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1. Ποιες είναι οι βασικές επιδράσεις που δέχεται ο 

καταναλωτής κατά την αγοραστική διαδικασία; 

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
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1. Ποιες είναι οι βασικές επιδράσεις που

δέχεται ο καταναλωτής κατά την

αγοραστική διαδικασία; [ΣΥΝΕΧΕΙΑ.].

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.
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2. 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 λαμβά-

νουν 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 υπηρεσίας.
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3. Τι υποστηρίζει η θεωρία της συμμετοχής

– ανάμιξης και ποια είναι τα αγοραστικά

προβλήματα με τα οποία σχετίζεται;

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.
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3. Τι υποστηρίζει η θεωρία της συμμετοχής

– ανάμιξης και ποια είναι τα αγοραστικά

προβλήματα με τα οποία σχετίζεται;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ..

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.



Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com
9

4. Τι περιλαμβάνει η αγοραστική 

διαδικασία; 

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.
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4. Τι περιλαμβάνει η αγοραστική 

διαδικασία; [ΣΥΝΕΧΕΙΑ..]

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 αυτ. 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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ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ- ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

–ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ..[ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. ]

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.
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Η Αγοραστική διαδικασία για τον Κώστα και 

τη Μαρία  [ΣΥΝΕΧΕΙΑ (1)..]

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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Η Αγοραστική διαδικασία για τον Κώστα και τη 

Μαρία  [ΣΥΝΕΧΕΙΑ (2)..]

✓ 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.
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Η Αγοραστική διαδικασία για τον Κώστα και τη 

Μαρία  [ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3)..]

✓ 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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5. Τι περιλαμβάνει ο αντιλαμβανόμενος 

κίνδυνος σε μια αγοραστική διαδικασία;

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
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6. Γνωστική Διαφωνία και Αντιλαμβανόμενος 

Κίνδυνος για την Αγορά Φορητού Υπολογιστή

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
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6. Γνωστική Διαφωνία και

Αντιλαμβανόμενος Κίνδυνος για την Αγορά

Φορητού Υπολογιστή. [ΣΥΝΕΧΕΙΑ..]

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.
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7. Τι γνωρίζετε για τη θεωρία του Maslow;

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.
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8. Τι σημαίνει στάση καταναλωτή και με ποιες

στρατηγικές μπορούν οι επιχειρήσεις να

αλλάξουν τις στάσεις;

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).
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9. 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:

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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10. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ

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.
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11. 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.

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).
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Μία επιχείρηση έχει στη διάθεση της, τις

ακόλουθες στρατηγικές για τη βελτίωση των

καταναλωτικών στάσεων που βασίζονται στο

υπόδειγμα του Fishbein

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.

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).
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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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12. ΑΝΑΜΙΞΗ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ –

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

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
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12. ΑΝΑΜΙΞΗ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ –

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

[ΣΥΝΕΧΕΑ..]

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

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.

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.
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13. 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.

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.
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14. 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



Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com
32

Κατά τη συμπεριφορική μάθηση ο

καταναλωτής χρησιμοποιεί κάποια μέσα,

(μεταβλητές) όπως:

▪ Η ορμή είναι μια δυνατή τάση υποκίνησης του ατόμου σε κάποια συ-

μπεριφορά. 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 κάποια

ανταπόκριση.

▪ Η συγκράτηση είναι να θυμάται ο καταναλωτής αυτό που έχει μάθει από

τη συγκεκριμένη ικανοποίηση της ανάγκης του.
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15. οι κυριότεροι τύποι συμπεριφορικής

μάθησης

• κλασική ή ανταποκριτική και στη λειτουργική ή διαμεσο-

λαβητική 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

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
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Άλλες εφαρμογές μάρκετινγκ:

▪ η συνεχής διαφημιστική προβολή προϊόντων σε αθλητικά προγράμματα

προξενεί ανάλογη με το θέαμα ένταση συγκινήσεων και ψυχολογική υπερ-

διέγερση, καθώς ο καταναλωτής τη συνδυάζει με την ένταση του αθλητικού

γεγονότος·

▪ υποψήφιος πολιτικός προκαλεί «πατριωτικά συναισθήματα» στους μελλο-

ντικούς ψηφοφόρους του χρησιμοποιώντας μουσική με πατριωτικό περιεχό-

μενο

▪ η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μετατρέπεται σε συνδεδεμένο ερέθισμα, προ-

βαλλόμενη κατάλληλα στα σημεία πωλήσεων

• Η πρακτική της κλασικής σύνδεσης συναντάται, συχνότερα και αποτελεσματι-

κότερα, 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 το-

ποθετούν 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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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΌ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1 

Επιλέξτε ένα προϊόν υψηλής ανάμειξης που αγοράσατε

πρόσφατα.

Α. Τεκμηριώστε την επιλογή σας αναλύοντας γιατί το προϊόν που

επιλέξατε

θεωρείται υψηλής ανάμειξης.

Β. Προσδιορίστε τον τύπο της αγοραστικής απόφασης (επίλυσης

προβλήματος) που ακολουθήσατε για το προϊόν και αναλύστε τα

στάδια της διαδικασίας λήψης

αγοραστικής απόφασης.

Γ. Αναλύστε τους διαφορετικούς τύπους αντιλαμβανόμενου

κινδύνου που βιώσατε κατά τη διάρκεια της αγοραστικής

διαδικασίας.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΌ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 2

Ο Δημήτρης και η σύζυγός του Μαρία διοργανώνουν ένα πάρτι για

την επέτειο των τριών ετών του γάμου τους. Τους ενδιαφέρει να

καλέσουν αγαπημένους φίλους και να κάνουν κάτι εντυπωσιακό σε

έναν πολυτελή χώρο δεξιώσεων με φαγητό, ποτό και χορό. Η

διοργάνωση περιλαμβάνει την επιλογή και διαμόρφωση του

χώρου, υπηρεσίες catering, επιλογή DJ, αποστολή προσκλήσεων

και ενημέρωση μέσω κοινωνικών δικτύων. Ο Δημήτρης έχει

αναλάβει την επιλογή του χώρου και των συντελεστών της

βραδιάς. Η Μαρία επιλέγει τη διακόσμηση του χώρου και το μενού,

ενώ έχει ζητήσει από τους γονείς της να βοηθήσουν στη

διοργάνωση αναλαμβάνοντας την οικονομική κάλυψη.

Α. Αναλύστε και τεκμηριώστε τα κίνητρα και το επίπεδο των

αναγκών που

ικανοποιεί η συγκεκριμένη αγορά.

Β. Προσδιορίστε και αναλύστε τους προσωπικούς, πολιτισμικούς,

κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, που επηρεάζουν τις

επιλογές του ζευγαριού.

Γ. Περιγράψτε τους διαφορετικούς ρόλους που αναλαμβάνουν οι

εμπλεκόμενοι στην αγοραστική διαδικασία της διοργάνωσης του

πάρτι.
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