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ΤΟΜΟΣ A
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ WORD ΣΑΣ

1. Ποια είναι η Έννοια και ποιος ο ορισμός του μάρκετινγκ;

2. Τι γνωρίζετε για την « Ανάπτυξη νέων προϊόντων»;

3. Τι σημαίνει η διαδικασία ΤΣΤ (Τμηματοποίηση, 

Στόχευση, Τοποθέτηση);

4. Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία της τμηματοποίησης μιας
επιχείρησης; ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

5. Ποιες είναι οι στρατηγικές στόχευσης που έχει στη 

διάθεσή της μία επιχείρηση;

6. Τι ορίζεται ως τοποθέτηση και ποιες είναι οι βασικές

στρατηγικές με τις οποίες αυτή εφαρμόζεται;
7. Ποια είναι η έννοια του προϊόντος και ποια τα βασικά 

του επίπεδα;

8. Τι είναι ο ΚΖΠ – Κύκλος Ζωής Προϊόντος;
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1. Ποια είναι η Έννοια και ποιος ο ορισμός του  
μάρκετινγκ;

Το μάρκετινγκ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι

μια ιδιαίτερα δημοφιλής λέξη. Ωστόσο, η έννοια του

επιστημονικού, διαρκούς και ολοκληρωμένου μάρκετινγκ, δεν

είναι εξίσου διαδεδομένη και κατανοητή. Αυτό συμβαίνει

κυρίως γιατί οι περισσότεροι περιορίζουν το μάρκετινγκ σε μια

ή έστω λίγες από τις λειτουργίες του. Μάρκετινγκ είναι η

διοικητική εκείνη διαδικασία η οποία είναι υπεύθυνη για την

αναγνώριση, αντιμετώπιση και ικανοποίηση των απαιτήσεων

των καταναλωτών με κέρδος. Είναι δηλαδή η διαδικασία του

προγραμματισμού και της υλοποίησης των λειτουργιών της

σύλληψης, τιμολόγησης, προβολής και διανομής ιδεών,

αγαθών και υπηρεσιών για τη δημιουργία εμπορικών

συναλλαγών οι οποίες ικανοποιούν ατομικούς ή

επιχειρηματικούς στόχους. Οι λειτουργίες της σύλληψης, της

τιμολόγησης, της προβολής και της διανομής αποτελούν το

μείγμα μάρκετινγκ (marketing mix).
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2. Τι γνωρίζετε για την « Ανάπτυξη νέων 
προϊόντων»;
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Νέο προϊόν μπορεί να είναι για ένα μεμονωμένο καταναλωτή ένα

προϊόν που αγοράζει για πρώτη φορά και έχει εισαχθεί στην αγορά

πριν από λίγο καιρό, ενώ για κάποιον άλλο καταναλωτή ένα προϊόν

που αγοράζει για πρώτη φορά ενώ υπήρχε στην αγορά για πολύ καιρό.

Οι στρατηγικές ανάπτυξης προϊόντων ακολουθούν συγκεκριμένα

στάδια και ακολουθούνται από το σύνολο σχεδόν των εταιρειών που

αισθάνονται ότι με την εισαγωγή στην αγορά ενός νέου προϊόντος θα

καλύψουν κάποια ανάγκη των καταναλωτών και θα αυξήσουν τελικά το

μερίδιο αγοράς τους.

ΘΕΩΡ Ι Α
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3. 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.
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4. Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία της  
τμηματοποίησης μιας επιχείρησης;

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.
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ΜΕΛΕΤΗ Α1--ΙΚΕΑ

Α. Προσδιορίστε τις δύο βασικότερες, κατά τη γνώμη σας, ομάδες κριτηρίων
τμηματοποίησης της αγοράς-στόχου που χρησιμοποιεί η ΙΚΕΑ στην ελληνική
αγορά (γεωγραφικά, δημογραφικά, ψυχογραφικά και κριτήρια συμπεριφοράς).

Β. Υποδείξτε ποια στρατηγική τοποθέτησης χρησιμοποιεί η ΙΚΕΑ;
Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1/2

1 0

«Για να διαχωριστεί η αγορά των καταναλωτών σε ομοειδή τμήματα,

πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποια κριτήρια ή μεταβλητές. Ο

αριθμός αυτών των κριτηρίων είναι μεγάλος και συνεχώς η έρευνα

και η δημιουργικότητα των στελεχών του μάρκετινγκ οδηγούν στη

διεύρυνση του. Οι τέσσερις ομάδες κριτηρίων είναι οι εξής:

γεωγραφικά, δημογραφικά, ψυχογραφικά και κριτήρια

συμπεριφοράς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γεωγραφικά

• Περιοχή

• Κλίμα

• η πυκνότητα του

πληθυσμού  Μέγεθος

πόλης

• η διαμόρφωση του εδάφους

Δημογραφικά

• Εισόδημα

• Ηλικία

• Φύλο

• Κοινωνική τάξη

• το επάγγελμα και η απασχόληση

• οικογενειακή κατάσταση

Ψυχογραφικά

• Προσωπικότητα

• Στάση

• Τρόπος ζωής

Συμπεριφορικά

• ένταση χρήσης

• τρόπος χρήσης

• Μάρκ

α  Τιμή

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ – ΙΚΕΑ



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Α1--ΙΚΕΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2/2

Η εταιρεία ΙΚΕΑ αξιοποιεί όλες τις ομάδες κριτηρίων. Ωστόσο οι δύο

βασικότερες φαίνεται να είναι τα δημογραφικά και τα ψυχογραφικά
κριτήρια. Ως προς τα δημογραφικά, η ηλικία, το φύλο, το εισόδημα, το

επάγγελμα και η απασχόληση, το επίπεδο μόρφωσης, η κοινωνική

τάξη, η οικογενειακή κατάσταση φαίνεται να διαδραματίζουν

καθοριστικό ρόλο για τη διαμόρφωση του μείγματος μάρκετινγκ της

ΙΚΕΑ. Επιπρόσθετα τα ψυχογραφικά κριτήρια που συνίστανται στην

προσωπικότητα, τον τρόπο ζωής και την επιδιωκόμενη ωφέλεια

συντελούν σημαντικά στη διαμόρφωση του μείγματος μάρκετινγκ της

ΙΚΕΑ.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ΙΚΕΑ προσφέρει προϊόντα για όλη την

οικογένεια, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη της την οικογενειακή

κατάσταση των δυνητικών πελατών της. Προσφέρει βρεφικά

έπιπλα και είδη, όπως κούνιες-κρεβατάκια, στρωματάκια

αλλαξιέρας και λούτρινα παιχνίδια, έπιπλα παιδικού δωματίου,

όπως παιδικά κρεβάτια και γραφεία, έπιπλα για το σπίτι ενός νέου

ζευγαριού, όπως έπιπλα κήπου, σαλονιού και κουζίνας, έπιπλα για

το σπίτι φίλων που συγκατοικούν, όπως καναπέδες-κρεβάτια,

ράγες ρούχων και άλλα χαμηλής τιμής, χρηστικά αντικείμενα, και

έπιπλα για το σπίτι ηλικιωμένων, όπως πολυθρόνες με μαξιλάρια

καθίσματος και άλλα βολικά και εύκολα στη χρήση αντικείμενα.

Αντίστοιχα, η εταιρεία ΙΚΕΑ έχει σχεδιάσει και τον κατάλογό της με

τέτοιον τρόπο ώστε κάθε ενότητά του να περιλαμβάνει προϊόντα

για μία διαφορετική οικογενειακή κατάσταση».

Εφαρμογή θεωρίας
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5. Ποιες είναι οι στρατηγικές στόχευσης που έχει 
στη διάθεσή της μία επιχείρηση;
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Στην πράξη, οι περισσότερες επιχειρήσεις

επιλέγουν ανάμεσα σε τρεις πιθανές στρατηγικές

στόχευσης:

α. Μη διαφοροποιημένο μάρκετινγκ= Στην

π ερίπ τωση αυτή η επ ιχείρηση στοχεύει στην
προσέλκυση ενός μεγάλου πλήθους 

καταναλωτών, εφαρμόζοντας μια 

μάρκετινγκ. Η επ ιχείρηση αγνοεί τι

και εύρους

στρατηγική

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.

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.

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.

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.



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Α2—ONELOVE PET

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ

Εφαρμογή θεωρίας

Στην περίπτωση της OneLovePet η επιχείρηση έχει επιλέξει την στρατηγική του εστιασμένου ή

συγκεντρωτικού μάρκετινγκ. Η στρατηγική συγκεντρωτικού ή εστιασμένου μάρκετινγκ

περιλαμβάνει τη στόχευση σε ένα ή δυο το πολύ τμήματα της αγοράς με στόχο την επίτευξη

ηγετικής θέσης σε αυτά τα τμήματα της αγοράς

Αυτό που προτείνεται για την OneLovePet είναι το διαφοροποιημένο μάρκετινγκ. Αν

επιλέξει την στρατηγική διαφοροποιημένου μάρκετινγκ, θα μπορέσει να στοχεύσει

σε περισσότερα του ενός τμήματα της αγοράς αλλά και να δημιουργήσει

περισσότερα του ενός

μείγματα μάρκετινγκ. Έχοντας ήδη εφαρμόσει το διευρυμένο ωράριο, στην

υπηρεσία παράδοσης - παραλαβής 7 ημέρες την εβδομάδα έχει ήδη ένα μείγμα

μάρκετινγκ που την έχει βοηθήσει αρκετά. Ακολουθώντας τη στρατηγική

διαφοροποιημένου μάρκετινγκ μπορεί να

δημιουργήσει περισσότερα προϊόντα/υπηρεσίες για να στοχεύσει έτσι και σε

περισσότερα τμήματα.

Για παράδειγμα μπορεί να δημιουργήσει τμήμα εκπαίδευσης σκύλων για

σκυλάκια μικρότερης ηλικίας που χρειάζονται να εκπαιδευτούν. Να βάλει πισίνα για

σκύλους για να μπορούν να παίζουν τα σκυλάκια ακόμα και μαζί με τα αφεντικά

τους. Να μην μείνει μόνο στις υπηρεσίες φύλαξης αλλά να διευθυνθεί λοιπόν σε

περισσότερες υπηρεσίες στοχεύοντας έτσι και σε περισσότερα τμήματα, όπως

ιδιοκτήτες κατοικιδίων που θέλουν να εκπαιδεύσουν τα κατοικίδια τους κτλ. Επίσης,

μπορούν να παραλαμβάνουν και να επιστρέφουν τον σκύλο στο σπίτι, χαρίζοντας

μια 'μονοήμερη' εκδρομή ή μια βόλτα, όταν οι ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν να τον

συνοδεύσουν. Δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο κέντρο για κατοικίδια και

καλύπτωντας περισσότερες ανάγκες από αυτές τις βασικής φροντίδας ή φύλαξης

όπως είναι η βόλτα και η εκπαίδευση, μπορεί να στοχεύσει σε περισσότερα τμήματα

της αγοράς και να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών προκειμένου

να επιβιώσει αλλά και να αναπτυχθεί στις νέες συνθήκες που επεβαλε η πανδημία.
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ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Α2—ONELOVE PET

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ
Η OneLovePet είναι μία μικρή επιχείρηση φροντίδας και φύλαξης

κατοικιδίων στην περιοχή του αεροδρομίου ενός μεγάλου αστικού

κέντρου. Η επιχείρηση ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2007 σε μία περίοδο

όπου πολλοί ιδιοκτήτες κατοικιδίων, εξαιτίας των συχνών

επαγγελματικών τους ταξιδιών, αναζητούσαν υπηρεσίες φροντίδας και

φύλαξης για τα κατοικίδια τους. Η OneLovePet εντόπισε μια ευκαιρία

στην αγορά. Σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, θα λειτουργούσε με

διευρυμένο ωράριο και θα έδινε τη δυνατότητα παράδοσης ή παραλαβής

πριν και μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι μεταξύ 06:00 και 24:00, επτά

ημέρες την εβδομάδα. Η στρατηγική αυτή ήταν αποτελεσματική και η

επιχείρηση αναπτύχθηκε σημαντικά.

Οι νέες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία (COVID-19) έχουν ωστόσο

περιορίσει τα ταξίδια και συνεπώς τη ζήτηση για υπηρεσίες φροντίδας

και φύλαξης.

Ερωτήματα:
(α) Ποια κριτήρια τμηματοποίησης χρησιμοποίησε η OneLovePet για 

την αγορά υπηρεσιών για κατοικίδια ζώα;

(β) Ποια στρατηγική στόχευσης της αγοράς επέλεξε η OneLovePet 

στην πρώτη φάση της ανάπτυξης της;

(γ) Η επιχείρηση θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική 

στόχευσης υπό τις νέες συνθήκες.

Πώς θα πρέπει να αναπροσαρμόσει το πακέτο υπηρεσιών της; Ποια,
κατά την άποψη σας, είναι η καταλληλότερη στρατηγική στόχευσης για 

την OneLovePet; Αιτιολογήστε όλες τις απαντήσεις σας.

Εφαρμογή θεωρίας
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ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Α2—

ONELOVE PET

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εφαρμογή θεωρίας
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ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Α1--
ΙΚΕΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΚΕΑ

1 6

«Από την στιγμή που μία επιχείρηση έχει αποφασίσει ποια στρατηγική στόχευσης

θα ακολουθήσει, το επόμενο βήμα είναι να αποφασίσει ποια θέση θέλει να

κατακτήσει στην αγορά. Η τοποθέτηση και η θέση μιας επιχείρησης και ενός

προϊόντος στην αγορά συμπίπτουν με τη θέση που κατέχουν η επιχείρηση και το

προϊόν της στο μυαλό του καταναλωτή σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Οι

καταναλωτές αντιλαμβάνονται επιχειρήσεις και προϊόντα με ένα συγκεκριμένο

τρόπο. Αυτή η αντίληψη είναι συνήθως μία απλουστευμένη εικόνα. Όλοι

χρησιμοποιούμε αυτές τις απλουστευμένες αντιλήψεις για να βοηθήσουμε τις

επιλογές μας. Η επιτυχής τοποθέτηση του προϊόντος στο μυαλό των καταναλωτών

εξαρτάται από:

• Τη δημιουργία ισχυρής και ανεξίτηλης εικόνας.

• Τη δημιουργία ξεκάθαρης και αδιαμφισβήτητης εικόνας.

• Τη δημιουργία αποκλειστικής και ξεχωριστής εικόνας.

Ειδικότερα, η εταιρεία ΙΚΕΑ θεωρείται ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην 

παγκόσμια αγορά επίπλου. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σε προσιτές 

τιμές. Προσφέρει έπιπλα σε λιτές γραμμές και μοντέρνο σχεδιασμό, άμεσα και με 

εξασφαλισμένη ποιότητα, εγγύηση κ.λπ.

Η δημιουργία ισχυρής, ξεκάθαρης και αποκλειστικής εικόνας, δηλαδή μία 

επιτυχημένη τοποθέτηση, μπορεί να γίνει ακολουθώντας μία από τις παρακάτω 

στρατηγικές:

1. χαρακτηριστικό ή ιδιότητα του προϊόντος

2. σχέση τιμής – ποιότητας

3. χρήση ή εφαρμογής του προϊόντος

4. χρήση του προϊόντος

5. κατηγορία προϊόντος

6. Ανταγωνισμού

Η εταιρεία ΙΚΕΑ αξιοποιεί κυρίως τη στρατηγική σχέση τιμής – ποιότητας. Ως 

σημείο διαφοροποίησης προβάλλεται κάποιος συνδυασμός ανάμεσα στην 

προσφερόμενη τιμή και την αντιλαμβανόμενη από τον καταναλωτή ποιότητα του 

προϊόντος. Στοχεύει στην προσιτή τιμή και ικανοποιητική ποιότητα. Αυτό 

αντανακλάται άλλωστε και στο διαχρονικό όραμα της επιχείρησης «μία καλύτερη 

ζωή στο σπίτι για τους πολλούς του κόσμου».



6.Ποιες είναι οι στρατηγικές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ που  
έχει στη διάθεσή της μία επιχείρηση;
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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.



ΑΠΑΝΤΗΣΗ-OneLovePet

ΤΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΗΣ ONELOVEPET

με ορισμένα

δημογραφικά

Μια επιχείρηση τμηματοποιεί την αγορά της σύμφωνα

κριτήρια τα οποία αναφέρονται στα: γεωγραφικά κριτήρια,

κριτήρια, ψυχογραφικά κριτήρια, κριτήρια συμπεριφοράς.

Η OneLovePet, είναι μια μικρή επιχείρηση φροντίδας και φύλαξης

κατοικίδιων. Βρίσκεται στο αεροδρόμιο και δουλεύει με διευρυμένο

ωράριο για να προσφέρει την δυνατότητα παράδοσης και παραλαβής των

κατοικίδιων ζώων. Η εταιρεία έχει προχωρήσει αρχικά σε τμηματοποίηση

της αγοράς της με βάση τα κριτήρια συμπεριφοράς και ψυχολογικά

κριτήρια κυρίως. Αυτό

κατανομή προκειμένου

περιορίζεται μόνο σε

γιατί, δεν επηρεάζεται από την γεωγραφική

να εκπληρώσει τις δραστηριότητες της, ούτε

πελάτες που διαμένουν στην περιοχή του

αεροδρομίου. Αντιθέτως, επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση πελατών

που διέρχονται από το αεροδρόμιο και για αυτό τους εξυπηρετεί ως

τοποθεσία. Επίσης, δημογραφικά δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη

ηλικία. Μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες ανεξαρτήτως ηλικίας, αρκεί να

της φέρουν τα ζωάκια τους στις εγκαταστάσεις της. Σίγουρα, παίζει ρόλο

η μόρφωση των πελατών και το εισόδημα τους, καθώς οι πιο

μορφωμένοι πελάτες αναγνωρίζουν ότι είναι βασική ανάγκη των

κατοικίδιων να διαμείνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όσο τα αφεντικά

τους απουσιάζουν σε ταξίδι και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το

αντίτιμο της διαμονής. Όμως απευθύνεται εξίσου σε νέους και μεσήλικες,

άντρες ή γυναίκες.

Οι πελάτες της τμηματοποιούνται κυρίως με βάση τα κριτήρια

συμπεριφοράς και τα ψυχογραφικά κριτήρια. Ο τρόπος ζωής των

ατόμων που διαθέτουν κατοικίδια δείχνει ότι τις περισσότερες φορές

θεωρούν τα ζωάκια τους μέλη της οικογένειας τους. Οι πελάτες της είναι

άτομα που αγαπούν τα ζώα και επιλέγουν να προσφέρουν πολλά

περισσότερα από απλή στέγη και τροφή σε αυτά. Ανησυχούν για την

ευζωία τους και θέλουν να επιμεληθούν την φροντίδα τους. Ως προς την

συμπεριφορά τους, οι πελάτες της OneLovePet, είναι άτομα που

ταξιδεύουν συχνά για επαγγελματικούς λόγους και θέλουν να έχουν τις

καλύτερες υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας για τα κατοικίδια τους,

στον χρόνο που τους εξυπηρετεί.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ-

Στρατηγική τοποθέτησης του επώνυμου 

προϊόντος «Γιαούρτι Δέλτα»

Η εταιρεία επιλέγει να τοποθετήσει στρατηγικά το επώνυμο

προϊόν τους, στην αγορά με βάση ορισμένες παραμέτρους.

Αυτοί οι παράμετροι, μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά του

προϊόντος, ο χρήστης που θα το χρησιμοποιήσει, ο

ανταγωνισμός, η κατηγορία που ανήκει το προϊόν, η χρήση η

εφαρμογή του η σχέση ποιότητας-τιμής

Στην περίπτωσή του γιαουρτιού Δέλτα, η στρατηγική τοποθέτηση του

προϊόντος στην αγορά που ακολουθεί η εταιρεία ΔΕΛΤΑ, είναι η

στρατηγική βάσει κατηγορίας προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι έχει μία

ποικιλία γραμμών προϊόντων, που καλύπτουν διαφορετικές γευστικές

ανάγκες του χρήστη και εντάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες αυτή

του πλήρες γιαουρτιού και αυτή του γιαουρτιού με χαμηλά λιπαρά. Άρα

ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε μία μεγάλη ποικιλία και

γκάμα προϊόντων γιαουρτιού, για να μπορεί να καλύψει τη διατροφική

του ανάγκη . Σύμφωνα με την εταιρική ιστοσελίδα Δέλτα, τα γιαούρτια

της κατηγοριοποιούνται, ως προς τα εξής: στραγγιστό, κρεμώδες,

αγελαδινό γιαούρτι και γιαούρτι με φρούτα και δημητριακά. Στην

προκειμένη περίπτωση το Complet είναι ενταγμένο στην κατηγορία

αγελαδινού γιαουρτιού και αποτελεί ένα είδος που το προτιμά

συγκεκριµένο κοινό, πιστό στο όνομα ΔΕΛΤΑ και με αφοσίωση στο

δεδομένο τύπο γιαουρτιού, αφού οι καταναλωτές αυτοί επιλέγουν μόνο

γιαούρτια αυτής της κατηγορίας.
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

-ΑΠΑΝΤΗΣΗ
7. Προσδιορίστε και αναλύστε τα τρία (3)
διαφορετικά επίπεδα του καταναλωτικού

προϊόντος (ποδήλατο άσκησης) της

εταιρίας Bike For Life.

Στην προκειμένη περίπτωση του ποδηλάτου άσκησης:

ΒΑΣΙΚΟ: η κάλυψη της ανάγκης για εκγύμναση και άθληση- ο βασικός λόγος

αγοράς δηλαδή- για άσκηση και πλήρωση της ανάγκης για την κατοχή ενός

ποδηλάτου άσκησης με εργονομική σχεδίαση, ποιοτικά υλικά, ενσωματωμένο

ηλ. υπολογιστή και αντοχή στον χρόνο.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ: αφορά τη μάρκα Bike for life του ποδηλάτου άσκησης και το

επίπεδο ποιότητας που προσδοκά ο καταναλωτής από τη χρήση του. Η

σχεδίαση του ποδηλάτου είναι εργονομική και διαθέτει προσεγμένη

κατασκευή, ενώ ο ενσωματωμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής παρέχει υψηλές

δυνατότητές στον χρήστη.

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ: Σε αυτό το επίπεδο αναφέρεται η εγγύηση για αντικατάσταση

ή επισκευή και η διάρκεια που αυτή έχει. Επίσης, η ποικιλία χρωμάτων και

σχεδίων που αυτό διατίθεται προς τους καταναλωτές και η εργονομική

ρυθμιζόμενη σέλα. Το ύψος της σέλας μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τον

χρήστη ενώ μπορεί να γίνεται παρακολούθηση των ενδείξεων του αθλούμενου

όπως είναι οι παλμοί της καρδιάς, οι θερμίδες που έκαψε, ο χρόνος της

άσκησης και η απόσταση που διανύθηκε σε χιλιόμετρα. Επίσης, μπορεί να

διαθέτει πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

επίσης οι υπηρεσίες μετά την πώληση,

συναρμολόγησης και service καθώς και

Στο διευρυμένο προϊόν ανήκουν

όπως οι υπηρεσίες μεταφοράς,

η ιστοσελίδα της εταιρείας που

ενημερώνει και πληροφορεί για κάθε πτυχή της εταιρείας.

ΜΕΛΕΤΗ Εφαρμογή θεωρίας
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