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Νλνκ/κν (ΑΚ: )

ΣΟΥΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
Πηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξαθνύλ νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ
ζην θαηαλαισηηθό θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο, αλαθνξηθά κε ηνλ
θηλεκαηνγξάθν σο κέζν δηαζθέδαζεο.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ παξνύζα εξγαζία δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην εξγαζίαο ηνπ
ηκήκαηνο Δκπνξίαο & Γηαθήκηζεο ηνπ Α.ΡΔΗ Θεζζαινλίθεο, γηα ην κάζεκα
Αλάιπζε Γεδνκέλσλ, κε ζέκα ηηο ζπλήζεηεο ησλ Θεζζαινληθέσλ όζνλ
αθνξά ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Ππγθεθξηκέλα, ηα εξσηεκαηνιόγηα
ζπκπιεξώζεθαλ έμσ από ηα ηακεία ησλ “CINEMA ΝDEON” ζην εκπνξηθό
θέληξν, ηεο Θεζζαινλίθεο, Ξιαηεία. Νη θαηαλαισηέο θαιέζηεθαλ λα
απαληήζνπλ έλα εξσηεκαηνιόγην 15 εξσηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Πηε ζπλέρεηα αλαιύζεθε, κε ηε
ρξήζε παξαγνληηθώλ αμόλσλ θαη επηπέδσλ ην θαηά πόζν ηα απνηειέζκαηα
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπκθσλνύλ κε ηελ ζεσξεηηθή θαη ζηεξεόηππε
εηθόλα πνπ έρνπκε ζην κπαιό καο, όζνλ αθνξά ηηο δηαθνξεηηθέο επηινγέο
πνπ κπνξνύκε λα έρνπκε ζε ζρέζε κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν.

ΔΙΑΓΧΓΗ
Πηα πξώηα ρξόληα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ε πξσηνηππία ηνπ λένπ
απηνύ κέζνπ, ήηαλ αξθεηή γηα λα πξνζειθύζεη ηνλ θόζκν ζηηο
θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ζηελ αξρή ηα ζηνύληην
δελ αλέθεξαλ θαλ ηα νλόκαηα ησλ εζνπνηώλ, γιηηώλνληαο έηζη από
κεγάιεο ακνηβέο.
Βαζηθή απαίηεζε θάζε θίινπ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη: „„Ξεο κνπ κηα
ηζηνξία, πήγαηλε κε ζε έλαλ δηαθνξηθό θόζκν θαη πείζε κε πσο είλαη
αιεζηλόο, όκνξθνο ή ελδηαθέξνλ‟‟. Όζν νη άλζξσπνη πνπ αζρνινύληαη κε
ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηθαλνπνηνύλ απηή ηε βαζηθή απαίηεζε ησλ ζεαηώλ, ην
κέιινλ ησλ ηαηληώλ ζα είλαη αζθαιέο θαη νη ζεαηέο ζα ζπξξένπλ ζηνπο
θηλεκαηνγξάθνπο.
Αλαιπηηθόηεξα νη ηαηλίεο κε ηελ κεγαιύηεξε απνδνρή είλαη απηέο πνπ
ζα θόςνπλ ηα πεξηζζόηεξα εηζηηήξηα θαη ύζηεξα πνπ ζα ζπιιέμνπλ ηηο
θαιύηεξεο θξηηηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα πεξηζζόηεξα όζθαξ θαη βξαβεία.
Έηζη, όηαλ νη ηαηλίεο αγαπεζνύλ από ην θνηλό πνιύ ζύληνκα ζα
θπθινθνξήζνπλ ζε DVD θαη ζα παηρηνύλ ζηελ ηειεόξαζε θαη ν ζεαηήο ζα
έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη θαη λα μαλαδεί ηελ ίδηα ηαηλία πνιιέο θνξέο. Γηα
πνιιέο γεληέο αθόκα νη ηαηλίεο ζα γίλνπλ κύζνη, ελώ ζίγνπξα ζα
απνηειέζνπλ κόληκε πεγή εζόδσλ γηα όινπο ηνπο ζπληειεζηέο.
Πεκαληηθό ξόιν παίδεη θαη ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ησλ ρώξσλ
πξνβνιήο ησλ ηαηληώλ. Αίζνπζεο κε γηγαληννζόλεο, εληππσζηαθή
δηαθόζκεζε, πξνζθνξά ππεξεζηώλ-ζέξβηο (κπαξ, ζαιόλη, wc), κηθξέο
prive αίζνπζεο κε ιίγα, αλαπαπηηθά θαζίζκαηα, αίζνπζεο κε πεξηθεξεηαθό
ήρν θαη θαζαξηόηεηα, θάλνπλ ηνπο ζεαηέο λα επηιέγνπλ ηνλ
θηλεκαηνγξάθν ζαλ κέζν δηαζθέδαζεο.
Όιεο νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αγνξά αθνύ
πξνβιεζνύλ ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, πξνζθέξνληαη γηα επθνιία
ρξήζεο ζηνπο θαηαλαισηέο ζε DVD θαη ζηελ ηειεόξαζε. Θαηαηάζζνληαη
ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
 Αζηπλνκηθέο
 Ξεξηπέηεηαο
 Ρξόκνπ
 Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο
 Ηζηνξηθέο
 Ξνιεκηθέο
 Θνηλσληθέο
 Κπζηεξίνπ

 Ονκαληηθέο
 Δξσηηθέο
 Θσκσδίεο
 Animation
Νη θηλεκαηνγξαθηθέο εηαηξείεο παξαγσγήο θηηάρλνπλ ηηο ηαηλίεο ηνπο
απεπζπλόκελνη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαηαλαισηώλ-ζεαηώλ:
 Θαηαλαισηέο/ζεαηέο
 Θαηαλαισηέο/ζεαηέο
 Θαηαλαισηέο/ζεαηέο
 Θαηαλαισηέο/ζεαηέο

έσο 13 εηώλ (Ξαηδηθέο)
έσο 21 εηώλ (Λεαληθέο)
όισλ ησλ ειηθηώλ (Νηθνγελεηαθέο)
ελήιηθεο (όισλ ησλ εηδώλ)

Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν νη νκάδεο θαηαλαισηώλ
δελ ρσξίδνληαη αλάινγα κε ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο αθνύ ε καγεία ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ όινπο κπνξεί λα ηνπο ζπλαξπάζεη.
Δπίζεο ην βίληεν θαη ε ηειεόξαζε έθαλαλ απηή ηε καγεία αθόκα πην
πξνζηηή θαη βνήζεζαλ ηνπο εηδηθνύο λα θαηαιάβνπλ πσο ηαηλίεο κε πνιιά
θνληηλά πιάλα, πξόζσπα πνπ κηινύλ θαη εξσηηθέο ζθελέο, βιέπνληαη
θαιύηεξα ζηελ ηειεόξαζε. Έηζη, ζήκεξα πνιιέο ηαηλίεο παξάγνληαη εηδηθά
γηα ηελ ηειεόξαζε, πεξηιακβάλνληαο κηθξόηεξεο ζθελέο πνπ επηηξέπνπλ
ζπρλά δηαιιείκαηα, ώζηε νη δηαθεκηδόκελνη λα κπνξνύλ λα πξνβάιινπλ ηα
πξντόληα ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο.

ΟΡΙΟΘΔΣΗΗ
Κνλάδα πιεζπζκνύ: Άλδξεο-Γπλαίθεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο
Κνλάδα δεηγκαηνιεςίαο: 50 θαηαλαισηέο/ζεαηέο θηλεκαηνγξάθνπ
Σξόλνο δηεμαγσγήο έξεπλαο: 10/13 έσο 1/14
Κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο: Απνιύησο ηπραία δεηγκαηνιεςία

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
Ρν εξσηεκαηνιόγην απαληήζεθε από 50 εξσηεζέληεο, έμσ από ηα
εθδνηήξηα θεληξηθνύ θηλεκαηνγξάθνπ. Ξεξηιακβάλεη 15 εξσηήζεηο
πνιιαπιήο επηινγήο. Σξεηάζηεθαλ ιηγόηεξν από δπν ιεπηά γηα λα
ζπκπιεξσζεί.
Ρν
εξσηεκαηνιόγην
αθνξά
παξαηεξήζεηο
θηλεκαηνγξαθόθηισλ θαη κε ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο όζνλ αθνξά
ηηο ηαηλίεο πνπ επηιέγνπλ, ηελ ζπρλόηεηα πνπ ηηο παξαθνινπζνύλ θαη
άιιεο ελδηαθέξνπζεο ζπλήζεηεο ηνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε
ζπγθεθξηκέλε κνξθή ςπραγσγίαο.

ΣΟ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
1. Ξόζν ζπρλά πεγαίλεηε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν;
 Ξνηέ
 Πρεδόλ πνηέ
 Ππάληα
 Ππρλά
 Ξνιύ ζπρλά
2. Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ επεξεάδεη ηε ζπρλόηεηα πνπ πεγαίλεηε ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν;
 Λαη
 Ίζσο
 Όρη
3. Θεσξείηαη ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ινγηθέο;
 Λαη
 Όρη

4. Ξνιινί θηλεκαηνγξάθνη θάπνηεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο, ρξεώλνπλ δύν
εηζηηήξηα ζηελ ηηκή ηνπ ελόο. Γλσξίδεηαη ηελ πξνζθνξά;
 Λαη - ηελ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη πνιιέο θνξέο
 Λαη - ηελ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη κία θνξά
 Λαη - ζα ήζεια λα ηελ ρξεζηκνπνηήζσ
 Λαη - δελ ζα ήζεια λα ηελ ρξεζηκνπνηήζσ
 Όρη - ζα ήζεια λα ηελ ρξεζηκνπνηήζσ
 Όρη - δελ ζα ήζεια λα ηελ ρξεζηκνπνηήζσ

5. Ξόζεο εκέξεο πξηλ ηελ πξνβνιή επηιέγεηαη πνηα ηαηλία ζα δείηε;
 10 έσο 5 εκέξεο λσξίηεξα ηεο πξνβνιήο
 5 έσο 1 εκέξα λσξίηεξα ηεο πξνβνιήο
 Δπηηόπνπ, όηαλ θηάζεηε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
6. Ξνηα ρξνληθή ζηηγκή εθδίδεηαη ην εηζηηήξην ζαο;
 Λσξίηεξα από ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο, κέζσ web site
 Λσξίηεξα από ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο, κε ηειεθσληθή θξάηεζε
 Λσξίηεξα από ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο, από ηα εθδνηήξηα ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ
 Ρειεπηαία ζηηγκή, πξηλ ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο, από ηα εθδνηήξηα
ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ
7. Από πνύ ελεκεξώλεζηε ζπλήζσο γηα ηηο πξνζερώο ηαηλίεο;
 Internet
 Οαδηόθσλν
 Ρειεόξαζε
 Ζκεξήζην/Ξεξηνδηθό Ρύπν
 Έληππα θηλεκαηνγξάθνπ
8. Ππλήζσο επηιέγεηαη λα πάηε ζε:
 Θηλεκαηνγξάθν εκπνξηθνύ θέληξνπ
 Θηλεκαηνγξάθν ηνπηθήο αγνξάο
 Θεξηλό Θηλεκαηνγξάθν

9. Γηαιέγεηαη λα δείηε ηελ πξεκηέξα ηεο ηαηλίαο πνπ επηιέμαηε;
 Λαη
 Ίζσο
 Όρη
10. Θαηαλαιώλεηαη θάπνην ζλαθ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο ηεο ηαηλίαο;
 Ξάληνηε
 Κεξηθέο θνξέο
 Ξνηέ
11. Πε πνηα είδε ηαηληώλ έρεηε πξνηίκεζε;
(Κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε κέρξη ηξείο επηινγέο)
 Αζηπλνκηθέο / Ξεξηπέηεηαο
 Ρξόκνπ / Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο
 Ηζηνξηθέο / Ξνιεκηθέο
 Θνηλσληθέο / Κπζηεξίνπ
 Ονκαληηθέο / Δξσηηθέο
 Θσκσδίεο / Animation
12. Ξαξαθνινπζείηαη θπξίσο:
 Πύγρξνλν Διιεληθό Θηλεκαηνγξάθν
 Δπξσπατθό Θηλεκαηνγξάθν
 Ακεξηθάληθν Θηλεκαηνγξάθν
 πόινηπν Γηεζλή Θηλεκαηνγξάθν
13. Κε πνην επηιέγεηαη ζπλήζσο λα δείηε κηα ηαηλία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν;
 Κε θίινπο
 Κε ζπγγελείο
 Κε ηνλ/ ηελ ζύδπγν κνπ
 Κόλνο/ε κνπ
ΦΙΝ
 Γπλαίθα
 Άλδξαο

ΖΙΗΘΗΑ
 Έσο 20
 20-25
 25-30
 30-35
 35-40
 40-45
 45 θαη άλσ

ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ
1. Αθνξά ηε ζπρλόηεηα πνπ παξαθνινπζνύλ θηλεκαηνγξάθν. Γόζεθε ε
έλδεημε OFT (εθ ηνπ αγγιηθνύ often=ζπρλά)
2. Αθόξα ην πόζν ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ επεξεάδεη ηε ζπρλόηεηα. Γόζεθε ε
έλδεημε PRI (εθ ηνπ price=ηηκή)
3. Αθνξά ην θαηά πόζν νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ζεσξνύληαη ινγηθέο. Γόζεθε
ε έλδεημε LOG (εθ ηνπ logical=ινγηθό)
4. Αθνξά πξνζθνξά ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ εηζηηεξίσλ. Γόζεθε ε έλδεημε
BID (εθ ηνπ bid=πξνζθνξά)
5. Αθνξά ην πόζν λσξίηεξα επηιέγεηαη ε ηαηλία. Γόζεθε ε έλδεημε DAY (εθ
ηνπ days=εκέξεο)
6. Αθνξά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εθδίδεηαη ην εηζηηήξην. Γόζεθε ε έλδεημε
TIC (εθ ηνπ ticket=εηζηηήξην)
7. Αθνξά ην κέζσ ελεκέξσζεο πξνζερώο ηαηληώλ. Γόζεθε ε έλδεημε SOO
(εθ ηνπ soon=πξνζερώο)
8. Αθνξά νλ ηύπν θηλεκαηνγξάθνπ πνπ επηιέγεηαη. Γόζεθε ε έλδεημε CIN
(εθ ηνπ cinema=θηλεκαηνγξάθνο)
9. Αθνξά ην θαηά πόζν πξνηηκνύληαη νη πξεκηέξεο ησλ ηαηληώλ. Γόζεθε ε
έλδεημε PRM (εθ ηνπ premiere=πξεκηέξα)
10. Αθνξά ηελ θαηαλάισζε ζλαθ θαηά ηελ πξνβνιή. Γόζεθε ε έλδεημε SNA
(εθ ηνπ snack=πξόρεηξν θαγεηό)
11. Αθνξά ηηο πξνηηκήζεηο ζηα είδε ηαηληώλ θαη είλαη εξώηεζε πνιιαπιήο
απάληεζεο κε 6 επηινγέο, επνκέλσο δεκηνπξγήζεθαλ 6 κεηαβιεηέο κε
ελδείμεηο KD1, KD2, KD3, KD4,KD5,KD6 (εθ ηνπ kind=είδνο)
12. Αθνξά ηνλ θηλεκαηνγξάθν πνπ παξαθνινπζείηαη ζπρλόηεξα. Γόζεθε ε
έλδεημε WAT (εθ ηνπ watch=παξαθνινπζώ)
13. Αθνξά ηελ επηινγή ηεο παξέαο ζηελ αίζνπζα. Γόζεθε ε έλδεημε COM (εθ
ηνπ company)
14. Αθνξά ην θύιν ησλ εξσηεζέλησλ. Γόζεθε ε έλδεημε SEX (εθ ηνπ
sex=γέλνο)
15. Αθνξά ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ. Γόζεθε ε έλδεημε AGE (εθ ηνπ
age=ειηθία)

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ

ΑΡΥΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ BURT

ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΤΡΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ BURT
Από ηηο απαληήζεηο 50 εξεπλώκελσλ αληιήζακε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο.
1. Νη 3/50 εξσηώκελνη (6%) δελ πεγαίλνπλ θαζόινπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
(OFT1), νη 6/50 (12%)δελ πεγαίλνπλ ζρεδόλ πνηέ (OFT2), νη 17/50
(34%) πεγαίλνπλ ζπάληα (OFT3) , νη 16/50 (32%) ζα έιεγαλ όηη
πεγαίλνπλ ζπρλά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν (OFT4) , ελώ νη 8/50 (16%)
παξαθνινπζνύλ πνιύ ζπρλά ηαηλίεο ζην ζηλεκά (OFT5).
2. Νη 14/50 (28%) ζεσξνύλ πσο ε ηξέρνπζα ηηκή ελόο εηζηηεξίνπ ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν επεξεάδεη ηε ζπρλόηεηα πνπ ζα ηνλ επηιέμνπλ σο κέζσ
ςπραγσγίαο (PRI1), ….
…

ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΠΙΝΑΚΑ BURT ΔΚΣΟ ΚΤΡΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΟΤ1. Νη 3 από ηνπο 7 (ην 43%) πνπ πξνηηκνύλ ην ζεξηλό ζηλεκά είλαη άλσ ησλ
45 εηώλ (CIN3-AGE7). 3 από ηνπο 6 (50%) πνπ είλαη άλσ ησλ 45 εηώλ
πξνηηκνύλ ην ζεξηλό ζηλεκά.
2. Νη 3 από ηνπο 31 πνπ δελ ζεσξνύλ ηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ινγηθέο δελ
πεγαίλνπλ θαζόινπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν (LOG2-OFT1). Νη 3 ζηνπο 3
(100%) πνπ δελ πεγαίλνπλ θαζόινπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν δε ζεσξνύλ
ηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ινγηθέο.
3. Ρν …..
4. …..
5. …..

ΠΑΡΑΓΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΧΝ
ΗΠΡΝΓΟΑΚΚΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΩΛ ΟΗΕΩΛ

Πύκθσλα κε ην παξαπάλσ ηζηόγξακκα, ην πνζνζηό ζεκαληηθόηεηαο ηνπ
άμνλα1 είλαη 19,24%, ηνπ άμνλα2 είλαη 14,62%, ηνπ ηξίηνπ 8,73% θαη ηνπ
ηέηαξηνπ άμνλα είλαη 8,26.
Νη πξώηνη ηέζζεξηο παξαγνληηθνί άμνλεο εξκελεύνπλ ην 50,84% όισλ ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ αληινύληαη από ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Ρν πνζνζηό απηό
θξίλεηαη κεηξίσο ηθαλνπνηεηηθό.
Θα απαηηνύληαλ ε εξκελεία κέρξη θαη ηνπ 8νπ άμνλα γηα λα ζπγθεληξσζεί
πνζνζηό εξκελείαο κεγαιύηεξν ηνπ 70%.

ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΓΗΑΒΑΘΚΗΠΔΩΛ BURT

ΞΟΩΡΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΗΘΝΠ ΑΜΝΛΑΠ

Πηνλ πξώην παξαγνληηθό άμνλα βιέπνπκε ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμύ ησλ
ηδηνηήησλ ηεο νκάδαο Α (αξηζηεξά ηνπ κεδελόο) θαη ηεο νκάδαο Β (δεμηά ηνπ
κεδελόο) :
- Πηελ νκάδα Α επηθξαηνύλ νη άληξεο(SEX2) ειηθίαο άλσ ησλ 45(AGE7) πνπ
δελ παξαθνινπζνύλ πνηέ ηαηλίεο ζε θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο(OFT1) θαη πνπ
ζεσξνύλ ηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ παξάινγεο(LOG2) θαη είλαη θάηη πνπ
επεξεάδεη ηελ ζπρλόηεηα ησλ επηζθέςεσλ ηνπο(PRI1), γλσξίδνπλ γηα ηελ
πξνζθνξά ησλ εηζηηεξίσλ θαη ζα ήζειαλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ(BID3), αλ
πάλε ζηλεκά επηιέγνπλ λα πάλε κόλνη ηνπο(COM4), ζε θάπνην ζπλνηθηαθό
ζηλεκά(CIN2), ρσξίο λα αγνξάζνπλ θάπνην ζλαθ(SNA3) θαη όρη ζε θάπνηα
πξεκηέξα(PRM3). Αγνξάδνπλ ην εηζηηήξην ηνπο(TIC4) θαη επηιέγνπλ πνηα ηαηλία
ζα δνπλ(DAY3) επηηόπνπ, ζηα εθδνηήξηα. Δλεκεξώλνληαη από ηα free press
ησλ cinema γηα ηηο πξνζερώο ηαηλίεο(SOO5). Γηαιέγνπλ λα δνπλ θάπνην έξγν
ηξόκνπ ή επηζηεκνληθήο θαληαζίαο(KD21) ελώ απνθεύγνπλ ηα ξνκαληηθά ή ηα
εξσηηθά έξγα(KD52).
Πηελ νκάδα Β αλήθνπλ πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο (SEX1) θαη επηθξαηνύλ ειηθίεο
από 20 έσο 25 εηώλ(AGE2). Ξαξαθνινπζνύλ ζπρλά(OFT4) έξγα ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν θαη πξνηηκνύλ ηελ πξώηε πξνβνιή(PRM1). Θιείλνπλ ηα
εηζηηήξηα ηνπο λσξίηεξα κέζσ δηαδηθηύνπ(TIC1) πέληε έσο ηνπιάρηζηνλ κηα
εκέξα πξηλ ηελ πξνβνιή(DAY2). Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ, ηελ νπνία ζεσξνύλ
απνιύησλ ινγηθή(LOG1) δελ ηηο επεξεάδεη ζηε ζπρλόηεηα πνπ ζα πάλε
ζηλεκά(PRI3). Δπηιέγνπλ λα βιέπνπλ εξσηηθέο/ ξνκαληηθέο ηαηλίεο(KD51).
ΓΔΡΔΟΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΗΘΝΠ ΑΜΝΛΑΠ

Πηνλ δεύηεξν παξαγνληηθό άμνλα ….

ΡΟΗΡΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΗΘΝΠ ΑΜΝΛΑΠ

Πηνλ 3Ν παξαγνληηθό άμνλα …

ΡΔΡΑΟΡΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΗΘΝΠ ΑΜΝΛΑΠ

Πηνλ 4Ν παξαγνληηθό άμνλα …

ΞΑΟΑΓΝΛΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ 1 x 2

Πην παξαγνληηθό επίπεδν 1 x 2 εξκελεύεηαη αζξνηζηηθά ην 33,6% ηεο νιηθήο
αδξάλεηαο ηεο έξεπλαο ζρεκαηίδνληαο ηξείο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζεκείσλ.
1ε ΝΚΑΓΑ:
COM4, OFT 1, OFT3, SNA3, AGE3, AGE7, WAT4, CIN2, CIN3, SOO2, SOO3,
SOO4, BID3, BID4, PRM2, KD62,PRI2
Δκθαλίδνληαη άηνκα, ειηθίαο 25 κε 30 εηώλ θαη νη άλσ ησλ 45, πνπ ηνπο αξέζεη
λα πεγαίλνπλ κόλνη ηνπο ζηλεκά, από πνηέ έσο ζπάληα. Γελ ζπλεζίδνπλ λα
αγνξάδνπλ θάπνην ζλαθ ζηα ζεξηλά ή ζηα ηνπηθά ζηλεκά πνπ ίζσο πάλε λα
παξαθνινπζήζνπλε ηαηλία από ηνλ δηεζλή θηλεκαηνγξάθν , όρη απαξαίηεηα
πξεκηέξα, θαη den ζα επηιέμνπλ γηα θαλέλα ιόγν θσκσδία ή θάπνην animation!
Δλεκεξώλνληαη γηα ηηο πξνζερώο ηαηλίεο από ην ξάδην, ηελ ηειεόξαζε ή θαη ηα
πεξηνδηθά θαη ηηο εθεκεξίδεο. Ξηζηεύνπλ πσο νη ηηκέο γηα ηα εηζηηήξηα ίζσο είλαη
ιίγν παξάινγεο. Γλσξίδνπλ γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ζηλεκά όκσο δελ είλαη
ζίγνπξνη εάλ ζα ήζειαλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα ζηηγκή.
2ε ΝΚΑΓΑ:

COM1, COM2, OFT5, SEX1, AGE1, AGE4, KD12, KD22, KD32, KD41, KD51,
LOG1,PRM1, DAY2, TIC1, TIC2, TIC3, BID2, BID6, SNA2
Δκθαλίδνληαη γπλαίθεο, λεαξέο, έσο 20 εηώλ ή θαη 30 έσο 35 εηώλ πνπ
επηιέγνπλ λα πάλε ζηλεκά είηε κε ηνλ ζύδπγν είηε κε θίινπο ζπλήζσο κε
θάπνην ζλαθ γηα επηπιένλ παξέα. Γειώλνπλ ζηλεθίι θαζώο πεγαίλνπλ πνιύ
ζπρλά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη κάιηζηα ζε πξεκηέξεο ηαηληώλ. Θεσξνύλ ηηο
ηξέρνπζεο ηηκέο σλ εηζηηεξίσλ ινγηθέο. Ίζσο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ
έθπησζε ηνπ 50% κηα θνξά έλα γλσξίδνλ ηελ πξνζθνξά. Δπηιέγνπλ πνηα
ηαηλία ζα δνπλ από κηα έσο θαη πέληε εκέξεο λσξίηεξα θαη θιείλνπλ ηα
εηζηηήξηα ηνπο ηόηε είηε από ην δηαδίθηπν,, είηε κέζσ ηειεθώλνπ ή αθόκα θαη
από ηα εθδνηήξηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.
3ε ΝΚΑΓΑ:
SOO1, SOO5, DAY1, DAY3, OFT2, OFT4, PRI1, AGE2, AGE5, AGE6, LOG2,
SEX2, PRM3, COM3, WAT3SNA1, CIN1, BID1, TIC4, KD 42, KD52, KD11,
KD21, KD31, KD61
Πηελ ηειεπηαία νκάδα αλήθνλ άληξεο ειηθίαο 20-25 εηώλ θαη 35-45 εηώλ.
Ξεγαίλνπλ κε ηηο ζπδύγνπο ηνπο από ζρεδόλ πνηέ κέρξη ζπρλά ζηλεκά ζπλήζσο
ζε κεγάια εκπνξηθά θέληξα ώζηε λα παξαθνινπζήζνπλ θπξίσο ακεξηθάληθν
θηλεκαηνγξάθν. Ζ ηηκή ησλ εηζηηεξίσλ ζίγνπξα επεξεάδεη ηηο θνξέο πνπ
πεγαίλνπλ ζηλεκά, ίζσο κάιηζηα λα ηηο ζεσξνύλ ειαθξώο αθξηβέο. Φπζηθά
γλσξίδνπλ γηα ηηο πξνζθνξέο θαη ηηο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνιιέο θνξέο. Δίηε
έρνπλ απνθαζίζεη από πνιύ λσξίο πνηα ηαηλία ζα δνπλ, από 5 έσο θαη 10
εκέξεο λσξίηεξα είηε απνθαζίδνπλ όηαλ πηα θηάζνπλ ζηα εθδνηήξηα απ όπνπ
θαη εθδίδνπλ πάληα, ηειεπηαία ζηηγκή ηα εηζηηήξηα ηνπο. Δλεκεξώλνληαη γηα
ηηο λέεο ηαηλίεο από ηα έληππα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ή από ην ίληεξλεη .
Ππάληα παξαθνινπζνύλ πξεκηέξεο όκσο πάληα αγνξάδνπλ θάπνην ζλαθ. Ρέινο,
πξνηηκάλε ηηο αζηπλνκηθέο, ηηο πεξηπέηεηεο, ηα ζξίιεξ, ηηο επηζηεκνληθήο
θαληαζίαο, ηηο ηζηνξηθέο, ηηο πνιεκηθέο, ηηο θσκσδίεο θαη ηηο animation ελώ
απνθεύγνπλ ηηο θνηλσληθέο, ηηο εξσηηθέο ηηο ξνκαληηθέο θαη ηηο κπζηεξίνπ.
Θαηά ηνλ ίδην ηξόπν δεκηνπξγνύληαη θαη αλαιύνληαη ηα παξαγνληηθά επίπεδα 1
x 3 θαη 2 x 3. ….
ΞΑΟΑΓΝΛΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ 1 x 3
…..

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
….

