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Μϋλη Ομϊδασ   

 

• Μποφςια Χρυςάνκθ 

• Νικολοποφλου Ανδριάνα-Θεώνθ  

• Συμεωνίδθσ Ανδρζασ   

 

 



     Ερωτόςεισ για τη ςυνϋντευξη 
     τησ δ/δοσ  Ευγενύασ Παλούμπη   

• Πώσ ξεκίνθςε θ ιδζα για το blog ; 

• Πώσ και αποφάςιςεσ το blog ςου να ζχει ωσ 
κζμα τθ μόδα ενώ αςχολιόςουν με τθν ποίθςθ ; 

• Πόςο ςε βοθκάει  ςτθν καριζρα ςου ; 

• Δεν είναι κουραςτικό και να ςπουδάηεισ ςε μια 
τόςο απαιτθτικι ςχολι και να αςχολείςαι με μια 
ιςτοςελίδα; 

• Από ποφ πθγάηει θ ζμπνευςι ςου ; 

• Ενθμερώνεςαι ςυνεχώσ για τισ νζεσ τάςεισ τθσ 
μόδασ και αν ναι από ποφ ; 
 

 

 



• Θα παρατοφςεσ τθ ςχολι ςου για να αςχολθκείσ 
με το χώρο τθσ μόδασ ; 

• Πιςτεφεισ ότι κα μποροφςεσ μελλοντικά να 
αςκιςεισ το επάγγελμα του δικθγόρου και να 
διατθρείσ ταυτόχρονα το blog  ςου ; 

• Ζχεισ κζςει κάποιο ςτόχο για το blog ςου ; 

• Σου ζχουν γίνει προτάςεισ για ςυνεργαςία με 
γνωςτοφσ  οίκουσ μόδασ οι οποίοι κα κζλουν να 
ενταχκείσ ςτθν ομάδα τουσ ; 

• Υπάρχει ιδιαίτεροσ λόγοσ που επζλεξεσ  τα 
χρώματα αυτά ςτο blog ςου ; 

 



Πώσ τα χρώματα επιδρούν τη 
ψυχολογύα του καταναλωτό  

 

Υπάρχουν 3 βαςικζσ κατθγορίεσ 
χρωμάτων: 

• Θερμά χρώματα (κόκκινο ,πορτοκαλί , 

κίτρινο ) 

• Ψυχρά χρώματα (μπλε, πράςινο ,μωβ ) 

• Ουδζτερα χρώματα                         
(μαφρο, λευκό, γκρι, καφζ) 

 
 



Θερμϊ Χρώματα  
 

Κόκκινο χρώμα 
Δθμιουργεί ζντονα ςυναιςκιματα, αυξάνει τθν 
όρεξθ και αυξάνει τουσ παλμοφσ. Το κόκκινο 
χρώμα κεωρείται ωσ το χρώμα αγάπθσ, πάκουσ 
και του ζρωτα, αφοφ αποδεδειγμζνα διεγείρει τισ 
αιςκιςεισ . Επίςθσ ζχει ταυτιςτεί και με τον κυμό, 
τθ δφναμθ, τθν φιλοδοξία και τον κίνδυνο. Στο 
ςχεδιαςμό το κόκκινο είναι ζνα δυνατό χρώμα 
επικοινωνίασ. 

Κίτρινο χρώμα 
Το κίτρινο είναι χρώμα χαράσ και αιςιοδοξίασ. 
Κρατά τον χριςτθ ςε εγριγορςθ και πνευματικι 
διαφγεια, ενώ δίνει ηωντάνια και αίςκθςθ 
ελπίδασ. 
 



Θερμϊ Χρώματα  

 

Πορτοκαλί χρώμα 
Είναι ηωθρό και ενεργειακό χρώμα και ςυχνά 
ςχετίηεται με κζματα υγείασ και ευεξίασ. 

 

Τα ζντονα χρώματα όπωσ το κόκκινο και το 
πορτοκαλί προςελκφουν περιςςότερο τουσ 
παρορμθτικοφσ καταναλωτζσ και για το λόγο αυτό 
χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςε προςφορζσ και 
εκπτώςεισ. 

 
 



Ψυχρϊ Χρώματα  
Μπλε χρώμα 
Το μπλε είναι χρώμα θρεμίασ και ςτακερότθτασ. 
Είναι ιδανικό για επαγγελματικζσ ιςτοςελίδεσ ι 
για ςελίδεσ που πρζπει να δείχνουν δυνατζσ και 
αξιόπιςτεσ. 

Πράςινο 
Το πράςινο μασ κυμίηει οικολογία και μασ θρεμεί, 
επομζνωσ είναι καταλλθλότερο για εταιρίεσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτο χώρο των βιολογικών 
προϊόντων, των ανκρωπίνων πόρων και τθ 
βιομθχανία φαρμάκων. 

Μωβ 
Το μωβ ζχει ςυςχετιςτεί με τθν πολυτζλεια τθν 
επιτυχία και τθν διάκριςθ 



Ουδϋτερα Χρώματα  

Μαφρο 

Το μαφρο χρώμα και οι ςκοφρεσ αποχρώςεισ, 
γενικότερα, δθμιουργοφν τθν αίςκθςθ του 
ςοβαροφ, του αξιόπιςτου, του δυναμικοφ και του 
επαγγελματικοφ. 

Γκρι 

Το γκρι κεωρείται κατακλιπτικό και ςυντθρθτικό 
χρώμα. Στο ςχεδιαςμό χρθςιμοποιείται πολφ ςαν 
background και ςε eshop που κζλουν να βγάηουν 
τυπικό και ςοβαρό χαρακτιρα. 

 



Ουδϋτερα Χρώματα  
Λευκό 
Σχετίηεται με τθν αγνότθτα, τθν ακωότθτα και τθν 
κακαριότθτα. Συμβολίηει τθν ειλικρίνεια και τθν 
προτίμθςθ ςτθ λιτότθτα. Το λευκό, όπωσ και το 
μαφρο, δεν αποτελοφν χρώματα. Για τον λόγο 
αυτό όμωσ ςυνδυάηονται τζλεια με όλα τα 
χρώματα. 

Καφζ 
Ζνα πολφ ηεςτό χρώμα που εκφράηει τθν 
αξιοπιςτία, αλλά επιδρά αρνθτικά ςτθν 
ενεργθτικότθτα.  Στθ ςχεδίαςθ χρθςιμοποιείται 
ςυχνά για background. 

 



Στατιςτικϊ Στοιχεύα Για Τα 
Δημοφιλϋςτερα Χρώματα Στο   

Internet  
 



Πηγϋσ   
 

• https://adsolutions.xo.gr/blog/xromata-design-
episkepsimotita-
website/?utm_source=Facebook&utm_medium=paid&utm_c
ampaign=Blog-Posts-Campaign 

• http://www.wdf.gr/articles/general/web-design-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.ht
ml 

• https://www.ifeed.gr/5-pio-diasima-xrwmata-sto-web-design/ 
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