Τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις
Η πξαθηηθή ηνπ κάλαηδκελη, ηελ νπνία ζήκεξα αλαθέξνπκε ζαλ «Δεκόζηεο
Σρέζεηο» μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα (20 νο αη). Σην ζύληνκν
δηάζηεκα από ηελ εκθάληζή ηνπο κέρξη ζήκεξα, νη δεκόζηεο ζρέζεηο (Δ.Σ.)
έρνπλ νξηζηεί κε αξθεηνύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, πεξηγξάθνληαο ζπλήζσο
ηνλ ηξόπν θαη ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαλ. Οη παιαηόηεξνη νξηζκνί έδηλαλ
έκθαζε ζηελ δεκηνπξγία «Δεκνζηόηεηαο» ελόο νξγαληζκνύ κέζσ ηνπ Τύπνπ.
Σήκεξα, θεληξηθή έλλνηα ησλ Δεκνζίσλ Σρέζεσλ είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε
δηαηήξεζε ησλ «θαιώλ Σρέζεσλ» ηνπ νξγαληζκνύ κε ηελ θνηλσλία.
Έλαο από ηνπο πιένλ απνδεθηνύο ζήκεξα νξηζκνύο ησλ Δεκνζίσλ Σρέζεσλ
(Δ.Σ.), είλαη ν αθόινπζνο:
«Δεκόζηεο Σρέζεηο είλαη ε ζηξαηεγηθή επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία, πνπ ρηίδεη
ακνηβαία επσθειείο ζρέζεηο, κεηαμύ ηνπ νξγαληζκνύ θαη ησλ νκάδσλ θνηλνύ
ηνπ».
Οη Δ.Σ. ζηε ζύγρξνλε ζύλζεηε θνηλσλία, βνεζνύλ ηνπο νξγαληζκνύο λα
παίξλνπλ εθείλεο ηηο απνθάζεηο θαη λα εθαξκόδνπλ ηέηνηεο πξαθηηθέο, ώζηε
λα ππάξρεη ακνηβαία θαηαλόεζε κεηαμύ ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη ηνπ
νξγαληζκνύ. Βνεζνύλ λα ππάξρεη αξκνλία κεηαμύ ησλ ηδησηηθώλ θαη ησλ
δεκόζησλ πνιηηηθώλ.
Οη Δ.Σ. εθαξκόδνληαη θαη ππεξεηνύλ έλα ηεξάζηην εύξνο νξγαληζκώλ, όπσο
επηρεηξήζεηο, επαγγεικαηηθέο ελώζεηο, θπβεξλήζεηο, εζεινληηθέο νξγαλώζεηο,
κε-θπβεξλεηηθνύο θνξείο, λνζνθνκεία, εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα αθόκα θαη
ζξεζθεπηηθνύο θνξείο.
Γηα λα πεηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο απηνί νη νξγαληζκνί, πξέπεη λα
θαιιηεξγήζνπλ θαηάιιειεο ζρέζεηο κε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο
αθξναηήξηα θαη νκάδεο θνηλνύ, όπσο: εξγαδόκελνπο, κέιε ηνπ νξγαληζκνύ,
πειάηεο, θαηαλαισηέο, ηνπηθέο θνηλσλίεο, κεηόρνπο, θπβεξλήζεηο, αθηηβηζηηθέο
νκάδεο, άιινπο νξγαληζκνύο θαη γεληθά ηελ θνηλσλία.
Οη δηνηθήζεηο ησλ νξγαληζκώλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο,
πξέπεη λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο αμίεο εθείλσλ ησλ νκάδσλ
θνηλνύ, από ηηο νπνίεο θξίλεηαη ην κέιινλ ηνπ νξγαληζκνύ (είηε γηαηί
δεκηνπξγνύλ κεγάιεο επθαηξίεο πρ. πειάηεο, είηε κεγάιεο απεηιέο πρ.
αθηηβηζηέο). Ο επαγγεικαηίαο ησλ Δ.Σ., ιεηηνπξγεί ζαλ ζύκβνπινο ζηε
δηνίθεζε αιιά θαη ζαλ δηακεζνιαβεηήο, βνεζώληαο λα εθθξαζηνύλ νη ζηόρνη
θαη νη ελέξγεηεο ηνπ νξγαληζκνύ, κε ινγηθό ηξόπν θαη λα γίλνπλ θνηλσληθά
απνδεθηνί.
Οη Δ.Σ. σο δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα:


Πξνβιέπεη, αλαιύεη θαη εξκελεύεη ηελ θνηλή γλώκε, ηηο αληηιήςεηο θαη
ηα ζεκαληηθά ζέκαηα (issues), ηα νπνία κπνξεί λα επηδξάζνπλ κε
ζεηηθό ή αξλεηηθό ηξόπν, ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ
νξγαληζκνύ.







Σπκβνπιεύεη ηε δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε ζε όια ηα επίπεδα ηνπ
νξγαληζκνύ, κε έκθαζε ζε ζέκαηα ιήςεο απνθάζεσλ γηα ελέξγεηεο θαη
επηθνηλσλία, βνεζώληαο λα ιακβάλεηαη ππόςε, ε επίδξαζε πνπ ζα
επέιζεη ζην δεκόζην ζπκθέξνλ θαη ε απνδνρή ηνπο από ηελ θνηλσλία.
Εξεπλά, νξγαλώλεη, πινπνηεί θαη αμηνινγεί, πξνγξάκκαηα κε εηδηθέο
ελέξγεηεο θαη επηθνηλσλία, γηα λα επηηύρεη λα πιεξνθνξήζεη, λα πείζεη
θαη λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζηηο νκάδεο
θνηλνύ, ώζηε λα γίλεη απνδεθηόο ν νξγαληζκόο ζαλ θνηλσληθόο πνιίηεο
ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηνπ.
Σηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαλσκέλνπ ηκήκαηνο Δ.Σ., νξίδνληαη
ζηόρνη, ζρεδηάδνληαη πξνγξάκκαηα, δεζκεύνληαη νηθνλνκηθνί πόξνη,
επηιέγεηαη θαη εθπαηδεύεηαη θαηάιιειν πξνζσπηθό, αλαπηύζζνληαη θαη
παξέρνληαη δηεπθνιύλζεηο θαη γεληθά γίλεηαη δηαρείξηζε ησλ αλαγθαίσλ
πόξσλ γηα ηελ πινπνίεζε όισλ ησλ αλσηέξσ.

Η ιεηηνπξγία ησλ Δ.Σ. ζε έλα νξγαληζκό, κπνξεί λα πινπνηείηαη είηε από έλα
εζσηεξηθό ηκήκα είηε από εηαηξίεο ζπκβνύισλ είηε από έλαλ ζπλδπαζκό θαη
ησλ δύν.
Σηε ζύγρξνλε ςεθηαθή επνρή, κηα ζεκαληηθή δηαπίζησζε δηεζλώο, είλαη ε
δηαξθώο κεηνύκελε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηαθήκηζεο. Σε αλαπιήξσζε ν
επηρεηξεκαηηθόο θόζκνο πηνζεηεί κε απμαλόκελν ξπζκό πξαθηηθέο Δ.Σ. ώζηε
λα θαιύςνπλ ην θελό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δεζκνύο κεηαμύ ησλ εηαηξηώλ θαη
ησλ θαηαλαισηώλ. Εηαηξίεο όπσο ε Microsoft, ε Red Bull, ε Google, ε eBay
θαη ε Zara ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο ηηο Δ.Σ., ελώ θάπνηεο από απηέο δελ
ρξεζηκνπνηνύλ θαζόινπ ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο δηαθήκηζεο. Η άπνςε
όηη, ε δηαθήκηζε παξακέλεη ζεκαληηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηαηξηθήο θήκεο
(θαη ηελ πξνβνιή ηεο εηαηξηθήο θαη πξντνληηθήο ηαπηόηεηαο), ελώ νη δεκόζηεο
ζρέζεηο είλαη απηέο πνπ ζπληεινύλ ζην θηίζηκν ηεο εηαηξηθήο θήκεο,
επαιεζεύεηαη δηεζλώο.
Εμάιινπ, πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πώο ζπγθξίλνληαο ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα κεηαμύ δηαθήκηζεο θαη δεκνζίεπζεο (θηιηθώλ πξνο ηελ
εηαηξεία ε ην πξντόλ) άξζξσλ ζηνλ ηύπν, ε δεκνζίεπζε άξζξσλ ζηνλ ηύπν
απνδεηθλύεηαη λα έρεη πνιύ κεγαιύηεξν αληίθηππν ζηηο γλώκεο ησλ
θαηαλαισηώλ.
Τελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηα έζνδα ησλ εηαηξηώλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ δηεζλώο,
απμήζεθαλ πεξηζζόηεξν από 10%, ελώ αληίζηνηρα ηα έζνδα ησλ εηαηξηώλ
δηαθήκηζεο έπεζαλ πεξίπνπ θαηά ην ίδην πνζνζηό.
Γεληθή δηαπίζησζε είλαη, όηη o ηξόπνο επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαηαλαισηή θαη ηελ
θνηλσλία κεηαβάιιεηαη δηαξθώο. Η κεηάβαζε γίλεηαη από ηελ παξαδνζηαθή
δηαθήκηζε, ζε κηα πην δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κε ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηε
ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ θαη ησλ Social Media. Σ’ απηό ην πεδίν, ε επηζηεκνληθή
γλώζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ, απνηειεί ην θιεηδί
ηεο επηηπρίαο.i
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