomas Carlyle  στον αγωνιστή του 18ου αι.Edmund 
Burke σχετικά µε τη δύναµη του Τύπου στο Αγγλικό Κοινοβού-
λιο, θεωρώντας ότι αυτή είναι ισότιµη µε τις άλλες τρεις –Λόρδοι, 
Αστοί και Κληρικοί.

Υβριδισµός  (Hybridization): Διαδικασία διαµέσου  της οποίας νέες 
πολιτιστικές µορφές διαµορφώνονται από ανόµοια µεταξύ τους 
στοιχεία, π.χ. ξενόφερτες επιδράσεις συνυπάρχουν µε µορφές το-
πικής και παραδοσιακής κουλτούρας. Συνδέεται µε την παγκοσµι-
οποίηση.

Υπευθυνότητα των ΜΜΕ  (Media accountability)= Προσέγγιση 
που θεωρεί ότι τα ΜΜΕ έχουν κοινωνική ευθύνη στη διαχείριση 
του αγαθού της πληροφορίας και πρέπει να ελέγχονται ως προς 
την ποιότητα και τις συνέπειες των ενεργειών τους από θεσµούς 
κοινωνικού ελέγχου (ΕΣΡ) που εκφράζουν την προστασία του δη-
µοσίου συµφέροντος. Η θεώρηση αυτή έρχεται αντιµέτωπη µε την 
έννοια της πλήρους «απορρύθµισης».

Ψηφιοποίηση  (digitalization)= Η ηλεκτρονική καταγραφή και αρ-
χειοθέτηση των µεταδιδόµενων στοιχείων και τυγχάνουν επεξερ-
γασίας µέσω Η/Υ. Χρησιµοποιείται επίσης για να υποδηλώσει την 
αντικατάσταση της αναλογικής από την ψηφιακή µετάδοση του τη-
λεοπτικού σήµατος, που επιτρέπει την αύξηση της χωρητικότητας 
της µεταδιδόµενης πληροφορίας και τη λειτουργία της «αµφίδρο-
µης τηλεόρασης» (interactive Television).   

Έχει καλό φωτισµό

Έχει θέσεις επισήµων

Έχει µικροφωνική εγκατάσταση

Έχει ταµπελάκια µε τα ονόµατα των οµιλητών

Έχει έξοδο κινδύνου

Είναι στεγανός από θορύβους

Έχει γκαρνταρόµπα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Μια περιεκτική Ανακοίνωση Τύπου
πρέπει να απαντά στα: 

ΠΟΙΟΣ
ΤΙ
ΠΟΥ            
ΠΟΤΕ
ΓΙΑΤΙ 

H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ:

Να έχει προσδιορισµένο το ακροατήριο-στόχος

Να βασίζεται στο agenda setting

Να έχει αποσαφηνιστεί ποια είναι η είδηση

Να είναι ακριβόλογη

Ο τίτλος να συνοψίζει την είδηση και να λειτουργεί
ως «κράχτης»

Να επισηµαίνει τα µηνύµατα-κλειδιά

Να χρησιµοποιεί εύληπτη γλώσσα 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Φραγκούλη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, Τ.Κ. 101 63 Αθήνα
τηλ. 210 90 98 000, website: www.minpress.gr
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Ο έντυπος λόγος (εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία) δίνει τη δυνατότητα 
στο κοινό να καθορίσει το ίδιο το χρόνο, τρόπο και ρυθµό επεξερ-
γασίας του µηνύµατος

Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση αποτελούν αποτελεσµατικότερα 
µέσα γιατί:

Δεν επιτρέπουν απάντηση, διαµαρτυρία ή γρήγορη
επεξεργασία του µηνύµατος

Μεταδίδουν µηνύµατα σε ένα µαζικό και διαφοροποιηµένο 
ως προς τη δοµή του κοινού

Δηµιουργούν πιο έντονα την εντύπωση της πραγµατικότητας

Δηµιουργούν την ψευδαίσθηση της πλήρους
ελευθερίας επιλογής

ΔΕΚΤΗΣ

Ο παραλήπτης του µηνύµατος

ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Η αντίδραση του δέκτη  ΣΥΜΦΩΝΙΑ
 ΔΙΑΦΩΝΙΑ
 ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

Ο ποµπός έχει την ευχέρεια να: 

Επιλέγει το µήνυµα 

Παράγει το µήνυµα µε τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνει
το βέλτιστο επικοινωνιακό αποτέλεσµα

Ιεραρχεί το µήνυµα βάσει των κριτηρίων της 
σπουδαιότητας, της επικαιρότητας και της αξιοπιστίας

Το µήνυµα πρέπει να προσαρµόζεται : 

Στη µορφή του µέσου

Στη κοινωνική δοµή του δέκτη

Στο επίπεδο κατανόησης του δέκτη

Στους µηχανισµούς άµυνας του δέκτη

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ

Πλουραλισµός στην ιδιοκτησία των ΜΜΕ

Ελευθερία έκδοσης

Πολυµέρεια ενηµέρωσης 

Ποικιλία έκφρασης γνώµης

Οικουµενική κάλυψη

Ποιότητα ενηµέρωσης

Στήριξη δηµοκρατικού πολιτεύµατος

Σεβασµός Δικαιοσύνης

Σεβασµός Δικαιωµάτων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

Έχουν υποχρεώσεις
προς την κοινωνία

Πρέπει να είναι αξιόπιστα & ακριβή

Πρέπει να είναι ελεύθερα
και αυτορυθµιζόµενα

Πρέπει να τηρούν
κώδικες δεοντολογίας

ΣΤΟΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Καθολικότητα στη γεωγραφική κάλυψη 

Πολυµέρεια στο περιεχόµενο & προβολή
όλων των απόψεων

Προάσπιση της γλώσσας & της ταυτότητας

Πρόσβαση σε πολλές οµάδες πληθυσµού

Προβολή απόψεων µε αµερόληπτο τρόπο 

Ποιότητα στην ψυχαγωγία

Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη διατήρηση του µηνύµα-
τος στη µνήµη του δέκτη : 

Ο βαθµός του καινούργιου που περιέχει

Η πληρότητα

Η επανάληψη (µε παραλλαγές)

Η συµφωνία του δέκτη

Η συναισθηµατική συµµετοχή του δέκτη

Η προεπικοινωνιακή τοποθέτηση του δέκτη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβίβαση πληροφοριών, ιδεών, στάσεων, ή συναισθηµάτων από 
ένα πρόσωπο ή οµάδα σε άλλο (ή άλλα) κυρίως µέσω συµβόλων

(Theodorson & Theodorson)
ή

Διαδικασία στην οποία οι συµµετέχοντες δηµιουργούν
και µοιράζονται πληροφορίες µεταξύ τους για να κατακτήσουν 

την αµοιβαία κατανόηση
(Rogers & Kincaid)

ΡΟΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΟΜΠΟΣ

Αυτός που µεταφέρει το µήνυµα

Ο αποφασίζων για τo ΠΟΥ
 ΠΟΤΕ
 ΠΟΙΟΣ
 ΓΙΑΤΙ

ΜΗΝΥΜΑ

Λόγος Άρνηση

Κείµενο Χειρονοµία

Οδηγία Φωτογραφία

Συµβολισµός Φιλµ

 Κωδικοποιηµένη µορφή

ΜΕΣΟ

Τύπος

Τηλεόραση

Ραδιόφωνο

Ίντερνετ

Κινηµατογράφος

Βιβλίο

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καθορισµός φύσης & πλαισίου του θέµατος

Προσδιορισµός ακροατηρίου-στόχος

Καθορισµός βασικών µηνυµάτων & στόχων

Προσδιορισµός ορίων επιτυχίας και αποτυχίας της στρατηγικής

Ανάπτυξη χρονοδιαγραµµάτων 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Προϋπολογισµός & χρονοδιάγραµµα

Επιλογή προσώπων ως εκπρόσωποι
Τύπου & εκπαίδευσή τους 

Κατάλογος ΜΜΕ & επιλογή
προσώπων-κλειδιά

Συντονισµός δράσεων

Προσέγγιση χορηγών ή υποστηρικτών της δράσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ανακοινώσεις Τύπου – ενηµερωτικοί φάκελοι

Διαδικτυακή επικοινωνία

Διαφήµιση – Προβολή

Συγγραφή οµιλιών & παρουσιάσεων

Αποστολή υλικού

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθιέρωση µηχανισµών Αναπροσαρµογή 
αντίδρασης επικοινωνιακής στρατηγικής
 αν κριθεί σκόπιµο

Aξιολόγηση Αξιολόγηση αποτελεσµάτων
της δηµοσιότητας

Διεισδυτικότητα Εξαγωγή συµπερασµάτων
µηνυµάτων

Τι υποθέτει λανθασµένα ο ποµπός στην επικοινωνία:

Πως ο ίδιος µεταδίδει τέλεια το µήνυµα

Πως το µέσο υπάρχει και λειτουργεί

Πως το µέσο υπακούει στις προδιαγραφές του

Πως δεν υπάρχουν παρεµβολές και παράσιτα

Πως ο δέκτης ενδιαφέρεται

Πως ο δέκτης είναι διαθέσιµος

Πως ο δέκτης λαµβάνει µηνύµατα

Πως ο δέκτης είναι λογικός και προβλέψιµος

Πως ο δέκτης είναι λιγότερο έξυπνος από τον ίδιο

Τα σηµεία προσοχής του καλού οµιλητή: 

Εµφάνιση Ενθουσιασµός

Οπτική επαφή Χαµόγελο

Στάση σώµατος Κινήσεις

Ένταση φωνής Χειρονοµίες

Ρυθµός οµιλίας Οργάνωση χώρου

Άρθρωση  Καταπολέµηση του τρακ

Παύσεις Χρήση τεχνικών βοηθηµάτων

Έµφαση Χρήση του χρόνου

Για να κτίσετε καλή σχέση µε το δέκτη: 

Αποκτήστε οπτική επαφή

Χαµογελάστε

Εκφραστείτε

Ακούστε 

Επικοινωνήστε

Δείξτε καλή διάθεση

Βρείτε την ισορροπία

Διατηρήστε µέχρι τέλους την καλή διάθεση

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ

Καταπολέµηση του τρακ

Καλή προετοιµασία και παρουσίαση του θέµατος

Εµφάνιση

Εντυπωσιακή – δραµατοποιηµένη έναρξη

Έλεγχος του ακροατηρίου

Χρησιµοποίηση παύσεων και απλής γλώσσας

Χρησιµοποίηση χιούµορ

Έλεγχος σώµατος

Φυσικότητα 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ

Πριν από τη συνέντευξη

Επιλογή βολικής για τους εκπροσώπους
των ΜΜΕ τοποθεσίας

Καθορισµός βέλτιστης ηµέρας και ώρας

Αποστολή ανακοίνωσης Τύπου/πρόσκλησης τουλάχιστον
2-3 εβδοµάδες νωρίτερα

Τηλεφωνική επιβεβαίωση της λήψης της

Ανάρτηση της ανακοίνωσης Τύπου
στην ιστοσελίδα του Οργανισµού

Την ηµέρα της συνέντευξης

Συµπλήρωση φόρµας συµµετοχής στη Γραµµατεία

Διανοµή µπλοκ – στυλό (αρχή)

Οµιλία µε τη χρήση οπτικών βοηθηµάτων (απαραίτητη η καλή 
προετοιµασία και η πρόβλεψη πιθανών ερωτήσεων)

Φωτογραφική κάλυψη

Διανοµή ενηµερωτικού υλικού (τέλος)

Διανοµή αναµνηστικών δώρων (τέλος)

Catering (καφές, αναψυκτικά, ελαφρύ γεύµα)

Αναφορικά µε τον χώρο µεριµνούµε να:

Έχει άνετα καθίσµατα

Είναι ευρύχωρος

Έχει εξαερισµό

ΠΟΜΠΟΣ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕΣΟ ∆ΕΚΤΗΣ

ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ
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ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΜΜΕ
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