Πώς η επικοινωνιακή ζηραηηγική μιας καηηγορίας προϊόνηων
ηης επωνσμίας "Χωριό" ζσνειζθέρει ζηις άλλες καηηγορίες
προϊόνηων ηης ίδιας επωνσμίας
Αντωνίοσ Ιωάννης Όμηρος
Η παξνύζα δηαηξηβή επηρεηξεί λα κειεηήζεη ηηο βαζηθέο εκπιεθόκελεο κεηαβιεηέο
πνπ παίδνπλ ξόιν ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε επηξξνήο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ
πξντόλησλ κίαο επσλπκίαο, ηα νπνία έρνπλ εηζαρζεί ζε δηαθνξεηηθέο πξντνληηθέο
θαηεγνξίεο, απνηειώληαο, δειαδή, επεθηάζεηο επσλπκίαο (brand extensions). Επίζεο,
επηρεηξείηαη λα κειεηεζεί εάλ ε δηαθήκηζε ελόο πξντόληνο ηεο επσλπκίαο κπνξεί λα
παίμεη ξπζκηζηηθό ξόιν ζε θάπνηα από απηέο ηηο ζρέζεηο επηξξνήο, λα επεξεάζεη
δειαδή θαη ηα ππόινηπα πξντόληα πνπ βξίζθνληαη θάησ από ηελ ίδηα «νκπξέια».
Αλαπηύρζεθαλ έηζη θάπνηεο ππνζέζεηο πξνο έιεγρν νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζηα
επξήκαηα πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ ζρεηηθώλ κε ην ιεγόκελν “feedback effect”, κία
πξνζέγγηζε πνπ απνηειεί ηελ πην ζύγρξνλε θαη νινθιεξσκέλε απόπεηξα παξάιιειεο
εξκελείαο απηώλ ησλ επηξξνώλ. Με ζθνπό ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ δηελεξγήζεθε
κία θαηαλαισηηθή έξεπλα κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ. Τα απνηειέζκαηα πνπ
ζπιιέρζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ
αθνινπζώληαο ηα βήκαηα ηεο αλαιπηηθήο κεζνδνινγίαο ησλ δνκηθώλ εμηζώζεσλ
(structural equation modeling).
Τα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ππνδεηθλύνπλ πσο πθίζηαηαη αιιαγή ζηάζεο ηνπ
θαηαλαισηή απέλαληη ζηελ κεηξηθή επσλπκία, κε άιια ιόγηα απέλαληη ζηα ππόινηπα
πξντόληα ηεο γξακκήο πξντόληνο, κεηά ηελ επαθή κε έλα από απηά. Απηή ε αιιαγή
ζηάζεο εμαξηάηαη από ηξεηο βαζηθνύο παξάγνληεο: Από ηελ αξρηθή ζηάζε πνπ είρε ν
θαηαλαισηήο απέλαληη ζηελ επσλπκία ζαλ ζύλνιν (parent brand image) πξηλ ηελ
επαθή κε ηελ επέθηαζε επσλπκίαο (brand extension), από ην πόζν ινγηθό
επαθόινπζν ηεο αληίιεςήο ηνπ γηα ηελ επσλπκία ζεσξεί ηελ ύπαξμε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επέθηαζεο επσλπκίαο (perceived “fit”) θαη, ηέινο, από ηελ ζηάζε ηνπ
απέλαληη ζηελ ζπγθεθξηκέλε επέθηαζε επσλπκίαο (attitude towards the extension).
Τα επξήκαηα, επίζεο, ππνδεηθλύνπλ πσο ε ύπαξμε δηαθήκηζεο ηεο επέθηαζεο
επσλπκίαο βειηηώλεη ηελ ζεηηθή επηξξνή πνπ απηό ιακβάλεη από ηελ κεηξηθή
επσλπκία θαη πσο απηή ε επηξξνή θαηαιήγεη λα επεξεάδεη ηελ ηειηθή αιιαγή ζηάζεο
απέλαληη ζηελ κεηξηθή επσλπκία.

