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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
 

Η ΚΑΛΗ 
 
KARELIA LIGHTS 
 
Σχέδιο γραµµάτων 
 Τα γράµµατα είναι κεφαλαία και χωρίς κάποια µορφοποίηση, τόσο στον 
τίτλο για τον οποίο ενδείκνυνται, όσο και στην υποχρεωτική προειδοποίηση 
του υπουργείου, µε εξαίρεση «Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί:» που είναι 
µε πεζά γιατί δεν είναι απαραίτητο να είναι πολύ ευδιάκριτο. Κεφαλαία είναι 
και τα γράµµατα της λέξης «BRAZIL», στην οποία χρησιµοποιούνται βαρέα 
στοιχεία για να δοθεί έµφαση. 
 
Τύπος γραµµάτων 
 Τα γράµµατα  του σλόγκαν – τίτλου και της χώρας είναι µε ακρεµόνες, 
δηλαδή είναι ευανάγνωστα και κοµψά και ταιριάζουν στο συγκεκριµένο 
προϊόν γιατί θεωρείται κλασσικό στο είδος του. Αντίθετα η προειδοποίηση του 
υπουργείου είναι µε γράµµατα χωρίς ακρεµόνες. 
 
Το µέγεθος των στοιχείων 
 Το µέγεθος των γραµµάτων του τίτλου είναι περίπου 46 στιγµών, 
δηλαδή πολύ µεγάλο, αλλά επειδή πρόκειται για τίτλο και πολύ µικρό κείµενο 
δεν επιβαρύνεται η αναγνωσιµότητα. Το ίδιο ισχύει για το «BRAZIL» που 
είναι ελαφρώς µικρότερο. Τέλος, τα γράµµατα της προειδοποίησης είναι 
σαφώς µικρότερα τονίζοντας έτσι το κείµενο της διαφήµισης. 
 
Η πυκνότητα των γραµµάτων 
 Τα γράµµατα είναι αρκετά πυκνά µεταξύ τους, πυκνότερα από το 
κανονικό, χωρίς όµως να κολλάν το ένα µε το άλλο επιταχύνοντας έτσι την 
ανάγνωση. Το αντίθετο συµβαίνει µε την προειδοποίηση του υπουργείου που 
πολύ αραιογραµµένη, δυσχεραίνοντας έτσι την ανάγνωση. 
 
∆ιαστίχωση 
 Η διαστίχωση είναι µονή σε όλη τη διαφήµιση και δεν εµποδίζει την 
αναγνωσιµότητα. 
 
Το µήκος των στίχων 
 Το κείµενο της διαφήµισης έχει µία λέξη σε κάθε στίχο, δηλαδή είναι 
µικρό, αλλά επειδή το κείµενο είναι µικρό, δίνει την αίσθηση ριπών και 
προσδίδει στο κείµενο δυναµισµό. Μικρό είναι και το µήκος στην 
προειδοποίηση, τρεις λέξεις ανά σειρά. 



 

 7
 

 
Η ευθυγράµµιση των ακρόστιχων 
 Η στοίχιση σε όλη τη διαφήµιση είναι αξονική αλλά αν και θεωρείται 
δυσανάγνωστη, στην προκειµένη περίπτωση δεν δηµιουργείται κανένα 
πρόβληµα γιατί το κείµενο είναι πάρα πολύ µικρό. 
 
Το χρώµα των στοιχείων και του χαρτιού 
 Τα χρώµατα του κειµένου είναι κόκκινο («BRAZIL») και µπλε 
(«ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ ΑΠΟ 9 ΧΩΡΕΣ») δηµιουργώντας καλή µεταξύ 
τους αντίθεση αλλά και σε σχέση µε το λευκό χρώµα του χαρτιού – φόντο. 
Αντίθετα, η προειδοποίηση είναι γραµµένη µε γκρι ανοιχτό που την καθιστά 
δυσδιάκριτη σε σχέση µε το άσπρο του φόντου. 
 
Τα περιθώρια 
 Το κείµενο δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα περιθωρίων γιατί είναι µικρό 
και είναι στο κέντρο. Η προειδοποίηση, όµως, έχει ελάχιστα περιθώρια από 
την άκρη της σελίδας, δεν µας ενοχλεί όµως γιατί το περιεχόµενο της έρχεται 
σε αντίθεση µε το προϊόν. 
 
Η µέθοδος εκτύπωσης 
 Στην εκτύπωση δεν παρατηρείται κανένα πρόβληµα ούτε από πλευράς 
χαρτιού ούτε από µελάνης. 
 
 
Συµπεράσµατα 
 Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω, η συγκεκριµένη διαφήµιση 
αποτελεί ένα παράδειγµα καλής αναγνωσιµότητας ως προς όλες τις 
παραµέτρους. 
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Η ΜΕΤΡΙΑ 
 
HERTZ 
 
Σχέδιο γραµµάτων 
 Τα γράµµατα είναι πεζά και πλάγια στο κυρίως κείµενο της διαφήµισης. 
Πεζά και κεφαλαία είναι τα γράµµατα που χρησιµοποιούνται στην περιγραφή 
του αντικειµένου της επιχείρησης και των προϊόντων που διαθέτει, καθώς και 
έξτρα πληροφορίες. 
 
Τύπος γραµµάτων 
 Τα γράµµατα  του κυρίως κειµένου της διαφήµισης είναι καλλιγραφικά 
µε ακρεµόνες που σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι είναι πλάγια καθίστανται 
δυσανάγνωστα. Τα γράµµατα του λογότυπου της εταιρίας και του κειµένου 
δευτερεύουσας σηµασίας είναι χωρίς ακρεµόνες, τύπου Arial.  
 
Το µέγεθος των στοιχείων 
 Το µέγεθος των γραµµάτων του τίτλου είναι περίπου 18 στιγµών, 
δηλαδή µικρά για να τραβήξουν την προσοχή, σε συνδυασµό µάλιστα µε το ότι 
η διαφήµιση αποτελείται µόνο από κείµενο. Το υπόλοιπο κυρίως κείµενο είναι 
µε γράµµατα 14 στιγµών, δηλαδή σωστό µέγεθος για τις ηλικίες στις οποίες 
απευθύνεται. Τέλος το δευτερεύον κείµενο είναι από 8 έως 10 στιγµές, αλλά 
χρησιµοποιεί γράµµατα χωρίς ακρεµόνες για να βελτιώνει την 
αναγνωσιµότητά του. 
 
Η πυκνότητα των γραµµάτων 
 Η πυκνότητα των στοιχείων µεταξύ τους είναι κανονική σε όλη τη 
διαφήµιση και δεν επηρεάζει αρνητικά την αναγνωσιµότητα. 
 
∆ιαστίχωση 
 Η διαστίχωση, όπου υπάρχει, είναι µονή σε όλη τη διαφήµιση και δεν 
εµποδίζει την αναγνωσιµότητα. 
 
Το µήκος των στίχων 
 Το µήκος των στίχων είναι µικρό προς µέτριο, µία εώς έξι λέξεις το 
πολύ. Εξαίρεση αποτελούν οι δευτερεύουσες πληροφορίες που έχουν µέτριο 
προς µεγάλο µήκος στίχων, έντεκα µε δεκατρείς λέξεις ανά στίχο. 
 
Η ευθυγράµµιση των ακρόστιχων 
 Η στοίχιση σε όλη τη διαφήµιση είναι αξονική, η οποία θεωρείται 
δυσανάγνωστη, στην προκειµένη περίπτωση δεν δηµιουργείται ιδιαίτερο 
πρόβληµα γιατί το κείµενο είναι µικρό. 
Το χρώµα των στοιχείων και του χαρτιού 
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Το χρώµα των στοιχείων και του χαρτιού 
Το χρώµα του φόντου είναι κίτρινο, το χρώµα του χρυσού, απόλυτα 

εναρµονισµένο µε το ύφος της διαφήµισης και της επιχείρησης, και έρχεται σε 
καλή αντίθεση µε το µαύρο των γραµµάτων, σχεδόν σε όλο το κείµενο. 
Εξαίρεση αποτελούν το σλόγκαν «Πάτε µε τα καλύτερα!» που είναι άσπρα 
γράµµατα σε µαύρο φόντο, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την 
αναγνωσιµότητά του, σε συνδυασµό µάλιστα µε τον τύπο των γραµµάτων, και 
το λογότυπο της επιχείρησης που είναι µε άσπρα γράµµατα, αλλά µε µαύρη 
σκιά που τα καθιστά αρκετά ευδιάκριτα. Τέλος, στο φόντο µε τα δυσκολίας 
διακρίνουµε τα αρχικά της διαφηµιζόµενης υπηρεσίας (ΡF) που είναι στο ίδιο 
χρώµα µε το φόντο, απλά ελαφρώς πιο σκούρο. 
 
Τα περιθώρια 
 Τα κάθετα περιθώρια, κυρίως λόγω της στοίχισης, του µεγέθους και της 
πυκνότητας των γραµµάτων που χρησιµοποιούνται, είναι πολύ µεγάλα, µε 
αποτέλεσµα να δίνεται η αίσθηση ότι το κείµενο χάνεται στο φόντο. Αντίθετα 
το κάτω περιθώριο είναι αρκετά στενό. 
 
Η µέθοδος εκτύπωσης 
 Η µέθοδος της εκτύπωσης που χρησιµοποιήθηκε έχει δώσει πολύ καλό 
αποτέλεσµα και βοηθάει σε µεγάλο βαθµό την αναγνωσιµότητα, ειδικά αν 
λάβουµε υπόψιν τις ακρεµόνες των γραµµάτων, το εξαιρετικά µικρό µέγεθος 
του δευτερεύοντος κειµένου και το σλόγκαν που χρησιµοποιεί άσπρα 
γράµµατα σε µαύρο φόντο. 
 
Συµπεράσµατα - Προτάσεις 
 Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω, η συγκεκριµένη διαφήµιση 
αποτελεί ένα παράδειγµα µέτριας αναγνωσιµότητας. Τηρεί εν µέρει τους κανόνες 
της καλής αναγνωσιµότητας, όπως το καλό διάστιχο, κανονική πυκνότητα κ.λ.π., 
αλλά το βασικό πρόβληµά της είναι η χρήση των καλλιγραφικών γραµµάτων, τα 
οποία ναι µεν ταιριάζουν µε το ύφος της εταιρίας και της διαφήµισης, 
δυσχεραίνουν δε την αναγνωσιµότητά της. 
 
 Η πρότασή µας για την βελτίωση της συγκεκριµένης διαφήµισης είναι η 
αύξηση του µεγέθους των στοιχείων, ώστε να ελαττωθούν τα πλαϊνά περιθώρια 
και να µη χάνεται το θέµα της διαφήµισης στο φόντο. Επίσης καλό θα ήταν να 
βρεθεί µία παρόµοια µεν, αλλά πιο ευανάγνωστη γραµµατοσειρά. 
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Η ΚΑΚΗ 
 
Veneta Cucine 
 
Σχέδιο γραµµάτων 
 Τα γράµµατα, στο µεγαλύτερο µέρος της διαφήµισης είναι πεζά, µε 
εξαίρεση το περιεχόµενο του κίτρινου πλαισίου, το τίτλο της προσφοράς και 
τις διευθύνσεις των καταστηµάτων που είναι κεφαλαία. Από άποψη 
µορφοποίησης χρησιµοποιούνται βαρέα όσο και πλάγια και ορθά γράµµατα. 
Πρέπει να αναφέρουµε όµως ότι χρησιµοποιούνται σε υπερθετικό βαθµό, 
επιβαρύνοντας πολύ την αναγνωσιµότητα. 
 
Τύπος γραµµάτων 
 Τα γράµµατα  όλου του κειµένου είναι χωρίς ακρεµόνες. Μοναδική 
εξαίρεση αποτελεί το λογότυπο της εταιρίας που χρησιµοποιεί ακρεµόνες γιατί 
προσδίδουν κύρος. ∆εν πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε ότι 
χρησιµοποιεί πολλούς τύπων γραµµατοσειρών, οχτώ στον αριθµό, 
κουράζοντας έτσι το µάτι. 
 
Το µέγεθος των στοιχείων 
 Το µέγεθος των γραµµάτων είναι ποικίλο, από 50 στιγµές µέχρι και 9 
στιγµές. Σε γενικές το µέγεθος από µόνο του είναι καλό, αλλά υπάρχει πολύ 
µεγάλη ποικιλία που κάνει το κείµενο της διαφήµισης πολύ κουραστικό. 
 
Η πυκνότητα των γραµµάτων 
 Η πυκνότητα των γραµµάτων είναι παντού κανονική. 
 
∆ιαστίχωση 
 Η διαστίχωση, όπου υπάρχει, είναι µονή σε όλη τη διαφήµιση. 
 
Το µήκος των στίχων 
 Το µήκος των στίχων, µε εξαίρεση το κίτρινο πλαίσιο και διευθύνσεις 
που έχουν µικρό µήκος στίχων, είναι µέτριο ως µεγάλο, από εφτά λέξεις µέχρι 
και δεκαεφτά. 
 
Η ευθυγράµµιση των ακρόστιχων 
 Η στοίχιση σε όλη τη διαφήµιση είναι αξονική και δυσκολεύει ακόµη 
περισσότερο την αναγνωσιµότητα του κειµένου, το οποίο είναι αρκετά µεγάλο 
και µε βαρέα γράµµατα. 
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Το χρώµα των στοιχείων και του χαρτιού 
 Η συγκεκριµένη διαφήµιση χρησιµοποιεί πολλά χρώµατα και µε 
άσχηµο τρόπο. Αν και τα γράµµατα είναι κόκκινα, κίτρινα, λευκά και µαύρα 
σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και λευκό για φόντο, δηλαδή χρώµατα που, στο 
συγκεκριµένο τουλάχιστον τόνο, κάνουν καλή αντίθεση µεταξύ τους, είναι 
τόσα πολλά που κάνουν πολύ κουραστική και δύσκολη την ανάγνωση του 
κειµένου. Επίσης, χρησιµοποιεί και κίτρινα γράµµατα µε φόντο φωτογραφία, 
που είναι κυρίως λευκή, χωρίς κάποιο φίλτρο, κάνοντάς το κείµενο απόλυτα 
δυσδιάκριτο. 
 
Τα περιθώρια 
 Τα περιθώρια της διαφήµισης είναι ανύπαρκτα, πλην του κάτω 
περιθωρίου, το οποίο όµως είναι πολύ στενό. Αυτό µας δίνει την αίσθηση ότι η 
διαφήµιση «µπουκώνει». 
 
Η µέθοδος εκτύπωσης 
 Η µέθοδος της εκτύπωσης είναι πολύ καλής ποιότητας αλλά δυστυχώς 
δεν µπορεί να διευκολύνει την αναγνωσιµότητα. 
 
Συµπεράσµατα - Προτάσεις 
 Σε γενικές γραµµές η συγκεκριµένη διαφήµιση χαρακτηρίζεται κάκιστη. 
Χρησιµοποιεί πολλά χρώµατα και έντονα, χωρίς περιθώρια, µε πολλά µεγέθη 
γραµµάτων, αρκετές και διαφορετικές γραµµατοσειρές, πολλές µορφοποιήσεις µε 
αποτέλεσµα να κάνει την ανάγνωσή της πολύ δύσκολη και κουραστική, 
αποπροσανατολίζοντας τον αναγνώστη. 
 
 Το καλύτερο σε αυτή τη διαφήµιση θα ήταν να µειωθεί η ποικιλία των 
χρωµάτων, χωρίς όµως να χάνονται οι διαβαθµίσεις της σηµασίας των 
κειµένων. Επίσης, πρέπει να φύγουν τα πολλά, χρωµατιστά πλαίσια και να 
αντικατασταθούν από φόντο, αρµονικά συνδυασµένο µε τη φωτογραφία, που θα 
λειτουργεί ως παρασκήνιο και δεν αποπροσανατολίζει τον αναγνώστη από το 
κείµενο. Το λογότυπο της εταιρίας καλό θα ήταν να γίνει λίγο µεγαλύτερο και να 
αποµακρυνθεί από το υπόλοιπο κείµενο. Τέλος, το κίτρινο πλαίσιο, αν δε γίνεται 
να αλλάξει θέση, χρειάζεται ένα φίλτρο που θα βελτιώσει την αναγνωσιµότητά 
του πάνω στη φωτογραφία. 
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ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ 
 

Η ΚΑΛΗ 
 
MULTIRAMA   
 
Σχέδιο γραµµάτων 
 Τα γράµµατα είναι πεζά σε όλο το κείµενο της διαφήµισης, ακόµη και 
στο λογότυπο. Ο τίτλος «8 άτοκες δόσεις», το κείµενο «σε όλα τα προϊόντα» 
και γραµµή επικοινωνίας είναι µε βαρέα στοιχεία. Το κείµενο «…και στις 
καλύτερες τιµές της αγοράς» καθώς και οι επιπλέον πληροφορίες στο οβάλ 
πλαίσιο είναι ορθά χωρίς επιπλέον µορφοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την 
υποσηµείωση που βρίσκεται κάθετα στο αριστερό άκρο της διαφήµισης. 
 
Τύπος γραµµάτων 
 Τα γράµµατα χωρίς ακρεµόνες, στυλ που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο 
αντικείµενο της επιχείρησης. 
 
Το µέγεθος των στοιχείων 
 Το µέγεθος των στοιχείων ποικίλει. Το «8» καταλαµβάνει σχεδόν τη 
µισή επιφάνεια της διαφήµισης, προσελκύοντας έτσι την προσοχή του 
αναγνώστη. Ο τίτλος «άτοκες δόσεις» είναι περίπου 48 στιγµών και ελαφρώς 
µικρότερος από το κείµενο «σε όλα τα προϊόντα…». ∆ηλαδή, είναι πολύ 
µεγάλα, αλλά δε µειώνουν την αναγνωσιµότητα της διαφήµισης, γιατί το 
κείµενο είναι σύντοµο. Όσον αφορά το υπόλοιπο κείµενο και το περιεχόµενο 
του πλαισίου κυµαίνονται περίπου από 20 µέχρι 14 στιγµές. Είναι ελαφρώς 
µεγάλα, αλλά ταιριάζουν µε το µέγεθος των στοιχείων της υπόλοιπης 
διαφήµισης και το σύντοµο του κειµένου. Ακόµη η γραµµή επικοινωνίας και 
αριθµός του τηλεφώνου κυµαίνονται από 12 µέχρι 14 στιγµές. Τέλος η 
υποσηµείωση είναι περίπου 10 στιγµών, δηλαδή πολύ µικρή σε σύγκριση µε το 
µέγεθος της διαφήµισης, αλλά δε µας ενοχλεί γιατί δεν θεωρείται απαραίτητο 
να διαβαστεί. 
 
Η πυκνότητα των γραµµάτων 
 Σε όλη τη διαφήµιση η απόσταση των στοιχείων µεταξύ τους είναι 
κανονική, διευκολύνοντας έτσι την αναγνωσιµότητα. 
 
∆ιαστίχωση 
 Η διαστίχωση, όπου υπάρχει, είναι µονή και δεν εµποδίζει την 
αναγνωσιµότητα. 
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Το µήκος των στίχων 
 Το µήκος των στίχων στο µεγαλύτερο µέρος της διαφήµισης είναι 
µικρό, δύο έως έξι λέξεις. Εξαίρεση αποτελεί η υποσηµείωση που έχει µεγάλο 
µήκος, δεκάξι λέξεις. 
 
Η ευθυγράµµιση των ακρόστιχων 
 Η στοίχιση στο βασικό κείµενο είναι µονόπλευρη αριστερή, που 
διευκολύνει τη γρήγορη ανάγνωση. Το κείµενο όµως καταλαµβάνει µόνο τα 
δύο τρίτα της διαφήµισης, στη δεξιά πλευρά, επιτυγχάνοντας έτσι τυπική 
συµµετρία στον κάθετο άξονα µε το µεγεθυντικό φακό καθώς επίσης µε το 
λογότυπο και τη γραµµή επικοινωνίας που έχουν αξονική στοίχιση. Αξονική 
στοίχιση έχουν επίσης το περιεχόµενο του πλαισίου και η υποσηµείωση. 
Τέλος, το «και στις καλύτερες τιµές της αγοράς» έχει µονόπλευρη δεξιά 
στοίχιση, αρχίζοντας από το τέλος του προηγούµενου κειµένου, ώστε να 
καθοδηγείται το µάτι και να επιταχύνεται η ανάγνωση. 
 
Το χρώµα των στοιχείων και του χαρτιού 
 Η διαφήµιση είναι ασπρόµαυρη, δηλαδή τα γράµµατα είναι στην 
πλειοψηφία τους µαύρα, µε εξαίρεση το λογότυπο και το σε «όλα τα προϊόντα» 
που αποτελούνται από άσπρα γράµµατα σε µαύρο φόντο για έµφαση. Επίσης, 
υπάρχουν οι µάρκες των προϊόντων, σε όλο τα φάσµα της διαφήµισης, µε αχνά 
γκρι και λευκά γράµµατα, είναι δηλαδή δυσδιάκριτα, αλλά η αναγνωσιµότητά 
τους δεν αποτελεί προτεραιότητα γιατί είναι το παρασκήνιο της διαφήµισης. 
 
Τα περιθώρια 
 Η διαφήµιση περιβάλλεται από λεπτό, διακριτικό πλαίσιο που ορίζει τα 
περιθώρια της διαφήµισης περίπου στο 1,5-2 εκατοστά από κάθε άκρη του 
χαρτιού. Είναι δηλαδή σεβαστά και δεν επιβαρύνουν την αναγνωσιµότητα της 
διαφήµισης. 
 
Η µέθοδος εκτύπωσης 
 Η διαφήµιση είναι τυπωµένη σε φύλλο εφηµερίδας, αλλά δεν 
παρουσιάζει κανένα πρόβληµα, κυρίως γιατί είναι ασπρόµαυρη.   
 
Συµπεράσµατα  
 Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω, η συγκεκριµένη διαφήµιση 
αποτελεί ένα παράδειγµα καλής αναγνωσιµότητας ως προς όλες τις 
παραµέτρους. 
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Η ΜΕΤΡΙΑ 
 
NEW SAAB 9-5 
 
Σχέδιο γραµµάτων 
 Τα γράµµατα είναι πεζά σε όλη τη διαφήµιση, µε εξαίρεση τις 
επωνυµίες και τον τόπο των καταστηµάτων. Επίσης, όλα τα στοιχεία είναι 
βαρέα, µε εξαίρεση τις διευθύνσεις των καταστηµάτων και τους τίτλους «νέα 
σειρά» και «σε 4 εκδόσεις», που είναι χωρίς µορφοποίηση για να δοθεί έµφαση 
στα ονόµατα της σειράς και των εκδόσεων, που είναι βαρέα. 
 
Τύπος γραµµάτων 
 Τα γράµµατα είναι παντού χωρίς ακρεµόνες και εναρµονίζονται µε τη 
µοντέρνα γραµµή του προϊόντος. 
 
Το µέγεθος των στοιχείων 
 Ο τίτλος «Pleasure» είναι αρκετά µεγάλος για να προσελκύει την 
προσοχή χωρίς να ενοχλεί. Το κείµενο της διαφήµισης είναι περίπου είκοσι 
στιγµών, δηλαδή αρκετά µεγάλο για κείµενο, αλλά δεν εµποδίζει την 
αναγνωσιµότητα, γιατί είναι σύντοµο και εναρµονίζεται µε το µέγεθος της 
διαφήµισης. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί το κείµενο µε τα ονόµατα της 
σειράς και των εκδόσεων που είναι περίπου 13 στιγµών και οι διευθύνσεις του 
δικτύου καταστηµάτων (10 στιγµές), έχουν δηλαδή το κατάλληλο µέγεθος για 
τις ηλικίες στις οποίες απευθύνονται (ενήλικες µέχρι 45 περίπου ετών). 
 
Η πυκνότητα των γραµµάτων 
 Τα γράµµατα είναι πυκνότερα από το κανονικό λόγω της 
γραµµατοσειράς, χωρίς όµως να κολλάν µεταξύ τους.  
 
∆ιαστίχωση 
 Η διαστίχωση είναι 90%αρνητική χωρίς όµως να δηµιουργεί ιδιαίτερο 
πρόβληµα, µε εξαίρεση το δίκτυο καταστηµάτων όπου εκεί είναι µονή. 
  
Το µήκος των στίχων 
 Το µήκος των στίχων του κυρίως κειµένου είναι µικρό από µία έως 
τρεις λέξεις, κάτι το οποίο ευνοεί την ανάγνωση του θέµατος της διαφήµισης. 
Το δευτερεύον κείµενο έχει µέτριο µήκος στίχων, από εφτά έως δώδεκα λέξεις, 
κατάλληλο δηλαδή για το ρόλο του. Ενώ η υποσηµείωση που αφορά το δίκτυο 
καταστηµάτων έχει πολύ µεγάλο µήκος στίχων πάνω από είκοσι λέξεις.     
 
Η ευθυγράµµιση των ακρόστιχων 
 Η στοίχιση στο κυρίως κείµενο της διαφήµισης είναι µονόπλευρη 
αριστερή µε ρύθµιση των περιθωρίων, για να δίνει την αίσθηση της 
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επιτάχυνσης, που αποτελεί και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προϊόντος. Το 
δευτερεύον κείµενο και η υποσηµείωση του δικτύου καταστηµάτων έχουν 
αξονική στοίχιση. 
 
Το χρώµα των στοιχείων και του χαρτιού 
 Τα χρώµατα του κειµένου και του φόντου είναι των ίδιων αποχρώσεων, 
δηλαδή λευκό, γκρι, γαλάζιο και µαύρο, µεµονωµένα ή σε αναµείξεις, και σε 
συνδυασµό µε την εκτύπωση καθιστούν το κείµενο  δυσανάγνωστο. 
 
Τα περιθώρια 
 Η διαφήµιση περιβάλλεται από λεπτό, διακριτικό πλαίσιο που ορίζει τα 
περιθώρια της διαφήµισης περίπου στο 1,5-2 εκατοστά από κάθε άκρη του 
χαρτιού. Είναι δηλαδή σεβαστά και δεν επιβαρύνουν την αναγνωσιµότητα της 
διαφήµισης. 
 
Η µέθοδος εκτύπωσης 
 Αν και η εκτύπωση είναι πολύ καλής ποιότητας για εφηµερίδα, η 
αναγνωσιµότητα δυσχεραίνεται σε µεγάλο γιατί η επιλογή των χρωµάτων δεν 
ήταν κατάλληλη για αυτή τη µέθοδο εκτύπωσης.  
 
Συµπεράσµατα - Προτάσεις 
 Η συγκεκριµένη διαφήµιση πληρεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις  καλής 
αναγνωσιµότητας εκτός από την πολύ βασική της σωστής επιλογής, ευδιάκριτων 
µεταξύ τους χρωµάτων, κατάλληλων για την επιλεγµένη µέθοδο εκτύπωσης. 
 
 Στην περίπτωση που δεν θέλουµε να αλλάξουµε τα χρώµατα θα 
µπορούσαµε να προσθέσουµε ένα διακριτικό σκούρο περίγραµµα στα γράµµατα, 
ώστε να γίνουν πιο ευδιάκριτα. Μια άλλη πρόταση είναι να χρησιµοποιήσουµε 
πιο σκούρο τόνο στο χρώµα των γραµµάτων, για να επιτευχθεί ικανοποιητική 
αντίθεση µε το φόντο. 
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Η ΚΑΚΗ 
 
FORTHNET ISDN 
 
Σχέδιο γραµµάτων 
 Τα γράµµατα είναι πεζά και ορθά σε όλη τη διαφήµιση εκτός από το 
λογότυπο και το όνοµα του προϊόντος. Βαρέου τύπου γράµµατα υπάρχουν 
στον τίτλο, «Σύνδεση στο Internet µε γραµµή ISDN», στο ποσοστό της 
έκπτωσης, στο κυρίως κείµενο, όπως επίσης και στη γραµµή επικοινωνίας. 
 
Τύπος γραµµάτων 
 Τα γράµµατα είναι παντού χωρίς ακρεµόνες, εναρµονισµένες µε το 
σύγχρονο προϊόν που διαφηµίζεται. Μάλιστα, η κεντρική εικόνα του “ISDN”, 
είναι µορφοποιηµένη σε ψηφίδες για να εκφράζει περισσότερο το χαρακτήρα 
του προϊόντος. 
 
Το µέγεθος των στοιχείων 
 Το µέγεθος των γραµµάτων ποικίλει ανάλογα µε τη σηµασία του 
κειµένου. Για παράδειγµα έχουµε ένα πάρα πολύ µεγάλο “ISDN” σε θέση 
εικόνας και πάρα πολύ µικρά στις πληροφορίες µέσω  Internet για την 
εταιρεία. Αν και τα στοιχεία είναι σωστά σε µέγεθος για τις ηλικίες στις οποίες 
απευθύνονται, λόγω εκτύπωσης και χρωµάτων, στα µικρά µεγέθη γίνονται 
δυσανάγνωστα. 
 
Η πυκνότητα των γραµµάτων 
 Η πυκνότητα των γραµµάτων είναι κανονική σε όλο το κείµενο, γεγονός 
που δεν επηρεάζει την αναγνωσιµότητα αρνητικά.  
 
∆ιαστίχωση 
 Η διαστίχωση είναι κανονική δηλαδή 100% σε όλη τη διαφήµιση. 
 
Το µήκος των στίχων 
 Το µήκος των στίχων είναι από τέσσερα µέχρι δώδεκα λέξεις, δηλαδή 
κανονικό. Αυτό συνεπάγεται ότι η ανάγνωση του κειµένου δεν γίνεται 
κουραστική.  
 
Η ευθυγράµµιση των ακρόστιχων 
 Γενικά, η ευθυγράµµιση των ακρόστιχων είναι µονόπλευρη αριστερή, 
για ταχύτερη ανάγνωση, µε εξαίρεση το δευτερεύον κείµενο που έχει 
αµφίπλευρη. Έτσι, σε αυτό το κείµενο η αναγνωσιµότητα επηρεάζεται 
αρνητικά γιατί διαφέρουν τα διαστήµατα σύνθεσης από στίχο σε στίχο.  
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Το χρώµα των στοιχείων και του χαρτιού 
 Το χρώµα των στοιχείων θα έπρεπε να είναι πορτοκαλί και λευκό. Λόγω 
όµως της µεθόδου εκτύπωσης και τον τύπο και το χρώµα του χαρτιού, 
πορτοκαλί, τα λευκά γράµµατα δεν έχουν τυπωθεί καλά και είναι 
δυσανάγνωστα και δυσδιάκριτα. Για την ακρίβεια, το όνοµα του προϊόντος δεν 
διακρίνεται σχεδόν καθόλου. 
 
Τα περιθώρια 
 Με εξαίρεση το αριστερό περιθώριο, µόλις µισό εκατοστό, τα 
περιθώρια του κειµένου είναι ικανοποιητικά.  
 
Η µέθοδος εκτύπωσης 
 Όπως προαναφέρθηκε, η µέθοδος εκτύπωσης σε συνδυασµό µε το 
χρώµα του χαρτιού και των στοιχείων επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την 
αναγνωσιµότητα της διαφήµισης.  
 
Συµπεράσµατα - Προτάσεις 
 Στη συγκεκριµένη διαφήµιση δεν λήφθηκε υπόψην η µέθοδος της 
εκτύπωσης και το χρώµα του χαρτιού, µε αποτέλεσµα την πολύ κακή 
αναπαραγωγή της. Αν για παράδειγµα τυπωνόταν σε περιοδικό πιστεύουµε ότι 
δεν θα αντιµετώπιζε πρόβληµα η αναγνωσιµότητά της. 
  

Εφόσον δεν µπορούµε να αλλάξουµε µέσο, θα έπρεπε να εξασφαλίσουµε 
την έντονη αντίθεση του χρώµατος των στοιχείων µε αυτό του φόντου. Θα 
µπορούσε δηλαδή το κεντρικό “ISDN” να είναι κόκκινο ή µπλε, στον ίδιο τόνο 
µε το βασικό φόντο. Όσον αφορά στο δευτερεύον κείµενο και τις πληροφορίες 
στο διαδίκτυο για να µην αλλάξουµε χρώµα θα µπορούσαµε να αυξήσουµε το 
µέγεθος των γραµµάτων και να τα κάνουµε βαρέα.   
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