
Καταχώρηση

H καταχώρηση για διαφηµιστικό σκοπό είναι ένας ακριβός και επιθετικός
τρόπος επικοινωνίας, διότι σε περιορισµένη χρονική περίοδο και µικρό χώρο
πρέπει να µαταδώσει ένα θετικό µήνυµα.

Σχεδίαση της καταχώρησης

Mια καλή καταχώρηση είναι σαφής και λιτή και προϋποθέτει σωστή µε-
λέτη. Xρησιµοποιώντας τους παρακάτω κανόνες το µήνυνα της καταχώρησης
θα είναι πιό αποτελεσµατικό ουτωςώστε να τραβήξει την προσοχή των πιθα-
νών πελατών και να αυξήσει την ανταπόκριση του κοινού.

Eνα έντονο στοιχείο: Mπορεί ένας µεγάλος και σκούρος τίτλος, µια φω-
τογραφία ή ένα γραφικό στοιχείο, οτιδήποτε µεγάλο και έντονο ώστε να τρα-
βήξει την προσοχή. Aνοίγοντας µια εφηµερίδα διαπιστώνουµε ότι αυτό που
βλέπουµε πρώτα είναι η καταχώρηση µε το µεγαλύτερο και πιό σκούρο –
έντονο στοιχείο. ∆εν είναι απαραίτητο να είναι η µεγαλύτερη σε διάσταση κα-
ταχώρηση. Aκόµα και µια µικρής διάστασης καταχώρηση µπορεί να τραβήξει
περισσότερο την προσοχή µας.

O τίτλος: Στενές και µικρής διάστασης γραµµατοσειρές δεν είναι κα-
τάλληλες για να τραβήξουν την προσοχή. Xρησιµοποιείστε µεγάλα γράµµατα,
έντονα και ευανάγνωστα. Mε τον τρόπο αυτό ο αναγνώστης που ξεφυλλίζει το
έντυπο θα σταµατίσει στη δική σας καταχώρηση και αν το µήνυµα του τίτλου
είναι εξίσου δυνατό τότε σίγουρα θα σταµατήσει και θα διαβάσει όλη τη κατα-
χώρηση. Xρησιµοποιήστε τον κεντρικό τίτλο για να περάσετε το µήνυµά σας.
4 στους 5 αναγνώστες δεν διαβάζουν κάτω από τον τίτλο. Oι περισσότεροι άν-
θρωποι διαβάζουν µόνο τον τίτλο. Mέσα από τον τίτλο περάστε τα οφέλει που
θα κερδίσει από το προϊόν ή την υπηρεσία της εταιρείας. Kάθε τίτλος έχει ένα
σκοπό: Nα τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη και να τον κάνει να διαβάσει
την καταχώρηση. O γρηγορότερος και ευκολότερος τρόπος για να το πετύχει
είναι να του υποσχεθεί κάτι που επιθυµεί. Eποµένως στον τίτλο πληροφορή-
στε τον πως θα ωφεληθεί από την εταιρεία.

Aπλότητα: Mια µεγάλη φωτογραφία είναι καλύτερη από πολλές µικρές.
Σκοπός σας είναι να διευκολύνετε τη µατιά του αναγνώστη να ακολουθήσει
µια οµαλή ροή µε κατεύθυνση από πάνω αριστερά µέχρι κάτω δεξιά.
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Kείµενο και εικόνα: Mη χρησιµοποιήτε πολλές φωτογραφίες ή γρα-
φικά στοιχεία, ώστε ο αναγνώστης να µην µπορεί να ακολουθήσει το µήνυµά
σας. Mή βάζετε κείµενα πάνω στην εικονογράφιση. Aυτό δεν σηµαίνει επάνω
ή κάτω από την εικόνα αλλά µέσα σε µια φωτογραφία ή µια εικόνα, ακόµα κι
αν αυτή εµφανίζεται αχνά στη σελίδα. Oταν χρησιµοποιείτε λέξεις µέσα σε µια
εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαβαστούν µε αποτέλεσµα να µειώνετε
πολύ τον αντίκτυπο της καταχώρησης και ο αναγνώστης να γυρίζει τη σελίδα.
Eάν θέλετε να κάνετε την καταχώρηση πιό καλλιτεχνική ή µοντέρνα, βρείτε
έναν άλλο τρόπο.

Πληροφορίες: Xρειάζεται να παρέχεται κάθε είδους πληροφορία έτσι
ώστε να απαντάτε σε κέθε πιθανή απορία του πιθανού πελάτη σας. Oι πληρο-
φορίες που θα παρέχετε να είναι ολοκληρωµένες. Oσο περισσότερες πληρο-
φορίες δίνετε στον αναγνώστη τόσο περισσότερα στοιχεία έχει για να
αποφασίσει.

Yποστηρίξτε τις δηλώσεις σας µε γεγονότα. Λέξεις όπως «ποιότητα»,
«αξία», «αποτέλεσµα» δεν αποδεικνύουν τίποτα. Oι θετικές και συγκεκριµένες
δηλώσεις χτίζουν την αξιοπιστία που χρειάζεστε.

Γράψτε όπως µιλάτε. Nα χρησιµοποιείτε καθηµερινή γλώσσα. Oταν γρά-
φετε σε απλή γλώσσα αποκτάτε µεγαλύτερη αµεσότητα, άρα και µεγαλύτερη
ανταπόκριση. Oσο πιό φιλικό και προσωπικό είναι το κείµενο τόσο πιό αποτε-
λεσµατικό γίνεται.

Eπικοινωνία: Προκαλέστε τα τηλεφωνήµατα. Σιγουρευτείτε ότι ο αριθµός
τηλεφώνου της εταιρείας είναι εύκολο να βρεθεί και να διαβαστεί. Bοηθείστε
τον αναγνώστη να επικοινωνήσει µε την εταιρεία. Xρησιµοποιήστε ξεκάθα-
ρους χαρακτήρες.

Προσοχή: H ίδια καταχώρηση µπορεί να δηµοσιευθεί σε διαφορετικά
έντυπα, όπου ισχύουν διαφορετικά µεγέθη. Γι’ αυτό σιγουρευτείτε ότι η σύν-
θεση προσαρµόζεται κάθε φορά χωρίς απώλειες στοιχείων. Eάν η διαφήµιση
µπαίνει δίπλα σε άρθρα βεβαιωθείτε ότι ξεχωρίζει µε κάποιο τρόπο (περί-
γραµµα ή ικανοποιητικό κενό χώρο).
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