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ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

•3ΩΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗ με 4 
ΘΕΜΑΤΑ σε μορφή 

CASE STUDY.

•Επιλέγετε τα 2 και 
γράφετε όλα τα 

υποερωτήματα τους. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ-JUNE 2021    vicky.eclass4u@gmail.com 2



ΤΟΜΟΣ Α

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ
1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

4. ΣΤΟΧΕΥΣΗ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

5. ΚΖΠ

6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΞΗΣ

8. ΜΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ-JUNE 2021    
vicky.eclass4u@gmail.com 3



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ-JUNE 2021    
vicky.eclass4u@gmail.com

4

Το μάκρο-περιβάλλον περιλαμβάνει τις εξής μεταβλητές και η ανάλυσή τους λέγεται ανάλυση PEST:

Δημογραφικά χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνουν το μέγεθος, τη δομή, το ρυθμό ανάπτυξης και τάσεις

του πληθυσμού.

Οικονομικούς παράγοντες. Η κατάσταση της εθνικής και διεθνούς οικονομίας παίζει σημαντικό ρόλο

στη πορεία της επιχείρησης. Το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή (μετά φόρων και έξοδα

κατοικίας) επηρεάζεται από την προσφορά χρήματος, τα επιτόκια δανεισμού, συν/τικές ισοτιμίες

Κοινωνικά & πολιτισμικά στοιχεία. Προσδιορίζουν τον τρόπο ζωής κα τις αξίες των καταναλωτών και

διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση των αναγκών τους (π.χ. εργαζόμενες μητέρες,

απομάκρυνση παππούδων, γεύματα ευκολίας).

Πολιτικούς & νομικούς παράγοντες. Μεταβολές στο πολιτικό και νομικό περιβάλλον οδηγούν σε

ευκαιρίες ή απειλές. Νέοι νόμοι μπορεί να επηρεάσουν το σχεδιασμό προϊόντων (πίσω ζώνες

ασφαλείας), πολιτικές αναταραχές μπορεί να οδηγήσουν σε ένοπλες συγκρούσεις και να επηρεάσουν

το εξωτερικό εμπόριο των χωρών γειτόνων.

Φυσικό περιβάλλον. Επηρεάζει τις επιχειρήσεις και τις δραστηριότητες Μ. Οι αγροτικές καλλιέργειες

υφίστανται επίδραση από τις καιρικές συνθήκες. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου με τις αλλαγές στις

καιρικές συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά τις σοδειές κάποιων αγροτικών προϊόντων και θετικά τη

πώληση κλιματιστικών, παγωτών.

Τεχνολογία. Προσφέρει συναρπαστικές ευκαιρίες όπως η ανακάλυψη της πλακέτας από πυρίτιο

άνοιξε διάπλατα τις πόρτες για μια σειρά από νέα καινοτομικά προϊόντα χαμηλού κόστους

παραγωγής.

Επεξηγήστε λεπτομερώς 3 πρόσφατες περιπτώσεις που αφορούν σε υπηρεσίες/προϊόντα (στην Ελλάδα

ή το εξωτερικό) κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να εναρμονιστούν με τις μεταβολές και

προκλήσεις του μακροπεριβάλλοντος μάρκετινγκ. Κάθε ένα από τα παραδείγματα υπηρεσιών ή/και

προϊόντων που θα παρουσιάσετε θα πρέπει να αναφέρεται σε διαφορετικό παράγοντα του

μακροπεριβάλλοντος μάρκετινγκ.

Στον σχεδιασμό μάρκετινγκ, καίριας σημασίας στάδιο, αποτελεί ανάμεσα σε άλλα και αυτό που

αφορά την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Κατά τη διαδικασία αυτή μία επιχείρηση

εξετάζει το μακροπεριβάλλον μάρκετινγκ, συλλέγοντας από διάφορες τυπικές και άτυπες

πηγές, δεδομένα για τις παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της. Αυτές οι

παράμετροι διαρθρώνονται σε οικονομικό, πολιτικό, τεχνολογικό, νομικό, δημογραφικό,

παγκόσμιο και πολιτισμικό επίπεδο . Με την ανάλυση των προαναφερόμενων συνιστωσών, τα

στελέχη που είναι αρμόδια για την χάραξη των προγραμμάτων καταλήγουν σε συμπεράσματα

που τα κατευθύνουν σε συγκεκριμένες κινήσεις. Τέτοιες περιπτώσεις εναρμόνισης μειγμάτων

marketing με τις τάσεις και την εξέλιξη του μάκρο περιβάλλοντος, αποτελούν τα προϊόντα

«super Spoon της ΚΡΙ-ΚΡΙ», η «βρεφική κρέμα Proderm» και τα «έξυπνα ψυγεία της Miele». Η

ελληνική γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ βραβεύτηκε για το νέο λειτουργικό της προϊόν με την

ονομασία Super Spoon. Τις διεθνείς διακρίσεις της εταιρείας ήρθε να επισφραγίσει η αξιόλογη

προσπάθειά της να δημιουργεί νέας τεχνολογίας και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής

προϊόντα, που προσφέρουν σημαντική διατροφική αξία. Οι τάσεις των Καταναλωτών στη

σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζονται από πρότυπα που σχετίζονται με τον βαθμό διατροφικής

αξίας και τη σύσταση θρεπτικών συστατικών που αναζητά πλέον επίμονα το κοινό. Η

τεχνολογική εξέλιξη στον χώρο των τροφίμων σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό ,

ώθησε την ΚΡΙ-ΚΡΙ στην αναπροσαρμογή του εύρους των γραμμών των προϊόντων της, ώστε

να είναι σε θέση να καλύψει τις νέες διατροφικές ανάγκες του κοινού στόχου της. Η

πολιτικονομική πτυχή του εξωτερικού περιβάλλοντος όπως αυτή αποτυπώνεται στο θεσμικό και

ρυθμιστικό πλαίσιο μιας χώρας – οικονομίας, είναι σε θέση να επιδρά σημαντικά στη λειτουργία

και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

1. Ποιες είναι οι βασικές μεταβλητές του μακρο-
περιβάλλοντος ΜΚΤ;



ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Με βάση το σχετικό κείμενο, περιγράψτε και σχολιάστε (β) τους παράγοντες του εξωτερικού
περιβάλλοντος που κατά τη γνώμη σας επηρέασαν την εξέλιξη αυτή, την αντίστοιχη εξέλιξη

• τάσεις που αφορούν την εξέλιξη του τρόπου ζωής και διατροφής (λιγότερος χρόνος για

μαγείρεμα, έντονοι ρυθμοί ζωής και εργασίας,

▪ περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες, έτοιμα ή προετοιμασμένα γεύματα,

▪ εμπλοκή στο μαγείρεμα και ανδρών ή /και νεότερων σε ηλικία ατόμων, ευαισθητοποίηση

στην υγιεινή διατροφή, δίαιτα, κοκ),

▪ ανάπτυξη από άλλες εταιρείες φυσικών προϊόντων που αντιστοιχούν σε αυτές τις τάσεις

(χυμοί εμπλουτισμένοι με βιταμίνες, έτοιμες σαλάτες, κοκ),

▪ εξέλιξη της τεχνολογίας τροφίμων και γενικότερη χρήση νέων «υγιεινών» συστατικών που

επιτρέπει καινοτομία.



2. Αναλύστε το μακρο-περιβάλλον της εταιρίας 
Bike For Life και εξηγήστε πώς επηρεάζει τις 
δραστηριότητες μάρκετινγκ της εταιρίας.

• Α) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

• Παγκόσμια τάση για την γυμναστική στο σπίτι λόγω της πανδημίας
Covid19

• Αύξηση του συνολικού πληθυσμού που γυμνάζεται μόνος του στο
περιβάλλον του σπιτιού

• Μετακίνηση της ζήτησης από την αλυσίδα γυμναστηρίων, στην
καταναλωτική αγορά αυτών που ασκούνται στο σπίτι

Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

• Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και οι νέες συνθήκες προστασίας και
ασφάλειας από τον κορωνοϊό απαιτούν την εξεύρεση εναλλακτικών
λύσεων για άθληση σε προστατευμένο περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο
σε ατομική άσκηση.

• Η επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την προώθηση της
άσκησης στο σπίτι

• Η επίδραση των ΜΜΕ και στον τρόπο που οι καταναλωτές
αντιλαμβάνονται τους κινδύνους της πανδημίας

• Στροφή των καταναλωτών σε ατομικές επιλογές άθλησης

• Έντονο ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού για όργανα γυμναστικής
που μπορούν να αγοράσουν και να διαθέτουν στο σπίτι τους.

Γ) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

• Η πολιτική αστάθεια και οι γενικότερες και συχνές αλλαγές στην
κυβερνητική πολιτική του ελληνικού κράτους διαμορφώνουν δύσκολες
συνθήκες για τη σύγχρονη επιχείρηση

• Οι ασφαλιστικές εισφορές και η φορολογία δυσχεραίνει την οικονομική
απόδοση πολλών κλάδων

• Το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρό για την διαχείριση της πανδημίας
και έχει οδηγήσει πολλά γυμναστήρια στο κλείσιμο.

• Επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων με νέους φόρους.
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• Δ) ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

• • Η πανδημία διανύει το δεύτερο κύμα στον πλανήτη και
αναμένεται να είναι πιο δυνατό

• • Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την καθημερινότητα όλου του
πλανήτη ενώ ήδη σημειώνονται όλο και πιο συχνά ακραία
καιρικά φαινόμενα.

Ε) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

• Η εξέλιξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής συμβάλλει
ουσιαστικά στην παραγωγική διαδικασία των σύγχρονων
επιχειρήσεων και παράλληλα επιτρέπει την ευρύτερη και πιο
αποτελεσματική απόδοση των προμηθευτών ενεργειών τους.

• Η διάδοση του διαδικτύου γνωστοποιεί ευκολότερα τις
μάρκες, ενώ παράλληλα εντείνει τον ανταγωνισμό.

ΣΤ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

• Οι δυσμενείς μεταβολές στην ελληνική οικονομία λόγω
κρίσης, των μνημονίων, αλλά και η νέα ύφεση λόγω της
πανδημίας έχει ωθήσει τις επιχειρήσεις στην προσαρμογή των
τιμολογιακών τους πολιτικών.

• Η αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου αυξάνει το συνολικό
κόστος των επιχειρήσεων. Σε δεδομένες χρονικές συγκυρίες,
όλοι οι παραπάνω παράγοντες μπορεί να αποτελούν εμπόδια
και ευκαιρίες για μια επιχείρηση. Προκειμένου να επιβιώνει
διαρκώς προσπαθεί να αντιμετωπίζει με τη δυνατόν
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις πιο πάνω επιδράσεις.
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Πελάτες. Η συμπεριφορά των καταναλωτών επηρεάζεται σε

μεγάλο βαθμό από παράγοντες κοινωνικούς (ομάδες

αναφοράς, οικογένεια, κοινωνική τάξη), προσωπικούς (ηλικία,

φύλο, κύκλος ζωής της οικογένειας), ψυχολογικούς

(υποκίνηση, αντίληψη, μάθηση, στάσεις) και από τα στοιχεία

της κουλτούρας του καθενός (αξίες, συνήθειες).

Ανταγωνισμός. Η αναγνώριση και η ανάλυση των

χαρακτηριστικών των ανταγωνιστών είναι μία απαραίτητη

συνεχής διαδικασία.

Μεσάζοντες ή ενδιάμεσοι. Μπορεί να είναι χονδρέμποροι,

μεσίτες, πράκτορες ή λιανέμποροι. Αποτελούν δεσμούς-κλειδιά

στην αλυσίδα κίνησης των προϊόντων από το παραγωγό στον

καταναλωτή. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την

επιτυχημένη διείσδυση των προϊόντων στις αγορές.

Το κοινό. Νοείται κάθε ομάδα ή οργάνωση που διαθέτει

ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης και που

συγχρόνως μπορεί να επιδρά στην ικανότητα της επιχείρησης

να επιτύχει τους στόχους της. Μπορεί να είναι τα ΜΜΕ, που η

θετική κάλυψη δραστηριοτήτων της επιχείρησης από αυτά

μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη. Μπορεί να είναι η

κυβέρνηση.

ίδια η επιχείρηση. Οι στόχοι, τα μέσα που διαθέτει, η δομή, η

κουλτούρα της, όλα επηρεάζουν τις δραστηριότητες Μ.

3. Ποιες είναι οι βασικές μεταβλητές του μικρο-
περιβάλλοντος; 
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Η στρατηγική διαδικασία της τμηματοποίησης ,

στόχευσης και τοποθέτησης(ΤΣΤ) περιλαμβάνει το

διαχωρισμό μιας αγοράς σε τμήματα , στα οποία ανήκουν

καταναλωτές με τις ίδιες ανάγκες . Αυτά τα τμήματα είναι

οι πιθανοί στόχοι της επιχείρησης . Οι επιχειρήσεις

αποφασίζουν σε ποια από τα ομοειδή τμήματα μιας

αγοράς να στοχεύσουν και πως επιθυμούν να

αντιλαμβάνονται τα προϊόντα της επιχείρησης οι

καταναλωτές στα τμήματα αυτά.

Η ανωτέρω διαδικασία συνοψίζεται στο ακόλουθο

διάγραμμα:

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
 Επιλογή πιθανών μεταβλητών τμηματοποίησης.

 Διάκριση της αγοράς σε τμήματα.

 Αξιολόγηση των τμημάτων.

ΣΤΟΧΕΥΣΗ
 Επιλογή στρατηγικής στόχευσης.

 Επιλογή των τμημάτων για στόχευση .

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
 Κατανόηση του καταναλωτή.

 Τοποθέτηση  του προϊόντος στο μυαλό του καταναλωτή.

 Σχεδίαση του κατάλληλου μείγματος ΜΚΤ.

4. Τι σημαίνει η διαδικασία ΤΣΤ 
(Τμηματοποίηση, Στόχευση, Τοποθέτηση); 
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Η τμηματοποίηση αφορά το διαχωρισμό της συνολικής αγοράς σε τμήματα ή

ομάδες αγοραστών μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται καταναλωτές με κοινές

ανάγκες. Τα τμήματα αυτά διαφοροποιούνται μεταξύ τους επειδή οι ανάγκες των

καταναλωτών διαφέρουν από το ένα τμήμα στο άλλο. Η διαφοροποίηση των

αναγκών έχει αξία επειδή οδηγεί σε διαφοροποιημένη ανταπόκριση των

καταναλωτών στις μεταβλητές του μείγματος Μ. Η φύση των αγορών καθορίζει τη

καταλληλότητα της τμηματοποίησης ως στρατηγικής. Οι αγορές μπορεί να είναι

ομοιογενείς (όλοι οι καταναλωτές έχουν τις ίδιες ανάγκες), ανομοιογενείς (τόσο

ξεχωριστές ανάγκες που καθένας αποτελεί μία ατομική αγορά). Η συντριπτική

πλειοψηφία των αγορών βρίσκονται κάπου στη μέση, οπότε σε αυτές, οι

καταναλωτές ομαδοποιούνται ανάλογα με τις αγοραστικές τους ανάγκες,

συνήθειες και συμπεριφορές. Τα κριτήρια/μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για

να χωριστεί η αγορά των καταναλωτών σε ομοειδή τμήματα, ομαδοποιούνται σε 4

κατηγορίες:

•Γεωγραφικά (κλίμα, περιοχή, μέγεθος πόλης, πυκνότητα 

πληθυσμού, διαμόρφωση εδάφους) 

•Δημογραφικά (ηλικία, φύλο, εισόδημα, επάγγελμα, μόρφωση, 

θρησκεία. κοινωνική τάξη, οικογενειακή κατάσταση, τόπος 

κατοικίας) 

•Ψυχογραφικά (προσωπικότητα, τρόπος ζωής, αξίες, στάσεις) 

•Κριτήρια συμπεριφοράς (ένταση χρήσης, τρόπος χρήσης, 

μάρκα, τιμή) 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η τμηματοποίηση θεωρείται επιτυχής όταν πληρούνται 4 προϋποθέσεις :
❑ Οι αγοραστές κάθε τμήματος να αποτελούν ομοιογενή ομάδα Όχι μόνο ότι μοιράζονται κοινά 

χαρακτηριστικά ή ανάγκες αλλά κυρίως ότι αντιδρούν και συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο 
στα διάφορα ερεθίσματα του μείγματος Μ.

❑ Οι αγοραστές που συμπεριλαμβάνονται σε καθένα από τα τμήματα πρέπει να διαφέρουν από 
τους αγοραστές των υπολοίπων τμημάτων.

❑ Τα τμήματα που προκύπτουν πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα σε πλήθος ώστε να υπάρχει για 
την επιχείρηση οικονομικό ενδιαφέρον για τη στόχευσή τους.

❑ Τα τμήματα πρέπει να είναι δυνατό να προσεγγιστούν μέσω της χρήσης του κατάλληλου 
μείγματος Μ.

5. Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία της
τμηματοποίησης μιας επιχείρησης;



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ-JUNE 2021    
vicky.eclass4u@gmail.com 11

Η τμηματοποίηση με Γεωγραφικά κριτήρια έχει ως σκοπό την υποδιαίρεση της 

συνολικής αγοράς σε μικρότερα ομοιογενή τμήματα με βάση τη γεωγραφική περιοχή. 

Η υποδιαίρεση της αγοράς στηρίζεται σε κριτήρια όπως είναι το κλίμα, η περιοχή, το 

μέγεθος της πόλης, η πυκνότητα του πληθυσμού και  η διαμόρφωση του εδάφους

➢ Η επιχείρηση Zara, έχει επιλέξει να ανοίγει τα καταστήματά της στις

πρωτεύουσες και στις μεγάλες πόλεις των χωρών που διεισδύει. Ήδη

έχει παρουσία σε μεγάλες πόλεις σε διάφορες χώρες του κόσμου. Τα

καταστήματά της επιλέγει να τα ανοίγει στους πιο εμπορικούς και

κεντρικούς δρόμους μεγάλων πόλεων οι οποίες έχουν μεγάλη

πυκνότητα πληθυσμού.

Τα Δημογραφικά κριτήρια αποτελούν τα πιο συνηθισμένα κριτήρια για την

τμηματοποίηση της αγοράς. Οι αγοραστές των προϊόντων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την

ηλικία, το φύλο, το εισόδημα, την κοινωνική τάξη, την οικογενειακή κατάσταση κ.α.

➢ Η επιχείρηση Zara, από τα Δημογραφικά κριτήρια χρησιμοποιεί:

i) Την ηλικία: απευθύνεται σε ενήλικες από 18 έως 55 χρονών αλλά και σε παιδιά, δηλαδή

προσφέρει ρούχα για όλα τα μέλη μιας οικογένειας

ii) Το φύλο: απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες

iii) Το εισόδημα: απευθύνεται σε καταναλωτές με μεσαίο εισόδημα που αναζητούν ποιοτικά

προϊόντα σε χαμηλή τιμή

Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, τα Ψυχογραφικά κριτήρια, αποτελούν

έναν εξίσου πολύ σημαντικό παράγοντα για την απόφαση αγοράς ενός

προϊόντος. Η τμηματοποίηση γίνεται με βάση την προσωπικότητα, τον τρόπος

ζωής αλλά και τα οφέλη του καταναλωτή από τη χρήση του προϊόντος.

➢ Η επιχείρηση Zara, από τα Ψυχογραφικά κριτήρια χρησιμοποιεί:

Την προσωπικότητα και τα οφέλη του καταναλωτή: απευθύνεται σε 

καταναλωτές που τους ενδιαφέρει να αγοράζουν ρούχα εύκολα στη χρήση, λιτά 

και που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες τους. 

Τον τρόπο ζωής: απευθύνεται σε καταναλωτές που εργάζονται αλλά και 

διασκεδάζουν και θέλουν να είναι ντυμένοι κομψά κάθε ώρα της ημέρας. 

6. Αναλύστε τα κριτήρια που κατά τη γνώμη
σας χρησιμοποιεί η επιχείρηση Zara για την
τμηματοποίηση της αγοράς της.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μία ακόμη σειρά κριτηρίων της ZARA είναι αυτή που έχει ως

γνώμονα τη συμπεριφορά των πελατών. Πιο ειδικά, τα είδη

ένδυσης της επιχείρησης απευθύνεται σε καταναλωτές που

επιλέγουν συχνά την αγορά ρούχων, που χρησιμοποιούν τα

προϊόντα αυτά συχνά, γιατί εμπιστεύονται τη μάρκα και έχουν

τη δυνατότητα να τα αγοράσουν στη συγκεκριμένη
προσφερόμενη τιμή.

Για παράδειγμα τμήμα πελατών με βάση τα ψυχογραφικά

κριτήρια αποτελεί αυτό των γυναικών ηλικίας 25-55 ετών, που

εργάζονται πολλές ώρες, που αμείβονται με τον βασικό μισθό

της αγοράς, που βγαίνουν συχνά για διασκέδαση, που κάνουν

εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς, που τους αρέσει να είναι

κομψά ελκυστικές και λιτά ντυμένες , με διακριτικά ρούχα που τα

αποκτούν σε σχετικά χαμηλές τιμές. Το τελευταίο ως γεγονός

διευκολύνει την γυναίκα αυτής της κατηγορίας να ανανεώνει

συχνά την γκαρνταρόμπα της, άρα να διενεργεί συχνές και
επαναλαμβανόμενες αγορές.

Τέλος, σημαντικό κριτήριο είναι η τιμή, διότι η ZARA προσφέρει

μια ιδιαίτερη τιμολογιακή πολιτική, που κάνει προσιτά ρούχα

καλοραμμένα, ελκυστικά για κάθε εισόδημα και για μεγάλο
εύρος ηλικιακών ομάδων.
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Η διαδικασία της τμηματοποίησης- στόχευσης - τοποθέτησης, εκκινείται με τον 

διαχωρισμό της αγοράς δηλαδή με την τμηματοποίηση.  Αυτή οφείλει τη λειτουργία 

της, στην κοινή αντίληψη των στελεχών, ότι εφόσον είναι ανέφικτο να εξυπηρετούν 

κάθε μέλος μιας αγοράς, θα πρέπει να εντοπίσουν τα τμήματα εκείνα,  που είναι 

δυνατή η ικανοποίηση τους με τα μείγματα marketing , που μπορούν να τους 

προσφέρουν 

Σε μία τέτοια διαδικασία , χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να γίνει με το

δυνατόν αποτελεσματικότερο τρόπο, η διάκριση ομάδων δυνητικών πελατών, με κοινά ή

παρόμοια χαρακτηριστικά . Τα πιο διαδεδομένα κριτήρια τμηματοποίησης είναι τα

γεωγραφικά (προσδιοριστικά του τόπου και της περιοχής, του κλίματος, της μορφολογίας,

της έκτασης, κ.ά), τα δημογραφικά (αναφορικά με ηλικία, μορφωτικό και εισοδηματικό

επίπεδο, θρησκευτικές αντιλήψεις, φύλο, θέση στην κοινωνία,κ.ά), τα συμπεριφορικά

(σχετικά με τις στάσεις, την ένταση και τις χρονικές περιόδους αγορών, την ελαστικότητα

στις αυξομειώσεις των τιμών και οι όροι πίστωσης - πληρωμής). Τέλος, στα ψυχογραφικά

κριτήρια τμηματοποίησης ανήκουν τα προσωπικά κίνητρα, ο τρόπος ζωής και το προφίλ

της προσωπικότητας των καταναλωτών.

Στην περίπτωση της Rolex, η αγορά που καλούνται να τμηματοποιήσουν τα στελέχη της,

είναι πολύ περιορισμένη. Απευθύνεται καθώς φαίνεται στα σχετικά δημοσιεύματα, σε ένα

αγοραστικό κοινό με ιδιαίτερες, εκλεπτυσμένες και εκλεκτικές στάσεις στις αγορές του.

Τέτοιου τύπου καταναλωτές είναι κυρίως άνδρες, πάνω από 45 ετών, επιτυχημένοι

επαγγελματίες, ιδιοκτήτες μεγάλων εταιριών, που έχουν υψηλή μόρφωση και υψηλό

εισόδημα, επαγγελματίες από τον χώρο του πρωταθλητισμού, διάσημοι παρουσιαστές και

πρόσωπα της επικαιρότητας και των social media.

Πιο συγκεκριμένα κριτήρια για το διαχωρισμό της αγοράς της Rolex αποτελούν ενδεικτικά

τα ακόλουθα

➔ Γεωγραφικά. Η εταιρεία έχει παρουσία σε κάθε μεγάλο αστικό κέντρο,

αφού οι δυνητικοί της πελάτες κατοικούν σε περιοχές άνω των 50.000 , σε
πρωτεύουσες νομών και εμπορικού ενδιαφέροντος πόλεις σε όλο τον κόσμο.

➔ Δημογραφικά. Αν και η εταιρεία διαθέτει ειδική σειρά για το γυναικείο κοινό

της, η πιο σημαντική της πελατειακή ομάδα αποτελείται από άνδρες άνω των

45, με οικονομική άνεση σταθερό επάγγελμα και ανώτερες διοικητικές
θέσεις.

➔ Συμπεριφορικά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ομάδες πελατών, που

προκύπτουν για τη Rolex με χρήση κριτηρίων όπως, η περίσταση που

αγοράζεται π.χ. για ιδία χρήση ή για δώρο. Ένα ακόμη συμπεριφορικό

κριτήριο αποτελεί η ποσότητα αγοράς, αφού αυτή μπορεί να γίνεται μία

φορά για ένα άτομο ή στο πλαίσιο επαγγελματικού δώρο για περισσότερα

άτομα. Στα ίδια κριτήρια ανήκει και η στάση απέναντι στη μάρκα Rolex, αφού

υπάρχουν πιστοί και αφοσιωμένοι πελάτες, που συλλέγουν κάθε νέα έκδοση

ενός ρολογιού.

➔ , σε επίπεδο ψυχογραφικών κριτηρίων, τα κίνητρα και το στιλ ζωής είναι κύρια
στοιχεία για τη σκιαγράφηση ενός κλασικού πελάτη της. Με το κριτήριο αυτό
προκύπτουν ομάδες από καταναλωτές, με δυναμική και "αρρενωπή ταυτότητα"
και προσωπικότητα που αναζητά το κύρος και το γόητρο, μέσω αναγνωρισμένων,
" ακριβών " ειδών πολυτελείας.

7. Τμηματοποίηση μιας πολυτελούς αγοράς
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Στην πράξη, οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν ανάμεσα σε τρεις πιθανές

στρατηγικές στόχευσης:

α. Μη διαφοροποιημένο μάρκετινγκ= Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση

στοχεύει στην προσέλκυση ενός μεγάλου πλήθους και εύρους καταναλωτών,

εφαρμόζοντας μια στρατηγική μάρκετινγκ. Η επιχείρηση αγνοεί τι μπορεί να

διαφοροποιεί τους καταναλωτές και επικεντρώνεται σε ότι αυτοί έχουν κοινό.

Αυτή η στρατηγική και η προσέγγιση είναι κατάλληλες όταν η αγορά είναι

σχεδόν ομοιογενής, γιατί μειώνουν το οικονομικό κόστος της επιχείρησης που τις

ακολουθεί. Στην Ελλάδα, το παράδειγμα του περιοδικού Ραδιοτηλεόραση ήταν,

μέχρι πριν από 10 χρόνια περίπου, ένα παράδειγμα μη διαφοροποιημένου

μάρκετινγκ.

β. Διαφοροποιημένο μάρκετινγκ = Οι επιχειρήσεις οι οποίες υιοθετούν τη

στρατηγική διαφοροποιημένου μάρκετινγκ στοχεύουν σε περισσότερα του ενός

τμήματα της αγοράς και συνήθως αναπτύσσουν διαφορετικά προϊόντα και

διαφορετικά μείγματα μάρκετινγκ για κάθε τμήμα. Τα οφέλη από το

διαφοροποιημένο μάρκετινγκ πρέπει να ξεπερνούν το επιπρόσθετο κόστος της

ανάπτυξης διαφορετικών προϊόντων και μειγμάτων μάρκετινγκ, ώστε η

επιχείρηση να μπορεί επικερδώς να ακολουθεί τη στρατηγική αυτή.

γ. Συγκεντρωτικό ή εστιασμένo μάρκετινγκ = Η τρίτη στρατηγική

προσφέρεται ιδιαίτερα όταν οι πόροι της επιχείρησης είναι περιορισμένοι.

Έγκειται ουσιαστικά στη συγκέντρωση των μέσων και των πόρων της

επιχείρησης σε ένα ή δύο το πολύ τμήματα της αγοράς και στη στόχευση μιας

ηγετικής θέσης σε αυτό ή αυτά τα τμήματα. Βεβαίως, ο κίνδυνος από την υιο-

θέτηση αυτής της στρατηγικής είναι υψηλός, αφού η εφαρμoγή της ουσιαστικά

σημαίνει για την επιχείρηση την «τοποθέτηση όλων των αυγών σε ένα καλάθι».

δ. Επικεντρωμένο μάρκετινγκ = Η ακραία εφαρμογή του συγκεντρωτικού

μάρκετινγκ οδηγεί στο επικεντρωμένο μάρκετινγκ (nίche marketing), σύμφωνα

με το οποίο η επιχείρηση στοχεύει σε ολιγομελή τμήματα της αγοράς, μικρές

δηλαδή αγορές οι οποίες έχουν άκρως ιδιάζoυσες ανάγκες.

8. Ποιες είναι οι βασικές στρατηγικές
στόχευσης;



Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας

Τμηματοποίηση- Στόχευση- Τοποθέτηση,

λαμβάνει χώρα μια στρατηγική, , η οποία

αναφέρεται σε μία πολύ σημαντική σειρά από

στρατηγικές που διαμορφώνονται στη βάση

μεταβλητών συνδεδεμένων με το μέγεθος και

το ρυθμό ανάπτυξης αγοράς, την προοπτική

κέρδους και με τον υφιστάμενο ανταγωνισμό.

Οι παράγοντες αυτοί αξιολογούνται και στη

συνέχεια αξιοποιούνται αφού συνυπολογιστεί

η αλληλεπίδραση αυτών με τις ικανότητες της

επιχείρησης, να προσφέρει ικανοποίηση
αναγκών, σε δεδομένα τμήματα της αγοράς.

Οι τέσσερις εναλλακτικές επιλογές στόχευσης 

που διακρίνονται αφορούν τις στρατηγικές  

του μη διαφοροποιημένου μάρκετινγκ (ένα 

μείγμα μάρκετινγκ για το συνολικό δυνητικό 

κοινό),  του διαφοροποιημένου μάρκετινγκ 

(ξεχωριστό μείγμα μάρκετινγκ για κάθε 

στοχευμένο τμήμα της αγοράς), το εστιασμένο 

μάρκετινγκ, που αφορά τη στόχευση δύο 

τουλάχιστον τμημάτων και ανάλογων 

μειγμάτων μάρκετινγκ και τέλος το  

επικεντρωμένο, που εξειδικεύει ένα μείγμα 

μάρκετινγκ για ένα μικρό τμήμα της αγοράς, 

με κοινές ξεχωριστές και ιδιαίτερες ανάγκες 
προς ικανοποίηση 

ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ 
ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΕΙΔΩΝ

Στην περίπτωση της Rolex, όπως

αναφέρεται και σε πλήθος

δημοσιευμένων άρθρων, η εταιρεία

προσφέρει μία άριστη σχέση τιμής-

ποιότητας και προωθεί τα ρολόγια της ως

προϊόντα υπεροχής και τεχνολογικής

ανωτερότητας. Τα παρουσιάζει ως ένα

είδος επένδυσης λόγω της καλής αξίας

μεταπώλησης. Παράλληλα, η πολιτική

προβολής της εταιρείας φαίνεται να

εστιάζει σε πρόσωπα δημοφιλή και σε

κοινό με υψηλά εισοδήματα, με

επιτυχίες, με πορεία καλλιτεχνική ή

επαγγελματική που τη συνοδεύει η

πολυτέλεια και ο πλούτος. Από τη

διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά με τη

μάρκα, προκύπτει ότι η στρατηγική

στόχευσης της Rolex, είναι το

εστιασμένο- συγκεντρωτικό μάρκετινγκ.

Τα τμήματα της αγοράς, τα οποία

επιδιώκει να διεισδύει είναι αυτά των

διάσημων αθλητών και προσωπικοτήτων

της διεθνούς επικαιρότητας. Μία ακόμη

κατηγορία - τμήμα που στοχεύει Rolex,

είναι οι άντρες με «αρρενωπή

ταυτότητα» και ιδιαίτερα προσεγμένο

στιλ εμφάνισης, που συμπληρώνουν το

κύρος τους με ένα ρολόι της αξίας της

μάρκας Rolex. Τα δύο αυτά τμήματα,

είναι ικανά να διατηρούν ζωντανή τη

ζήτησής της και να εντείνουν την πίστη

των φανατικών σε νέα μοντέλα, διαρκώς
ανώτερα τεχνολογικά.
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Στρατηγική τοποθέτησης είναι η δημιουργία ισχυρής, ξεκάθαρη; και

αποκλειστικής εικόνας, δηλαδή μια επιτυχημένη τοποθέτηση, μπορεί να γίνει

ακολουθώντας μια από τις παρακάτω στρατηγικές

α. Χαρακτηριστικού ή ιδιότητας του προϊόντος= Με βάση τη στρατηγική αυτή,

κάποιο χαρακτηριστικό του προϊόντος προβάλλεται ως το σημείο διαφοροποίησης.

Για παράδειγμα, η μόνη οδοντόκρεμα με baking soda, το πρώτο πολυμορφικό

αυτοκίνητο, η μόνη κουζίνα με φούρνο ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενο.

β. Σχέσης τιμής-ποιότητας = Ως σημείο διαφοροποίησης προβάλλεται κάποιος

συνδυασμός ανάμεσα στην προσφερόμενη τιμή και την αντιλαμβανόμενη από τον

καταναλωτή ποιότητα του προϊόντος. Τρεις είναι οι συνηθέστεροι συνδυασμοί:

υψηλή τιμή-υψηλή ποιότητα, μεσαία τιμή-ικανοποιητική ποιότητα, χαμηλή τιμή-

χαμηλή ποιότητα.

γ. Χρήσης ή εφαρμογής του προϊόντος = Η τοποθέτηση επιτυγχάνεται μέσω της

προβολής μιας ιδιαίτερης χρήσης του προϊόντος ή κάποιας ιδιαίτερης ανάγκης που

αυτό ικανοποιεί. Για παράδειγμα, έτοιμη σούπα για πρόχειρο γεύμα, αποσμητικό για

συρτάρια.

δ. Χρήστη του προϊόντος = Στην περίπτωση αυτή το προϊόν διαφοροποιείται με

βάση την ομάδα καταναλωτών η οποία χρησιμοποιεί το προϊόν. Κλασικό παράδειγμα

αποτελεί η διαφημιστική καμπάνια της Swissair, στην οποία προέβαλλε διάσημους

επιβάτες οι οποίοι προτιμούσαν αυτή την αεροπορική εταιρεία. Άλλο παράδειγμα

αποτελεί η κάρτα της American Express (ΑΜΕΧ), όπου χρησιμοποιείται το σλόγκαν

«Η κατοχή της αποτελεί προνόμιο».

ε. Κατηγορίας προϊόντος = Η ξεχωριστή τοποθέτηση στην κατηγορία αυτή απαιτεί

τη δημιουργία μιας νέας κλάσης ή τάξης προϊόντος. Για παράδειγμα, βούτυρο χωρίς

θερμίδες, κρασί χωρίς αλκοόλ.

στ. Ανταγωνισμού = Στη στρατηγική αυτή τονίζεται ιδιαίτερα η ξεχωριστή φύση

του προϊόντος σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές.

9. Τι ορίζεται ως τοποθέτηση και ποιες είναι οι
βασικές στρατηγικές με τις οποίες αυτή
εφαρμόζεται;



• H Zara αποτυπώνεται στο μυαλό του καταναλωτή ως μια επιχείρηση
«γρήγορης μόδας», με συλλογές ρούχων οι οποίες ανανεώνονται συχνά,
είναι πολύ προσιτές για τον μέσο καταναλωτή και δίνουν την εντύπωση ότι
πρόκειται για καλοραμμένα και ποιοτικά ρούχα, που ακολουθούν τις
σύγχρονες προσταγές της μόδας.

• Η στρατηγική τοποθέτησης της εταιρείας επικεντρώνεται κυρίως στη
χρήση του προϊόντος, αφού πρόκειται για καθημερινά ρούχα,
ευκολοφόρετα, που μπορούν να φορεθούν όλες τις ώρες και στις
περισσότερες περιστάσεις.

• Επίσης, έχει επενδύσει στην στρατηγική τοποθέτησης στη σχέση
ποιότητας και τιμής. Αποτελεί για τον καταναλωτή μια “value for money»
επιλογή ρούχων.

• Τέλος, όσον αφορά την κατηγορία του προϊόντος, πρόκειται για ρούχα
που στο μυαλό του καταναλωτή θεωρούνται μοντέρνα, ελκυστικά, νεανικά
και μοδάτα αλλά ταυτόχρονα και προσιτά στο μέσο καταναλωτικό κοινό.

Αναφέρετε και σχολιάστε τη
στρατηγική τοποθέτησης που κατά
τη γνώμη σας ακολουθεί η
επιχείρηση Zara.



10. Τι γνωρίζετε για τον αντιληπτικό χάρτη;

• Ο ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο,

που ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ . Μια επιτυχημένη

τοποθέτηση ενός προϊόντος στην αγορά, προϋποθέτει την

κατάκτηση ενός ξεχωριστού τμήματος στο μυαλό του

καταναλωτή, σε σχέση με τα ανταγωνιστικά. Η όλη διαδικασία

εντοπισμού του σημείου αυτού είναι μια στρατηγική διαδικασία.

• Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η αντιληπτική χαρτογράφηση,

δηλαδή ο σχεδιασμός ενός «χάρτη» του μυαλού –αντίληψης του

καταναλωτή στον οποίο θα απεικόνιζαν το προϊόν τους και τα

ανταγωνιστικά προϊόντα. Θα εντοπίζονταν έτσι, η σχέση μεταξύ

τους.

• Όταν τοποθετεί/χωροθετει κανείς το προϊόν στο μυαλό του

υποψήφιου αγοραστή σε σχέση με τα προϊόντα των

ανταγωνιστών

• Η τοποθέτηση συνδέει το προϊόν με την ανάγκη και την επιθυμία

που θέλει να ικανοποιήσει

• Ουσιαστικά αφορά τη βάση των αποφάσεων του μίγματος

μάρκετινγκ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ-JUNE 2021    vicky.eclass4u@gmail.com 19



11. Τι είναι ο ΚΖΠ – Κύκλος Ζωής Προϊόντος; 

• Από τη στιγμή που τα προϊόντα πρωτοεμφανίζονται
στην αγορά μέχρι τη στιγμή που θα εξαφανιστούν
μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο όλα
ανεξαιρέτως διέρχονται από ορισμένα στάδια. Η
θεωρία του κύκλου ζωής του προϊόντος προέρχεται
βέβαια από τον αντίστοιχο βιολογικό κύκλο των
ζώντων οργανισμών. Η αξία του εξαρτάται από το
τρόπο χρήσης του, δλδ μεγαλώνει όπως κάποιος
μετακινείται στην κλίμακα χρήσης του από εργαλείο
πρόβλεψης σε εργαλείο σχεδιασμού και τέλος σε
εργαλείο ελέγχου. Ο ΚΖΠ είναι μία προσπάθεια να
αναγνωρίσουμε ξεχωριστά στάδια στην ιστορική
πορεία των πωλήσεων ενός προϊόντος. Διαγραμματικά
έχει ως εξής.
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ΣΤΑΔΙΑ ΚΖΠ
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Η καμπύλη αποτελεί ένα μέσο όρο των καμπυλών όλων των προϊόντων. Κάθε προϊόν

έχει μία χαρακτηριστική καμπύλη που για μερικά μπορεί να διαρκεί μερικούς μήνες ή

χρόνια και για άλλα δεκαετίες. Πολλά προϊόντα επιμηκύνουν τον κύκλο ζωής τους με

συνεχείς βελτιώσεις π.χ. απορρυπαντικά-σκόνη-ταμπλέτες- υγρό-συμπυκνωμένο υγρό.ο

κύκλος ζωής του προϊόντος έχει αποδειχτεί ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ελέγχου της

προόδου των νέων προϊόντων μετά το στάδιο τους στην αγορά. Ένα προϊόν διέρχεται

από διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής του. Τα στάδια αυτά

διακρίνονται κυρίως στα ακόλουθα τέσσερα.

• α. Εισαγωγή

Ένα νέο προϊόν χρειάζεται χρόνο για να γίνει αποδεκτό από τους δυνητικούς αγοραστές

του. Η ανάπτυξη των πωλήσεων γίνεται με αργούς ρυθμούς. Λίγες επιχειρήσεις πωλούν

το προϊόν και, εξαιτίας της μικρής παραγωγής του, το κόστος ανά μονάδα προϊόντος

είναι υψηλό.

• β. Ανάπτυξη

Εάν το καινούργιο προϊόν γίνει αποδεκτό στην αγορά, οι πωλήσεις του θα αρχίσουν να

αυξάνονται με πιο γρήγορους ρυθμούς και το προϊόν θα αρχίσει να αποφέρει κέρδη.

Ολοένα και περισσότεροι καινούργιοι πελάτες αγοράζουν το προϊόν και, καθώς το ύψος

της συνολικής παραγωγής του αυξάνεται, το κόστος ανά μονάδα μειώνεται.

• γ. Ωριμότητα

Σταδιακά, ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων ελαττώνεται και το προϊόν φθάνει σε μια

περίοδο ωριμότητας, η οποία αποτελεί πιθανότατα και τη μακρύτερη περίοδο στον κύκλο

ζωής ενός επιτυχημένου προϊόντος. Ο ανταγωνισμός οξύνεται, τα περιθώρια κερδών

συρρικνώνονται και παρατηρούνται οι πρώτες αποχωρήσεις παραγωγών από την

αγορά. Οι εναπομείναντες αναζητούν τρόπους παράτασης της ζωής του προϊόντος.

• δ. Παρακμή

Τα πιο πολλά προϊόντα κάποια στιγμή φτάνουν στο στάδιο της παρακμής, το οποίο

μπορεί να είναι αργό ή γρήγορο. Πολλοί παραγωγοί είναι διστακτικοί και αρνούνται να

εγκαταλείψουν την αγορά.
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Η έννοια του μείγματος προϊόντος εμπεριέχει τόσο τα τεχνικά όσο και τα

συμβολικά χαρακτηριστικά όπως το βάθος, το εύρος, οι ποσότητες των ειδών, το

ύψος της ποικιλίας, η ετικέτα, η εγγύηση, η συσκευασία, το service μετά την

πώληση, που αντιστοιχούν στην ωφέλεια του καταναλωτή. Η συνολική πρόσληψη

του καταναλωτή για το προϊόν επηρεάζεται από την διαμόρφωση του μείγματος

προϊόντος και συσχετίζεται με τις προσδοκίες για την πλήρωση αυτών των

ικανοποιήσεων. Πετυχημένο μείγμα προϊόντος ορίζεται αυτό ικανοποιεί

στοχοθετημένες ανάγκες μιας ορισμένης αγοράς- στόχου. Το μείγμα προϊόντος

περιγράφεται από το εύρος του, δηλαδή από το συνολικό αριθμό των γραμμών

προϊόντος της επιχείρησης. Γραμμή προϊόντος είναι μια ομάδα ομοειδών

προϊόντων, με ίδια φυσικά χαρακτηριστικά που ανήκουν στο ίδιο είδος.

Γραμμή προϊόντος είναι μία ομάδα ομοειδών προϊόντων με ίδια φυσικά

χαρακτηριστικά που ανήκουν στο ίδιο είδος, π.χ. αποσμητικά, κρέμες

ξυρίσματος, οδοντόκρεμες (καλλυντικά). Η ομαδοποίησή τους μπορεί να

βασίζεται στο παρόμοιο τρόπο διανομής τους, στις λειτουργίες που επιτελούν,

στην κατηγορία τιμής που ανήκουν, στις ομοιότητες παραγωγής χρησιμοτήτων.

Μία γραμμή προϊόντος χαρακτηρίζεται από το βάθος της, δλδ το συνολικό

αριθμό των προϊόντων όλων των κατηγοριών που την απαρτίζουν (ποικιλίες)

π.χ. σαμπουάν Χ1 100 γρ, σαμπουάν Χ2 300γρ. Η σχέση ανάμεσα στις

διάφορες γραμμές προϊόντων χαρακτηρίζεται από τη συνοχή, δλδ το βαθμό

που τα προϊόντα μοιάζουν μεταξύ τους.

Μεγάλο εύρος και βάθος σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει πολλές αγορές-

στόχους και ακολουθεί διαφοροποιημένο Μ δλδ για καθεμιά αναπτύσσει

διαφορετικό προϊόν.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ανάλογα με το εύρος, το βάθος και τη συνοχή η στρατηγική προϊόντος

μπορεί να είναι

• Εντατική ή πλήρους γραμμής – π.χ. η επιχείρηση πουλάει ηλεκτρικές οικιακές 

συσκευές όλων των ειδών σε μεγάλη ποικιλία

• Εντατική περιορισμένης γραμμής – π.χ. μια επιχείρηση η οποία πουλά 
συγκεκριμένες ηλεκτρικές συσκευές

• Εκλεκτική γραμμή προϊόντος – π.χ.  μόνο κλιματιστικά μηχανήματα

• Μονοπαραγωγής – π.χ. μόνο έναν τύπο πλυντηρίου πιάτων

12.Τι περιλαμβάνει η πολιτική 
μείγματος προϊόντος 
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Μια επιχείρηση μπορεί να διαθέτει μεγάλη ποικιλία
διαφοροποιημένων προϊόντων προς πώληση στους
πελάτες της, μέσα από πολλές γραμμές προϊόντος.
Το μείγμα όλων των διαθέσιμων προς πώληση
προϊόντων, όλων των κατηγοριών μιας επιχείρησης,
αποτελεί το άριστο μείγμα προϊόντος, το οποίο
περιγράφεται από το εύρος των γραμμών του
(Μάλλιαρης-Τσόγκας, 2008, σελ 165).

Με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των
πελατών της επιχείρησης Zara επιδιώκει να
διαμορφώσει ένα άριστο μείγμα προϊόντος το
οποίο και θα την οδηγήσει στην κερδοφορία.

Το μείγμα προϊόντος της Zara περιγράφεται από το
εύρος, δηλαδή από τον αριθμό των γραμμών
προϊόντος (product lines) της (Μάλλιαρης και
Τσόγκας, 2008, σελ.162-163).

Όσο μεγαλύτερο το εύρος και το βάθος, τόσο
περισσότερες αγορές στόχους έχει μια επιχείρηση.
Ανάλογα την συνοχή αλλά και το εύρος και το βάθος
η στρατηγική προϊόντος μπορεί να είναι
(Μάλλιαρης-Τσόγκας, 2008, σελ 165):

Εντατική πλήρους γραμμής, Εντατική
περιορισμένης γραμμής, Εκλεκτική γραμμή
προϊόντος, Μονοπαραγωγή.

Στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση Zara ακολουθεί εντατική στρατηγική 
προϊόντος πλήρους γραμμής. 

• Έχει μεγάλο εύρος προϊόντων και αυτό αποδεικνύεται από το πλήθος των 
γραμμών προϊόντων. 

• Έχει πέντε μεγάλες κατηγορίες (Γυναικεία, TRF, Ανδρικά και Παιδικά και Home). 
Με την κάθε μεγάλη κατηγορία να χωρίζεται σε διαφορετικές γραμμές προϊόντων. 
Για παράδειγμα τα Γυναικεία χωρίζονται: 

Για παράδειγμα, μία από τις γραμμές προϊόντων της Zara είναι τα παντελόνια. Η συγκεκριμένη

γραμμή έχει βάθος 5 και αποτελείται από:

➢ Παντελόνια με πιέτες

➢ Σωλήνας

➢ Leggings

➢ Παντελόνια Joggers

➢ Culottes
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διαχρονική εξέλιξη της 
τοποθέτησης της μάρκας 
Knorr, κυρίως την 
τελευταία 15ετία, 

Η εξέλιξη μπορεί να περιγραφεί ως μια

μετάβαση από την «νοστιμιά στο

μαγείρεμα» και «βοηθήματα στο

μαγείρεμα» προς «φυσική, σύγχρονη

διατροφή» και «υγεία στο σύγχρονο

τρόπο ζωής», «για χρήση όχι

αποκλειστικά στο σπίτι αλλά όπου

βρίσκεται ο καταναλωτής – γραφείο,

σχολείο κλπ», ακόμα και «λύσεις για τη

σύγχρονη διατροφή».

αντίστοιχη εξέλιξη του 
κοινού-στόχου 

Η εξέλιξη μπορεί να περιγραφεί ως διεύρυνση από τη

«νοικοκυρά» σε «όποιον ασχολείται με το μαγείρεμα (άνδρες,

νεαρά άτομα, φοιτητές, κλπ)», σε «όποιον δεν έχει χρόνο αλλά

ενδιαφέρεται για καλή διατροφή», «οικογένειες, παιδιά,

αθλούμενοι, νέοι, κλπ». οι φοιτητές μπορούν αν κάνουν μια

αναφορά στα διάφορα κριτήρια τμηματοποίησης που

περιγράφουν αυτή τη διεύρυνση (δημογραφικά – φύλλο, ηλικία,

οικογενειακή κατάσταση), ψυχογραφικά (τρόπος ζωής, εργασίας

και διατροφής), και συμπεριφοράς (τρόπος και τόπος χρήσης και

κατανάλωσης).

εξέλιξη του μείγματος προϊόντος 
της μάρκας

Η εξέλιξη της μάρκας είναι καθαρά μια διεύρυνση των 

γραμμών προϊόντων της (μεγαλύτερο εύρος) με την 

είσοδό της σε νέες κατηγορίες προϊόντων (σαλάτες, 

σάλτσες,  ροφήματα, κοκ), μια μεγαλύτερη ποικιλία 

(μεγαλύτερο βάθος – διάφορα μυρωδικά, ποικιλία 

σαλατών, κοκ), με μια συνοχή που βασίζεται στα νόστιμα, 

υγιεινά συστατικά σε συνδυασμό με εύκολη χρήση, 

«λύσεις για τη σύγχρονη διατροφή». Δεν υπάρχουν 

ακριβή στοιχεία για να χαρακτηριστεί η στρατηγική 

προϊόντος, αλλά τείνει να εμφανιστεί ως «εντατική 

περιορισμένης έως πλήρους γραμμής».



13. Προσδιορίστε το εύρος και τη συνοχή του μείγματος 
προϊόντος της επιχείρησης. Επιλέξτε μία γραμμή 
προϊόντος και αναφέρετε το βάθος της. Προσδιορίστε τη 
στρατηγική προϊόντος που εφαρμόζει η ΙΚΕΑ με βάση το 
εύρος, το βάθος και τη συνοχή των προϊόντων που 
παρέχει. 

• Στην προκειμένη περίπτωση για την εταιρεία ΙΚΕΑ: Η σειρά
προϊόντων του ΙΚΕΑ είναι μεγάλη. Προωθεί περισσότερα από 9500
προϊόντα από τα καταστήματά της, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για
να παρέχουν μια μοναδική εμπειρία αγορών. Η IKEA απευθύνεται
κυρίως στη μεσαία τάξη. Ωστόσο, χρησιμοποίησε μοναδικές και
καινοτόμες μεθόδους για την προώθηση της μάρκας- επωνυμίας
της και για να αυξήσει την παρουσία της στην αγορά και την
πελατειακή της βάση. Η γκάμα των προϊόντων που πωλούνται από
το IKEA είναι αρκετά μεγάλη. Αυτή περιλαμβάνει σχεδόν όλα όσα
απαιτεί ένα σπίτι. Εκτός από το να είναι ευρύ από την άποψη της
λειτουργίας, η γκάμα των προϊόντων είναι επίσης μεγάλη όσον
αφορά τα στυλ. Πέρα από τους διάφορους τύπους προϊόντων
επίπλωσης για το σπίτι, διαθέτει μια εξίσου μεγάλη ποικιλία στυλ
ειδών διακόσμησης και διάφορα άλλα υλικά για την οικογένεια, το
παιδί, τον μαθητή, τον επαγγελματία. Τα προϊόντα αυτά
επικεντρώνονται κυρίως στις προτιμήσεις και τις ανάγκες των
πελατών. Έτσι, η σειρά προϊόντων διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η
IKEA φέρνει τα προϊόντα της στην τοπική αγορά αφού ερευνήσει τις
τοπικές κουλτούρες και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων.

• Υπάρχουν προϊόντα για κάθε είδος πελάτη στα καταστήματα IKEA
από τον ρομαντικό έως τον μινιμαλιστικό. Ανεξάρτητα από το στυλ
που προτιμά κανείς, υπάρχει πάντα κάτι που ταιριάζει με τις
προτιμήσεις του πελάτη στο IKEA. Ενώ προϊόντα καλής ποιότητας
βρίσκονται στην αγορά για υψηλές τιμές γενικά, στο IKEA τέτοια
προϊόντα μπορεί να είναι διαθέσιμα σε οικονομικά χαμηλές τιμές.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη
είναι φθηνής ποιότητας. Η IKEA βασίζεται στην καινοτομία
σχεδιασμού για να φέρει στην αγορά και τα καταστήματά της μόνο
εξαιρετική ποιότητα και όμορφα σχέδια. Έχει αναπτύξει οικονομικά
αποδοτικές και καινοτόμες μεθόδους για να ανταποκριθεί στις
προσδοκίες του αγοραστικού κοινού για την τιμή και την ποιότητα
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Το ευρύ φάσμα προϊόντων της περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
κατηγορίες προϊόντων: 

Με βάση τα ανωτέρω, η ΙΚΕΑ έχει μεγάλο εύρος προιόντων,

δηλαδή μεγάλο αριθμό από διαφορετικές σειρές προιόντων- είκοσι

κατηγορίες ειδών. Οι γραμμές αυτές, περιλαμβάνουν

υποκατηγορίες προιόντων, που έχουν μεταξύ τους πολλά κοινά

στοιχείαομοιότητες, αφού σχεδόν όλα τα είδη έχουν ως επίκεντρο

το σπίτι, την οικογένεια, το έπιπλο και γενικά τη διακόσμηση, την

ευκολία, το μοντέρνο στιλ και την καλυτέρευση της ζωής στο σπίτι.

Συνεπώς το μείγμα προϊόντος της ΙΚΕΑ εμφανίζει μεγάλη συνοχή.



• Για ανάλυση επιλέγεται η γραμμή προιόντων – ΠΑΙΔΙΚΟ
ΙΚΕΑ-. Σ τη γραμμή αυτή υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες
προιόντων, που διακρίνονται 1. Είδη για βρέφη 0-3 ετών,
2.για παιδιά 3-7 ετών και 3. Για παιδιά 8-12 ετών. Άρα το
βάθος της γραμμής είναι τρία (3). Συνεπώς, η σειρά ΠΑΙΔΙΚΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ- απευθύνεται σε παιδιά από 0 έως 12 ετών και
παράλληλα εξειδικεύεται σε υποκατηγορίες για να διευκολύνει
τον πελάτη να βρίσκει αυτό που αναζητά, με βάση
συγκεκριμένα κριτήρια, εδώ η ηλικία του παιδιού.
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Αναφορικά με τη στρατηγική μείγματος προϊόντος, η ΙΚΕΑ φαίνεται

να εφαρμόζει ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΗΣ. Η επιχείρηση

πουλάει έπιπλα και είδη για το σπίτι , που εντάσσονται σε όλες τις

κατηγορίες, τα στιλ, σχέδια, χρώματα και διαφορετικά μεγέθη –

διαστάσεις, κ.ο.κ., δηλαδή έχει πολλούς κωδικούς, μεγάλη ποικιλία

και κάλυψη όλων των προτιμήσεων για τα είδη της. Η

συγκεκριμένη στρατηγική αποτυπώνεται στο μεγάλο εύρος και

βάθος της, κάτι που σημαίνει ότι έχει πολλές αγορές- κοινά-

στόχους, όπως π.χ. νεανικό κοινό, οικογένειες, παιδιά, φοιτητές,

μαθητές, νοικοκυρές, κ.α., για κάθε μία από τις οποίες αναπτύσσει

και διαφορετικά προιόντα. Π.χ. παιδικό δωμάτιο, επαγγελματικό

γραφείο, κουζίνα, βρεφικά και νεανικά έπιπλα, είδη για

επαγγελματικούς χώρους, κ.ο.κ.



14. ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 
διανομής

Αναφέρεται στον αριθμό και το τύπο των μεσαζόντων που
χρησιμοποιούνται για τη διανομή ενός προϊόντος. Ο βαθμός έντασης
μπορεί να είναι

• Εντατική διανομή, όπου στόχος είναι η διανομή του προϊόντος από
κάθε διαθέσιμο μεσάζοντα με παρουσία του προϊόντος δλδ σε όλα
τα δυνατά σημεία πώλησης. Έτσι επιτυγχάνεται η πλήρης
γεωγραφική κάλυψη και η μέγιστη δυνατή έκθεση του προϊόντος.
Χρησιμοποιείται κυρίως για προϊόντα ευκολίας, χαμηλής τιμής στα
οποία ο ανταγωνισμός είναι οξύς και ο βαθμός πίστης στη μάρκα
χαμηλός.

• Επιλεκτική διανομή. Οι μεσάζοντες περιορίζονται σε μερικούς ανά
περιοχή. Ο περιορισμός γίνεται είτε γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί
μεσάζοντες, είτε γιατί οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να ψάξουν
περισσότερο, να καλύψουν αποστάσεις για να αγοράσουν το
προϊόν. Την επιλεκτική διανομή υποστηρίζουν και οι λιανέμποροι
γιατί τους εξασφαλίζει έναν ελάχιστον αριθμό πωλήσεων, ειδικά
όταν το προϊόν είναι επιτυχημένο. Χρησιμοποιείται για προϊόντα
επιλογής, όπως διαρκή καταναλωτικά αγαθά, επώνυμα ρούχα,
οργανωμένες εκδρομές.

• Αποκλειστική διανομή. Επιλεγμένα μέλη του καναλιού αποκτούν
αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης συνήθως μέσα σε μία
γεωγραφική περιοχή. Η αποκλειστικότητα δίνεται ως ισχυρό
κίνητρο που κάνει το λιανέμπορο να ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για το
προϊόν.
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15. Στρατηγικές ώθησης και 
έλξης
• Το πρώτο θέμα που πρέπει να αποφασίσει η επιχείρηση σε ό,τι

αφορά τη στρατηγική διανομής είναι αν θα ακολουθήσει
στρατηγική ώθησης ή έλξης.

• Η έλξη του προϊόντος μέσω ενός καναλιού στηρίζεται στην
ανάπτυξη και ενεργοποίηση της ζήτησης ανάμεσα στους
καταναλωτές (κυρίως μέσω της διαφήμισης), οι οποίοι με τη σειρά
τους ασκούν πιέσεις στους λιανέμπορους για την αποθήκευση και
τη τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια τους σε επαρκείς
ποσότητες. Η ώθηση συνίσταται στη συγκέντρωση των
προωθητικών ενεργειών και προσπαθειών στους μεσάζοντες
(μέσω ειδικών προσφορών και εκπτώσεων) οι οποίοι έχοντας το
κίνητρο προσπαθούν να σπρώξουν το προϊόν στο τελικό
καταναλωτή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ-JUNE 2021    vicky.eclass4u@gmail.com 30



Μελέτη Περίπτωση της ΑΒ 
ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ,

• η στρατηγική που εφαρμόζει η επιχείρηση είναι δυο επιπέδων.
Στρατηγική έλξης με έντονη προβολή στα τηλεοπτικά μέσα και στο
διαδίκτυο έτσι ώστε να δημιουργεί ζήτηση απευθείας από τον πελάτη.
Επιπλέον εφαρμόζει στρατηγική ώθησης για τα κανάλια διανομής
προσφέροντας τους αυξανόμενη προμήθεια ανάλογα με το ύψος των
πωλήσεων.

• Η ένταση της διανομής είναι υψηλή, πρόκειται δηλαδή για εντατική
διανομή, ενώ στις αγορές του εξωτερικού που εξυπηρετεί συνεργάζεται με
τοπικούς εμπορικούς αντιπροσώπους.

• Για κάποια σούπερ μάρκετ η εταιρεία έχει επιλέξει την άμεση διανομή με
ιδιόκτητα φορτηγά, ενώ για πιο μακρινές γεωγραφικές περιοχές συνεργάζεται
με εταιρεία logistics.
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Το μείγμα προβολής καθορίζει τις επικοινωνίες μάρκετινγκ μιας επιχείρησης και

περιλαμβάνει κάποιο συνδυασμό των παρακάτω ειδών προβολής για την

επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων: διαφήμιση, πωλήσεις μέσω

προσωπικών επαφών, απευθείας μάρκετινγκ, προσφορές και δωρεάν προβολή .

ΜΕΣΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ: Επισκέψεις στον τελικό πελάτη., Επισκέψεις στα κανάλια

διανομής., Παρουσιάσεις σε ομάδες πελατών., Τηλεφωνική Πώληση

❑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Δελτία Τύπου, Συνεντεύξεις τύπου, Διοργάνωση

Εκδηλώσεων, Περιοδικά Εταιρείας, Ενημερωτικά Φυλλάδια, Φιλανθρωπίες,

Χορηγίες

❑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Τηλεοπτική, Ραδιοφωνική. Στον Τύπο (περιοδικά-εφημερίδες),

Υπαίθρια (Outdoor), Στα μέσα μαζικής μεταφοράς (π.χ. Metro), Ταχυδρομική.,

Κινηματογραφική, Διαδικτυακή., Σε ειδικά έντυπα (π.χ. Χρυσός Οδηγός)

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Α) Καταναλωτική

Διαγωνισμοί, Δώρα, Δωρεάν Δείγματα, Κουπόνια έκπτωσης, Ειδικές προσφορές

(στα 2 το 1 δώρο), Κατάλογοι προϊόντων, Επιδείξεις (happenings-shows),

Δημιουργία members’ club

Β) Εμπορική

Εκπτώσεις – πίστωση, Διαγωνισμοί στόχων, Συνεργατική διαφήμιση ,Προβολή

στο σημείο πώλησης, Προωθητικό υλικό στο σημείο πώλησης, Εκπαίδευση

προσωπικού, Συμμετοχή σε εκθέσεις .

16. Τι γνωρίζετε για το μείγμα προβολής μιας 
επιχείρησης; 
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ΩΘΗΣΗΣ (PUSH): ο πωλητής της εταιρείας προωθεί το προϊόν στα μέλη του καναλιού

διανομής , τα οποία με την σειρά τους το προβάλλουν και προωθούν μέχρι τον τελικό

καταναλωτή.

- προσωπική πώληση, business to business advertising, χορηγίες επαγγελματικών

εκδηλώσεων, εμπορικές εκθέσεις (trade promotions), κίνητρα στα μέλη του καναλιού διανομής

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

2. ΕΛΞΗΣ (PULL): στόχος είναι να δημιουργηθεί επώνυμη ζήτηση για την μάρκα από τον

τελικό καταναλωτή. Τα κανάλια διανομής ανταποκρινόμενα στην ζήτηση του προϊόντος θα

προμηθευτούν το προϊόν. - Διαφήμιση στα ΜΜΕ.,- Καταναλωτική προώθηση πωλήσεων.,-

Χορηγίες γενικού ενδιαφέροντος.

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Συνδυασμός Στρατηγικών Push και Pull. Ανάλογα με τον προϋπολογισμό της προβολής έχουμε

τη στρατηγική:

• Push/Pull όπου οι πλειοψηφία των δαπανών πηγαίνει στο Push,

• Pull/Push όπου οι πλειοψηφία των δαπανών πηγαίνει στο Pull.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΩΘΗΣΗΣ

• Κοινό στόχος είναι τα κανάλια διανομής.

• Η έμφαση δίνεται στην προσωπική πώληση.

• Το προϊόν βρίσκεται στο στάδιο εισαγωγής του κύκλου ζωής.

• Διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός προσήλωσης στην μάρκα.

• Η επιλογή της μάρκας ολοκληρώνεται στο σημείο της πώλησης.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ

• Κοινό στόχος είναι ο τελικός καταναλωτής

• Η έμφαση δίνεται στην διαφήμιση.

• Δυνατότητες επίτευξης υψηλού βαθμού προσήλωσης στην μάρκα.

• Υπάρχει σαφής διαφοροποίηση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την μάρκα.

• Η μάρκα επιλέγεται πριν από την επίσκεψη στο σημείο πώλησης.

17. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ



Για την ΑΒ ΧΥΜΟΙ ΑΕ η 
προβολή 

• αποτελεί σημαντικό παράγοντα της συνολικής της επιτυχίας. Στο
πλαίσιο της διαμόρφωσης του μείγματος προβολής της έχει
συνδυάσει διαφημιστικά μηνύματα στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο
ώστε να αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας και να παρακινεί
για συχνές αγορές. Με δελτία τύπου σε οικονομικές εφημερίδες και με
αναρτήσεις στο διαδίκτυο ενημερώνει για την εισαγωγή νέων
προϊόντων στην αγορά. Τέλος, οικοδομεί την εταιρική της εικόνα με μια
άρτια ενημερωμένη ιστοσελίδα και banners σε ιστότοπους με
περιεχόμενο σχετικό με τη διατροφή.

• ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

• Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η ΑΒ ΧΥΜΟΙ ΑΕ χορηγεί τόνους
χυμού στα παιδικά χωριά SOS, ενώ κάθε χρόνο κληρώνει δυο
υποτροφίες για μαθητές της τρίτης Λυκείου της περιοχής της
Στερεάς Ελλάδας, κερδίζοντας την αποδοχή της ευρείας κοινής
γνώμης.

• Τέλος, εφαρμόζει συστηματικά πρόγραμμα προώθησης πωλήσεων
με διανομή εκπτωτικών κουπονιών σε καταναλωτές στα σούπερ
μάρκετ. Επίσης στο πλαίσιο εμπορικής προώθησης πωλήσεων
διοργανώνει διαγωνισμό για τα μέλη του καναλιού διανομής,
δίνοντας στον πρώτο σε πωλήσεις μεσάζοντα επιπλέον έκπτωση
5%.

• Όλα τα παραπάνω στοιχεία του μείγματος προβολής
αποτυπώνουν και την κατεύθυνση μάρκετινγκ που ακολουθεί
η ΑΒ ΧΥΜΟΙ ΑΕ, η οποία προσανατολίζεται με γνώμονα τις
ανάγκες και προσδοκίες του πελάτη. Για την ικανοποίηση
αυτών των αναγκών ανανεώνει και την καμπάνια προβολής
κάθε χρόνο, επικαιροποιώντας τα μηνύματα της και
ενισχύοντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα με την
διεύρυνση της μάρκας σε όλη την Ελλάδα.
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18. Τι σημαίνει ΜΕΙΓΜΑ ΤΙΜΗΣ και τι είναι η τιμολογιακή 
πολιτική ;

• Το Μείγμα Τιμολόγησης περιλαμβάνει το ύψος των τιμών, τη 
διαφοροποίησή τους, τις εκπτώσεις, τη ψυχολογική τιμολόγηση και τους 
όρους πληρωμής. 

• Αφορά την κατάλληλη τιμή που δέχεται να πληρώσει η αγορά-στόχος σε 
σχέση με την ωφέλεια που προσδοκά να αποκομίσει από τη χρήση του 
προϊόντος.

• Οι τιμές στη πλειοψηφία των καταναλωτικών προϊόντων είναι 
προκαθορισμένες για όλους τους πιθανούς αγοραστές. 

• Οι αποφάσεις για τον καθορισμό της τιμής λαμβάνονται μέσα από μία 
διαδικασία εξισορρόπησης όχι μόνο των αλληλοσυγκρουόμενων αναγκών 
και απαιτήσεων πωλητών και αγοραστών αλλά και της αγοράς, του 
ανταγωνισμού και του συνολικού περιβάλλοντος όπου λαμβάνει χώρα η 
συναλλαγή. 
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Ανταγωνισμός. Όταν μια επιχείρηση μελετά τη τιμολογιακή της πολιτική κινείται ανάμεσα σε δύο ακραίες

τιμές, από τη μία η ζήτηση από τους αγοραστές και οι οικονομικές τους δυνατότητες καθορίζουν το

ανώτερο όριο κι από την άλλη το ύψος του κόστους θέτει το χαμηλότερο. Η συμπεριφορά των

αγοραστών. Οι αγοραστές δίνουν κάποια αξία που αντικατοπτρίζεται στη τιμή που πληρώνουν για να

αποκτήσουν ένα αγαθό. Το ύψος της τιμής που είναι προετοιμασμένοι να πληρώσουν εξαρτάται από την

αξία που έχουν τα οφέλη από τη χρήση του προϊόντος. Σε μερικές περιπτώσεις τα οφέλη προσδιορίζονται

εύκολα γιατί αποτελούν μία άμεση αποτίμηση του κόστους διαβίωσης (πχ προτιμά το βενζινάδικο με τις

χαμηλότερες τιμές).

Το οικονομικό κλίμα. Οι κυβερνητικές οικονομικές πολιτικές και οι οικονομικές συνθήκες επιδρούν στη

τιμολογιακή στρατηγική μίας επιχείρησης, π.χ. το ύψος του ΦΠΑ επιδρά στην τελική τιμή , όπως και άλλες

μορφές φορολογίας

Η νομοθεσία. Η αρνητική πλευρά της ύπαρξης νόμων είναι ότι στερούν από την επιχείρηση την απόλυτη

ελευθερία των ενεργειών. Η θετική τους πλευρά είναι ότι απαλλάσσουν την επιχείρηση από το πρόβλημα

του καθορισμού της τιμής και τον πειρασμό ενός πολέμου τιμών.

Οι στόχοι τιμολόγησης. Συνδέονται με τους στόχους των 3 υπολοίπων στοιχείων του μείγματος Μ και

τους συνολικούς στόχους της επιχείρησης.

Τα υπόλοιπα στοιχεία του μείγματος Μ. Η τιμολόγηση πρέπει να αποφασίζεται αφού έχουν καθοριστεί

και τα υπόλοιπα στοιχεία του μείγματος Μ. Σε ό,τι αφορά το προϊόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κύκλος

ζωής τόσο του προϊόντος όσο και του κλάδου. Σε ό,τι αφορά τη διανομή θα πρέπει να τονιστεί ότι η τελική

τιμή είναι το άθροισμα της τιμής που ζητάει ο παραγωγός, του κόστους λειτουργίας των μεσαζόντων και

του επιθυμητού ποσοστού κέρδους αυτών. Αν η τιμή θεωρείται υψηλή από τον καταναλωτή τότε θα πρέπει

να αναζητηθούν λύσεις που θα αναφέρονται στα στοιχεία του κόστους σε σχέση με τα οφέλη του

προϊόντος. Τέλος σε ότι αφορά τη προβολή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η στρατηγική που

ακολουθείται (έλξης, ώθησης).

Το κόστος του προϊόντος. Η επιχείρηση τουλάχιστον μακροχρόνια θα πρέπει να καλύψει το κόστος της

για να επιβιώσει.

Τιμολόγηση με βάση τη ζήτηση 

�Καθορισμός τιμής με βάση την αντιλαμβανόμενη από τον καταναλωτή αξία του 

προϊόντος – προσανατολισμός στον καταναλωτή

Όταν η προσέγγιση γίνεται με βάση τη ζήτηση, τότε οι πολιτικές μπορεί να είναι 

α)  διείσδυσης (νέο προϊόν εμφανίζεται με χαμηλή τιμή για να διεισδύσει στην αγορά. 

Ζητούμενο είναι ο μαζικός αντίκτυπος και η αποθάρρυνση ανταγωνιστών να εισέλθουν 

στην ίδια αγορά), 

β) ξαφρίσματος (νέο προϊόν εμφανίζεται με υψηλή τιμή και απευθύνεται σε αγοραστές 

που δεν είναι ευαίσθητοι στη τιμή. Σταδιακά η τιμή μειώνεται κι έτσι έλκεται στο προϊόν 

το αμέσως περισσότερο ευαίσθητο τμήμα, 

γ) γοήτρου (υψηλή τιμή για προσέλκυση αγοραστών που θέλουν προϊόντα γοήτρου), δ) 

ψυχολογική τιμολόγηση, δλδ καθορίζεται η τιμή κατά τρόπο ψυχολογικά ελκυστικό για το 

κοινό-στόχο 9,99 αντί για 10), 

ε) αύξηση της ζήτησης (ή διαφορική τιμολόγηση) εφαρμόζεται κυρίως στις υπηρεσίες 

(ταξίδια, διακοπές). Παραλλαγή της είναι η πολική των εκπτώσεων. Οι εταιρείες κάνουν 

εκπτώσεις σε διάφορες περιπτώσεις, όπως σε αγορές μεγάλων ποσοτήτων, με άμεση 

εξόφληση, προς μέλη του καναλιού διανομής που καλύπτουν επιπλέον λειτουργίες του Μ. 

Ακόμα διαφορική τιμολόγηση θεωρούνται τα κίνητρα προς τους πελάτες για να 

συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ένα προϊόν π.χ. αεροπορική εταιρεία μέσω «μιλίων σε 

πτήση» δίνουν κίνητρα στους πελάτες 
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ΤΟΜΟΣ Β

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ
1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3. ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

5. ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

6. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ-ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 
3, σελ.94)

7. ΕΙΔΗ ΜΑΘΗΣΗΣ

8. ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

9. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ

10. ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ FISHBEIN
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Η συμπεριφορά του καταναλωτή είναι μια σύνθετη και πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία αφορά:

Πνευματικές και φυσικές ενέργειες (συμπεριφορά) καταναλωτή που συμπεριλαμβάνουν κίνητρα, αιτίες

συμπεριφοράς ασχέτως προσανατολισμού, αγοράς , χρήσης, διατήρησης και διάθεσης αγαθών –

υπηρεσιών προμηθευόμενων από την ελεύθερη αγορά , το δημόσιο τομέα, την οικογενειακή παραγωγή ,

οι οποίες οδηγούν στην επίτευξη καταναλωτικών σκοπών και αξιών , και με τον τρόπο αυτό , στην

ικανοποίηση.

Αναφέρετε συνοπτικά τις τέσσερις (4) κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν τον 

καταναλωτή και τη συμπεριφορά του. Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι επηρεάζουν την 

κατανάλωση πλαστικής σακούλας των καταναλωτών στην Ελλάδα και με ποιον τρόπο; 

Αναφέρατε τουλάχιστον έναν παράγοντα από καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες 
παραγόντων

Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να δεχθούμε πως η κατανάλωση πλαστικής σακούλας

επηρεάζεται:

✓ Από την κυρίαρχη κουλτούρα (πολιτισμικός παράγοντας), σύμφωνα με την οποία

η παροχή πλαστικής σακούλας ήταν μέρος της ποιότητας μιας υπηρεσίας και

πρέπει να παρέχεται δωρεάν. Ενδεικτική ήταν και η πρακτική των περισσότερων

σουπερμάρκετ, όπου ο καταναλωτής μπορεί να πάρει όσες πλαστικές σακούλες

επιθυμεί.

✓ Από τις ομάδες αναφοράς (κοινωνικοί παράγοντες). Τα τελευταία χρόνια

παρατηρείται αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μιας μερίδας

Ελλήνων καταναλωτών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αναφέρουμε ότι ένα τμήμα

καταναλωτών, οι οποίοι καταναλώνουν μεγάλο αριθμό πλαστικών σακουλών,

θέλουν να αλλάξουν συμπεριφορά, επομένως έχουμε την επίδραση της ομάδας

αποκήρυξης.

✓ Από την ηλικία (προσωπικοί παράγοντες). Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι

οι νέοι ηλιακά καταναλωτές είναι περισσότερο ενημερωμένοι για το θέμα της

κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος και είναι πιο θετικοί

στην χρήση της επαναχρησιμοποιούμενης σακούλας.

Η στάση των καταναλωτών απέναντι στην περιβαλλοντική προστασία (ψυχολογικοί
παράγοντες). Οι καταναλωτές που είναι ευαισθητοποιημένοι χρησιμοποιούν
λιγότερες πλαστικές σακούλες.

19. Ποιες είναι οι βασικές επιδράσεις που 
δέχεται ο καταναλωτής κατά την αγοραστική 

διαδικασία; 
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20. Ποιοι είναι οι αγοραστικοί ρόλοι του 
καταναλωτή;

• Αγοραστικοί ρόλοι του καταναλωτή

• Διακρίνονται έξι βασικοί ρόλοι που αναλαμβάνονται από τα μέλη

μιας οικογένειας ή ομάδας, από ένα άτομο ή από διάφορα

πρόσωπα:

• Ο φύλακας. Αυτός που έχει την πρωτοβουλία, ο εισηγητής της

αγοράς του προϊόντος. Αυτός που έχει πρώτος την ιδέα. Ο

επηρεάζων. Αυτός που επηρεάζει την απόφαση αγοράς και του

οποίου η γνώμη, οι γνώσεις, οι απόψεις και οι συμβουλές ζητούνται

από αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Μπορεί να είναι φυσικό

πρόσωπο ή ειδικοί οργανισμοί (προστασίας καταναλωτών) ή ακόμα

και ειδικές επαγγελματικές εκδόσεις (ειδικά περιοδικά). Ο

αποφασίζων. Αυτός που παίρνει την τελική απόφαση. Το

πρόσωπο με την οικονομική ικανότητα και δύναμη επιβολής της

επιλογής του για το είδος, το χρόνο και τον τόπο αγοράς του

προϊόντος. Ο αγοραστής. Αυτός που προβαίνει στην αγορά του

προϊόντος. Θα επισκεφτεί το κατάστημα ή θα καλέσει τον

προμηθευτή στο σπίτι ή στον επαγγελματικό του χώρο και θα

πληρώσει το συνολικό κόστος της αγοράς. Ο χρήστης ή οι

χρήστες. Αυτός ή αυτοί που θα χρησιμοποιήσουν τελικά το αγαθό ή

την υπηρεσία που επιλέχθηκε. Ο αξιολογητής. Αυτός που

προσδιορίζει το βαθμό ικανοποίησης μετά την αγορά δίνοντας τη

γνώμη του για την καταλληλότητα ή όχι του προϊόντος ή της υπη-

ρεσίας.
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Η αγοραστική διαδικασία διαφέρει ανάλογα με το βαθμό ανάμειξης του καταναλωτή στην προσπάθεια της

καλύτερης επιλογής. Η έννοια της συμμετοχής του καταναλωτή στην αγοραστική διαδικασία= Γενικά,

ο βαθμός της συμμετοχής του καταναλωτή διαφέρει, ανάλογα με το πόσο το προϊόν:

• είναι σημαντικό για την αυτό-εκτίμηση του καταναλωτή, λόγω της συμβολικής του σημασίας

• είναι σημαντικό λόγω της λειτουργικής του σημασίας

• μπορεί να προξενήσει ισχυρές στάσεις και προτιμήσεις

• παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις διάφορες μάρκες που εξαρτούν την αυτό-

αναγνώριση και τις ισχυρές προτιμήσεις

• έχει συγκινησιακή φόρτιση

Ως συμμετοχή του καταναλωτή ορίζεται το ενδιαφέρον και η ενασχόλησή του στην αγοραστική

διαδικασία η οποία ενεργοποιείται από την ανάγκη για να εξετάσει μια ιδιαίτερη αγορά.

Επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων= Αποτελεί την πιο απλή διαδικασία λήψης απόφασης καθώς ουσιαστικά

δεν υπάρχει τυπική διαδικασία απόφασης. Ο καταναλωτής αποφασίζει γρήγορα χωρίς πολύ σκέψη, τις

περισσότερες φορές με παρορμητικό τρόπο. Αυτές οι από συνήθεια αγοραστικές συμπεριφορές (ρουτίνας)

δένουν τον καταναλωτή με το προϊόν και την εταιρεία και τον καθιστούν ένα «πιστό» πελάτη τους. Οι

συνηθισμένες αποφάσεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: στις αποφάσεις με εμπιστοσύνη στην μάρκα,

και στις αποφάσεις για επαναλαμβανόμενες αγορές=

Εμπιστοσύνη στην μάρκα: Ο καταναλωτής κατέληξε στο παρελθόν μετά από πολλή έρευνα και έντονο

προσωπικό ενδιαφέρον, στην επιλογή ενός προϊόντος (π.χ. σαπούνι).

Επαναλαμβανόμενη αγορά: Ο καταναλωτής αγοράζει π.χ σαπούνι για να ικανοποιήσει τις ανάγκες

καθαριότητας. Αγοράζει ένα συγκεκριμένο είδος, πιστεύοντας ότι όλα τα σαπούνια κάνουν την ίδια ακριβώς

δουλειά.

Επίλυση περιορισμένου προβλήματος= Εφαρμόζεται από καταναλωτές σε περιπτώσεις ακριβότερων αγορών,

για προϊόντα τα οποία αγοράζονται σε αραιά χρονικά διαστήματα. Ο καταναλωτής θα ανταποκριθεί σε ένα

εξωτερικό ερέθισμα (τιμή, ευκολίες πληρωμής) θα ήθελε όμως να γνωρίζει σε τι διαφέρει το νέο προϊόν από τα

άλλα. Για το λόγο αυτό, θα ερευνήσει σε άλλα καταστήματα για να πληροφορηθεί τι κυκλοφορεί στην αγορά.

Περιορισμένη επίλυση προβλήματος συμβαίνει επίσης και για ψυχολογικούς λόγους. Ο καταναλωτής έχει

βαρεθεί ένα προϊόν και ζητά να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο. Στην περίπτωση αυτή ξεκινά η διαδικασία

αξιολόγησης νεότερων ή καινοτόμων προϊόντων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ =laptop. Smartphone, ηλεκτρικές συσκευές.

Εκτεταμένη λήψη αποφάσεων= Εφαρμόζεται από καταναλωτές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του

προϊόντος που θα ικανοποιήσει την ανάγκη τους. Αφορά κυρίως ακριβά προϊόντα που αγοράζονται πολύ αραιά

και είναι «ψηλού κινδύνου» (σπίτι, αυτοκίνητα, σκάφος). Ο καταναλωτής αφιερώνει πολύ χρόνο για τη συλλογή

των απαραίτητων πληροφοριών που θα τον οδηγήσουν στην αρχή σε κάποια γνώμη σχετικά με το προϊόν.

21. Τι υποστηρίζει η θεωρία της συμμετοχής –
ανάμιξης και ποια είναι τα αγοραστικά προβλήματα
με τα οποία σχετίζεται;
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Το παρακάτω υπόδειγμα αγοραστικής διαδικασίας πέντε σταδίων δείχνει

αναλυτικότερα τη σειρά με την οποία ενεργεί ο καταναλωτής

προκειμένου να λύσει το πρόβλημα του και ιδιαίτερα όταν αυτό είναι

πολύπλοκο και απαιτεί μεγάλη συμμετοχή

Αναλυτικά τα πέντε στάδια της διαδικασίας αγοραστικής απόφασης είναι

:

1ο στάδιο: Αναγνώριση της ανάγκης

Η διαδικασία της αγοράς αρχίζει όταν ο καταναλωτής αναγνωρίσει την

ύπαρξη ανικανοποίητης ανάγκης. Η αναγνώριση της ανάγκης

προκαλείται από κάποιο εσωτερικό ή εξωτερικό ερέθισμα, το οποίο του

αποκαλύπτει ότι υπάρχει διάφορα ανάμεσα στην πραγματική/σημερινή

κατάσταση του και σε μια κατάσταση που επιθυμεί να φτάσει.

2ο στάδιο: Αναζήτηση σχετικής πληροφόρησης

Μετά την αναγνώριση της συγκεκριμένης ανάγκης, ο καταναλωτής θα

αναζητήσει την κατάλληλη, επαρκή και κατά το δυνατόν πληρέστερη

πληροφόρηση από το περιβάλλον του για να πάρει την ορθολογικότερη

αγοραστική απόφαση. Κάποιοι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν μεγάλη

προηγουμένη εμπειρία από ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών,

μπορεί να έχουν συσσωρευμένη πληροφόρηση στο μυαλό τους,

ιδιαίτερα για συνηθισμένες καθημερινές αγοραστικές αποφάσεις, την

οποία θα ενεργοποιήσουν αμέσως (εσωτερική έρευνα).

3ο στάδιο: αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων

Αφού ο καταναλωτής αποκτήσει, από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές,

τον απαιτούμενο αριθμό και ποιότητα πληροφοριών, ξεκινά τη διαδικασία

αξιολόγησης με κριτήρια ,σκοπεύοντας σε κάποια συνειδητή και λογική

ιεράρχηση. Η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων γίνεται με βάση τις

συνέπειες που ο καταναλωτής πιστεύει ότι θα έχει από την αγορά και τη

χρήση του προϊόντος. Οι αντιλήψεις που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής

κατά την αξιολόγηση συνιστούν κριτήρια επιλογής.

22. Τι περιλαμβάνει η αγοραστική 
διαδικασία; 
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4ο στάδιο: Απόφαση αγοράς

Η πράξη της αγοράς καθορίζεται από την πρόθεση του καταναλωτή να

προβεί σ' αυτήν, αφού συγκεντρώσει τις απαραίτητες γνώσεις για το

προϊόν, προσδιορίσει τα κριτήρια επιλογής του και αξιολογήσει τις

εναλλακτικές λύσεις. Σε περίπτωση που καμία από τις εναλλακτικές

λύσεις δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του, η ιδέα της αγοράς απορρίπτεται.

Αν η αβεβαιότητα παραμείνει και δεν υπάρχει πίεση για άμεση αγορά, ο

καταναλωτής θα αναζητήσει πρόσθετη πληροφόρηση

Στην περίπτωση που ο καταναλωτής καταλήξει τελικά στην αγορά

κάποιου προϊόντος , θα επιλέξει αυτό που θα συγκεντρώνει τα

περισσότερα θετικά στοιχεία στην αξιολόγηση. Ωστόσο, τρεις

παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την πρόθεση για αγορά και την

τελική απόφαση για αγορά. .

Οι παράγοντες αυτοί είναι:

Η στάση (συμπεριφορά) των άλλων καταναλωτών

Ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος

Οι απρόβλεπτοι παράγοντες.

Ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος μπορεί επίσης να επηρεάσει την αγορά,

προκαλώντας την αναβολή ή την απόρριψη της πρόθεσης για αγορά. Ο

βαθμός του αναλαμβανομένου κινδύνου εξαρτάται από: τον αριθμό των

εναλλακτικών λύσεων που έχει ο καταναλωτής , την ισότητα τους ,τη

σημασία τους , την ομοιότητα τους. Όσο πιο σημαντική είναι μια

επιλογή για τον καταναλωτή (αγορά ενός ακριβού προϊόντος), τόσο

είναι όμοιες (ισάξιες) οι εναλλακτικές λύσεις που έχει και τόσο

δυσκολότερα μπορεί να διακρίνει διαφορές. Το αποτέλεσμα είναι η

απόφαση να γίνεται δυσκολότερη.

5ο στάδιο: Μετα-αγοραστική συμπεριφορά

Μετά την αγορά ο καταναλωτής βιώνει νοητικές και ψυχολογικές

διεργασίες ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας. Η κατανόηση αυτών των

μετα-αγοραστικών συναισθημάτων έχει μεγάλη σημασία για τους

ανθρώπους του μάρκετινγκ, καθώς αυτά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

την πιθανότητα να προβούν οι καταναλωτές σε επαναλαμβανόμενες

αγορές προϊόντων της ίδιας εταιρείας ή να ενθαρρύνουν (ή

αποθαρρύνουν) κάποιους άλλους να τα αγοράσουν
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ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ- ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Ανάλογα με την σημαντικότητα και την πολυπλοκότητα μιας αγοράς διαφέρει και ο βαθμός

συμμετοχής του καταναλωτή σε αυτή. Ο βαθμός συμμετοχής του μπορεί να είναι χαμηλός,

περιορισμένος ή και μεγάλος. Πιο αναλυτικά:

i. Χαμηλό βαθμό συμμετοχής θα έχει ο καταναλωτής που αγοράζει ένα προϊόν μικρής αξίας (πχ.

αναψυκτικό, ζάχαρη, ψωμί), είναι προϊόντα χαμηλού κινδύνου, το αγοράζει συχνά χωρίς να

αναζητά εναλλακτικές ή είναι πιστός στη μάρκα.

ii. Περιορισμένο βαθμό συμμετοχής θα έχει ο καταναλωτής που αγοράζει ένα μεγαλύτερης αξίας

προϊόν ( πχ. ένα καλό κρασί, ένα ένδυμα για γιορτή), όχι πολύ συχνά, το οποίο έχει ένα σχετικό

κίνδυνο, και για το οποίο θα αναζητήσει πληροφορίες και θα εξετάσει κάποιες εναλλακτικές

επιλογές.

Στην περίπτωση αυτή ανήκει η Μαρία, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αγοράς μιας

φωτογραφικής μηχανής για τις διακοπές της. Η Μαρία έχει ήδη μια φωτογραφική μηχανή, την

οποία όμως θέλει να αντικαταστήσει με μια καινούργια. Θέλει να είναι μια φθηνή και μικρή

φωτογραφική μηχανή η οποία να είναι και αδιάβροχη για να φωτογραφίζει μέσα στην πισίνα του

ξενοδοχείου που θα κάνει διακοπές. Αυτά είναι τα μόνα δεδομένα που ψάχνει και δεν ενδιαφέρεται

καθόλου για λεπτομέρειες και τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να

κρίνει μεταξύ εναλλακτικών. Πρόκειται λοιπόν για μια αγορά σχετικά μικρής αξίας, με

περιορισμένη αναζήτηση πληροφοριών και εναλλακτικών πιθανόν από φίλους ή από το internet η

οποία αγορά έχει ένα μικρό βαθμό κινδύνου. Η Μαρία παρουσιάζει περιορισμένο βαθμό

συμμέτοχής στην αγοραστική διαδικασία.
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i. Υψηλό βαθμό συμμετοχής θα έχει ο καταναλωτής ο οποίος αγοράζει ένα

πολύ ακριβό προϊόν ( πχ. οικόπεδο, σκάφος, Laptop), με υψηλό κίνδυνο,

και για το οποίο θα αναζητήσει πολλές πληροφορίες.

Στην περίπτωση αυτή ανήκει ο Κώστας, ο οποίος βρίσκεται και αυτός στη

διαδικασία αγοράς μιας φωτογραφικής μηχανής, αλλά διαφορετικού τύπου

και για διαφορετικούς λόγους από τη Μαρία. Ο Κώστας είναι ερασιτέχνης

φωτογράφος οπότε η φωτογραφική μηχανή είναι το βασικό του εργαλείο.

Ψάχνει μια φωτογραφική μηχανή ακριβή, και θα διαλέξει μεταξύ πολλών

εναλλακτικών φωτογραφικών με διαφορετικές τεχνικές διαφορές μεταξύ

τους. Η αγορά έχει μεγάλο κίνδυνο και είναι πολύ σημαντική για τον

Κώστα ο οποίος θεωρεί πως η σωστή επιλογή θα ενισχύσει την ταυτότητά

του ως φωτογράφος. Ο Κώστας θα έχει υψηλό βαθμό συμμετοχής στη

διαδικασία της αγοραστικής απόφασης σε όλα τα στάδιά της.
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Η Αγοραστική διαδικασία για τον Κώστα και τη Μαρία
Με βάση το υπόδειγμα διαδικασίας λήψης αγοραστικής απόφασης, ο καταναλωτής ακολουθεί

πέντε στάδια καθώς προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημά του:

✓ 1ο στάδιο Αναγνώριση της Ανάγκης

Ο καταναλωτής μπαίνει στο πρώτο στάδιο είτε εξαιτίας ενός εσωτερικού ερεθίσματος είτε ενός

εξωτερικού ερεθίσματος το οποίο του επισημαίνει πως υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της κατάσταση που

βρίσκεται και της κατάστασης που θέλει να φτάσει.

Ο Κώστας αναγνωρίζει την ανάγκη για μια νέα φωτογραφική μηχανή τη στιγμή που διαπιστώνει

ότι αυτό θα είναι το μέσο για να πετύχει την επιθυμία του δηλαδή να ενισχύσει την ταυτότητά του

ως φωτογράφος και ίσως από ερασιτέχνης να γίνει στο μέλλον επαγγελματίας στη φωτογραφία.

Η Μαρία αναγνωρίζει την ανάγκη για μια νέα φωτογραφική μηχανή τη στιγμή που διαπιστώνει ότι

με την παλιά φωτογραφική μηχανή δεν θα είναι σε θέση να τραβήξει φωτογραφίες στην πισίνα του

ξενοδοχείου στις διακοπές της.

✓ 2ο στάδιο Αναζήτηση Πληροφόρησης

Ο καταναλωτής αναζητά πληροφορίες, από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, για

να πάρει την ορθότερη απόφαση. Εσωτερικές πηγές αποτελούν οι εμπειρίες του

καταναλωτή ή πληροφορίες που έχει συλλέξει κατά το παρελθόν ενώ εξωτερικές πηγές

μπορεί να είναι οι φίλοι και συγγενείς, οι διαφημίσεις, δοκιμές προϊόντων κλπ.

Ο Κώστας θα αναζητήσει όσο το δυνατό περισσότερη, επαρκέστερη και κατάλληλη

πληροφόρηση για τις διάφορες φωτογραφικές μηχανές που θα μπορούσαν να καλύψουν την

ανάγκη του. Θα ανακαλέσει πληροφορίες από τη μνήμη του για μηχανές που έχει

χρησιμοποιήσει από φίλους αλλά και τεχνικές λεπτομέρειες που διάβασε σε περιοδικά και

βιβλία φωτογραφίας. Αν ανήκει σε κάποιο σύλλογο ερασιτεχνών φωτογράφων, θα ρωτήσει

φίλους-μέλη για τη γνώμη τους και για πιθανές προτάσεις. Θα κάνει έρευνα στο internet για

άρθρα και κριτικές σχετικά με τα νέα μοντέλα φωτογραφικών μηχανών και θα αναζητήσει

πληροφορίες και από τις ιστοσελίδες των γνωστών brand όπως η Nikon, Canon, Pentax κλπ. Ο

μεγάλος βαθμός ανάμιξης του Κώστα στη συγκεκριμένη αγορά απαιτεί και μεγάλη έκταση

πληροφοριών ώστε να μπορέσει να λάβει την καλύτερη δυνατή αγοραστική απόφαση.

Η Μαρία θα αναζητήσει ελάχιστες πληροφορίες γιατί δεν αναγνωρίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες

που διαφοροποιούν τις φωτογραφικές μηχανές μεταξύ τους. Αυτό που ενδιαφέρει τη Μαρία

είναι η χαμηλή τιμή, το μέγεθος και η δυνατότητα για υποβρύχιες λήψεις. Ίσως ρωτήσει τα

αδέλφια / φίλους της για τη γνώμη τους η ακόμα και να πάρει πληροφορίες από τον φωτογράφο

που έχει κατάστημα - φωτογραφείο στη γειτονιά της. Ο περιορισμένος βαθμός ανάμιξης της

Μαρίας στη συγκεκριμένη αγορά οδηγεί σε περιορισμένη έκταση πληροφοριών που θα

συγκεντρώσει η Μαρία για την αγοραστική της απόφαση.
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✓ 3ο στάδιο Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται - τόσο από τις εσωτερικές όσο

και από τις εξωτερικές πηγές - αξιολογούνται και ταξινομούνται ιεραρχικά

με βάση συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής αλλά και με βάση τις επιπτώσεις

που θα έχει ο καταναλωτής από τη συγκεκριμένη αγορά.

Ο Κώστας θα αξιολογήσει με βάση τα κριτήριά του τις εναλλακτικές

επιλογές συγκρίνοντας τεχνικά χαρακτηριστικά, ποιότητα, κύρος της

μάρκας. Κάθε φωτογραφική μηχανή θα αξιολογηθεί με βάση της τιμής

και του τι προσφέρει έναντι των υπολοίπων.

Η Μαρία θα περάσει γρήγορα από αυτό το στάδιο αφού δεν έχει

συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες. Θα κρίνει με βάση την τιμή

(πιθανόν να διαλέξει την φθηνότερη), το μέγεθος (την πιο μικρή) και

την δυνατότητα για υποβρύχιες λήψεις.

✓ 4ο στάδιο Απόφαση Αγοράς

Ο καταναλωτής προχωρά στην απόφαση για αγορά εφόσον κάποια από τις

εναλλακτικές καλύπτει τις ανάγκες του. Την απόφασή του για την αγορά μπορεί

να επηρεάσουν διάφοροι παράγοντες όπως είναι η στάση των άλλων

καταναλωτών, ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος και πιθανοί απρόβλεπτοι

παράγοντες.

Ο Κώστας πιθανόν να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αν έχει άγχος

για την αγορά και αν θελήσει να είναι πολύ πιο σίγουρος. Επίσης, την

πρόθεσή μου να αγοράσει κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο φωτογραφικής

μηχανής, υπάρχει περίπτωση να την επηρεάσουν διάφοροι παράγοντες όπως

η στάση των άλλων ( πχ τα μέλη των συλλόγου ερασιτεχνών φωτογράφων) ή

και ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος ο οποίος είναι υψηλός για τον Κώστα

(οικονομικός, λειτουργικός κλπ). Όταν αποφασίσει να προβεί στην αγορά

τότε θα επιλέξει ένα μεγάλο κατάστημα φωτογραφικών ειδών στο κέντρο της

Αθήνας ( πχ το κατάστημα Photoagora στην Ακαδημίας) στα οποία μπορεί

να βρει τις καλύτερες προσφορές και τιμές.

Η Μαρία θα αποφασίσει εύκολα για την αγορά χωρίς να επηρεαστεί από

εξωτερικούς παράγοντες. Η αγορά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για τη

Μαρία οπότε δεν θα επηρεαστεί από τη στάση άλλων καταναλωτών. Επίσης

ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος είναι μικρός εφόσον θα επιλέξει μια φθηνή

φωτογραφική μηχανή. Η αγορά θα ματαιωθεί μόνο αν κάποιοι απρόβλεπτοι

παράγοντες την υποχρεώσουν να ακυρώσει τις διακοπές της.

46
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✓ 5ο στάδιο Συμπεριφορά Μετά την Αγορά

Ο καταναλωτής θα αξιολογήσει την απόδοση του προϊόντος σύμφωνα με

τις προσδοκίες του. Αν ικανοποιηθεί τότε θα μειωθεί η επιθυμία του για

εναλλακτικές επιλογές και θα μειωθεί η σημαντικότητα της συγκεκριμένης

αγοραστικής απόφασης Σε περίπτωση όμως που δεν ικανοποιηθεί, δηλαδή

υπάρχει διαφορά μεταξύ των προσδοκιών και της απόδοσης στην πράξη, τότε ο

καταναλωτής θα βιώσει γνωστική διαφωνία.

Ο Κώστας έχει μεγάλες πιθανότητες να βιώσει γνωστική διαφωνία γιατί η

αγορά είχε μεγάλη σημασία για αυτόν, δυσκολεύτηκε να επιλέξει ανάμεσα σε

πολλές εναλλακτικές και γενικά έχει θέσει πολύ υψηλά πρότυπα για την

εικόνα του ως φωτογράφος και έχει πολλές προσδοκίες από την καινούργια

φωτογραφική μηχανή.

Η Μαρία δεν έχει προσδοκίες πέρα από τη δυνατότητα να μπορεί να βγάλει

φωτογραφίες κάτω από το νερό. Οι πιθανότητες να βιώσει γνωστική

διαφωνία είναι ελάχιστες.
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Οι κύριες κατηγορίες αντιλαµβανόµενου κινδύνου σε µια

απόφαση αγοράς είναι οι ακόλουθες:

α) φυσικός κίνδυνος: ο κίνδυνος αυτός συνδέεται άµεσα µε

την ασφάλεια των ατόµων κατά τη χρήση ενός

συγκεκριµένου προϊόντος

β) οικονοµικός κίνδυνος: σχετίζεται άµεσα µε την

πιθανότητα που υπάρχει πίσω από κάθε αγοραστική

απόφαση: αξίζει ένα προϊόν τα χρήµατα που κοστίζει;

γ) κοινωνικός κίνδυνος: τα κοινωνικά κριτήρια σύµφωνα

µε τα οποία λαµβάνεται µια αγοραστική απόφαση και οι

ενδεχόµενες συνέπειες που µπορεί να υποστεί ο

καταναλωτής από µια λανθασµένη ή µη «κοινωνικά

αποδεκτή» επιλογή.

δ) χρονικός κίνδυνος: ο χρόνος που δαπανήθηκε για την

όλη διαδικασία αγοράς αλλά και ο χρόνος που θα δαπανηθεί

στο µέλλον για να τεθεί σε λειτουργία ή να επισκευαστεί το

προϊόν που αγοράστηκε

ε) λειτουργικός κίνδυνος: ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται

άµεσα µε τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος Ο βαθµός

του αντιλαµβανόµενου κινδύνου εξαρτάται από τον αριθµό

των εναλλακτικών λύσεων που έχει ο καταναλωτής, την

ισότητά τους, τη σηµασία τους, την οµοιότητά τους (Ανάλυση

συµπεριφοράς καταναλωτή

23. Τι περιλαμβάνει ο αντιλαμβανόμενος 
κίνδυνος σε μια αγοραστική διαδικασία;
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Α) Υψηλός βαθμός γνωστικής διαφωνίας μετά την αγορά
Πρόσφατα αγοράσαμε στην οικογένεια ένα φορητό υπολογιστή της Hewlett-

Packard τον οποίο χρειαζόταν ο Γιάννης, ένα από τα παιδιά της οικογένειας που

μόλις πέρασε στο πανεπιστήμιο στη Ρόδο. Μετά την αγορά βιώσαμε μεγάλη

γνωστική διαφωνία γιατί είχαμε μεγάλες προσδοκίες από το συγκεκριμένο

υπολογιστή αλλά στην πράξη ο υπολογιστής μας απογοήτευσε.

Για τη συγκεκριμένη αγορά δαπανήσαμε πολλά χρήματα, είχαμε μεγάλη

ανάμιξη στην αγοραστική διαδικασία με πολλές διαφορετικές εναλλακτικές επιλογές,

και φυσικά θα υπήρχε μεγάλη δυσκολία για την πιθανή αντικατάστασή του σε

περίπτωση βλάβης καθώς ο φοιτητής είχε ήδη πάει στη Ρόδο γιατί είχαν αρχίσει τα

μαθήματα στη σχολή του. Ο υπολογιστής ήταν αργός, καθυστερούσε πολύ να ανοίξει

τα προγράμματα και δεν μπορούσε να εντοπίσει το ασύρματο wi-fi ώστε να μπει ο

φοιτητής στο internet. Η πρώτη μας αντίδραση ήταν να πάμε στο κατάστημα και να

ενημερώσουμε για το πρόβλημα. Ζητήσαμε άμεση αντικατάσταση. Ο Γιάννης έκανε

μια ανάρτηση στο Facebook ενημερώνοντας τους φίλους και συμφοιτητές του για

την ποιότητα του συγκεκριμένου υπολογιστή. Η επιχείρηση πώλησης του φορητού

υπολογιστή προκειμένου να μειώσει τις πιθανότητες να προκληθεί γνωστική

διαφωνία θα έπρεπε:

✓ Να εγγυάται την άμεση αντικατάσταση του υπολογιστή αν παρουσιαστεί βλάβη

εντός συγκεκριμένου διαστήματος ( πχ μέσα σε 40 ημέρες από την αγορά).

✓ Να διαθέτει 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση ή online τεχνική υποστήριξη

✓ Να δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να κάνει προτάσεις για βελτιώσεις ή

να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του

Ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες που 
μπορεί να επηρεάσουν τον καταναλωτή στην πρόθεσή του για την αγορά ενός 
προϊόντος / υπηρεσίας. Στην περίπτωση της αγοράς του φορητού υπολογιστή οι τύποι 
του αντιλαμβανόμενου κινδύνου ήταν οι παρακάτω:
- Φυσικός κίνδυνος που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του φορητού 
υπολογιστή πχ. η πολύωρη χρήση του και η θερμοκρασία που εκπέμπει είναι πιθανό να 
δημιουργήσει δερματικά προβλήματα
- Οικονομικός κίνδυνος από την πιθανότητα μια εναλλακτική να ήταν καλύτερη σε 
ποιότητα και πιο φθηνό σε αξία
- Κοινωνικός κίνδυνος αυτή η επιλογή να μην είναι συμβατή με τους υπόλοιπους 
φοιτητές οι οποίοι πχ. θεωρούν καλύτερο υπολογιστή αυτόν της apple
- Χρονικός κίνδυνος στην πιθανότητα να μην υπάρχει service στη Ρόδο οπότε θα 
υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση να σταλεί στην Αθήνα για επισκευή και να επιστρέψει 
στη Ρόδο
- Λειτουργικός κίνδυνος  να μην λειτουργεί σωστά και να παρουσιάζει συνεχώς 
προβλήματα στην ποιότητα της εικόνας ή και του ήχου. 

24. Γνωστική Διαφωνία και 
Αντιλαμβανόμενος Κίνδυνος για την Αγορά 
Φορητού Υπολογιστή
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Ο Maslow υποστήριξε ότι ο άνθρωπος ιεραρχεί τις ανάγκες του με βάση την

προτεραιότητα που έχουν γι` αυτόν εκπληρώνοντας πρώτα τις φυσιολογικές,

μετά τις ασφάλειας, της κοινωνικής συμμετοχής και τέλος της

αυτοεκτίμησης και της αυτό ολοκλήρωσης. Ξεκινώντας από την κατώτερη

στην ανώτερη κατηγορία αναγκών σύμφωνα με τον Maslow ένας

καταναλωτής ακολουθεί τις εξής κατηγορίες αναγκών του:

1. Φυσιολογικές. Ένας καταναλωτής προκειμένου να καλύψει την βασική

του ανάγκη για στέγη αγοράζει ένα σπίτι, επιλέγει προϊόντα διατροφής για

να καλύψει την ανάγκη του για τροφή και έναν απιονιστή αέρα για να έχει

καλύτερη και πιο υγιεινή ατμόσφαιρα στην οικία του.

2. Ανάγκες Ασφάλειας. Στα πλαίσια των εν λόγω αναγκών ο καταναλωτής

που εξετάζουμε συνάπτει ασφαλιστικό συμβόλαιο προστασίας ατυχημάτων

και εισοδήματος με την εταιρεία Generali θεωρώντας πολύ σημαντικό να

εξασφαλίσει στην οικογένειά του ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης σε

περίπτωση που κάτι του συμβεί. Επιθυμεί δηλαδή να μειώσει την

αβεβαιότητα που αισθάνεται για την εξέλιξη της ζωής του.

3. Κοινωνικής Συμμετοχής. Προκειμένου ο καταναλωτής να καλύψει τις

κοινωνικές του ανάγκες, σύμφωνα με τον Maslow θα πρέπει πρώτα να έχει

εξασφαλίσει τις φυσιολογικές και τις ανάγκες ασφάλειας. Προχωρώντας στο

επόμενο επίπεδο ο καταναλωτής για παράδειγμα αγοράζει μία συνδρομή στο

γυμναστήριο της περιοχής του, το οποίο έχουν επιλέξει και οι φίλοι του

καθιστώντας τη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης μία δραστηριότητα

που του επιτρέπει και τη συναναστροφή με αγαπημένα του πρόσωπα.

4. Ανάγκες Αυτοεκτίμησης. Έχοντας καλύψει τα τρία προηγούμενα

επίπεδα ο καταναλωτής αναζητά την ικανοποίηση των αναγκών εκτίμησης

από το περιβάλλον του. Έτσι επιλέγει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι κοινά

αποδεκτό ως ασφαλές, γρήγορο και ποιοτικό και το οποίο αποτελεί και τη

συνήθη επιλογή σε μάρκα και από τους φίλους και συναδέλφους του.

Αγοράζει επίσης ρούχα Marlboro Classics θεωρώντας ότι του προσφέρουν

την αυτοπεποίθηση, το κύρος και την αναγνώριση που έχει ανάγκη. Οι εν

λόγω ανάγκες χαρακτηρίζονται και εγωιστικές. (Maslow, 1946, p.385).

5. Ανάγκες Αυτοολοκλήρωσης. Στην τελευταία βαθμίδα των αναγκών 

του Maslow βρίσκονται οι ανάγκες αυτοολοκλήρωσης. Στο πλαίσιο αυτό ο 

καταναλωτής επιδιώκει να αποκτά προιόντα και υπηρεσίες που τον καθιστούν 

ευτυχισμένο, μοναδικό και πλήρη.

25. Τι γνωρίζετε για τη θεωρία
του Maslow;
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Στάση είναι «μια διανοητική και νευρική κατάσταση ετοιμότητας,

οργανωμένη μέσω εμπειριών η οποία ασκεί κατευθυντήρια και δυναμική

επιρροή στις αντιδράσεις του καταναλωτή για όλα τα αντικείμενα και τις

καταστάσεις με τα οποία αυτός συνδέεται». Μια «διαρκής και γενική

αξιολόγηση που οι άνθρωποι κάνουν σε αντικείμενα ή θέματα,

συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού τους». ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ FISHBEIN➔ Λαμβάνοντας υπόψη την συμπεριφορά

του καταναλωτή, η κάθε επιχείρηση προσπαθεί να καθορίσει ποια

στρατηγική θα ακολουθήσει προκειμένου να προσελκύσει όσο το δυνατόν

περισσότερους πελάτες . Η επιχείρηση ακολουθώντας κάποιες στρατηγικές

θα βοηθηθεί μέσω της διερεύνησης της στάσης των καταναλωτών με σκοπό

την επίτευξη των στόχων της. Σύμφωνα με το μοντέλο του Fishbein η

στάση του κάθε ατόμου μπορεί να μετρηθεί αλλά και να αξιολογηθεί μέσα

από αυτό, με σκοπό την εξεύρεση στρατηγικών που θα οδηγήσουν στην

αλλαγή της συμπεριφοράς του. Στο συγκεκριμένο μοντέλο η στάση του

καταναλωτή, εξαρτάται από την βαρύτητα που δίνει σε κάποιο

χαρακτηριστικό με σκοπό την αξιολόγηση και την πρόθεση του ατόμου να

εκτελέσει τη συγκεκριμένη αγορά. Η στάση ορίζεται ως συνάρτηση των

πεποιθήσεων του ατόμου όσον αφορά τις συνέπειες της πράξης και της

αξιολόγησης αυτών των συνεπειών. Αυτή η συνάρτηση εκφράζεται από την

σχέση: i=Σ (βi Xi).

26. Τι σημαίνει στάση καταναλωτή και με
ποιες στρατηγικές μπορούν οι επιχειρήσεις να
αλλάξουν τις στάσεις;



27. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πίνακα και το 
υπόδειγμα Fishbein, υπολογίστε την στάση των 
καταναλωτών απέναντι στις εναλλακτικές μάρκες 
υπολογιστών και σχολιάστε συνοπτικά τα αποτελέσματα. 

• Η «στάση» του καταναλωτή είναι μια διανοητική και νευρική κατάσταση
ετοιμότητας, οργανωμένης μέσω εμπειριών, η οποία ασκεί
κατευθυντήρια και δυναμική επιρροή στις αντιδράσεις του καταναλωτή
για όλα τα αντικείμενα και τις καταστάσεις με τα οποία αυτός συνδέεται.
Προκειμένου να απαντήσουμε θα επικεντρωθούμε στη Μέτρηση
Στάσεων και στο υπόδειγμα Fishbein, το οποίο εκφράζεται με την
ακόλουθη σχέση:
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Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι το TOSHIBA είναι το laptop που
συγκεντρώνει τις πιο θετικές στάσεις των καταναλωτών. Αν και σε
λογισμικό που περιλαμβάνεται εμφανίζεται η ίδια εικόνα και για το
ACER, το TOSHIBA υπερέχει σε ευκολία μεταφοράς, ένα χαρακτηριστικό
με βαρύτητα 25% και ουσιαστικά αυτό που κάνει το εν λόγω laptop πιο
ελκυστικό για τον καταναλωτή.
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Οι στρατηγικές  τις οποίες μπορεί μια επιχείρηση να εφαρμόσει με στόχο 

την αλλαγή της στάσης των καταναλωτών προς όφελός της είναι: Διεύρυνση 

της αξίας και της σημασίας του προϊόντος, Ενίσχυση της βαρύτητας ενός 

θετικού χαρακτηριστικού που διαθέτει το προϊόν, Ανάδειξη του προϊόντος 

μέσω απομείωσης της αξίας των ανταγωνιστικών προϊόντων, Απομείωση 

της βαρύτητας ενός αρνητικού χαρακτηριστικού που διαθέτει το προϊόν, 

Ενίσχυση του προϊόντος με πρόσθεση ενός επιπλέον χαρακτηριστικού. 

Η περίπτωση των McDonald’s

O διάσημος σεφ Jamie Oliver έφερε στην επιφάνεια ένα τεράστιο διατροφικό σκάνδαλο για την

αλυσίδα γρήγορου φαγητού McDonald’s όταν απέδειξε πως υπάρχει μια ροζ βλέννα στα μπιφτέκια των

χάμπουργκερ η όποια είναι διοξείδιο του αμμωνίου που αφαιρεί το λίπος από το μοσχαρίσιο κρέας

(www.briefingnews.gr). Επίσης, το συγκεκριμένο σκάνδαλο είναι πολύ μεγάλο για την McDonald’s και

έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενα σκάνδαλα της εταιρίας για τη χρήση κρεάτων κακής ποιότητας.

Όπως είναι λογικό, τα σκάνδαλα αυτά έχουν δημιουργήσει αρνητικές στάσεις των καταναλωτών για τα

χάμπουργκερ της εταιρίας.

Από τις στρατηγικές αλλαγής στάσεων του Fishbein που αναφέρθηκαν παραπάνω η McDonald’s θα

μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες:

- Τη στρατηγική αύξησης της αξιολόγησης του προϊόντος: να προχωρήσει δηλαδή σε άμεση βελτίση του

χάμπουργκερ χρησιμοποιώντας ποιοτικά κρέατα, από καινούργιους προμηθευτές και να αναδείξει

την αλλαγή αυτή μέσω διαφήμισης ώστε να πείσει τους καταναλωτές ότι το κρέας που χρησιμοποιεί

είναι καλής ποιότητας.

- Τη στρατηγική πρόσθεσης ενός νέου χαρακτηριστικού: να προσθέσει στα χάμπουργκερ λαχανικά

βιολογικής καλλιέργειας που θα ενισχύσει την εικόνα του ποιοτικού προϊόντος.

28. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΣΤΑΣΕΩΝ
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Τα στοιχεία της ετήσιας πανελλήνιας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) 2017/2018, με δείγμα 2.000
καταναλωτές από όλη την Ελλάδα δείχνουν ότι το ελληνικό καταναλωτικό κοινό έχει
ωριμάσει σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με τη χρήση και επιλογή προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας1 στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, αλλά συνεχίζει να
επιλέγει κυρίως προϊόντα από επώνυμες «μάρκες». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την
εταιρεία Nielsen το μερίδιο σε αξία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο
οργανωμένο λιανεμπόριο (αίθουσες άνω των 100 τ.μ.) στο καλάθι των ταχυκίνητων
κατηγοριών ήταν το 2017 25,3% από 25,9% που ήταν το 2016 (όταν π.χ. σε χώρες
όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα ποσοστά αυτά ξεπερνούν το 40%).
Περίπου 2 στους 3 καταναλωτές (συγκεκριμένα το 62%) θεωρούν καλύτερα ποιοτικά
τα επώνυμα προϊόντα, με 1 στους 2 να δηλώνει ότι είναι πάντα καλύτερο να
αγοράζει επώνυμα προϊόντα. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχουν παίξει και
οι πολλές και έντονες προσφορές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην
ελληνική αγορά, με τις οποίες τα επώνυμα προϊόντα προσφέρονται σε ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές τιμές ακόμα και σε σχέση με τις φθηνότερες επιλογές των
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον οι Έλληνες
καταναλωτές σε ποσοστό 57% δηλώνουν ότι προτιμούν περισσότερες προσφορές –
κάτι στο οποίο επενδύουν τα επώνυμα προϊόντα – παρά χαμηλές τιμές – κάτι στο
οποίο έχουν πλεονέκτημα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Παράλληλα με αυτά τα
δεδομένα, όμως, η πλειοψηφία των καταναλωτών εξακολουθεί να αυξάνει τον
αριθμό προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που δοκιμάζει-επιλέγει, αλλά με φθίνοντα
ρυθμό. Σημειώνεται ότι η ποιοτική εικόνα των προϊόντων αυτών έχει βελτιωθεί τα
τελευταία χρόνια και η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό 58% θεωρεί ότι
τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι εξίσου ποιοτικά σε σχέση με τα αντίστοιχα
επώνυμα προϊόντα. Τέλος, από την έρευνα καταγράφεται μία τάση υιοθέτησης
ιδιωτικών επωνυμιών και νέων συσκευασιών στις κατηγορίες των φρέσκων
προϊόντων (όπως τα οπωροκηπευτικά, το κρέας, το ψάρι κ.λπ.). Με δεδομένη τη
χαμηλή διείσδυση, σε ποσοστό επί των πωλήσεων, των προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας και σε συνδυασμό με την πολύ καλύτερη αξιολόγηση της ποιότητας των
προϊόντων αυτών μπορούμε να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις στο μέλλον,
ειδικά από τις αλυσίδες σουπερμάρκετ που θα αντιληφθούν την ευκαιρία που
υπάρχει (ΙΕΛΚΑ, 2018).

Ποιες είναι οι στρατηγικές αλλαγής της στάσης του
καταναλωτή. Περιγράψτε συνοπτικά κάθε
στρατηγική και στη συνέχεια αναφέρετε πώς θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν δύο από τις παραπάνω
στρατηγικές από μία επιχείρηση του λιανεμπορίου
για την ενίσχυση της στάσης των καταναλωτών για
τα χαρτικά ιδιωτικής ετικέτας.
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Για παράδειγμα, μία επιχείρηση του λιανεμπορίου θα μπορούσε να επιτύχει

θετικότερη στάση απέναντι στα χαρτικά ιδιωτικής ετικέτας που εμπορεύεται:

• τονίζοντας την αξία για την ελληνική οικονομία των προϊόντων που

συσκευάζονται και παρασκευάζονται στην Ελλάδα (στρατηγική αύξησης της

σημαντικότητας ενός θετικού χαρακτηριστικού),

• αναδεικνύοντας την ποιότητα ή/και την ανωτερότητα της απόδοσης του

προϊόντος (π.χ. απορροφητικότητα) έναντι ανταγωνιστικών μέσω συγκριτικής

διαφήμισης (μείωση της αξιολόγησης των ανταγωνιστικών προϊόντων),

• μέσω χορηγιών σχολικών εκδηλώσεων (προβολή) ή της υιοθέτησης και

επικοινωνίας (π.χ. στη συσκευασία) πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης

ποιότητας που εξασφαλίζει την αντιαλλεργική δράση του χαρτιού (στρατηγική

αύξησης της αξιολόγησης του προϊόντος συνολικά).

Α) Αύξηση της αξιολόγησης του προϊόντος

Επιτυγχάνεται με την αύξηση της προβολής με παράλληλη ουσιαστική βελτίωση

του.

Β) Αύξηση της σημαντικότητας (βαρύτητας) ενός θετικού χαρακτηριστικού

Με τη στρατηγική αυτή, αφού εντοπιστεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό κατά

την άποψη του καταναλωτή, επιδιώκεται η ενίσχυση της σημασίας του. Αυτό

επιτυγχάνεται με διαφήμιση

Γ) Μείωση της αξιολόγησης των ανταγωνιστικών προϊόντων

Στη στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται η σύγκριση κάποιων χαρακτηριστικών με

τα αντίστοιχα των ανταγωνιστικών.

Δ) Μείωση της σημαντικότητας (βαρύτητας) ενός αρνητικού 

χαρακτηριστικού του προϊόντος

Στη στρατηγική αυτή αφού εντοπιστεί το πιο αδύναμο χαρακτηριστικό η

επιχείρηση επιδιώκει να πείσει το κοινό ότι δεν πρόκειται για κάτι τόσο

σημαντικό

Ε) πρόσθεση ενός χαρακτηριστικού

Στόχο αυτής της στρατηγικής αποτελεί η δημιουργία νέας αξίας, ενός νέου

οφέλους από τη χρήση του προϊόντος. Αυτό μπορεί να γίνει με την προσθήκη

ενός νέου χαρακτηριστικού.

Μία επιχείρηση έχει στη διάθεση της, τις ακόλουθες στρατηγικές 

για τη βελτίωση των καταναλωτικών στάσεων που βασίζονται στο 

υπόδειγμα του Fishbein



η Mac Donald’s για να αντιστρέψει τις πιθανόν αρνητικές 
στάσεις των καταναλωτών, χρειάζεται να εφαρμόσει 
κάποια ή/και κάποιες από τις παραπάνω στρατηγικές.
Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• 1/ αύξηση της αξιολόγησης του προϊόντος

• Η εταιρεία να προβεί σε μια επικοινωνιακή εκστρατεία, με την οποία θα 
συνδέει το όνομα της μάρκας με το παραδοσιακό αμερικάνικο burger 
των McDonald’s με σκοπό να προκαλέσει συναισθήματα και να αλλάξει 
τα πιστεύω των καταναλωτών. Για παράδειγμα, μπορεί να τονιστεί η 
σταθερή και μακρόχρονη διεθνής πορεία της εταιρείας, ο τονισμός των 
χαμηλών τιμών των menu της, που ξεκινούν από 1$. Μπορεί επίσης να 
τονιστεί η εκ νέου σύσταση του μπιφτεκιού, χωρίς την προσθήκη 
διοξειδίου του αμμωνίου. 

• 2/ Μείωση της σημαντικότητας – βαρύτητας του αρνητικού 
χαρακτηριστικού 

• Η εταιρεία κατηγορείται για τη χρήση διοιξειδίου του αμμωνίου, που 
χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του λίπους από το μοσχαρίσιο κρέας. 
Για να εφαρμοστεί αυτή η στρατηγική, είναι απαραίτητη η 
αντιμετώπιση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για την 
ασφάλεια των τροφίμων.

• Για παράδειγμα η εταιρεία, μπορεί μέσω δελτίων τύπου και σχετικών 
δημοσιευμάτων, να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό για την 
εξάλειψη των επιβαρυντικών στοιχείων του διοξειδίου του αμμωνίου 
μέσω συγκεκριμένης τεχνολογίας τροφίμων. Ακόμη, μπορεί να 
γνωστοποιηθεί η επίσημη άποψη γιατρών – επιστημόνων Υγείας και 
διαφόρων εμπειρογνωμόνων, ότι η ελάχιστη ποσότητα που 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή ενός burger δε χαρακτηρίζεται 
επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία.

• Για τον ίδιο σκοπό, μπορεί να γίνει μια σειρά προωθητικών ενεργειών, 
που στόχο θα έχουν την παρακίνηση του κοινού για προτίμηση και πάλι 
της μάρκας Mac Donalds.π.χ. μπορεί να γίνει δωρεάν διανομή 
τροφίμων και menu της εταιρείας σε φτωχογειτονιές της Νέας Υόρκης, 
αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων, σε όλον τον κόσμο, όπου έχει 
παρουσία η εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό θα μαθευτεί και θα συνδεθεί 
το όνομα της εταιρείας με θετικό τρόπο, με αγαθοεργία και γενικά με 
μια ευγενική ενέργεια, στα πλαίσια της κοινωνικής της ευθύνης.
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Αγοραστική Διαδικασία και Ανάμιξη Καταναλωτή

Η καταναλωτική συμπεριφορά αναφέρεται στο σύνολο των πνευματικών και φυσικών

ενεργειών του καταναλωτή, που λαμβάνουν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την

αγορά .

Μελετώντας την καταναλωτική συμπεριφορά ερευνητές του χώρου διαπίστωσαν ότι οι

παράγοντες που επιδρούν σε αυτήν είναι πολλοί και προέρχονται τόσο από το εξωτερικό

περιβάλλον όσο και από τη γνώση και το συναίσθημα του ίδιου του καταναλωτή.

Ειδικότερα, ο καταναλωτής εντοπίζει τις ανάγκες του μέσω κάποιου εσωτερικού ή

εξωτερικού ερεθίσματος, επεξεργάζεται την πληροφόρηση και αξιολογεί τις επιλογές του

πριν καταλήξει στην αγορά.

Σε μία προσπάθεια οργάνωσης των ανωτέρω, οι ειδικοί του χώρου του ΜΚΤ διαμόρφωσαν

διάφορα υποδείγματα αναφορικά με αυτήν την καταναλωτική συμπεριφορά καταλήγοντας

σε μία αλληλουχία σταδίων που συνιστούν την αγοραστική διαδικασία. Σύμφωνα με το

πλέον αποδεκτό υπόδειγμα διαδικασίας λήψης αγοραστικής απόφασης ο καταναλωτής

ακολουθεί τα εξής στάδια

29. ΑΝΑΜΙΞΗ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ –
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
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Η διαδικασία αυτή διαφέρει από καταναλωτή σε καταναλωτή στη βάση

της ανάμιξης που αυτός έχει αφού ανάλογα με τη σημασία που έχει γι`

αυτόν μία αγορά συμμετέχει σε χαμηλό, περιορισμένο ή υψηλό

βαθμό. Το ενδιαφέρον αυτό του καταναλωτή και η ενασχόληση του με

την αγοραστική διαδικασία, εξαρτάται και από τον βαθμό

πολυπλοκότητας και περιπλοκότητας της κάθε αγοραστικής

απόφασης. Η τελευταία μπορεί να αφορά ένα καθημερινό,

συνηθισμένο πρόβλημα (γάλα, ψωμί, μπαταρίες), που δεν απαιτεί

ιδιαίτερη ενασχόληση του καταναλωτή κι έχει χαμηλή ανάμιξη σε αυτό.

Σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα (π.χ. laptop, κινητό, πλυντήριο) και

πιο ακριβά αγαθά ή υπηρεσίες, ο καταναλωτής συμμετέχει πιο

ενεργά, αντιμετωπίζοντας έναν βαθμό κινδύνου για την επίλυση ενός

περιορισμένου αγοραστικού προβλήματος. Η οικονομική αξία των

προϊόντων αυτών είναι μέσου επιπέδου, δηλαδή πιο ακριβή από την

προηγούμενη. Τέλος, ο καταναλωτής ακόμη πιο σπάνια, χρειάζεται να

λάβει μια εκτεταμένη απόφαση για ένα αγοραστικό πρόβλημα που

απαιτεί πολλή πληροφόρηση, αφορά υψηλό κίνδυνο και απαιτεί

υψηλό κόστος για την αγορά προϊόντος που θα καλύψει τη σημαντική

αυτή ανάγκη του καταναλωτή.

Καταλήγοντας, η θεωρία της συμμετοχής υποστηρίζει ότι ο

καταναλωτής για κάθε είδος αγοράς επιδεικνύει διαφορετική

συμπεριφορά, η οποία εξαρτάται από την τιμή, τον χρόνο αγοράς, τα

χαρακτηριστικά του προϊόντος και τον κίνδυνο που αυτό

περιλαμβάνει.
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Αντιλαμβανόμενος 
Κίνδυνος Αγοράς 

Προϊόντος Υψηλής 
Ανάμιξης

Κατά το στάδιο της απόφασης για 

αγορά και αφού ο καταναλωτής 

έχει συλλέξει και αξιολογήσει τις 

εναλλακτικές του, εξετάζει και τον 

βαθμό του κινδύνου που καλείται 

να αναλάβει. Ο κίνδυνος αυτός 

είναι συνάρτηση του αριθμού των 

εναλλακτικών που έχει ο 

καταναλωτής στη διάθεση του, 

της ισότητας η μη που αυτές 

εμφανίζουν, της σημαντικότητας 

της αγοράς και της ομοιότητας 
των προτεινόμενων λύσεων

Ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος μπορεί

να είναι φυσικός, οικονομικός,

κοινωνικός, χρονικός ή λειτουργικός.

Στην περίπτωση της αγοράς του

τροχόσπιτού ο Θωμάς και η Αφροδίτη

εξέτασαν τους ακόλουθους τύπους

κινδύνου.

Φυσικός Κίνδυνος και Λειτουργικός

Το ζευγάρι εξέτασε προσεκτικά την

φυσική κατάσταση του τροχόσπιτου

έτσι ώστε να επιβεβαιώσει την

τήρηση των απαιτούμενων τεχνικών

του προδιαγραφών που το καθιστούν

ασφαλές στη χρήση του.

Οικονομικός Κίνδυνος

Το τροχόσπιτο κόστισε 17800 ευρώ

και είναι μάρκας Hymer, το μοντέλο

Swing του 2014. Λόγω του υψηλού

κόστους του, το ζευγάρι

απασχολήθηκε πολύ με αυτό το είδος

κινδύνου, αφού η πιθανότητα να μην

«πιάσουν τόπο» τα χρήματα της

οικογένειας τους έκανε ιδιαίτερα

ανήσυχους. Η αβεβαιότητα τους αυτή

για την αγορά του τροχόσπιτου

περιορίστηκε έπειτα από εκτενή

έρευνα και συζήτηση με ειδικούς του

χώρου, που καθησύχαζαν το ζευγάρι

υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο

μοντέλο είναι από πλέον δημοφιλή

για την καλή σχέση κόστους –

οφέλους που προσφέρει. Στον

οικονομικό κίνδυνο οι καταναλωτές

συμπεριέλαβαν και την αμοιβή για

φύλαξη και συντήρηση που

απαιτείται.

Κοινωνικός Κίνδυνος

Η επιλογή του ζευγαριού δέχτηκε

εκχωρήσεις και σχόλια από οικογένεια,

φίλους και γνωστούς που δεν είδαν

ιδιαίτερα θετικά, τουλάχιστον στην αρχή,

την αγορά του τροχόσπιτου, ενός είδους

πολυτελείας. Η ανησυχία του ζευγαριού γι

` αυτόν τον κίνδυνο εξισορροπήθηκε από

τη θετική άποψη του ζευγαριού και των

παιδιών τους, αν και η μη αποδοχή της

αγοράς τους στενοχώρησε όλη την

οικογένεια.

Χρονικός Κίνδυνος

Οι εν λόγω καταναλωτές προσπάθησαν 

να επιλέξουν ένα μοντέλο τροχόσπιτου 

που θα τους προσφέρει τα 

χαρακτηριστικά που είχαν ανάγκη, δηλαδή 

τα κυβικά, τον χώρο και τις δυνατότητες 

που επιθυμούσαν διεξάγοντας έρευνα 
που διήρκησε μήνες.
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30. Ποια είναι τα Είδη μάθησης;

• Με βάση τη θεωρητική προσέγγιση, γίνεται κατανοητό ότι η
μάθηση αποτελεί μια συνεχή και αδιάκοπη διαδικασία, όπως
φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα. Η διαδικασία ξεκινά από
την ανταπόκριση του καταναλωτή στα εξωτερικά και
εσωτερικά ερεθίσματα που αποτελούν τις απαραίτητες γι'
αυτόν πληροφορίες, τις οποίες στη συνέχεια επεξεργάζεται
και από τις οποίες μαθαίνει αναλόγως. Η συσσωρευμένη
μάθηση περνά στη μνήμη του (βραχυπρόθεσμη ή
μακροπρόθεσμη μνήμη) και επηρεάζει γενικότερα τις αξίες
του, τις στάσεις ζωής, τις προτιμήσεις, τα συναισθήματα, τις
ικανότητες, καθώς και τις ερμηνείες που δίνει στα συμβολικά
χαρακτηριστικά των προϊόντων (σχέδια, χρώματα) και, τελικά,
την αγοραστική συμπεριφορά του.
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Όπως παρουσιάζεται και στον παρακάτω Πίνακα, η μάθηση αναλύεται από

τη γνωστική και τη συμπεριφορική θεωρητική προσέγγιση. Η θεωρία της

γνωστικής μάθησης είναι ότι η μάθηση επιτυγχάνεται με βάση τις συνειδητές

διανοητικές ενέργειες (σκέψεις) του καταναλωτή, ενώ η θεωρία της

συμπεριφορικής μάθησης τη θεωρεί αποτέλεσμα των ασυνείδητων, φανερών

και λεκτικών αλλαγών της συμπεριφοράς του καταναλωτή.



31. Συμπεριφορική Μάθηση 

• Βασίζεται στην υπόθεση ότι η μάθηση είναι
αποτέλεσμα των εξωτερικών ερεθισμάτων του
καταναλωτή κι όχι εσωτερικών διανοητικών
διαδικασιών (σκέψεων). Το μυαλό του ανθρώπου
παρομοιάζεται μ' ένα «μαύρο κουτί» στο οποίο
εισέρχονται διάφορα ερεθίσματα από το περιβάλλον
του, ενώ εξέρχονται ανταποκρίσεις αντιδράσεις και
συμπεριφορές , άμεσα εξαρτώμενες από τα
ερεθίσματα
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▪ Η ορμή είναι μια δυνατή τάση υποκίνησης του ατόμου σε

κάποια συμπεριφορά. Οι ορμές μπορεί να είναι έμφυτες (π.χ.

πείνα, δίψα) ή επίκτητες (π.χ.φόβος, ενοχή, υπερηφάνεια) και

συνήθως ταυτίζοναι με την έννοια του κινήτρου(πιούνε).

▪ Η νύξη είναι ένα ερέθισμα του περιβάλλοντος που δίνει την

έναρξη για δράση. Αφορά ερεθίσματα μικρότερης σημασίας

που δεν ικανοποιούν από μόνα τους καμία ανάγκη.

▪ Η ανταπόκριση είναι οτιδήποτε συμβαίνει ως αντίδραση σε

κάποια εκδηλωμένη ανάγκη.

▪ Η επανίσχυση είναι το μέγεθος της ικανοποίησης από κά-

ποια ανταπόκριση.

▪ Η συγκράτηση είναι να θυμάται ο καταναλωτής αυτό που

έχει μάθει από τη συγκεκριμένη ικανοποίηση της ανάγκης

του.
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Κατά τη συμπεριφορική μάθηση ο καταναλωτής 

χρησιμοποιεί κάποια μέσα, (μεταβλητές) όπως:



32. οι κυριότεροι τύποι 
συμπεριφορικής μάθησης

• κλασική ή ανταποκριτική και στη λειτουργική ή

διαμεσολαβητική σύνδεση

• Α. Η κλασική σύνδεση αποτελεί μια διαδικασία 
σταθερής χρησιμοποίησης ενός ερεθίσματος και της 
ανταπόκρισης που αυτό προκαλεί, μαθαίνοντας στον 
καταναλωτή να έχει την ίδια ανταπόκριση, όταν δεχτεί 
αντίστοιχο, αλλά διαφορετικό ερέθισμα
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Μάθηση μέσω κλασικής σύνδεσης=Το άκουσμα δημοτικής μουσικής (ασύνδετο ερέθισμα)

προξενεί σε κάποιους καταναλωτές θετικό συναίσθημα (ασύνδετη ανταπόκριση). Εάν το είδος

αυτό της μουσικής συνδεθεί με ένα ιδιαίτερο προϊόν, όπως, π.χ., το λάδι (εξαρτημένο ερέθισμα),

το προϊόν αναμένεται να προκαλέσει το ίδιο θετικό συναίσθημα (εξαρτημένη ανταπόκριση) με το

αρχικό ασύνδετο ερέθισμα (μουσική). Ο καταναλωτής αναμένεται να συνδυάσει το άκουσμα της

δημοτικής μουσικής (φύση, ύπαιθρος) με το προϊόν (καθαρό, διαυγές, χωρίς χημικά πρόσθετα

κτλ.)

Το υπόδειγμα της κλασικής σύνδεσης εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές

μαθαίνουν να συνδυάζουν συγκεκριμένα «πιστεύω» και συναισθήματα με συγκεκριμένες

μάρκες προϊόντων. Πολλές καταναλωτικές προτιμήσεις μαθαίνονται μ' αυτό τον τρόπο.

Συνοπτικά, η θεωρία της κλασικής σύνδεσης υποστηρίζει ότι η μάθηση προέρχεται από την

επανάληψη ενός ουδέτερου ερεθίσματος, μέχρι του σημείου που αυτό θα συνδεθεί από τον

καταναλωτή με μια συγκεκριμένη ανταπόκριση (συμπεριφορά). Ερεθίσματα όμοια με τα

χαρακτηριστικά των αρχικών εξαρτημένων ερεθισμάτων μπορούν να προκαλέσουν

ανταποκρίσεις ταυτόσημες με τις ανταποκρίσεις που προκαλεί το αρχικό ερέθισμα



Άλλες εφαρμογές μάρκετινγκ:

▪ η συνεχής διαφημιστική προβολή προϊόντων σε αθλητικά προγράμματα προξενεί

ανάλογη με το θέαμα ένταση συγκινήσεων και ψυχολογική υπερδιέγερση, καθώς ο

καταναλωτής τη συνδυάζει με την ένταση του αθλητικού γεγονότος·

▪ υποψήφιος πολιτικός προκαλεί «πατριωτικά συναισθήματα» στους μελλοντικούς

ψηφοφόρους του χρησιμοποιώντας μουσική με πατριωτικό περιεχόμενο

▪ η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μετατρέπεται σε συνδεδεμένο ερέθισμα, προβαλλόμενη

κατάλληλα στα σημεία πωλήσεων

• Η πρακτική της κλασικής σύνδεσης συναντάται, συχνότερα και αποτελεσματικότερα, σε

περιπτώσεις χαμηλής συμμετοχής του καταναλωτή στην αγοραστική διαδικασία.

• Για το λόγο αυτόν χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τακτικές:

1. Η επανάληψη ερεθίσματος: Το αποτέλεσμα της εξάρτησης ασύνδετων και

συνδεδεμένων ερεθισμάτων είναι μεγαλύτερο, όταν ο καταναλωτής εκτίθεται σε αυτά

περισσότερες φορές. Έτσι, τα συνδέει και τα θυμάται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

2. Η γενίκευση ερεθίσματος: Το αποτέλεσμα της τάσης του καταναλωτή να γενικεύει

ανταποκρίσεις, έτσι που «όμοια ερεθίσματα παράγουν όμοιες ανταποκρίσεις». Τη βασική

αυτή αρχή χρησιμοποιούν οι εταιρείες και τοποθετούν το ίδιο γνωστό όνομα της μάρκας,

σε σειρά άσχετων μεταξύ τους προϊόντων Αναμένουν ότι ο καταναλωτής αντιδρώντας

θετικά στο ένα προϊόν θα αντιδράσει το ίδιο θετικά και στο δεύτερο·

3. Η διάκριση ερεθίσματος: Όταν ένα ερέθισμα όμοιο με τοσυνδεδεμένο ερέθισμα δεν

ακολουθείται από θετική ανταπόκριση του καταναλωτή. Στην περίπτωση αυτή η

ανταπόκριση μειώνεται και σε λίγο εξαφανίζεται. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα

είναι το άγχος των εταιρειών με προβεβλημένες μάρκες προϊόντων να πείσουν τον

καταναλωτή να μην αγοράζει «φτηνές απομιμήσεις» των προϊόντων τους, καθώς το

αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που περιμένει. Μακροπρόθεσμα, το αρνητικό συναίσθημα

με το οποίο θα αντιδράσει ο καταναλωτής θα καταστρέψει την εικόνα της εταιρείας και,

φυσικά, τη θέση της στην αγορά
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ΤΟΜΟΣ Γ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ
1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ

2. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΚΑΑ)

3. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β2Β ΑΓΟΡΑΣ 

4. ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

6. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

7. ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΤΩΝ

8. ΣΤΟΧΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

10. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΧΕΣΕΩΝ
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1) Περιορισμένος αριθμός πελατών

2) Αγορά που αναγνωρίζεται /προσδιορίζεται εύκολα

3) Αγορά σχετικά σταθερή

4) Υιοθέτηση ορθολογικών κριτηρίων επιλογής προϊόντων / 

προμηθευτών

5) Πολυπλοκότητα αγοραστικής διαδικασίας

6) Καθοριστικής σημασίας μεμονωμένοι πελάτες ή 

παραγγελίες

7) Μεγάλη αλληλεξάρτηση μεταξύ των λειτουργιών της 

επιχείρησης

8) Παράγωγος ζήτηση

9) Ανελαστικότητα ζήτησης

10) Αλληλεξάρτηση αγοραστή-προμηθευτή

11) Αδράνεια μεταξύ αγοραστή-προμηθευτή

12) Αμοιβαίες διεπιχειρησιακές συμφωνίες

13) •  Βιομηχανικοί αγοραστές λιγότερο δεκτικοί στη 

διαφήμιση και στις μεθόδους   προώθησης των πωλήσεων

14) Δυνατότητα χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά 

εξοπλισμού

33. Ποια είναι τα ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ;



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ-JUNE 2021    
vicky.eclass4u@gmail.com 67

Παράγωγoς ζήτηση (derived demand)

Η ζήτηση για τα βιομηχανικά προϊόντα προκύπτει (derives) από τη ζήτηση για τα

προϊόντα εκείνα στα οποία ενσωματώνονται ή στων οποίων την παραγωγή

συμβάλλουν. Έτσι, για παράδειγμα, η ζήτηση για μηχανολογικό εξοπλισμό

εξαρτάται από τη ζήτηση για αγαθά (βιομηχανικά και καταναλωτικά) που ο

εξοπλισμός αυτός μπορεί να παράγει. Επίσης, η ζήτηση για τις πρώτες ύλες και τα

εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μεγάλων εξοπλισμών (major

equipment) εξαρτάται από τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά μεγάλων

εξοπλισμών.

Ανελαστική ζήτηση (inelastic demand)

Η συνολική ζήτηση για πολλά βιομηχανικά προϊόντα είναι ανελαστική, δηλαδή δεν

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από αλλαγές στην τιμή τους. Για παράδειγμα, σε

περίπτωση που μειωθεί η τιμή του δέρματος, μια υποδηματοποιία δεν αναμένεται να

αγοράσει ιδιαίτερα μεγαλύτερη ποσότητα δέρματος από αυτή που χρειάζεται. Ούτε

επίσης αναμένεται να μειώσει τις αγορές δέρματος εάν αυξηθεί η τιμή του, εκτός

βέβαια εάν μπορεί να βρει ικανοποιητικά υποκατάστατα του προϊόντος αυτού. Σε

γενικές γραμμές, η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα είναι (ιδιαίτερα σε

βραχυχρόνιο διάστημα) ανελαστική, λόγω του ότι οι βιομηχανικοί αγοραστές δεν

μπορούν να αλλάζουν γρήγορα και εύκολα τη διαδικασία και τις μεθόδους

παραγωγής.

34. Τι γνωρίζετε για την παράγωγο 
και την ανελαστική ζήτηση;
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Οι αγορές /προμήθειες οργανισμών διακρίνονται σε τρεις τύπους /μορφές

ανάλογα με την πολυπλοκότητα που τις χαρακτηρίζει.

Αγορές /προμήθειες ρουτίνας ή απευθείας επαναγορά.= Πρόκειται για αγορές που

αφορούν μία συνεχή ή επανεμφανιζόμενη αγοραστική ανάγκη, η οποία δεν απαιτεί

νέες πληροφορίες, δεδομένου ότι οι βιομηχανικοί αγοραστές διαθέτουν

εκτεταμένη εμπειρία σχετικά με την ικανοποίησή της. Ουσιαστικά αναφέρεται

στην αγορά προϊόντων που έχουν αγοραστεί και στο παρελθόν από τον ίδιο ή τους

ίδιους «εγκεκριμένους» προμηθευτές, που ο βιομηχανικός αγοραστής έχει επιλέξει

προσεκτικά.

Διαφοροποίηση αγορών/προμηθειών ρουτίνας ή τροποποιημένη επαναγορά =

Πρόκειται και πάλι για αγορές που αφορούν μια συνεχή ή επανεμφανιζόμενη

αγοραστική ανάγκη. Η διαφορά αυτής της αγοράς από την προηγούμενη βρίσκεται

στο ότι οι αγοραστές αποφασίζουν να την τροποποιήσουν σε επίπεδο προϊόντος

ή και πηγή προμήθειας.

Νέες αγορές / προμήθειες ή «νέο έργο» =Αυτή η μορφή προμήθειας αναφέρεται στην

αγορά προϊόντων που γίνεται για πρώτη φορά από τον οργανισμό. Η συγκέντρωση

αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τις προδιαγραφές των προμηθευτών και του

προϊόντος είναι απαραίτητη λόγω της έλλειψης σχετικής εμπειρίας του οργανισμού.

Συγκριτικά με τις τρεις μορφές προμηθειών, το «νέο έργο» αντιπροσωπεύει την πλέον

πολύπλοκη αγοραστική διαδικασία, που, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας έρευνας,

μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 5 χρόνια, ενώ χαρακτηρίζεται και από τον

υψηλότερο βαθμό αντιλαμβανόμενου κινδύνου για τους βιομηχανικούς

αγοραστές.

35. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι αγορών 
– προμηθειών στη βιομηχανική αγορά;
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Οι καθηγητές Wind και Cardozo (1974) προτείνουν την τμηματοποίηση της

βιομηχανικής αγοράς σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο τμηματοποίησης,

που ονόμασαν μακροτμηματοποίηση αποβλέπει στην αναγνώριση

τμημάτων της αγοράς με βάση παραδοσιακές μεταβλητές που αναφέρονται

στα χαρακτηριστικά των οργανισμών όπως το μέγεθος, γεωγραφική θέση

κτλ. Έτσι , τα μακρο-τμήματα αποτελούνται από οργανισμούς με

παρόμοια χαρακτηριστικά, που έχουν άμεση σχέση με τον τρόπο που

ανταποκρίνονται στις δραστηριότητες του μάρκετινγκ. Τα μακρο-

τμήματα αντιπροσωπεύουν τις αγορές-στόχους (target markets) και

μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν με τη χρήση πληροφοριών από

δευτερογενείς ενδοεπιχειρησιακές (π.χ. σύστημα πληροφοριών

μάρκετινγκ) και έξω επιχειρησιακές (π.χ. στατιστικές εκδόσεις της ΕΣΥΕ)

πηγές. Το δεύτερο στάδιο τμηματοποίησης αποβλέπει στην αναγνώριση

τμημάτων μέσα στα μακρο-τμήματα και οι Wind και Cardozo το ονόμασαν

μικρο-τμηματοποίηση.

Η μικρο-τμηματοποίηση βασίζεται σε μεταβλητές συμπεριφοράς που

αναφέρονται χαρακτηριστικά των ΚΑΑ και των μελών τους. Έτσι, μέσα σε

ένα μακρο-τμήμα, που ορίζεται, για παράδειγμα, από το μέγεθος και τη

γεωγραφική θέση του οργανισμού, μπορεί να αναγνωριστούν μικρο-

τμήματα με βάση τη σύνθεση του ΚΑΑ, τα αγοραστικά κριτήρια (buying

criteria) που χρησιμοποιούνται κτλ.

ΜΑΚΡΟ-ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μέγεθος, Γεωγραφική θέση. , Χρήση του προϊόντος, Δομή της

λειτουργίας των Προμηθειών, Τεχνολογία. , Κλάδος οικονομικής

δραστηριότητας, Εφαρμογή ή τρόπος χρήσης του προϊόντος (product

application), Τύπος /μορφή προμήθειας.

ΜΙΚΡΟ-ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Κριτήρια επιλογής προϊόντων / προμηθευτών

• Δομή της μονάδας λήψης των αποφάσεων.

• Στρατηγικές προμηθειών (purchasing strategies).

• Καινοτομικότητα του οργανισμού (organizational innovativeness).

• Προσωπικά χαρακτηριστικά.

36. Τι γνωρίζετε για την τμηματοποίηση 
στη βιομηχανική αγορά; 
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• Μέγεθος. Ο υπεύθυνος του βιομηχανικού μάρκετινγκ μπορεί να βρίσκει αρκετά χρήσιμη τη

διαίρεση της αγοράς σύμφωνα με το μέγεθος του αγοράζοντος οργανισμού / πελάτη. Το μέγεθος

του οργανισμού, που συχνά μετριέται με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων ή το ύψος των

πωλήσεών του, δεν επηρεάζει μόνο τις αγοραστικές του ανάγκες και απαιτήσεις, αλλά και τη

φύση της αγοραστικής του συμπεριφοράς.

• Γεωγραφική θέση. Η μεταβλητή αυτή τμηματοποίησης είναι σημαντική, γιατί πολλοί

οικονομικοί κλάδοι και πολλές οικονομικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται σε ορισμένες

γεωγραφικές περιοχές. Έτσι, έχει άμεση σχέση με τις αποφάσεις της επιχείρησης σχετικά με

την οργάνωση των πωλήσεων και την κατανομή των πωλητών.

• Χρήση του προϊόντος. Με βάση αυτή τη μεταβλητή, το σύνολο των βιομηχανικών αγοραστών

ενός συγκεκριμένου βιομηχανικού προϊόντος μπορεί να διαιρεθεί σε δύο υποσύνολα.

• Δομή της λειτουργίας των Προμηθειών. Ένα άλλο μακρο-χαρακτηριστικό του αγοράζοντος

οργανισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταβλητή τμηματοποίησης είναι η δομή της

λειτουργίας των προμηθειών (structure of the procurement function). Οι οργανισμοί με

συγκεντρωτικό σύστημα προμηθειών συμπεριφέρονται διαφορετικά από εκείνους που έχουν

υιοθετήσει αποκεντρωτικό σύστημα. Γενικά, η δομή της λειτουργίας των προμηθειών

επηρεάζει το βαθμό εξειδίκευσης των αγοραστών (specialίsation of buyers), τα αγοραστικά

κριτήρια και τη σύνθεση του ΚΑΑ.

• Τεχνολογία. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι βιομηχανικοί αγοραστές στην παραγωγική

τους διαδικασία επηρεάζει άμεσα τις αγοραστικές τους ανάγκες και γι' αυτό μπορεί να

αποτελέσει μια σημαντική βάση για την τμηματοποίηση της αγοράς.

• Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας. Επειδή κάθε κλάδος οικονομικής δραστηριότητας

έχει ιδιαίτερες αγοραστικές ανάγκες, όπως και ιδιαίτερα προβλήματα ή πλεονεκτήματα, η

τμηματοποίηση της βιομηχανικής αγοράς με βάση τη μεταβλητή αυτή οδηγεί στην καλύτερη

γνώση και ικανοποίηση των βιομηχανικών πελατών.

• Εφαρμογή ή τρόπος χρήσης του προϊόντος (product application). Επειδή ο σκοπός της αγοράς

και ο τρόπος χρησιμοποίησης ενός βιομηχανικού προϊόντος συχνά διαφέρουν, ο υπεύθυνος του

βιομηχανικού μάρκετινγκ μπορεί να τμηματοποιήσει την αγορά με βάση τη συγκεκριμένη

εφαρμογή του προϊόντος του.

• Τύπος /μορφή προμήθειας. Μια άλλη μακρο-μεταβλητή για την τμηματοποίηση της

βιομηχανικής αγοράς είναι ο τύπος ή μορφή προμήθειας (purchasing situation). Οι οργανισμοί

/πελάτες που αγοράζουν για πρώτη φορά ένα προϊόν (first-time buyers) έχουν διαφορετικές

αντιλήψεις και διαφορετικές ανάγκες για πληροφόρηση από αυτούς που επανειλημμένα στο

παρελθόν έχουν αγοράσει το προϊόν αυτό (repeat buyers)

Μακρο-μεταβλητές τμηματοποίησης
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• Κριτήρια επιλογής προϊόντων / προμηθευτών. Τα κριτήρια που

χρησιμοποιούν οι βιομηχανικοί αγοραστές για την επιλογή προϊόντων /

προμηθευτών (selection or buying criteria) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον

υπεύθυνο του βιομηχανικού μάρκετινγκ για την τμηματοποίηση της αγοράς.

• Δομή της μονάδας λήψης των αποφάσεων. Η δομή της μονάδας λήψης των

αποφάσεων, ή του Κέντρου Αγοραστικών Αποφάσεων, αποτελεί μία ακόμα μεταβλητή

τμηματοποίησης της βιομηχανικής αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, η βιομηχανική

αγορά διαιρείται σε υποσύνολα πελατών ανάλογα με το ποιος συμμετέχει και σε

ποια στάδια της αγοραστικής διαδικασίας.

• Στρατηγικές προμηθειών. Μία άλλη μεταβλητή τμηματοποίησης της

βιομηχανικής αγοράς είναι η στρατηγική προμηθειών που ακολουθούν οι

αγοράζοντες οργανισμοί. Η μεταβλητή αυτή οδηγεί στην αναγνώριση μικρο-

τμημάτων της αγοράς.

• Καινοτομικότητα του οργανισμού. Μερικοί οργανισμοί είναι περισσότερο

καινοτόμοι και πρόθυμοι ν' αγοράσουν νέα βιομηχανικά προϊόντα απ' ότι άλλοι.

Επειδή τα βιομηχανικά προϊόντα τείνουν να διαχέονται (diffused), να γίνονται

δηλαδή αποδεκτά πιο γρήγορα σε μερικά τμήματα της αγοράς απ' ότι σε άλλα, η

μικρο-τμηματοποίηση της αγοράς με βάση την καινοτομικότητα του οργανισμού

επιτρέπει στον υπεύθυνο του βιομηχανικού μάρκετινγκ να αναγνωρίσει τα τμήματα

εκείνα όπου θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι δραστηριότητες μάρκετινγκ και

πωλήσεων όταν εισάγονται νέα προϊόντα στην αγορά.

• Προσωπικά χαρακτηριστικά. Διάφορες εμπειρικές έρευνες στο χώρο της

αγοραστικής συμπεριφοράς οργανισμών έχουν δείξει ότι τα προσωπικά

χαρακτηριστικά των ατόμων που συμμετέχουν στην αγοραστική απόφαση (δηλαδή

ηλικία, εκπαίδευση, προσωπικότητα, στιλ λήψης απόφασης, αυτοπεποίθηση, τάση

προτίμησης ή αποφυγής κινδύνου κτλ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως

μεταβλητές τμηματοποίησης, και ιδιαίτερα μικρο-τμηματοποίησης, της

βιομηχανικής αγοράς.

Μικρό-μεταβλητές

τμηματοποίησης



37. Ποιοι είναι οι πιο βασικοί τύποι πωλητών στη 
βιομηχανική αγορά;
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Χαρακτηριστικά που συνδέονται με την απόδοση των πωλητών στις διάφορες μορφές/τύπους πώλησης 

από την έρευνα του Newton

Τύπος πώλησης Περισσότερο σημαντικά χαρακτηριστικά
Λιγότερο σημαντικά 

χαρακτηριστικά

Εμπορική πώληση

Ηλικία, ωριμότητα, ικανότητα να μπαίνει 

στη θέση του πελάτη ,γνώση του πελάτη, 

γνώση επιχειρηματικών μεθόδων

Επιθετικότητα, τεχνικές 

ικανότητες, γνώση του 

προϊόντος, πειστικότητα

Ιεραποστολική 

πώληση

Νεότητα, ενεργητικότητα και επιμονή, 

πειστικότητα, ευχέρεια λόγου

Ικανότητα να μπαίνει στη 

θέση του πελάτη , γνώση 

του πελάτη, ωριμότητα, 

προηγούμενη εμπειρία στις 

πωλήσεις

Τεχνική πώληση
Εκπαίδευση, γνώση του προϊόντος και, του 

πελάτη, εξυπνάδα

Πειστικότητα, επιθετικότη-

τα, ηλικία

Πώληση σε νέους 

πελάτες

Εμπειρία, ηλικία, ωριμότητα, 

επιθετικότητα, πειστικότητα, επιμονή

Γνώση πελάτη, γνώση 

προϊόντος, εκπαίδευση, 

ικανότητα να μπαίνει στη 

θέση του πελάτη

Τα χαρακτηριστικά αυτά εξηγούνται παρακάτω για κάθε τύπο πωλητή. :

1. Εμπορική πώληση Η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τον πελάτη είναι καθοριστικής σημασίας. Ο πωλητής

θα πρέπει να έχει την ικανότητα, καθώς και την εμπειρία, να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη του. Οι

τεχνικές Γνώσεις και η επιθετικότητα είναι λιγότερο σημαντικές από την ωριμότητα και το να τα πηγαίνει καλά με

τους πελάτες. Άρα , οι επιτυχημένοι εμπορικοί πωλητές μεγάλοι σε ηλικία

2. Ιεραποστολική» πώληση Η σωστή κάλυψη όλων των δυνητικών έμμεσων πελατών και η ικανότητα του πωλητή

να κάνει μια σύντομη, σαφή και πειστική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος αποτελούν σημαντικά

συστατικά της επιτυχίας στην «ιεραποστολική» πώληση. Επιδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και

πείθουν γι' αυτά παρά με την επίλυση των αγοραστικών προβλημάτων των πελατών. Συνεπώς, οι πωλητές-

«ιεραπόστολοι» θα πρέπει να είναι ενεργητικοί και να διαθέτουν ευχέρεια λόγου. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να

είναι επιθετικοί στο κλείσιμο της πώλησης, καθώς τα άτομα στα οποία απευθύνονται δεν αγοράζουν άμεσα από

αυτούς. Μάλιστα, η έλλειψη ευκαιριών, αφενός για την ανάπτυξη ικανοποιητικών σχέσεων με τους πελάτες,

αφετέρου για την έξυπνη επίλυση των αγοραστικών προβλημάτων των πελατών, θεωρείται μία μη ελκυστική

πλευρά της εργασίας του πωλητή-«ιεραπόστολου». Έχοντας υπόψη αυτά, θα απορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι

οι επιτυχημένοι πωλητές-«ιεραπόστολοι» είναι νέοι, με έντονη ενεργητικότητα και επιμονή στο να κάνουν πολλές

επισκέψεις τους πελάτες.

3. Τεχνική πώληση Η τεχνική πώληση μοιάζει με την εργασία του συμβούλου επιχειρήσεων, καθώς η δυνατότητα

αναγνώρισης, ανάλυσης και επίλυσης του προβλήματος του πελάτη είναι καθοριστικής σημασίας. Οι τεχνικές

ικανότητες και δυνατότητες, καθώς και η άριστη γνώση τόσο του προϊόντος όσο και του πελάτη, είναι απαραίτη-

τες για τους τεχνικούς πωλητές, καθώς θα πρέπει να είναι σε θέση όχι μόνο να αναγνωρίζουν τα προβλήματα του

πελάτη, αλλά και να μπορούν να δίνουν λύσεις σε αυτά. Βέβαια, δεν χρειάζεται μεγάλη επιθετικότητα γιατί αυτή

μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του πελάτη στην αντικειμενικότητα του. Οι επιτυχημένοι τεχνικοί

πωλητές είναι σχετικά νέοι και απόφοιτοι πανεπιστημίων, ενώ οι επιτυχημένες επιχειρήσεις προσφέρουν στους τε-

χνικούς πωλητές τους εκτεταμένη εκπαίδευση και υποστήριξη για την όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση του

προϊόντος.

72
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Υπάρχουν 5 βασικοί τύποι στόχων πωλήσεων. Αυτοί είναι:

Στόχοι όγκου πωλήσεων= Οι στόχοι όγκου πωλήσεων μπορούν να καθοριστούν όχι

μόνο για κάθε πωλητή, αλλά και για κάθε γεωγραφική περιοχή, προϊόν, πελάτη ακόμα

και δρομολόγιο πωλητή. Οι στόχοι αυτοί μπορεί κατ΄ αρχή να είναι ετήσιοι και στη

συνέχεια να διασπαστούν σε εξαμηνιαίους, τριμηνιαίους ακόμα και μηνιαίους ή

αντίστροφα.

Στόχοι δραστηριοτήτων= Με τους στόχους δραστηριοτήτων αναγνωρίζεται η

επενδυτική φύση της πώλησης, με την έννοια ότι οι πωλητές θα πρέπει να κάνουν

διάφορες ενέργειες σήμερα (π.χ. επισκέψεις σε νέους πελάτες, επιδείξεις προϊόντων

κτλ.), οι οποίες μπορούν να επιφέρουν σημαντικές πωλήσεις στο μέλλον. Γι΄ αυτό και

οι επιχειρήσεις εκτός από τους στόχους πωλήσεων θα πρέπει να θέτουν και στόχους

δραστηριοτήτων, που μπορεί να αφορούν: ημερήσιες επισκέψεις, επισκέψεις σε

υπάρχοντες πελάτες, επισκέψεις σε νέους πελάτες και παραγγελίες από νέους πελάτες.

Στόχοι κέρδους= Οι στόχοι κέρδους συνήθως καθορίζονται με βάση το μεικτό

περιθώριο κέρδους. Οι υψηλές πωλήσεις δεν σημαίνουν αυτόματα και υψηλά κέρδη

για την επιχείρηση, και γι' αυτό οι στόχοι κέρδους χρησιμοποιούνται όταν η

επιχείρηση θέλει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο κέρδος παρά στις πωλήσεις. Οι

στόχοι κέρδους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν οι πωλητές παίρνουν αποφάσεις

που επηρεάζουν άμεσα την κερδοφορία της επιχείρησης.

Στόχοι δαπανών= Οι στόχοι δαπανών που αφορούν ταξίδια, φαγητό, διανυκτερεύσεις

πωλητών, καθώς και ψυχαγωγία πελατών, έρχονται να ευαισθητοποιήσουν τους πωλη-

τές στα έξοδα που κάνουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι στόχοι

δαπανών καθορίζονται είτε ως ποσοστό επί των πωλήσεων είτε σε απόλυτα νούμερα.

38. Ποιες είναι οι βασικές Μορφές και οι

τύποι στόχων πωλήσεων;
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Η ΑΒΒ Ελλάδος δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στην εμπορία
βιομηχανικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, την κατασκευή πινάκων
μέσης και χαμηλής τάσης υψηλών απαιτήσεων, τη μελέτη και εκτέλεση
έργων καθώς και υπηρεσίες aftersales. Στο πελατολόγιο της
περιλαμβάνονται οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε κλάδους
όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, η υγεία και οι μεταφορές μεταξύ άλλων. Οι
πωλήσεις της εταιρείας το 2015 παρουσίασαν πτώση συγκριτικά με το
2014 (αν και υπάρχει βελτίωση στα μεγέθη κερδοφορίας). Συγκεκριμένα
και όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο
κύκλος εργασιών έφρασε στο ποσό των €83.2 εκ. έναντι των €86.9 της
προηγούμενης χρήσης (2014), παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,2%. Η
χρήση του 2015 παρουσίασε ζημιές μετά φόρων πόσου €64.9 χιλιάδες
έναντι ζημιών της προηγούμενης χρήσεως πόσου €2.04 εκ. Οι πωλήσεις
στην συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα λιμνάζουν και προβλέπεται να
είναι σταθερές αν όχι μειούμενες τα επόμενα χρόνια. Σε ένα τέτοιο
περιβάλλον και με δεδομένο τα προαναφερθέντα οικονομικά στοιχεία η
επιχείρηση θεωρεί ότι η επιβίωση και ανάπτυξη της «περνάει» από
καλύτερο προσανατολισμό στην φιλοσοφία του Marketing. Πιο
συγκεκριμένα η ΑΒΒ έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα
τμηματοποίησης της αγοράς, ανασχεδιασμού του μείγματος προβολής
και ανταμοιβής του προσωπικού πωλήσεων της. Έχετε προσληφθεί για
να συνεισφέρετε ως σύμβουλος σε αυτήν την διαδικασία.

Θεωρείτε ότι η εταιρεία θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει μάκρο-τμηματοποίηση, μίκρο-

τμηματοποίηση ή και τις δύο προσεγγίσεις; 

Τεκμηριώστε αναλύοντας τα βασικά 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε 

προσέγγισης

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
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Για την περίπτωση του βιομηχανικού προμηθευτή ΑΒΒ Ελλάδος μάς ζητείται να προτείνουμε τον 

καταλληλότερο τρόπο τμηματοποίησης της αγοράς και, προκειμένου να απαντήσουμε, θα πρέπει 

προηγουμένως να διερευνήσουμε ορισμένα στοιχεία που λειτουργούν ως κριτήρια επιλογής του τρόπου 

τμηματοποίησης. Η τμηματοποίηση είναι απαραίτητη στην επιχείρηση προκειμένου να εντοπίσει 

μεταξύ των αγοραστών κοινά στοιχεία ικανά να στηρίξουν μια ομαδοποίησή τους και βάσει αυτού να 

προσαρμόσουν τον τρόπο εξυπηρέτησής τους μέσα από τα προγράμματα μάρκετινγκ που θα 

σχεδιαστούν. 

Θεωρούμε ότι η ΑΒΒ θα πρέπει να διενεργήσει και τα δύο είδη τμηματοποίησης, δηλαδή και την μάκρο

και την μίκρο, προκειμένου να καταφέρει να συγκεκριμενοποιήσει τις απαιτήσεις των διαφόρων

αγοραστών της, στο μέτρο του δυνατού, και να καταφέρει να εφαρμόσει το κατάλληλο μείγμα

μάρκετινγκ που θα της επιτρέψει να είναι αποτελεσματική

Μπορεί και οι δύο τμηματοποιήσεις να αυξάνουν

το κόστος της έρευνας που πρέπει να

πραγματοποιηθεί, στην προσπάθεια να

εντοπιστούν όλες οι απαραίτητες μεταβλητές που

χρειάζεται για να γίνει η τμηματοποίηση, όμως

έτσι πιστεύουμε ότι η επιχείρηση θα λειτουργήσει

πιο στοχευμένα και κατ’ επέκταση πιο

αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα, και στο επίπεδο

που αφορά στην μακροτμηματοποίηση, η οποία

προηγείται της μίκρο, θα πρέπει να επιλέξουμε τις

κατάλληλες μεταβλητές για να καταφέρουμε να

δημιουργήσουμε ομάδες βιομηχανικών

αγοραστών. Μία μεταβλητή που θα μπορούσε να

επιλεγεί είναι το μέγεθος των αγοραστών ή ο

τρόπος χρήσης του προϊόντος αλλά, επειδή η ΑΒΒ

παράγει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων, θεωρούμε

ότι η κατάλληλη μακρομεταβλητή είναι ο κλάδος

της οικονομικής δραστηριότητας των

επιχειρήσεων.

Στην συνέχεια, και αφού έχουμε

δημιουργήσει τα τμήματα αγοράς βάσει του

κλάδου των επιχειρήσεων, θα διενεργήσουμε

την πιο απαιτητική έρευνα προκειμένου να

δημιουργήσουμε την μικροτμηματοποίηση.

Οι μικρομεταβλητές απαιτούν μεγαλύτερο

χρόνο συλλογής στοιχείων αφού αφορούν σε

επίπεδο εσωτερικών χαρακτηριστικών της

κάθε επιχείρησης. Μία μικρομεταβλητή που

θεωρούμε ως κατάλληλη είναι τα αγοραστικά

κριτήρια που εφαρμόζονται από τους

βιομηχανικούς αγοραστές και τα σχετικά

στοιχεία μπορούν να συλλεχτούν μέσα από

επαφές με τους υπεύθυνους πωλήσεων της

κάθε επιχείρησης αγοραστή. Με την

μικροτμηματοποίηση μπορεί η ΑΒΒ να

δημιουργήσει πιο στοχευμένη στρατηγική

προβολής και να προβεί στην επιλογή των

κατάλληλων διαφημιστικών μέσων και

μηνυμάτων αλλά και, να καταφέρουν να

αναπτύξουν μία πιο προσωπική επαφή με

συγκεκριμένους εκπροσώπους του κάθε

βιομηχανικού αγοραστή. Τέλος, μπορεί η

ΑΒΒ να υπολογίζει πιο συγκεκριμένα τα

έξοδα προβολής για κάθε έναν αγοραστή ως

συνάρτηση του ρίσκου που συνοδεύει

καθέναν

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η

διενέργεια και των δύο τμηματοποιήσεων, παρά το

σχετικά υψηλό κόστος έρευνας ειδικά της μίκρο,

προκειμένου να μπορέσει η ΑΒΒ να λειτουργήσει πιο

αποτελεσματικά γιατί με την μικροτμηματοποίηση

αναπτύσσει μιαν αμιγώς πελατοκεντρική προσέγγιση.

Τα πλεονεκτήματα που θα συγκεντρώσει και από τις

δύο τμηματοποιήσεις, μεταξύ άλλων, είναι η βάση για

την δημιουργία νέων καινοτομικών προϊόντων αφού θα

γνωρίζει τις απαιτήσεις και τα κριτήρια αγοράς του

κάθε αγοραστή αλλά και, η διαμόρφωση της

κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής και πολιτικής

προσφορών. Τέλος, η μικροτμηματοποίηση επιτρέπει

την καλύτερη διαχείριση, σε περίπτωση πτώσης της

ζήτησης, του αγοραστή αφού μέσω αυτής έχει,

ουσιαστικά, επιχειρηθεί η ανατομία του τρόπου που

αναπτύσσει την αγοραστική του συμπεριφορά.
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Στη διαθέσιμη βιβλιογραφία προσφέρεται μια ομαδοποίηση των

πωλητών από τον Newton το 1969 που περιλαμβάνει τέσσερις

κατηγορίες :

Τον εμπορικό πωλητή που αφορά περισσότερο στην πώληση

καταναλωτικών προϊόντων και προωθεί τα προϊόντα της

επιχείρησης πωλητή.

Τον πωλητή «ιεραπόστολο» που επιδιώκει να δημιουργεί

παραγγελίες αλλά δεν τις κλείνει.

Τον τεχνικό πωλητή που τον συναντάμε στην B2B αγορά. Αποτελεί

βασικό στέλεχος αφού επιδιώκει να αναγνωρίζει και να προτείνει

λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από το

πελατολόγιό τους ή και να υποστηρίζει την αγορά προϊόντων από

νέους πελάτες. Ο τεχνικός πωλητής κλείνει παραγγελίες.

Τον πωλητή σε νέους πελάτες που είναι επιφορτισμένος με το να

αναγνωρίζει τους δυνητικούς πελάτες και να κλείνει παραγγελίες.

Δεν απαντάται συχνά γιατί τα καθήκοντα αυτά επιτελούνται συχνά

από τον τεχνικό πωλητή.

Θεωρεἱται ότι βάσει των στοιχείων αυτών η ΑΒΒ Ελλάδος χρησιμοποιεί δύο τύπους

πωλητών, τον τεχνικό πωλητή και των πωλητή σε νέους πελάτες. Πιο συγκεκριμένα

καταλήξαμε σε αυτούς τους τύπους γιατί, αποκλείοντας τον τύπο του εμπορικού

αφού χρησιμοποιείται περισσότερο για την προώθηση καταναλωτικών προϊόντων, ο

τεχνικός πωλητής είναι ο πλέον απαραίτητος σε έναν βιομηχανικό προμηθευτή όπως

η ΑΒΒ αφού χρειάζεται να αναγνωρίζονται τα προβλήματα και να προτείνονται

λύσεις σε αυτά κάθε φορά που το ζητά ένας αγοραστής. Επιπρόσθετα, ο πωλητής σε

νέους πελάτες θεωρούμε ότι χρησιμοποιείται από την ΑΒΒ προκειμένου να μην

απασχολείται στο κομμάτι των νέων πελατών ο τεχνικός πωλητής και να

αφοσιώνεται στην εξυπηρέτηση του βασικού πελατολογίου της επιχείρησης

προωθώντας σε αυτούς τα προϊόντα δεδομένων και των προσωπικών επαφών που

έχει αναπτύξει.

39. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΤΥΠΟΙ ΠΩΛΗΤΩΝ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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40.Ποια είναι η σημασία και ο ρόλος του 
Μάρκετινγκ Σχέσεων;

• Ορίζουμε ως Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων – Customer Relationship Management (CRM) μία

ευρέως εφαρμοζόμενη στρατηγική των σύγχρονων επιχειρήσεων με στόχο τη διαχείριση των

αλληλεπιδράσεων μιας επιχείρησης με τους πελάτες της. H προσέγγιση CRM συνδυάζει θεωρία,

μεθοδολογίες, λογισμικό και συνήθως τις δυνατότητες του διαδικτύου ώστε μια επιχείρηση να

διαχειριστεί τις πελατειακές σχέσεις με οργανωμένο τρόπο. Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν τo CRM

συγκεντρώνουν, αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και αναλύουν.

• Το μάρκετινγκ σχέσεων είναι η χρήση τακτικών μάρκετινγκ, πωλήσεων, επικοινωνίας και

εξυπηρέτησης πελατών, ώστε η επιχείρηση :  Να προσδιορίσει το προφίλ, τη συμπεριφορά και τις

ανάγκες των πελατών της  Να δημιουργήσει μια σχέση με τους πελάτες της, η οποία εκτείνεται σε

όλες τις συναλλαγές της με αυτούς, και  Να διαχειριστεί τη σχέση αυτή προς όφελος των πελατών

αλλά και της ίδιας της επιχείρησης Μέσω του μάρκετινγκ σχέσεων η επιχείρηση πετυχαίνει αύξηση της

διατήρησης και πιστότητας των πελατών της. Στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης μάρκετινγκ σχέσεων

 Αναγνώριση  Εξερεύνηση  Επέκταση  Δέσμευση

• Το Customer Relationship Management (CRM), που στα ελληνικά αποδίδεται με τον όρο διαχείριση

πελατειακών σχέσεων, αποτελεί μια επιχειρησιακή στρατηγική που σχεδιάστηκε με σκοπό να

βοηθήσει τις επιχειρήσεις να γνωρίσουν τους υπάρχοντες ή πιθανούς πελάτες τους και να

δημιουργήσουν ισχυρές πελατειακές σχέσεις με την πάροδο του χρόνου. Τα δεδομένα των πελατών

συλλέγονται από διάφορα σημεία της επιχείρησης, συγκεντρώνονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων

και με την απόλυτη χρήση της τεχνολογίας, αναλύονται και διανέμονται σε συγκεκριμένα σημεία εντός

της επιχείρησης. Τα σημεία αυτά είναι τα λεγόμενα «σημεία επαφής» (touch points). Αυτά τα σημεία

είναι οι πωλήσεις, τα σημεία διαχείρισης εισερχομένων και εξερχομένων, καθώς και όλα τα υπόλοιπα

σημεία όπου η επιχείρηση έρχεται σε επαφή με τους πελάτες αλλά και με τους προμηθευτές της.

• το Μάρκετινγκ Σχέσεων δεν αφορά το σύνολο των πελατών της επιχείρησης (σ.392) αλλά

μόνον εκείνους των οποίων οι ανάγκες συμπίπτουν και εξυπηρετούν τις στρατηγικές

προτεραιότητες της επιχείρησης.
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41.Ποια οφέλη μπορεί να έχει η επιχείρηση ΧΨΖ 
από τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με 
πελάτες;

• Τα πιο σημαντικά οφέλη που μπορεί να έχει η επιχείρηση είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα

• - η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών πελάτη- προμηθευτή ενισχύει την προσπάθεια των πωλητών και την αξία

που λαμβάνει ο πελάτης

• - αυξάνονται οι πωλήσεις εφόσον αυξάνεται η εμπιστοσύνη και η ικανοποίηση του πελάτη προς και από

την εταιρεία

• - αναδύονται νέες ευκαιρίες για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις στους ίδιους πελάτες

• - μειώνεται η πιθανότητα μεταπήδησης σε άλλον πελάτη

• - άντληση διαρκώς νέας πληροφόρησης

• - άντληση ιδεών και έμπνευση από τον πελάτη για τη δημιουργία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που τον

καλύπτουν καλύτερα.

• Οι οργανισμοί μπορούν να αναπτύξουν εμπιστοσύνη απέναντι στους πελάτες και τους προμηθευτές τους

αλλά και απέναντι στους πωλητές των προμηθευτών τους. Η ανάπτυξη αισθήματος εμπιστοσύνης από

την πλευρά του αγοραστή σε κάποιον προμηθευτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η

φήμη του προμηθευτή, το μέγεθός του, η ικανότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις του πελάτη, η

αξιοπιστία του, η εμπειρία από προηγούμενες συναλλαγές, η διάρκεια της συνεργασίας κ.ά. Η ύπαρξη

εμπιστοσύνης προς έναν προμηθευτή σίγουρα διευκολύνει την επιλογή του σε μία αγοραστική κατάσταση.

Η εμπιστοσύνη αυξάνει την πιθανότητα ο αγοράζων οργανισμός να τοποθετήσει τον προμηθευτή που

εμπιστεύεται στη λίστα με τους πιθανούς προμηθευτές σε μία μελλοντική αγοραστική ανάγκη, επειδή

θεωρεί ότι πληροί κάποια βασικά κριτήρια αγοράς, όμως αυτό δεν εξασφαλίζει και την επιλογή του

συγκεκριμένου προμηθευτή.

• Συνεπώς υπάρχει μια έντονη μετατόπιση προς μια πιο σχεσιακή προοπτική στο βιομηχανικό μάρκετινγκ.

Ενδεικτικά πρέπει να αναφέρουν ότι: «…ενισχύεται η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ αγοραστών και

προμηθευτών, γεγονός που βοηθά τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές να δημιουργούν ανώτερη

αξία και να επωφελούνται αμοιβαία. Μέσω της ανάπτυξης στενών σχέσεων συνεργασίας, οι επιχειρήσεις

μπορούν να επιτύχουν επαναλαμβανόμενες πωλήσεις και να εκμεταλλευτούν νέες επιχειρηματικές

ευκαιρίες, να μειώσουν την πιθανότητα μεταπήδησης του πελάτη σε άλλον προμηθευτή, να εμπνευστούν

από τον πελάτη και τις ιδέες του για τη δημιουργία νέων προϊόντων και να αντλούν συνεχώς χρήσιμη

πληροφόρηση»
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ΤΟΜΟΣ Δ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ
1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

2. ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

4. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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◆ Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι ίδιες σε όλες τις χώρες

◆ Οι επιθυμίες και η έκφραση των αναγκών διαφέρει από χώρα

σε χώρα

◆ Τα στελέχη του διεθνούς Μάρκετινγκ οφείλουν να

προσαρμόζουν σε συνεχή βάση τις προσπάθειές τους στις

πολιτισμικές απαιτήσεις

της αγοράς-«στόχου»

◆ Οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν την δυνατότηα να επιφέρουν

αλλαγές στην κουλτούρα μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας και την

αυξημένη τους δύναμη

42. Η συμπεριφορά του διεθνούς καταναλωτή, η 
κουλτούρα και ο ρόλος της ΠΕ



43. Oι βασικοί παράγοντες που εξετάζονται πριν την επιλογή 
της μεθόδου εισόδου σε μια ξένη αγορά;

1 Οι επιχειρησιακοί στόχοι. Δείχνουν το βάρος που δίνει η επιχείρηση
στην εξαγωγική της δραστηριότητα, την επιθυμητή γεωγραφική κάλυψη,
το χρονικό ορίζοντα της εξαγωγικής στρατηγικής και τα μέσα τα οποία
επενδύονται προς αυτή τη κατεύθυνση (χρηματικά, ανθρώπινο δυναμικό,
υλική υποστήριξη, διεθνής εμπειρία).

2. Το μέγεθος της επιχείρησης. Εκφράζεται με επενδύσεις και πωλήσεις.

3. Το είδος των προϊόντων. Εξαρτάται από το εύρος γραμμής των
προϊόντων προς εξαγωγή και η ποικιλία τους. Η απόφαση θα επηρεαστεί
από το είδος των προϊόντων, βιομηχανικών ή καταναλωτικών.

4. Ο ανταγωνισμός στο εξωτερικό. Αναλύεται βάσει ιδιαίτερης μελέτης
της δομής της αγοράς του εξωτερικού. Έτσι σχηματίζεται μία εικόνα για
το είδος του ανταγωνισμού που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή σε αυτή την
αγορά. Οι ανταγωνιστικές συνθήκες σε αυτή την αγορά, η αλλαγή της
ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και η δυνατότητα εισόδου νέων
ανταγωνιστών εκφράζονται από το βαθμό διαφοροποίησης που
παρατηρείται, τα εμπόδια εισόδου και εξόδου στον κλάδο, το βαθμό
κάθετης/οριζόντιας ολοκλήρωσης και της επιχειρησιακής
διαφοροποίησης. . Ο έλεγχος. Οι διάφοροι τρόποι εισόδου σημαίνουν και
διαφορετικό βαθμό διοικητικού ελέγχου για την επιχείρηση (στη διανομή, εμπορία,
τιμολογιακή πολιτική και προώθηση).

6. Ο αριθμός των αγορών-στόχων. Οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν διαφοροποίηση
στον αριθμό των αγορών του εξωτερικού που τους ενδιαφέρουν και στο βαθμό
διείσδυσης σε καθεμία από αυτές. Αποδίδεται σημασία και στην ποιότητα και στη
κάλυψη της εισδοχής.

7. Η δυνατότητα επαναπληροφόρησης. Οι αγορές του εξωτερικού διαφέρουν ως
προς τη δυνατότητα και τη ταχύτητα επαναπληροφόρησης που μπορεί να πετύχει η
εξαγωγική επιχείρηση.

8. Ο βαθμός διεθνούς εμπειρίας που μπορεί η κάθε αγορά-στόχος να προσφέρει
στην επιχείρηση.

9. Η δυνατότητα εξασφάλισης κερδών. Δίνεται βάρος στην εξασφάλιση
μακροχρόνιων κερδών, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τη μέθοδο εισδοχής.

10. Η αναγκαία επένδυση. Το ύψος της επένδυσης είναι καθοριστικός παράγοντας
επιλογής. Η επένδυση αναφέρεται στο κόστος των αναγκαίων εγκαταστάσεων και
της υποστήριξης Μ.

11 Ο κίνδυνος που περικλείει η αγορά-στόχος. Ο βαθμός κινδύνου διαφέρει όχι μόνο
από αγορά σε αγορά αλλά και ανάλογα με το τρόπο εισδοχής που επιλέγεται.

12. Η ευελιξία. Σήμερα η επιβίωση μίας επιχείρησης εξαρτάται από τη δυνατότητα
συμμετοχής της στις διεθνείς διεργασίες. Είναι λοιπόν επιθυμητό να υπάρχει ευελιξία
στη μέθοδο εισδοχής που επιλέγει αφού αναγνωρίζει το δυναμικό χαρακτήρα της
διεθνούς αγοράς. Η ευελιξία που συνήθως επιδιώκεται έχει σα στόχο τη δυνατότητα
προσαρμογών στο άμεσο ή απώτερο μέλλον.

13. Η απαίτηση για ανθρώπινο δυναμικό. Καθεμία από τις μεθόδους εισδοχής
διαφέρει ως προς το μέγεθος της απαιτούμενης επένδυσης αλλά και ως προς την
απαίτηση για εξειδικευμένο προσωπικό. Η εκπαίδευση του προσωπικού και η
εκτέλεση προγραμμάτων εσωτερικού Μ έχει μεγάλη σημασία.
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Η τελική απόφαση θα βασιστεί εκτός από τους παραπάνω
παράγοντες και στην αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης ή
στο επιδιωκόμενο μερίδιο αγοράς.

Αποτελεί γεγονός πως κάθε επιχείρηση που διαθέτει τους
κατάλληλους πόρους και τις απαραίτητες επιχειρηματικές
δυνατότητες θα επιθυμούσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που
της προσφέρονται για δραστηριοποίηση σε ξένες αγορές.
Μάλιστα, συχνά η απόφαση για διεθνοποίηση συνδέεται στενά
με την έννοια της ανταγωνιστικότητας της κάθε επιχείρησης,
αφού η αποκοπή από τον διεθνή ανταγωνισμό μπορεί να
σημάνει την απώλεια σημαντικών ευκαιριών για περαιτέρω
ανάπτυξη. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις καθώς και κάθε
ελληνική επιχείρηση που εξετάζει την περίπτωση
διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της, έχει στη διάθεσή της
δύο στρατηγικές λύσεις: την επιλογή αγοράς με βάση τον
δείκτη επιχειρησιακών ευκαιριών που η νέα αγορά παρουσιάζει
και την πρακτική σύμφωνα με την οποία η ξένη αγορά
επιλέγεται με κριτήριο την ομοιότητά της με τη μητρική αγορά
της επιχείρησης.
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◆ Για την διαγνωση χρησιμοποιούνται πολλά 

κριτήρια αξιολόγησης

◆ H επιχείρηση οφείλει να καθορίσει το μέγεθος της 

παραγωγής που μπορεί να διαθέσει για εξαγωγές, 

τους πόρους (χρηματικούς και διοικητικούς) και 

το είδος των ικανοτήτων που απαιτούνται.

◆ Στο στάδιο πρόγνωσης γίνεται η μέτρηση των 

πιθανοτήτων επιτυχίας που μπορεί να έχει μια 

επιχείρηση σε μια δεδομένη αγορά, καθώς επίσης 

και στο βαθμό ανταγωνισμού που θα 

αντιμετωπίσει στις αγορές του εξωτερικού. 

Μέθοδοι Επιλογής Αγορών του 

Εξωτερικού
◆Η παθητική πολιτική επιλογής αγορών στις χώρες του εξωτερικού

◆Η ενεργητική πολιτική επιλογής αγορών στις χώρες του 

εξωτερικού

Κριτήρια επιλογής αγορών του εξωτερικού

◆ Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών (π.χ. Μέγεθος πληθυσμού, 
ρυθμός ανάπτυξης,  πληθυσμιακή δομή, οικονομικοί δείκτες κατά 
κεφαλήν εισόδημα, γεωγραφική συχνότητα)
◆ Βαθμός ανταγωνισμού
◆ Βαθμός πολιτικού κινδύνου
◆ Βαθμός ομοιότητας με την εθνική αγορά

44. Εξαγωγική Διάγνωση 
και Εξαγωγική Πρόγνωση



Η διαδικασία επιλογής ξεκινάει με μία αυστηρή εκτίμηση της ζήτησης
(πραγματικής και μελλοντικής). Αυτή η εκτίμηση δυσχεραίνεται από το
γεγονός ότι δεν υπάρχουν σε διεθνή κλίμακα συνεχείς και ακριβείς
στατιστικές που να αντικατοπτρίζουν τη ζήτηση για τα περισσότερα
προϊόντα. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτή η
δυσκολία είναι η συσχέτιση της ζήτησης του προϊόντος με κοινωνικές-
δημογραφικές μεταβλητές, όπως:

• Μέγεθος του πληθυσμού, που είναι ενδεικτικό κριτήριο για τη
κατανάλωση πολλών προϊόντων όπως τσιγάρα, παιδικές τροφές.

• Ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού. Είναι σκόπιμο να συσχετίζεται με το
ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης σε μια χώρα, αφού ένας γρήγορος ρυθμός
πληθυσμιακής ανάπτυξης με έναν αρκετά μέτριο ρυθμό ανάπτυξης θα
οδηγήσει στη μείωση της αγοραστικής δυνατότητας του πληθυσμού,
συνεπώς στη μείωση των πωλήσεων.

• Πληθυσμιακή δομή. Κατανομή σύμφωνα με το φύλο, την ηλικία, την
εκπαίδευση, απασχόληση κτλ.

• Γεωγραφική συχνότητα. Σημαντικός παράγοντας γιατί είναι δυνατό να
επηρεάσει τις αποφάσεις σχετικά με τη διανομή και το τελικό κόστος.

• Κατά κεφαλή εισόδημα. Η χρήση όλων των προϊόντων δεν συσχετίζεται
πάντα με αυτή τη μεταβλητή. Παρόλη την αδυναμία που μπορεί να
παρουσιάζει, μπορεί τις περισσότερες φορές να βοηθήσει στο
προσδιορισμό ειδικών τμημάτων εισοδήματος του πληθυσμού.

Οικονομικοί δείκτες που παρέχονται από διεθνείς οργανισμούς και
αναφέρονται στο μέγεθος των διάφορων αγορών, στη πυκνότητά τους, στο
ρυθμό ανάπτυξης και στο βαθμό του επιχειρησιακού κινδύνου που
συνεπάγονται. Στη συνέχεια πρέπει να εξετάζεται ο βαθμός πολιτικού κινδύνου
που συνεπάγεται το πολιτικό περιβάλλον μίας χώρας.

Επίσης σημαντικός είναι ο βαθμός ομοιότητας με την εθνική αγορά. Η
επιχείρηση πρέπει να εντοπίζει τις αγορές του εξωτερικού που έχουν πιο
πολλά όμοια χαρακτηριστικά με την εσωτερική αγορά σε σχέση με τις
δημογραφικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικοπολιτιστικές μεταβλητές.
Για τις επιχειρήσεις βιομηχανικών προϊόντων θα πρέπει να εξετάζεται ακόμα
η γεωγραφική θέση και η απόσταση της αγοράς. Η ανάλυση αρχίζει με τη
δημιουργία ενός προτύπου αγοράς και στη συνέχεια επιλέγονται οι αγορές
που έχουν τις περισσότερες ομοιότητες με το πρότυπο, ανάλογα βέβαια με
το βαθμό των ευκαιριών που μπορεί να παρέχουν. (π.χ. ΗΠΑ-Καναδάς.

Τέλος το μέγεθος και η ποιότητα του ανταγωνισμού σε μία χώρα επηρεάζουν
τη δυνατότητα μίας ξένης επιχείρησης να εισέλθει σε μία αγορά και να
λειτουργήσει επικερδώς σε αυτήν.
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◆ Εξαγωγή

– Έμμεση εξαγωγή (παθητική πολιτική)

» Μεσάζοντες

» Εξαγωγικοί Πράκτορες

» Εξαγωγικές Επιχειρήσεις

– Άμεση εξαγωγή (ενεργητική πολιτική)

» Εμπορικοί πράκτορες

» Μεσάζοντες έμποροι

» Εξαγωγή με ιδιωτικό δίκτυο πωλήσεων

◆ Παραγωγή στο εξωτερικό

– Παροχή τεχνογνωσίας σε παραγωγούς εξωτερικου

– Έκδοση αδειών (licensing)

– Άδεια με περιορισμούς (Franchising)

– Παραγωγή μέσω ιδίων εγκαταστάσεων

– Παραγωγή κατά παραγγελία

– Συναρμολόγηση

– Παραγωγή σε συναργασία (Joint Venture)

– Παραγωγή στρατηγικών συμμαχιών (Consortia)

45. Επιλογή τρόπου 
εισόδου 
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Παραγωγή στο εξωτερικό, με την συνεργασία ντόπιων 

κατασκευαστών ή ιδίων εγκαταστάσεων

1.Έμμεση εξαγωγή – εξαγωγή μέσω εξαγωγέα. Ο απλούστερος τρόπος για να γίνει

μία εξαγωγή είναι η χρήση ενός εξειδικευμένου εξαγωγέα ή πράκτορα εξαγωγών. Η

διοίκηση αποβλέπει σε εξαγωγές που γίνονται παροδικά κι όχι σ μόνιμη βάση. Κάθε

φορά που υπάρχει πλεόνασμα παραγωγής που δεν απορροφάται από την εσωτερική

αγορά, η επιχείρηση στοχεύει στη συνεργασία με εξαγωγέα-μεσάζοντα ή

εισαγωγέα-μεσάζοντα στις διάφορες αγορές του εξωτερικού. Ο επιχειρησιακός

κίνδυνος είναι πολύ μικρός και δεν απαιτείται μεγάλη επένδυση κεφαλαίου. Τα

μειονεκτήματα έγκειται στο ότι δεν είναι εφικτές οι υψηλές πωλήσεις αφού οι

διάφοροι μεσάζοντες είναι αρκετά αδιάφοροι προς το προϊόν και τη μελλοντική του

πορεία στην αγορά του εξωτερικού.

2.Άμεσες εξαγωγές. Η επιχείρηση πραγματοποιεί τις εξαγωγικές διεργασίες μόνη

της. Αναλαμβάνει έρευνα αγοράς, διαπραγμάτευση με ξένους πελάτες, έκδοση

αναγκαίων πιστοποιητικών και συνοδευτικών εγγράφων, φυσική διανομή των

προϊόντων. Η πολιτική αυτή μπορεί να προβεί περισσότερο επικερδής εάν

αυξάνονται οι πωλήσεις σε μεγαλύτερο βαθμό από το κόστος που συνεπάγεται ή

που θα ήταν αναγκαίο για να ικανοποιηθούν οι εξαγωγικοί συνεργάτες της.

Πλεονεκτήματα είναι οι μεγαλύτερες πωλήσεις, καλύτερος έλεγχος των

δραστηριοτήτων, καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά πληροφόρηση, η απόκτηση της

αναγκαίας εμπειρίας από τις εμπορικές δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Αυτός δλδ είναι έλληνας που αναλαμβάνει τις εξαγωγές μίας ελληνικής επιχείρησης

Αυτός δλδ είναι ξένος που αναλαμβάνει να κάνει τις εξαγωγές μίας ελληνικής

επιχείρησης (και εισαγωγές για τη χώρα του) στη χώρα του.
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3.Παραγωγή στο εξωτερικό

Α. Παροχή τεχνογνωσίας σε παραγωγούς του εξωτερικού. Η επιχείρηση

έρχεται σε επαφή με έναν ή περισσότερους κατασκευαστές που

δραστηριοποιούνται στην ξένη χώρα και στους οποίους προσφέρεται η άδεια

και η τεχνογνωσία για την παραγωγή, τη διάθεση και συντήρηση ενός

συγκεκριμένου προϊόντος. Πλεονέκτημα είναι ότι επιτυγχάνεται η είσοδος σε

αγορές που προστατεύονται σε ό,τι αφορά την εισαγωγή ή τη διάθεση του

προϊόντος από ξένους παραγωγούς. Μειονέκτημα είναι ότι υπάρχει

πιθανότητα να αυτονομηθούν οι συνεργάτες της επιχείρησης και να γίνουν

ανταγωνιστές. Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο θα πρέπει πάντα η

επιχείρηση να έχει σημαντικό τεχνολογικό προβάδισμα βασισμένη στην

έρευνα και ανάπτυξη και στο σύγχρονο Μ. Η παροχή τεχνογνωσίας ή άδειας

παραγωγής του προϊόντος μπορεί να σημαίνει έκδοση αδειών για θέματα

βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή παροχή αδειών σε ντόπιους επιχειρηματίες για

ίδρυση υποκαταστημάτων.

Β. Έκδοση αδειών (Licensing). Η επιχείρηση μπορεί να αρχίσει παραγωγικές

δραστηριότητες σε μία ξένη χώρα χωρίς να διαθέσει κεφάλαια. Δίνεται ή άδεια

εκμετάλλευσης ενός βιομηχανικού δικαιώματος της εξαγωγικής που μπορεί να

έχει σχέση με το προϊόν, τη τεχνογνωσία που χρησιμοποιείται, τη διαδικασία

κατασκευής, το δικαίωμα χρήσης του ονόματος της επιχείρησης στη

συγκεκριμένη αγορά ή την απόκτηση ορισμένης ικανότητας Μ με αντάλλαγμα

μία ορισμένη αμοιβή. Η διάρκεια της άδειας συμφωνείται από τα δύο μέρη. Η

συνήθης κριτική που ασκείται σε αυτή την εξαγωγική πολιτική είναι ότι παρέχει

ένα μηχανισμό με τον οποίο γίνεται μεταφορά μιας και παρωχημένης

τεχνολογίας από τις αναπτυγμένες στις υπανάπτυκτες χώρες, που είναι συχνά

ξεπερασμένη και δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας.

.
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Γ. Άδεια με συγκεκριμένους περιορισμούς

(Franchising).

Πρόκειται για ειδική άδεια που παρέχεται από τον

εξαγωγέα και επιτρέπει στο συνεργάτη στη χώρα του

εξωτερικού να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο

πρόγραμμα Μ, το οποίο καλύπτει το όνομα, το σλόγκαν, το

προϊόν και τη μέθοδο λειτουργίας. Σε αυτή τη συμφωνία

περιγράφονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις του ξένου

συνεργάτη (Coca Cola, Pepsi, McDonald’s, Burge King,

Holiday Inn). Για τον εξαγωγέα δίνεται η δυνατότητα

γρήγορης εξάπλωσης με σχετικά μικρή επένδυση και

προσπάθεια, ενώ η επιχείρηση δέκτης έχει τη δυνατότητα

εμπορίας ενός αποδεδειγμένα επιτυχημένου προϊόντος.

Προϋποθέτει μεγάλο βαθμό τυποποίησης, με μικρές

μερικές φορές διαφοροποιήσεις, αναγκαίες να

ανταποκριθεί κανείς στις ιδιαιτερότητες της ζήτησης της

αγοράς της εκάστοτε χώρας. Τα κυριότερα προβλήματα

εντοπίζονται στη πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού και η

εκπαίδευσή του, οι ιδιαιτερότητες του πολιτιστικού

περιβάλλοντος της χώρας, τα γλωσσικά προβλήματα, η

διαθεσιμότητα ορισμένων σημαντικών πρώτων υλών, ο

έλεγχος των συνεργατών και των υποκαταστημάτων, τα

φορολογικά μέτρα των ξένων κυβερνήσεων και η

προσαρμογή της συνολικής προσφοράς στις ιδιαιτερότητες

της αγοράς
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Δ. Παραγωγή μέσω ιδίων εγκαταστάσεων.

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις μπορεί να ανήκουν αποκλειστικά στην

εξαγωγική επιχείρηση που προσπαθεί να πετύχει την εξαγωγή του

προϊόντος και της τεχνογνωσίας της ή μπορεί να δημιουργηθεί με συμμετοχή

παραγωγών ή κεφαλαίων που προέρχονται από την αγορά του εξωτερικού.

Για τις πολυεθνικές είναι πολλές φορές ο μόνος τρόπος εισόδου σε

ορισμένες αγορές. Η επιχείρηση που έχει μία τέτοια δυνατότητα είναι αυτή

που έχει και ένα υψηλό διοικητικό επίπεδο. Πλεονεκτήματα θεωρούνται το

γεγονός ότι η ιδιοκτησία της νέας μονάδας δίνει στη μητρική επιχείρηση τον

αποκλειστικό έλεγχο και παρέχει μεγαλύτερη γνώση και εμπειρία της

διεθνούς πραγματικότητας, με την αποφυγή όλων των πιθανών

συγκρούσεων που κρύβει μία εξαγορά ή συγχώνευση.

Ε. Παραγωγή κατά παραγγελία.
Η επιχείρηση δίνει παραγγελία σε μία άλλη που βρίσκεται στην αγορά του

εξωτερικού που την ενδιαφέρει να παραγάγει μια συγκεκριμένη ποσότητα

του προϊόντος της, νοικιάζοντας έτσι τις εγκαταστάσεις του εξωτερικού της

δεύτερης, ενώ η ίδια παραμένει υπεύθυνη για τη γενικότερη υποστήριξη Μ. Η

διαφορά με τη παραγωγή με άδεια εντοπίζεται στο νομικό τύπο που εκφράζει

η σχέση των δύο επιχειρήσεων. Η εγχώρια επιχείρηση συνεργάζεται στη

βάση παραγγελιών.

ΣΤ. Συναρμολόγηση. Προϋποθέτει την απόφαση παραγωγής στο εξωτερικό έστω και

με τη μορφή της συναρμολόγησης. Η επιτυχία της εξαρτάται από το συνεχή εφοδιασμό

από τη μητρική επιχείρηση. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες επενδύσεις και επιλέγεται για

μείωση κόστους παραγωγής (φθηνότερο εργατικό δυναμικό).

Ζ. Παραγωγή σε συνεργασία (Joint venture). Η εξαγωγική επιχείρηση έρχεται σε

συμφωνία με μία άλλη από τη χώρα που την ενδιαφέρει για τη παραγωγή και εμπορία

των προϊόντων της σε μία κοινή βάση συνεργασίας. Τα δύο μέρη κάνουν μία επένδυση

κατέχοντας ποσοστό ιδιοκτησίας που διαφέρει ανά περίπτωση. Τα δύο μέλη

επιβαρύνονται με τους επιχειρησιακούς κινδύνους και μοιράζονται τα κέρδη. Οι

συνθήκες κάθε συνεργασίας διαφέρουν.

Η. Πραγματοποίηση στρατηγικών συμμαχιών. Αποτελεί τη συμμαχία

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στην ίδια ή διαφορετικές χώρες με σκοπό την

υλοποίηση διαφόρων στόχων. Οι στόχοι μπορεί να είναι η εισδοχή σε ένα

ορισμένο δίκτυο διανομής, η έρευνα και ανάπτυξη με μια ορισμένη τεχνολογία,

βελτίωση μεθόδων παραγωγής, χρηματοδότησης, προμήθεια πρώτων υλών,

διοικητικών μεθόδων και Μ.
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◆ Η πολιτική προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού συνιστά 

συνήθως το κύριο σημείο αναφοράς της γενικότερης 

στρατηγικής του προγράμματος Μάρκετινγκ.

◆ Αποβλέποντας στη διεθνή αγορά, η επιχείρηση έχει βασικά 

τρεις εναλλακτικές λύσεις: 

– Τη χρησιμοποίηση του ίδιου προϊόντος που διατίθεται στην 

εθνική αγορά στις νέες για την επιχείρηση αγορές του 

εξωτερικού, με ή χωρίς διαφοροποιήσεις. 

– Το συνυπολογισμό όλων των διαφορών 

(standardization/adaptation) σε ένα μόνο νέο προϊόν, με 

προορισμό την τελική εισαγωγή του στη διεθνή αγορά. 

– Η τρίτη λύση, είναι η δημιουργία νέων προϊόντων για τις 

εξαγωγικές αγορές.

Προσαρμογή του προϊόντος στις τοπικές ιδιαιτερότητες

◆ Οι αγορές έχουν διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηρικά

◆ Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά στις 

προτιμήσεις των καταναλωτών.

◆ Εναλλακτικές σχετικά με την προσαρμογή προϊόντος σε 

αγορές του εξωτερικού:

– Μη διαφοροποίηση του προϊόντος

– Διαφοροποίηση του προϊόντος (τμηματοποίηση αγοράς)

46. Εναλλακτικές 
στρατηγικές προϊόντος
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1. Ιστότοπος εταιρίας

2. Διαφήμιση προβολής (display) στο διαδίκτυο 

(banners and rich media)

1. Χρήση μηχανών αναζήτησης (search engine marketing and search 
engine optimization)

2. Κοινωνικά δίκτυα, ιστολόγια, κοινότητες

3. Emails και e-newsletters

4. Affiliation marketing and advertising

5. Ιογενής επικοινωνία και προώθηση πωλήσεων

6. Διαφήμιση μέσω κινητών συσκευών

Ιστότοπος εταιρίας

◆ Ιστόπος εταιρίας και ιστότοπος ανά χώρα δραστηριοποίησης

◆ Ιστότοπος για κάθε επιμέρους μάρκα

◆ Ιστότοπος για ένα προϊόν

◆Microsite

– Μικρός αριθμός σελίδων, μπορεί να είναι μέρος γενικού ιστότοπου ή να 

έχει δική του διεύθυνση, μπορεί να έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια

– Παρουσιάζει κάποιο πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο π.χ. 

μια εκδήλωση, μια καινούργια εφαρμογή μιας μάρκας, κλπ

Διαφήμιση προβολής (display) στο 
διαδίκτυο (banners and rich media)

◆ Εικόνα με παραλλλόγραμμο σχήμα που εμφανίζεται σε κάποια θέση 

της ιστοσελίδας

◆ Συνδυάζει ήχο, εικόνα, κείμενο και άλλες μορφές διάδρασης

◆ Πλεονεκτήματα:

– προσελκύουν εύκολα το ενδιαφέρον

– Δυνατότητα δημιουργικού και αξιοποίησης νέων τεχνικών

– Ενισχύουν την αναγνωρισιμότητα της μάρκας

◆Μειονεκτήματα:

– Πιθανή επιβράδυνση φόρτωσης ιστότοπου

– Μπορεί να μπλοκαριστούν από τις ρυθμίσεις του browser

– Μπορεί να είναι ενοχλητικές

47.  ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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◆Many-to-many communication

◆ Facebook, google+, youtube, twitter, linkedIn

◆ Σημεία- κλειδιά επιτυχία

– Κατάλληλο περιεχόμενο προβολής

– Πραγματικός διάλογος με το κοινό

– Η παρακίνηση της συμμετοχής του κοινού

– Χρήση διαδραστικών και καινοτόμων εφαρμογών

– Ολοκλήρωση όλων των μέσω επικοινωνίας → integrated marketing 

communication approach

Emails και e-newsletters

◆ Εξασφάλιση καταλόγου με ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

από το κοινό-στόχο της εταιρίας

– Κατάλογος της εταιρίας (house list)

Περιέχει κυρίως πελάτες της εταιρίας ή 

καταναλωτές που έχουν έρθει σε επαφή με 

την εταιρία

– Κατάλογος από άλλη προμηθεύτρια εταιρία (third party

list)

+ νέοι και εν δυνάμει πελάτες 

◆ Πλεονεκτήματα

– Χαμηλό κόστος

– Αμεσότητα

– Γρήγορη υλοποίηση

– Συνδυάζεται εύκολα με άλλες ενέργειες

48. Κοινωνικά δίκτυα, 

ιστολόγια, κοινότητες
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◆ η σχέση ανάμεσα στον Διαφημιζόμενο (Merchant ή 

Advertiser) και στον Affiliate (ή Publisher)

◆ ο Affiliate (ή Publisher) προωθεί επισκέπτες 

στην ιστοσελίδα του πρώτου και 

◆ O Affiliate (ή Publisher)πληρώνεται μόνο εφόσον οι 

επισκέπτες αυτοί πραγματοποιήσουν μία 

προσυμφωνημένη ενέργεια (π.χ. η 

πραγματοποίηση μιας αγοράς). 

Affiliating marketing and advertising

Αρχές επιτυχημένης ιογενούς επικοινωνίας:

✓ συστηματική δημιουργία και συντήρηση 

συζήτησης πάνω

σε θέματα επικαιρότητας και ενδιαφέροντος

✓ Άμεσος και απλός τρόπο γραφής – ευθύς και 

ευχάριστος

✓ Παρακίνηση μοιράσματος του περιεχομένου

✓ Εντοπισμός και αξιοποίηση χρηστών με 

μεγάλο δίκτυο

επαφών (influencers)

✓ κίνητρο χρήστη – ενδιαφέρον χρήστη

Ιογενής επικοινωνία και προώθηση πωλήσεων
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◆ Σελίδες που καταγράφουν και κατατάσσουν τους ιστότοπους  

διευκολύνοντας την αναζήτηση πληροφοριών από τους χρήστες

◆ Τα αποτελέσματα εμφανίζονται

Α) κατάλογος ηλεκτρονικών διευθύνσεων με βάση την συνάφεια

Β) Διαφημίσεις (σε σκιασμένο πλαίσιο)

• Πληρωμένες καταχωρήσεις (paid search result ή keyword 

advertising)

• Βελτιστοποίηση των οργανικών αποτελεσμάτων (search engine

optimization). Με βάση την συνάφεια και την εγκυρότητα των 

διαθέσιμων αποτελεσμάτων

Χρήση μηχανών αναζήτησης: Βήματα προβολής

1. Καταχώρηση της διεύθυνσης στη μηχανή 
αναζήτησης
2. Κατάλληλες λέξεις- κλειδιά
3. Βελτιστοποίηση περιεχομένου του ιστότοπου
4. Βελτιστοποίηση δομής και συνδέσμων του 
ιστότοπου
5. Ανάπτυξη εξωτερικών συνδέσμων

49.Χρήση μηχανών αναζήτησης (search 
engine marketing and search engine
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Η Lego είναι μια εταιρεία η οποία ξεκινώντας από τη Δανία τη δεκαετία
του 1930 με ξύλινα παιγνίδια επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο
κατακτώντας ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά με τα πολύχρωμα
τουβλάκια της που επιτρέπουν κάθε είδους κατασκευές. Η φιλοσοφία
που διέπει τη στρατηγική της εταιρείας και η τοποθέτησή της στην αγορά
περιγράφεται ως: η ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού, η ενίσχυση
της φαντασίας, της μαθησιακής ικανότητας και η αύξηση της
δημιουργικότητας.
Την τελευταία 15ετία η Lego αναπτύχθηκε έντονα σε όλο τον κόσμο
εκτός των ορίων του παιδικού παιχνιδιού, προσθέτοντας εκπαιδευτικά
προϊόντα, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, αλλά και
αντικείμενα καθημερινής ζωής, όπως ρολόγια και ρούχα. Οι ηλικίες που
απευθύνεται η εταιρεία είναι από 2 μέχρι 25 ετών, ενώ υπάρχουν πλέον
προϊόντα ειδικά για κορίτσια. Η εταιρεία εκτιμά ότι στο διεθνή χώρο
ανταγωνιστές της Lego δεν είναι τόσο οι βιομηχανίες παιχνιδιών, αλλά
και οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Disney, που δε πωλούν τα προϊόντα
τους, αλλά ένα ολόκληρο lifestyle.

Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη στροφή των παιδιών προς το 
ηλεκτρονικό παιχνίδι, η εταιρεία επεκτάθηκε δυναμικά στα ηλεκτρονικά παιγνίδια κάθε 
είδους όπως το LEGO Harry Potter για το Xbox και το Lego Rock Band. Πλέον, η Lego στον 
διεθνή ιστότοπό της lego.com που είναι διαθέσιμος σε περισσότερες από 15 γλώσσες, 
προτείνει, πέραν της παρουσίασης των προϊόντων της, 
• διαφόρων ειδών παιγνίδια (δράση, στρατηγική, περιπέτεια, δημιουργία, 

προσχολικά)
• ένα πολύ μεγάλο αριθμό βίντεο που έχει δημιουργήσει (ανά χαρακτήρα των ηρώων 

της, ανά θεματική κατηγορία, κλπ)
• συμβουλές για γονείς σε θέματα ανάπτυξης των παιδιών 
• ένα πλήρες ηλεκτρονικό κατάστημα
• καθώς και ένα χώρο επικοινωνίας και διάδρασης με τους επισκέπτες, το «Create & 

Share», στο οποίο υπάρχει ένα Lego Club, το οποίο προσφέρει με δωρεάν εγγραφή, 
μηνιαία αποστολή Newsletter– όλα αυτά κατόπιν άδειας των γονέων για τους 
ανήλικους, πρόσβαση σε μια κοινότητα χρηστών Lego με διάφορα θεματικά forum
και συζητήσεις.

Ερωτήσεις

➔ Τι βαθμό προσαρμογής του προϊόντος και της τμηματοποίησης της αγοράς ανά 
γεωγραφική περιοχή πιστεύετε ότι εφαρμόζει η εταιρία; Αιτιολογείστε στην 
απάντησή σας.

➔ Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το ηλεκτρονικό επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρίας;

50. MEΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
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Πρόσφατα, προσληφθήκατε ως στέλεχος μάρκετινγκ στην εταιρία «Οινοποιία

ΑΒΓ» που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής εδώ και

περίπου 40 χρόνια. Από αρχαιοτάτων χρόνων, η κυρίαρχη ποικιλία

σταφυλιού που καλλιεργείται και ευδοκιμεί στην εν λόγω περιοχή, χάρη στο

μικροκλίμα της, είναι το «Σαββατιανό», από το οποίο παράγονται κρασιά

ανοιχτόχρωμα, με ελαφριά γεύση, ντελικάτα αρώματα και χαμηλή οξύτητα. Η

εταιρία, βασισμένη στην ποικιλία «Σαββατιανό» παράγει και συσκευάζει

λευκό και κόκκινο κρασί σε φιάλες των 750 ml. το οποίο διαθέτει στην

ελληνική αγορά μέσω του οινοποιείου της καθώς και μέσω επιλεγμένων

σημείων πώλησης (επιλεγμένα supermarkets, καταστήματα τύπου

delicatessen, κάβες, εστιατόρια) σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της

Ελλάδας. Οι ετικέτες που συνοδεύουν τις φιάλες αναγράφονται στα ελληνικά

και αναφέρουν πληροφορίες για το προϊόν (όνομα εταιρίας, ποικιλία

σταφυλιού, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη περιοχής, οξύτητα,

επίγευση, προτεινόμενες συνοδευτικές γεύσεις). Επιπλέον, οι τιμές των δύο

ειδών κρασιού είναι αντίστοιχες με τις τιμές κρασιών των επιχειρήσεων που

η ίδια η εταιρία θεωρεί ανταγωνιστικές σε διαφορετικές γεωγραφικές

περιοχές.

Στο τέλος του 2018, η εταιρία έλαβε την απόφαση να επεκταθεί στην αγορά

της Κίνας.

περιγράψτε τα κριτήρια που, κατά τη γνώμη 

σας, επηρέασαν την εταιρία στην επιλογή της 

αγοράς της Κίνας.

MEΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Το φαινόμενο της διεθνοποίησης 

προσφέρει στην πολυεθνική επιχείρηση 

δυνατότητες ανάπτυξης και αύξηση του 

βαθμού αλληλεπίδρασης των 

παγκόσμιων αγορών, άρα και των 

οικονομιών τους. Συνέπεια του 

παγκοσμιοποιημένου αυτού 

περιβάλλοντος αποτελεί η σύγχρονη 

επιχείρηση να χρειάζεται να 

προσαρμόσει τη λειτουργία της, στα νέα 

δεδομένα, δηλαδή σε αυτά που 

διαμορφώνονται από το ολοένα 

μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Στο πλαίσιο μιας 

στρατηγικής διεθνοποίησης, η απόφαση 

για τον καθορισμό της εισόδου σε μια 

νέα αγορά θεμελιώνεται στη βάση τριών 

κριτηρίων : δείκτης επιχειρησιακών 

ευκαιριών, ομοιότητα με τη νέα αγορά 
και βαθμός ανταγωνισμού.

Στην προκειμένη περίπτωση μελετάται η αγορά της Κίνας, η οποία αποτελεί μια

πολυσύνθετη και τεράστια σε μέγεθος αγορά, αφού η χώρα καλύπτει μια

τεράστια έκθεση και έχει πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια κατοίκους. Πρόκειται

λοιπόν για μια αγορά η οποία φαίνεται προσοδοφόρα και με προοπτικές

ανάπτυξης για όποια επιχείρηση αποφασίσει να την προσεγγίσει. Το βιοτικό

επίπεδο μεγάλου μέρους των κατοίκων είναι σχετικά υψηλό σε πολλά σημεία

της χώρας. Ωστόσο, πρόκειται για μια χώρα με ιδιαίτερα πολιτιστικά

χαρακτηριστικά τα οποία δύναται να επηρεάζουν τις καταναλωτικές και κατ’

επέκταση τις διατροφικές επιλογές των κατοίκων της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της Κίνας δείχνει 
ιδιαίτερη προτίμηση στην ελληνική παράδοση και θέλει να εντάξει στην 
διατροφή του το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο της χώρας μας, αλλά και τα 
ελληνικά κρασιά και τα εμφιαλωμένα νερά και για όλα τα προϊόντα της 
Ελλάδας γενικά

Αυτό που θα πρέπει να λάβει υπόψη

της η «Οινοποιία ΑΒΓ» είναι ότι το

κατά κεφαλήν εισόδημα ανέρχεται στα

15.398 δολάρια και το ΑΕΠ της στα

2.291,766. Με άλλα λόγια είναι μια

χώρα με μεγάλη ανάπτυξη και πολλές

προοπτικές, καθώς έχει μια

αναπτυσσόμενη και δυναμική

οικονομία η οποία αναμένεται να

συνεχίσει την ανοδική της πορεία και

τα επόμενα χρόνια.

Ως προς τον βαθμό ανταγωνισμού, που 
έχει να αντιμετωπίσει η «Οινοποιία ΑΒΓ», 
αυτό που θα πρέπει να έχει υπόψη της 
είναι ότι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αυστραλία, 
η Χιλή και η Ιταλία είναι οι χώρες των 
οποίων τα κρασιά εισάγονται περισσότερο 
στην Κίνα. Ωστόσο, σύμφωνα με το 
Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο, τους 
πρώτους δέκα μήνες του 2012 οι συνολικές 
ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα 
αυξήθηκαν κατά 58,67%, με το ελαιόλαδο 
και το κρασί να σημειώνουν συγκριτικά με 
την ίδια περίοδο του 2011 αύξηση 54% και 
30% αντίστοιχα 
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Οι στρατηγικές διείσδυσης σε μια ξένη αγορά είναι:

• Η εξαγωγή, Έμμεση (μέσω εξαγωγέα ή πράκτορά) ή άμεση (οι 

δραστηριότητες γίνονται από την επιχείρηση).

• Η Συνεργασία με παροχή άδειας όπως είναι το Licensing και το 

Franchising

• Η δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών, συνήθως με ντόπιες 

επιχειρήσεις ή με όσες έχουν ήδη αναπτύξει παρουσία στην χώρα

• Η Άμεση Ξένη Επένδυση , δημιουργώντας εγκαταστάσεις στην 

χώρα προορισμού.

Οι παράγοντες επιρροής της επιλογής της χώρας προορισμού περιλαμβάνουν την

μείωση του εγχώριου εμπορίου και την ταυτόχρονη ανάπτυξη ενδιαφέροντος για

τις ξένες αγορές, τη δύσκολη κατάσταση της εγχώριας οικονομίας καθώς επίσης και

την ανάγκη για εύρεση νέων και μεγαλύτερων αγορών.Πιο συγκεκριμένα

• Το μάκρο - περιβάλλον, με όλες τις πολιτικές, νομικές και κοινωνικές

συνιστώσες που το συνθέτουν. Οι δυνατότητες που έχουν οι Έλληνες

εξαγωγείς είναι πάρα πολλές αν και πρόκειται για μια αγορά με ιδιαιτερότητες

και έντονη γραφειοκρατία για τα προϊόντα εισαγωγής.

• Οι επιχειρησιακοί στόχοι και το μέγεθος της επιχείρησης, της

«Οινοποιίας ΑΒΓ» και το βάρος που δείχνει στην διεθνοποίηση των

δραστηριοτήτων της

• Η κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο της οινοποιίας, ο βαθμός

ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου, τα μερίδια αγοράς που

έχουν, το μέγεθος της αγοράς και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της.

• Η Αγορά , όπως είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης σε σχέση με τον πλυθησμό της

χώρας και οι δυνατότητες προώθησης των ελληνικών κρασιών.

• Ο έλεγχος, που θα ασκεί η επιχείρηση στη διανομή, την εμπορία και την

τιμολογιακή πολιτική και την προώθηση

• Το Προϊόν, αναφορικά με τον κύκλο ζωής του, τη χρήση του και τις

δυνατότητες προώθησης του και εντατικοποίησης της κατανάλωσης του.

• Οικονομία, αναφορικά με το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα, το μέγεθος

των επιχειρήσεων, το συνάλλαγμα κα.

51. ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
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Ως προς τους τρόπους 
εισαγωγής, η «Οινοποιία ΑΒΓ» 
θα πρέπει να αποφασίσει 
ανάμεσα από τα εξής 

• Χρήση αντιπροσώπου για την αγορά της Κίνας

• Η παραγωγή κατά παραγγελία, παράγοντας

συγκεκριμένη ποσότητα του προϊόντος

• Συνεργασία με Εισαγωγέα ή Διανομέα για να

κάνει τα προϊόντα της πιο γνωστά χρησιμοποιώντας

τα δικά του κανάλια διανομής.

• E-commerce με εμπόριο από την σελίδα της ή

σε διάφορα Marketplace.

Για την «Οινοποιία ΑΒΓ» αυτό που προτείνεται είναι η 
άμεση εξαγωγή μέσω αντιπροσώπων / 
μεσαζόντων στο εξωτερικό για παράδειγμα με ένα 
εισαγωγέα, ο οποίος θα έχει και την αποκλειστικότητα 
της διάθεσης των προϊόντων της σε ορισμένη 
γεωγραφική περιοχή ή και σε όλη την Κίνα

Τα πλεονεκτήματα της άμεσης εξαγωγής είναι ότι υπάρχει μικρότερη
αλυσίδα διανομής αλλά αμεσότερη επαφή με τους πελάτες. Ως εκ τούτου οι
πελάτες έχουν την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση και μπορούν να
αποκτήσουν εμπειρία από την κατανάλωση των κρασιών της «Οινοποιίας
ΑΒΓ». Αυτό θα δώσει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αποκτήσουν
καλύτερη οπτική της αγοράς και να μάθουν καλύτερα τους πελάτες τους
ενώ θα αποκτήσουν εμπειρία από τις τοπικές αγορές. Έτσι θα μπορέσουν
να έχουν και μεγαλύτερο έλεγχο των στοιχείων του μίγματος μάρκετινγκ.
Από την άλλη, στα μειονεκτήματα των άμεσων εξαγωγών είναι ότι
απαιτούνται σημαντικά κεφάλαια για την οργάνωση του τμήματος
Εξαγωγών ενώ εγκυμονεί και κινδύνους και ρίσκα για τις επενδύσεις που θα
πρέπει να πραγματοποιηθούν
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52. στρατηγική ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
προϊόντος

Η αποτελεσματικότητα της διείσδυσης σε 
μια ξένη αγορά εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό και από την πολιτική προϊόντος 
που θα ακολουθήσει η επιχείρηση ως ένα 
καθοριστικό στοιχείο του μείγματος 
μάρκετινγκ

Οι εναλλακτικές στρατηγικές της επιχείρησης είναι:

• Στη μη διαφοροποίηση δηλαδή στη χρησιμοποίηση του ίδιου

προϊόντος που διατίθεται στην αγορά προέλευσης και στις αγορές

προορισμού, χωρίς διαφοροποιήσεις και με την ίδια πολιτική

μάρκετινγκ.

• Στην διαφοροποίηση του προϊόντος και τμηματοποίηση της αγοράς,

προσαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος στις εθνικές

ιδιαιτερότητες και προσαρμόζοντας το στις καταναλωτικές ανάγκες

τις χώρας προορισμού.

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της Κινεζικής αγοράς προτείνεται είναι η 

στρατηγική διαφοροποίησης αφού είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι 

σημαντικές εθνικές ιδιαιτερότητες και οι καταναλωτικές συνήθειες των 

κινέζων. Η διαφοροποίηση του προϊόντος συνεπάγεται και έρευνα, 

σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση διαφοροποιημένων προϊόντων για 

τις διαφορετικές εξαγωγικές αγορές 
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Το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα

ταυτόχρονης διαχείρισης απεριορίστου

όγκου πληροφοριών και αυτό το καθιστά

ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό

επικοινωνιακό μέσο. Επιπροσθέτως, με

το διαδίκτυο εξασφαλίζονται δύο μορφές

επικοινωνίας (ένας προς έναν, πολλοί

προς πολλούς). Μια επιχείρηση

αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που

παρέχει το ηλεκτρονικό περιβάλλον

μπορεί να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο

κοινό-στόχο με στοχευμένα μηνύματα.

Αναλυτικότερα, οι πλατφόρμες

επικοινωνίας που παρέχει το διαδίκτυο

είναι:

Η ηλεκτρονική σελίδα: Πρόκειται

για ένα ηλεκτρονικό έγγραφο

επικοινωνίας, στο στήσιμο του οποίου

ξοδεύονται πιο πολλά χρήματα σε σχέση

με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του.

Ε-Mail: Πρόκειται για ένα σύστημα

αποστολής και λήψης μηνυμάτων με

μορφή είτε κειμένου, είτε εικόνας, είτε

συνδυασμού και των δύο μεταξύ Η/Υ, το

οποίο παρέχεται δωρεάν. Αυτό το

καθιστά το οικονομικότερο μέσο

ηλεκτρονικής διαφήμισης.

Forum: Στα Forum

πραγματοποιούνται συζητήσεις ανάμεσα

σε χρήστες, η αρχή των οποίων

πραγματοποιείται μέσω ενός αρχικού

μηνύματος και συνεχίζεται με την

προσθήκη επόμενων μηνυμάτων από

επόμενους εμπλεκόμενους.

Στιγμιαία μηνύματα: Πρόκειται για

μηνύματα που αποστέλλονται σε

πραγματικό χρόνο μέσω ασύρματων

συνδέσεων.

Τα μέσα που δύνανται να

χρησιμοποιηθούν είναι τα Pop-up

boxes, τα banners, τα links κ.α.

Επίσης, οι πλατφόρμες που

χρησιμοποιούνται από την

επιχείρηση στο e-περιβάλλον είναι

η ηλεκτρονική ιστοσελίδα και το

email.

Μέσω της ηλεκτρονικής της 

ιστοσελίδας, η επιχείρηση παρέχει 

τη δυνατότητα επιλογής ανά 

κατηγορία προϊόντων. 

Επιπροσθέτως, η επιχείρηση 

μέσω της ιστοσελίδας της παρέχει 

τη δυνατότητα  αμφίδρομης 

επικοινωνίας και γενικώς 

επικοινωνίας που αφορά κάθε 

στάδιο της πώλησης. Η 

πληροφορία που παρέχεται στους 

καταναλωτές είναι αξιόπιστη και 

γίνεται με τρόπο απλό, πλήρη και 

φιλικό. Όσο πιο αξιόπιστη είναι μια 

πληροφορία τόσο μεγαλύτερη είναι 

και η εμπιστοσύνη αναφορικά με 

την ιστοσελίδα η χρηστικότητα της 

οποίας αυξάνει την επισκεψιμότητα 

της. Εκτός όμως των 

προαναφερομένων, ουσιαστικός 

είναι ο ρόλος του ιογενούς 

μάρκετινγκ στις διεθνές εργασίες 

αφού μεταβιβάζεται μέσω του 
διαδικτύου. Αφορά μια μέθοδο 

Περιγράψτε αναλυτικά τα μέσα και 

τις μορφές ψηφιακής επικοινωνίας 

που θα προτείνατε να χρησιμοποιήσει 

η εταιρία για την προβολή της μέσω 

διαδικτύου στην αγορά της Κίνας.
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• Μία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο
της λιανικής πώλησης ειδών ένδυσης ή/και υπόδησης
σας ζητά να προτείνετε τρόπους αξιοποίησης των
Ψηφιακών Τεχνολογιών (Digital Technologies) για την
επικοινωνίαπροβολή της. Η συγκεκριμένη επιχείρηση
δραστηριοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια με ένα φυσικό
κατάστημα το οποίο βρίσκεται σε συνοικία εκτός κέντρου
μιας πόλης στην Ελλάδα, ενώ δε διαθέτει ηλεκτρονικό
κατάστημα ούτε ιστοσελίδα.

• Η επιχείρηση σκοπεύει άμεσα να αξιοποιήσει τις
δυνατότητες που προσφέρουν οι Ψηφιακές Τεχνολογίες
για την προβολή και την επικοινωνία με τους πελάτες της.
Η επιχείρηση δε διαθέτει σημαντική εμπειρία στη χρήση
νέων τεχνολογιών ενώ έχει σχετικά περιορισμένους
πόρους για τέτοιου είδους επενδύσεις. Ποια μέσα και
μορφές ψηφιακής επικοινωνίας θα προτείνατε στη
συγκεκριμένη επιχείρηση; Αναπτύξτε την απάντησή σας
δίνοντας έμφαση τόσο στην αναλυτική περιγραφή των
μέσων και των μορφών ψηφιακής επικοινωνίας που θα
προτείνατε στη συγκεκριμένη επιχείρηση όσο και στην
τεκμηρίωση της καταλληλότητας των προτάσεών σας για
τη συγκεκριμένη περίπτωση.
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53. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ - (Πολιτική 
Επικοινωνίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΔΥΣΗΣ)

Μέσα και μορφές ψηφιακής επικοινωνίας

• Ιστότοπος εταιρείας

• Κοινωνικά Δίκτυα, Ιστολόγια, Κοινότητες

• Διαφήμιση Μέσω Κινητών Συσκευών

• Email και e-Νewsletters

• Τεχνικές προώθησης και χρήση μηχανών 
αναζήτησης

• Διαφήμιση «Προβολής» (Display) στο Διαδίκτυο 
(Βanners & Rich Media) και σε Δίκτυο 
Συνεργαζόμενων Ιστότοπων (Αffiliation)
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ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ
Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΊΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ
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