Προτάσεις προς την πολιτεία για τις νέες τεχνολογίες και διαφήμιση
∆έκα Προτάσεις προς την Πολιτεία για την ανάδειξη της
Ηλεκτρονικής ∆ιαφήµισης:
1. Μείωση της φορολογίας στον ευρύτερο τοµέα της τεχνολογίας και του Internet
(Πολιτικές για την αύξηση της διείσδυσης του πληθυσµού στο Internet)
2. Φιλελευθεροποίηση της αγοράς (Μικρότερη ανάµιξη). Κανόνες δεοντολογίας και
αυτοδέσµευσης από τις εµπλεκόµενες εταιρείες
3. Με βάση το µέγεθος της αγοράς και την αποτελεσµατικότητα του µέσου αναλογική
συµµετοχή της ηλεκτρονικής διαφήµισης στο µίγµα µέσων των οργανισµών του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
4. Εκπαίδευση των χρηστών Internet στα δικαίωµατα τους αναφορικά σε πρακτικές
ηλεκτρονικής διαφήµισης και δηµιουργία σηµείων επικοινωνίας του χρήστη µε την
πολιτεία σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών.
5. Ενίσχυση και αυστηροποίηση της νοµοθεσίας anti-spamming.
6. Υποστηρίξη της εφαρµοσµένης έρευνας στο χώρο της ηλεκτρονικής διαφήµισης
µέσω της προκύρυξης ερευνητικών προγραµµάτων που απευθύνονται σε
επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς µε βασικό στόχο την παροχή άµεσων
“managerial implications” κρίσιµων για την υποστήριξη της αντίστοιχης
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και για την επιτάχυνση της υιοθέτησης της
καινοτοµίας της ηλεκτρονικής διαφήµισης τόσο από τους διαφηµιζόµενους όσο και
από τους καταναλωτές.
7. ∆ηµιουργία ενός global-opt out δικτυακού τόπου (ενός δικτυακού τόπου στο οποίο
θα δηλώνει ο κάθε χρήστης του Ιnternet την συναίνεση ή την µη συναίνεση του
στην λήψη διαφηµιστικών µηνυµάτων από online κανάλια)
8. Υποστήριξη και ενίσχυση των µεθόδων µέτρησης των Ελληνικών διαδικτυακών
τόπων µε σκοπό την καταγραφή των µεγεθών επισκεψιµότητας τόσο των κρατικών
sites όσο και των σites παροχής περιεχοµένου που λειτουργούν και ως ΜΜΕ
9. Καµπάνιες ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των Ελλήνων για τη χρήση του internet και
τη σηµαντικότητά του στην καθηµερινή τους ζωή (τηλεπικοινωνίες,
εκπαίδευση, ενηµέρωση, ψυχαγωγία κ.αα) και απενεχοποίηση του Internet από
διάφορους φόβους και αρνητικά σχόλια και πρακτικές.
10. Μέτρα υποστήριξης των πολιτών για την αγορά και χρήση συνδέσεων Internet κάθε
µορφής και ιδιαίτερα των ευρυζωνικών συνδεσεων για την χρήση αυτών µε
ανταγωνιστικά χαµηλό κόστος.

