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Σύμφωνα με τον ορισμό της American Marketing Association, μάρκετινγκ είναι εκείνη η 

επιχειρηματική δραστηριότητα, που δίνει κατεύθυνση στη ροή των προϊόντων, δηλαδή από 

την παραγωγή στην κατανάλωση.  

Για να πετύχει μάλιστα την προαναφερόμενη δραστηριότητα, σχεδιάζει τα προϊόντα της, τα 

τιμολογεί και φροντίζει να τα διανείμει και να τα προβάλει έτσι ώστε να κερδίσει την 

προτίμηση των δυνητικών αγοραστών τους. 

1. Τι σημαίνει η διαδικασία ΤΣΤ (Τμηματοποίηση, Στόχευση, 

Τοποθέτηση); 

 

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

 

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: 

1. Γεωγραφικά (5). α) το κλίμα, που πχ επηρεάζει τις πωλήσεις κλιματιστικών 

μηχανημάτων, β) η περιοχή (αστική, ημιαστική, αγροτική) καθώς πολλά προϊόντα δεν έχουν 

διεισδύσει σε αγροτικές περιοχές όπως τα ανδρικά καλλυντικά, γ) το μέγεθος της πόλης 

(μεγαλούπολη, χωριό, κωμόπολη) αφού για πολλά προϊόντα που η ζήτηση είναι περιορισμένη 

μπορεί να τα βρει κανείς μόνο σε αστικά κέντρα, ώστε να δικαιολογούνται τα έξοδα διανομής και 

προβολής, δ) η πυκνότητα του πληθυσμού επηρεάζει άμεσα την αξία της γης και το μέγεθος των 

υπό κατασκευή κατοικιών, ε) η διαμόρφωση του εδάφους (πεδινό, ορεινό, νησί) πέρα από τις 

συνήθειες ένδυσης, επηρεάζει και αυτές της διατροφής (ορεινό = κατανάλωση τροφών πλούσιων 

σε θερμίδες). 

2. Δημογραφικά (9). Είναι τα πιο δημοφιλή γιατί στατιστικά δεδομένα υπάρχουν σε 

μεγάλες ποσότητες. Περιλαμβάνουν α) ηλικία (π.χ. λίγοι άνω των 18 προτιμούν σοκολάτα στα 

δημητριακά τους το πρωί), β) το φύλο (λίγα ζευγάρια χρησιμοποιούν το ίδιο σαπούνι σώματος), 

γ) το εισόδημα (π.χ. αγορά πρώτης ή δεύτερης κατοικίας), δ) το επάγγελμα και η απασχόληση 

(π.χ. στη κινητή τηλεφωνία προσδιορίζει το βαθμό χρήσης), ε) το επίπεδο μόρφωσης, στο οποίο 

δίνεται έμφαση από προϊόντα όπως εφημερίδες, μηνιαία έντυπα περιοδικά, στ) η θρησκεία που 
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πχ αποτελεί σημαντική μεταβλητή για δραστηριότητες φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, ζ) κοινωνική 

τάξη (π.χ. Hi-Fi της B&O πέρα από τη ποιότητα και πιστότητα ήχου αισθητικά αποτελεί σύγχρονο 

έργο τέχνης), η) η οικογενειακή κατάσταση (π.χ. ζευγάρια χωρίς παιδιά ή με παιδιά που έχουν 

φύγει από τη πατρική οικογένεια ξοδεύουν περισσότερα σε διασκέδαση, ταξίδια, θέατρο κτλ). 

3. Ψυχογραφικά κριτήρια (3). Χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο παρόλο που οι 

σχετικές πληροφορίες συλλέγονται μέσω πρωτογενούς έρευνας. Έχει διαπιστωθεί ότι 2 

αγοραστές με ίδιο δημογραφικό και γεωγραφικό προφίλ δεν παρουσιάζουν κατ ανάγκη ίδια 

αγοραστική συμπεριφορά. Τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά δηλώνουν με μεγαλύτερη σαφήνεια 

τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο δρα. Περιλαμβάνει α) προσωπικότητα, που είναι μοναδική για 

κάθε άνθρωπο και αποτελεί πολύπλοκο φαινόμενο.  

4. Κριτήρια συμπεριφοράς (4). Η καταναλωτική συμπεριφορά προσδιορίζει μία 

συγκεκριμένη σχέση μεταξύ των καταναλωτών και των προϊόντων που καταναλώνουν. 

Περιλαμβάνονται α) ένταση χρήσης (χρήστες-όχι χρήστες, συχνοί/κανονικοί/περιστασιακοί 

χρήστες). γ) η μάρκα και κυρίως ο βαθμός πίστης του καταναλωτή στη μάρκα, με την έννοια 

των επαναλαμβανόμενων αγορών, δ) η τιμή και ειδικά ο βαθμός ευαισθησίας του 

καταναλωτή στις μεταβολές της τιμής (ελαστικότητα ζήτησης). 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η τμηματοποίηση θεωρείται επιτυχής όταν πληρούνται 4 προϋποθέσεις : 

1. 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. 

2. Οι αγοραστές που συμπεριλαμβάνονται σε καθένα από τα τμήματα πρέπει να 

διαφέρουν από τους αγοραστές των υπολοίπων τμημάτων. 

3. Τα τμήματα που προκύπτουν πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα σε πλήθος ώστε να 

υπάρχει για την επιχείρηση οικονομικό ενδιαφέρον για τη στόχευσή τους. 

4. Τα τμήματα πρέπει να είναι δυνατό να προσεγγιστούν μέσω της χρήσης του 

κατάλληλου μείγματος Μ. 
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4. Ποιες είναι οι στρατηγικές στόχευσης που έχει στη διάθεσή της μία 

επιχείρηση;  

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 υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής είναι υψηλός, αφού η εφαρμoγή της ουσιαστικά ση-

μαίνει 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. 
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5. Τι ορίζεται ως τοποθέτηση και ποιες είναι οι βασικές στρατηγικές με 

τις οποίες αυτή εφαρμόζεται; 

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. 

6. 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.  
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• 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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7. Ποια είναι η έννοια του προϊόντος και ποια τα βασικά του επίπεδα; 

Προϊόν δεν είναι πλέον αυτό που αποφασίζει ο παραγωγός, ανάλογα με κάποια τεχνικά 

χαρακτηριστικά, που και αυτά είναι προκαθορισμένα με βάση τους στόχους της παραγωγικής 

διαδικασίας, αλλά αυτό που βλέπει, θέλει και κατανοεί ο τελικός καταναλωτής.  Το βασικό 

προϊόν είναι η βασική ωφέλεια, ο κύριος λόγος για τον οποίο ο καταναλωτής προβαίνει στην 

αγορά του προϊόντος.  Το πραγματικό προϊόν συμπεριλαμβάνει όλα τα απτά και φυσικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος.  Το διευρυμένο προϊόν ενσωματώνει όλους τους 

υπόλοιπου παράγοντες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η συνολική προσφορά που 

λέγεται προϊόν, δηλαδή την εξυπηρέτηση, τις υπηρεσίες μετά  την πώληση κλπ. 

8. Τι περιλαμβάνει η πολιτική μείγματος προϊόντος  

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 



Eclass4u.gr 
2105711484 - 6970401981 
 9 

γραμμών προϊόντος της επιχείρησης.  Γραμμή προϊόντος είναι μια ομάδα ομοειδών 

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

Για να ικανοποιήσει τους καταναλωτές και να επιτύχει κερδοφορία η επιχείρηση πρέπει 

να αποφασίσει ένα άριστο μείγμα προϊόντος, που αφορά το σύνολο όλων των προϊόντων, 

ειδών και κατηγοριών που προωθεί στην κατανάλωση. Το μείγμα προϊόντος περιγράφεται 

από το εύρος του, δλδ το συνολικό αριθμό γραμμών του.  

 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. Ανάλογα 

με το εύρος, το βάθος και τη συνοχή η στρατηγική προϊόντος μπορεί να είναι 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 
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9. 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. Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη διαδικασία αυτή χωρίζονται σε ενδοεπιχειρησιακούς και 

εξωεπιχειρησιακούς. 

 

 

1)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. Οι τιμές των ανταγωνιστών αποτελούν σημείο αναφοράς, το οποίο βρίσκεται 

ανάμεσα στα δυο άκρα. Σημαντικό στοιχείο στην τιμολογιακή πολιτική είναι ο εντοπισμός των 

άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, με την έννοια του εντοπισμού και ανάλυσης της σχέσης 

αξίας-τιμής για τα προϊόντα εκείνα που ο καταναλωτής θεωρεί ότι καλύπτουν ικανοποιητικά 

την ανάγκη του.  

2)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 
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άμεση αποτίμηση του κόστους διαβίωσης (πχ προτιμά το βενζινάδικο με τις χαμηλότερες 

τιμές).  

3)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 

4)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.  

5)Οι στόχοι τιμολόγησης. Συνδέονται με τους στόχους των 3 υπολοίπων στοιχείων του 

μείγματος Μ και τους συνολικούς στόχους της επιχείρησης. Η τιμή είναι ο κοινός 

παρονομαστής, στον οποίο ανάγονται όλες οι δραστηριότητες της.  

6)Επιβίωση. Λόγω ισχυρού ανταγωνισμού συχνά η επιχείρηση χρειάζεται χρόνο για 

αναπροσαρμογή της στρατηγικής της. Μεγιστοποίηση εσόδων. Θα πρέπει να γνωρίζει σε 

ποιο σημείο της καμπύλης ζήτησης ως προς τη τιμή δίνει τις υψηλότερες σε αξία πωλήσεις. Η 

καμπύλη ζήτησης έχει τέτοια μορφή ώστε καθώς η τιμή αυξάνεται, τα έσοδα από τις πωλήσεις 

αυξάνονται, φτάνουν σ ένα μέγιστο σημείο και στη συνέχεια μειώνονται, αφού οι υψηλές τιμές 

μειώνουν και τη συνολική ζήτηση. 

7)Μεγιστοποίηση των κερδών. Μαθηματικά επιτυγχάνεται όταν το οριακό κόστος είναι ίσο 

με το οριακό κέρδος. Για να βρεθούν αυτά τα δύο μεγέθη χρειάζονται στοιχεία που η διοικητική 

λογιστική δεν συμφέρει να αναζητήσει. Μεγιστοποίηση της διείσδυσης στην αγορά. 

Απαιτεί καθορισμό χαμηλών τιμών ώστε η επιχείρηση να κατακτήσει μεγάλο μερίδιο (επίτευξη 

ηγετικού μεριδίου) με αποτέλεσμα και την επίτευξη χαμηλότερου κόστους και υψηλού 

μακροχρόνιου κέρδους. 

8)Μεγιστοποίηση του ξαφρίσματος της αγοράς. Περιλαμβάνει τη καθιέρωση υψηλών 

τιμών ώστε το προϊόν να αγοραστεί από το τμήμα εκείνο που δίνει τη μικρότερη σημασία στη 

τιμή. Σταδιακά η τιμή μειώνεται κι έτσι έλκεται στο προϊόν το αμέσως περισσότερο ευαίσθητο 

τμήμα. Ο στόχος αυτός είναι κατάλληλος σε αγορές που δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός 

ανταγωνιστών και κυρίως σε καινοτομικά προϊόντα. Επίσης εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία 

στο φαρμακευτικό κλάδο. 

9)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).  

10)Το κόστος του προϊόντος. Η επιχείρηση τουλάχιστον μακροχρόνια θα πρέπει να καλύψει 

το κόστος της για να επιβιώσει.  
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10.  Πολιτικές (στρατηγικές) τιμολόγησης 

Τιμολογιακή πολιτική είναι το  γενικό πλαίσιο που καθορίζει το σκεπτικό δράσης και 

κατεύθυνσης με βάση το οποίο αποφασίζονται οι τιμές. Η πολιτική μας λέει πως θα επιτύχουμε 

το στρατηγικό στόχο. Όλες οι τιμολογιακές πολιτικές διακρίνονται σε 4 κατηγορίες με βάση της 

προσέγγιση/προσανατολισμό της επιχείρησης σε α) Ζήτηση, β) Κόστος, γ) Κέρδος, δ) 

ανταγωνισμός. 

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

της 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) του 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). 

Επειδή αυτές δεν μπορούν να αποθηκευτούν χρησιμοποιείται διαφορική τιμολόγηση έναντι 

της χρήσης μίας τιμής ώστε να εξαντλείται η παραγωγική ικανότητα μέσω της αύξησης της 

ζήτησης π.χ. αεροπορικές εταιρείες πουλάνε ακριβότερα σε επιχειρηματίες από ότι στους 

τουρίστες. 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 

(υπάρχουν και άλλες που δεν αναλύονται, δες πίνακα παρακάτω). 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ---επικοινώνησε στα 210-5711484  6970-401981 ή 

στείλε μειλ τώρα στο grammateia.eclass4u@gmail.com 
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