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ABSTRACT

Οι τεχνικές προώθησης κερδίζουν παγκοσμίως ολοένα και μεγαλύτερο 

μερίδιο στο στρατηγικό σχεδίασμά των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Από την 

άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου χρησιμοποιούν τις διάφορες 

προωθητικές τεχνικές, για να επιτύχουν την ανάπτυξη μεγαλύτερης 

ελκυστικότητας, δημιουργώντας έτσι τα ερεθίσματα στους καταναλωτές να 

επισκεφθούν τα καταστήματα και να αγοράσουν τα προωθούμενα προϊόντα. 

Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές αντιδρούν σε συνεχώς μεγαλύτερο βαθμό θετικά 

στις παραπάνω τεχνικές, αγοράζοντας τα προωθούμενα προϊόντα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν αποκτά η διερεύνηση ζητημάτων που 

σχετίζονται με τους παράγοντες που επιβάλλουν ή υποδεικνύουν την εφαρμογή 

των προωθητικών τεχνικών, τις αντιδράσεις των καταναλωτών στις τεχνικές, 

διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητά τους, τον καθορισμό 

κριτηρίων για την ορθή και αρμόζουσα τεχνική προώθησης με βάση διάφορες 

παραμέτρους όπως την προϊοντική κατηγορία, τα χαρακτηριστικά των 

καταναλωτών, την επίδραση των τεχνικών στην αύξηση των πωλήσεων κλπ.

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται έρευνες που έχουν διενεργηθεί 

σχετικά με τις τεχνικές προώθησης πωλήσεων. Οι έρευνες αυτές μελετούν και 

αναλύουν όλους τους προαναφερόμενους καθώς και άλλους παράγοντες και τις 

επιδράσεις που έχουν αυτοί στην εφαρμογή των προωθητικών τεχνικών.



Στην Εισαγωγή, γίνεται μια αναλυτικότερη αναφορά στο σκοπό της μελέτης 

και στους λόγους για τη διενέργειά της, καθώς επίσης μια ανάλυση της 

παρούσας κατάστασης σχετικά με τη χρήση των τεχνικών προώθησης. Κατόπιν, 

παρουσιάζεται μια Ανασκόπηση της σχετικής Βιβλιογραφίας, που περιλαμβάνει 

παράθεση (συγκριτική όπου τα αντικείμενα των ερευνών το επιτρέπουν) εργασιών 

σημαντικών ερευνητών του χώρου της επιστήμης του Μάρκετινγκ και που 

αποτελεί το βασικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

Την Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας ακολουθούν τα Συμπεράσματα όπου 

συνομίζονται τα αποτελέσματα των ερευνών και περιλαμβάνεται η Ανάπτυξη 

ενός Σχεδίου Έρευνας, το οποίο βασιζόμενο μεθοδολογικά σε προηγούμενη 

αναφερόμενη στη βιβλιογραφία έρευνα και με κάποιες σχετικές προσθήκες και 

τροποποιήσεις, θα έβρισκε ενδιαφέρουσα εφαρμογή στην Ελλάδα. Οι προσθήκες 

και τροποποιήσεις έγιναν λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται στη 

χώρα μας σχετικά με τη συλλογή των στοιχείων, την εφαρμογή προωθητικών 

τεχνικών για τις διάφορες προϊοντικές κατηγορίες κλπ.

Μετά τα Συμπεράσματα, παρουσιάζεται μια Research Agenda για τον 

προσδιορισμό ενδιαφερόντων ζητημάτων που χρήζουν μελλοντικής διερεύνησης.

Τέλος, σαν τελευταία ενότητα γίνεται αναλυτική παράθεση της 

Βιβλιογραφίας, με στοιχεία των ερευνητών και των εργασιών τους, που 

παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν κατά την ανάπτυξη της μελέτης.



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη, αποτελεί μια παράθεση των διαφόρων μεθόδων 

προσέγγισης σε έρευνες που έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν μέχρι και 

πρόσφατα και ταυτόχρονα των συμπερασμάτων που προέκυμαν από τις έρευνες 

αυτές. Παράλληλα, η παράθεση των μεθόδων ανάπτυξης των ερευνών καθώς και 

τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές, αποκτά συγκριτική υφή όπου η 

συνάφεια των αντικειμένων των εν λόγω ερευνών και των μεθοδολογικών τους 

προσεγγίσεων το επιτρέπουν.

Οι μελέτες που αναλύονται αφορούν στις τεχνικές προώθησης αλλά τα 

αντικείμενα που πραγματεύονται είναι ποικίλα. Παραδείγματα αντικειμένων 

έρευνας αποτελούν οι αντιδράσεις (στάσεις) των καταναλωτών σχετικά με τις 

προσφορές, αν δηλαδή αυτοί επηρεάζονται τελικά από την εφαρμογή των 

προσφορών ως τεχνική προώθησης των πωλήσεων, οι αντιδράσεις ή 

επηρεασμός τους με βάση τα δημογραφικά και μυχογραφικά χαρακτηριστικά 

τους αλλά και τους διαφορετικούς τύπους προσφορών που εφαρμόζονται σε μία 

συγκεκριμένη προϊόντική κατηγορία.

Επίσης, η ανάπτυξη μοντέλων για τη μέτρηση της απόδοσης των τεχνικών 

προώθησης πωλήσεων, ή τον επηρεασμό διαφόρων παραγόντων που σχετίζονται 

με την απόδοση των προωθητικών ενεργειών κλπ., αποτελούν μερικά
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παραδείγματα αντικειμένων των ερευνών, των οποίων η μεθοδολογική

προσέγγιση και τα συμπεράσματα παρατίθενται στην παρούσα μελέτη.

Η μελέτη αυτή, ευελπιστεί να παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με μελέτες και 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί και με θεωρητικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί, 

σχετικά με τις διάφορες εφαρμοζόμενες τεχνικές προώθησης, ελπίζοντας ότι 

αυτή καθ’ αυτή θα αποτελέσει ένα εργαλείο που θα παράσχει πληροφόρηση σε 

κάθε ενδιαφερόμενο που αποζητά να αντλήσει σχετική βιβλιογραφική 

ενημέρωση για την ανάπτυξη έρευνας σχετικής με το αντικείμενο.

Έτσι, στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται η αναλυτική ανασκόπηση των 

ερευνών που έχουν διενεργηθεί, με αναφορά τόσο στη μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε όσο και στα συμπεράσματα που προέκυμαν αλλά και η 

παρουσίαση θεωρητικών μοντέλων που σχετίζονται για παράδειγμα με την 

επιλογή του βέλτιστου χρόνου εφαρμογής τεχνικών προώθησης, την επίδραση 

μιας συγκεκριμένης τεχνικής ή των συστατικών της στοιχείων στις αντιδράσεις 

των καταναλωτών κλπ.

Κατόπιν, αναπτύσσεται ο σχεδιασμός ενός μοντέλου έρευνας, η εφαρμογή 

του οποίου αφενός ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, 

αφετέρου θα αποτελέσει εργαλείο για τη διερεύνηση επίκαιρων ζητημάτων, 

σχετικά με την συνεχώς αυξανόμενη χρήση των τεχνικών προώθησης πωλήσεων 

στη χώρα μας.
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Στο τελευταίο κεφάλαιο και σαν επίλογος της μελέτης, παρατίθενται

ζητήματα που 8α μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενα ενδιαφέροντος προς 

διερεύνηση στην ανάπτυξη επόμενων, μελλοντικών ερευνών.

Τέλος, γίνεται μια αναλυτική παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας από την 

οποία αντλήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία για την παρούσα μελέτη.
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1. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. 2. 1. Γενική Παρουσίαση

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερο διάφορες τεχνικές 

εφαρμόζονται για την προώθηση προϊόντων διαφόρων κατηγοριών. Το 

φαινόμενο είναι φυσικά παγκόσμιο. Στις Η.Π.Α., το παράδειγμα διανομής 

κουπονιών είναι χαρακτηριστικό και ενδεικτικό των τάσεων που επικρατούν 

σχετικά με τις εξελίξεις στην προώθηση πωλήσεων.

Η Donnelley Marketing Inc. (1995) αναφέρει ότι περίπου 327 

δισεκατομμύρια κουπόνια «διανεμήθηκαν» μέσα στο 1994 και ο μέσος όρος της 

ονομαστικής αξίας των κουπονιών, καθοριζόμενος από τους παραγωγούς, 

αυξήθηκε στο ίδιο έτος κατά 7%. Η Nielsen Clearing House (1993), αναφέρει ότι 

περισσότερο από το 75% των νοικοκυριών συνέλεξαν και χρησιμοποίησαν τα 

κουπόνια σε οποιαδήποτε προϊοντική κατηγορία.

Είναι γεγονός, ότι στο παρελθόν οι καταναλωτές ήταν λιγότερο έμπειροι 

στις αγορές τους, και οι γνώσεις και οι πληροφορίες τους για τα προϊόντα στην 

αγορά ήταν σαφώς περιορισμένες. Αυτό καθιστούσε την Βιομηχανία ως τον 

κυρίαρχο του παιχνιδιού, αφού κατείχε την διαπραγματευτική δύναμη σε σχέση 

με το Λιανεμπόριο.

Με το πέρασμα όμως του χρόνου, την ανάπτυξη μεγάλων αγοραστικών 

κέντρων στο Λιανεμπόριο αλλά και την ταυτόχρονη ανάπτυξη και εφαρμογή των
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διαφόρων στρατηγικών μάρκετινγκ (π.χ. τεχνικές προώθησης πωλήσεων,

διαφήμιση κλπ), αυξήθηκε η δυνατότητα των καταναλωτών να κρίνουν πριν την 

τελική τους επιλογή τις διάφορες μάρκες.

Η κρίση αυτή γίνεται με βάση πλέον τα χαρακτηριστικά των μαρκών και 

την αξία που θα μπορούσαν αυτές να τους προσφέρουν, παράλληλα με τη 

δυνατότητα διεύρυνσης των επιλογών τους, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού 

μαρκών σε κάθε προϊοντική κατηγορία.

Συνέπεια λοιπόν αυτών των αλλαγών που συντελέσθηκαν, ήταν και η 

μεταβολή της κατανομής της ισχύος στη σχέση μεταξύ Βιομηχανίας και 

Λιανεμπορίου, με δεδομένη την ενδυνάμωση του Λιανεμπορίου (Kumar και 

Leone 1988, Siomkos και Malliaris 1995). Από τις τεχνικές προώθησης push που 

εφαρμόζονταν από τους παραγωγούς στο κοντινό παρελθόν, σήμερα 

ακολουθείται η τεχνική pull ενώ στο μέλλον διαφαίνεται ότι θα κυριαρχήσει η 

φιλοσοφία «come together» (Μανώλης Αποστόλου 1995 στο συνέδριο με θέμα 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ: ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» 

(Νοέμβριος 1995).

Η φιλοσοφία αυτή, υποδηλώνει την από κοινού προσπάθεια της 

Βιομηχανίας και του Λιανεμπορίου, η οποία αποτελεί απόρροια πιέσεων που 

ασκήθηκαν από την πλευρά του Λιανεμπορίου δεδομένης της συνεχούς 

ανάπτυξης της δυνάμεώς του, για την προώθηση των προϊόντων και την συνεχή 

διαδικασία ανάπτυξης ενός θετικού brand image, store image και manufacturer 

reputation, καθώς και την επίτευξη αύξησης των πωλήσεων αλλά και των
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ψηλότερων κερδών, τόσο για τη Βιομηχανία όσο και για το Λιανεμπόριο

(Curhan και Κορρ 1987).

Άλλωστε οι παραγωγοί, προσφέρουν πλέον οικονομικά κίνητρα στα κανάλια 

διανομής, για παράδειγμα με τεχνικές προώθησης push προς στο Λιανεμπόριο, 

αφού οι συνθήκες τις αγοράς επιβάλλουν μια παρόμοια πολιτική για την 

προώθηση των προϊόντων τους.

Στην Ελλάδα για το έτος 1993, οι 13 αλυσίδες S/Μ που υπάρχουν και 

λειτουργούν, δήλωσαν 7,5 δις. κέρδη από «άλλα έσοδα». Τα έσοδα αυτά 

αντικατοπτρίζουν έσοδα από «προμήθειες» των παραγωγών (Βιομηχανία) προς 

τις αλυσίδες λιανεμπορίου για την τοποθέτηση των προϊόντων τους στα ράφια 

(Siomkos και Malliaris 1995).

Κατόπιν, προκύπτει επίσης από τις παρεχόμενες αυτές «διευκολύνσεις» από 

τη Βιομηχανία η δυνατότητα στην παροχή καλύτερων προσφορών και από την 

πλευρά του Λιανεμπορίου προς τους καταναλωτές, αποβαίνοντας έτσι προς το 

συμφέρον αμφοτέρων της Βιομηχανίας και του Λιανεμπορίου λόγω της αύξησης 

που γνωρίζουν οι πωλήσεις (Dhar και Hoch 1996).

Η παραπάνω άπομη επιδέχεται αμφισβήτηση. Οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου 

με τη συγκέντρωση δύναμης που έχουν επιτύχει αλλά και με τη δυνατότητα να 

προωθούν προϊόντα διαφόρων κατηγοριών, είναι εξαιρετικά πιθανό να 

καρπώνονται αποκλειστικά αυτές την παροχή των προαναφερόμενων 

«διευκολύνσεων» με τη μορφή προσφορών, χωρίς αυτές να μετακυλίονται στους 

καταναλωτές. Έτσι, ενώ παρουσιάζεται μείωση της κερδοφορίας για την
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Βιομηχανία, που είναι πιθανό να συρρικνώνεται ακόμη περισσότερο με την 

συνδιασμένη εφαρμογή προωθητικών ενεργειών και προς τους τελικούς 

καταναλωτές, για το Λιανεμπόριο το περιθώριο κέρδους αυξάνεται σε απόλυτα 

και σχετικά μεγέθη. Αλλωστε, πολλά επίσης προϊόντα είναι πιθανό να μην 

χρήζουν ιδιαίτερης προώθησης από το Λιανεμπόριο ενώ η «μάχη» δίνεται από 

τη Βιομηχανία για την εξασφάλιση μιας θέσης στο ράφι των καταστημάτων 

λιανεμπορίου.

1. 2. 2. Κατηγορίες Τεχνικών Προώθησης Πωλήσεων

Ο Tsaklaganos (1980), αναφέρει ότι οι γενικοί στόχοι της προβολής των 

προϊόντων, συνεπώς και της εφαρμογής των τεχνικών προώθησης πωλήσεων 

είναι βασικά: α) να πληροφορήσουν, β) να πείσουν και γ) να υπενθυμίσουν τους 

καταναλωτές για την επιχείρηση και για το μίγμα του μάρκετινγκ.

Επιπλέον, επιτυγχάνεται «η γνώση του καταναλωτή για τις ιδιότητες του 

προϊόντος και τέλος η υποκίνηση για να αγοράσει και να δοκιμάσει ο 

καταναλωτής το προϊόν, αυξάνοντας έτσι τις πωλήσεις της επιχείρησης»1.

Τέλος, οι τεχνικές προώθησης πωλήσεων επιλέγονται για τη 

βραχυπρόθεσμη εφαρμογή τους, την άμεση αξία που παρέχουν στο προϊόν ενώ 

ταυτόχρονα αποσκοπούν σε άμεσες πωλήσεις και στην αύξηση του κέρδους. Τα 

βασικά τους πλεονεκτήματα είναι η ποικιλία, η ευελιξία, η προσφορά κινήτρου

1 Tzelepoglou Rigas (1978), «Γενικές αρχές Μάρκετινγκ», Θεσσαλονίκη, σελ. 84-85.
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για αγορά και ότι Λειτουργούν με τρόπο που εύκολα μπορεί κανείς να προβλέμει

και να κατευθύνει (Siomkos και Malliaris 1995).

Μέσα από την επικοινωνία που αναπτύσσεται, η πληροφόρηση λειτουργεί 

στην κατεύθυνση επίδρασης στη διαδικασία μεταβολής της νοοτροπίας και της 

διάθεσης των καταναλωτών για κάποια προϊόντα και την τελική επιλογή τους.

Η πειθώ είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση στις προκλήσεις του 

ανταγωνισμού ενώ η υπενθύμιση χρησιμοποιείται κυρίως για καταναλωτές που 

εκφράζουν ήδη μία θετική διάθεση για κάποιο προϊόν, ισχυροποιώντας είτε την 

προσήλωση που ίσως έχουν στη μάρκα ή την προσπάθεια αποτροπής της 

επιλογής μιας ανταγωνιστικής μάρκας. Αλλωστε ένας λόγος για την εφαρμογή 

των διαφόρων τεχνικών προώθησης και της αντιμετώπισης μέσω αυτών του 

ανταγωνιστριών μιας παραγωγικής επιχείρησης, είναι η ομοιότητα ή αλλιώς η 

περιορισμένη διαφοροποίηση που παρατηρείται στα παραγόμενα προϊόντα2.

Ο σκοπός για την εφαρμογή των τεχνικών προώθησης πωλήσεων μπορεί 

να είναι3:

1. Προσέλκυση νέων καταναλωτών - πελατών.

2. Εισαγωγή νέων προϊόντων.

3. Ενδυνάμωση των πωλήσεων προϊόντων που δεν έχουν απήχηση.

4. Προώθηση εποχιακών προϊόντων.

2 Assael Henry (1993), «MARKETINGPrinciples & Strategy», Second Edition, OrlandoQ Dryden Press.
3 Πηγές: Tsaklaganos Angelos, (1980), «Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ», Τόμος Β', Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, και
Siomkos, George I., and Petros G. Malliaris (1995), «Εφαρμογές Τεχνικών Προώθησης Πωλήσεων στο 
Λιανεμπόριο», στο Πανελλήνιο Συνέδριο Μάρκετινγκ με δέμα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ: 
ΠΡΟς ΝΕΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Δ ΥΝΑΜΕΩΝ» (Νοέμβριος 1995).
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5. Προώθηση προϊόντων που πλησιάζει η ημερομηνία λήξης τους.

6. Αύξηση του αριθμού των καταναλωτών - χρηστών της συγκεκριμένης, 

ήδη γνωστής μάρκας, αύξηση δηλαδή του μεριδίου αγοράς της 

συγκεκριμένης μάρκας.

7. Ενθάρρυνση της χρήσης του προϊόντος από ήδη υφιστάμενους 

καταναλωτές - χρήστες, αύξηση δηλαδή της συχνότητας αγοράς του 

προϊόντος.

8. Προσέλευση μεγαλύτερου αριθμού καταναλωτών στα καταστήματα 

λιανικής πώλησης, που αποτελούν σημεία που εφαρμόζονται τεχνικές 

προώθησης.

9. Αύξηση των αποθεμάτων των ενδιάμεσων μεταπωλητών (π.χ. 

Λιανεμπόριο) ή των καταναλωτών - πελατών.

10. Η αλλαγή της μάρκας ή της κατηγορίας προϊόντος (brand or category 

switching)4 από τους καταναλωτές.

11.0 επηρεασμός των καταναλωτών για αγορά της μάρκας και μετά το 

πέρας της ισχύος των προσφορών5.

12. Η εκπαίδευση των καταναλωτών για αγορές σε περίοδο εφαρμογής 

προωθητικών ενεργειών6.

13. Υπόδειξη νέων χρήσεων των υφιστάμενων προϊόντων, κλπ.

4 Grover, Rajiv, and V. Srinivasan (1992), «Evaluating the Multiple Effects of Retail Promotions on Brand 
Loyal and Brand Switching Segments», Journal of Marketing Research, Vol. 29 (February), pp. 76-89.
5 Kamaras A. 1995 στο συνέδριο «ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Προς μια νέα ισορροπία 
δυνάμεων».
6 Lattin, James Μ., and Randolph Ε. Bucklin (1989), «Reference Effects of Price and Promotion on Brand 
Choice Behavior», Journal of Marketing Research, Vol. XXVI (August), pp. 299-310.
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Μερικές τεχνικές προώθησης πωλήσεων που υπάρχουν και εφαρμόζονται 

στις διάφορες προϊοντικές κατηγορίες είναι7:

0 Έκπτωση τιμής

0 Δώρο (Περισσότερη δωρεάν ποσότητα ή διαφορετικό προϊόν στην ίδια 

συσκευασία)

0 Δώρο + έκπτωση

0 Κουπόνια για έκπτωση από την επόμενη αγορά 

0 Δείγμα δωρεάν (Διαφορετικό προϊόν)

0 Διαγωνισμός 

0 Παιχνίδια

0 Push girls (Γευστική δοκιμή ή επίδειξη)

0 Ειδικές πωλήσεις 

0 Stand

0 Ξεχωριστό δώρο, κλπ.

Η προϊοντική κατηγορία στην οποία εφαρμόζονται οι τεχνικές προώθησης, 

κατέχει εξέχουσα σημασία ως παράγοντας προσδιορισμού του κατάλληλου 

τύπου προωθητικής τεχνικής (Cotton και Babb 1978, Bawa και Shoemaker 1987).

Αν το προϊόν είναι διαρκές ή καταναλωτικό, αν είναι είδος πρώτης ανάγκης, 

είναι ζητήματα που επιδρούν και στη στάση των καταναλωτών στους διάφορους

7 Πηγές: Siomkos, George I., and Petros G. Malliaris (1995), «Εφαρμογές Τεχνικών Προώθησης Πωλήσεων 
στο Λιανεμπόριο», στο Πανελλήνιο Συνέδριο Μάρκετινγκ με θέμα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ: 
ΠΡΟς ΝΕΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Δ ΥΝΑΜΕΩΝ» (Νοέμβριος 1995),
Malliaris, Petros G. (1990), «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ», Β' Έκδοση, Πειραιάς: Εκδόσεις Α. Σταμούλης και 
Assael, Henry (1993), «MARKETING, Principles & Strategy», Second Edition, Orlando: Dryden Press.
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τύπους τεχνικών προώθησης, συσχετιζόμενοι με την κάδε μια προϊοντική

κατηγορία.

Ιδιαίτερα για τα εκπτωτικά κουπόνια, υποστηρίζεται από τους Reibstein και 

Traver (1982) ότι οι στόχοι για την εφαρμογή της ως τεχνική προώθησης 

πωλήσεων, είναι η παροχή κινήτρου για δοκιμή του προϊόντος και η διεύρυνση 

του δικτύου διανομής για τις επιχειρήσεις παραγωγούς του προϊόντος.

Επίσης, όσον αφορά σε μια ήδη γνωστή και καθιερωμένη μάρκα στην 

αγορά-στόχο αποτελεί η διατήρηση ενός υμηλού μεριδίου αγοράς, η ενίσχυση 

επαναληπτικών αγορών (συχνότητα αγορών), η μείωση υπέρογκων ποσοτήτων 

αποθεμάτων ενός προϊόντος για τους παραγωγούς και τέλος η αντιμετώπιση του 

ανταγωνισμού με την περιορισμένη και ελεγχόμενη μείωση των τιμών8 που 

επιτυγχάνεται με την διανομή των εκπτωτικών κουπονιών.

Για την ισχύ αρκετών από τους παραπάνω στόχους, θα ήταν δυνατό να 

επιχειρηθεί μια γενίκευση σχετικά και με άλλες τεχνικές προώθησης πωλήσεων. 

Όπως όμως αναφέρεται από τους Bawa και Shoemaker (1989)9, ειδικά η 

ταχυδρομική αποστολή κουπονιών στους καταναλωτές, είναι δυνατό να 

επηρεάσει τους μη συλλέγοντες τα κουπόνια καταναλωτές ως μια άμεση 

«ταχυδρομική» διαφήμιση, λειτουργώντας ως υπενθύμιση της μάρκας (reminder 

of brand name) ή αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητά της (brand awareness).

8 Reibstein, J. David, and Phillis A. Traver (1982), «Factors Affecting Coupon Redemption Rates», Journal 
of Marketing, Vol. 46 (Fall), pp. 102-113.
9 Bawa, Kapil, and Robert W. Shoemaker (1989), «Analyzing Incremental Sales From a Direct Mail 
Coupon Promotion», Journal of Marketing, Vol. 53 (July), pp. 66-78.
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1. 2. 3. Οφέλη για την Βιομηχανία από την εφαρμογή των Τεχνικών

Προώθησης Πωλήσεων

Από τους σκοπούς της εφαρμογής των διαφόρων τεχνικών πωλήσεων, 

γίνονται ως ένα βαθμό εμφανή και τα οφέλη, στην αποκόμιση των οποίων 

προσβλέπουν οι επιχειρήσεις που τις εφαρμόζουν.

Αφενός οι γενικοί στόχοι όπως αυτοί αναφέρθηκαν σε προηγούμενο μέρος 

και αφετέρου πολλοί από τους σκοπούς εφαρμογής των τεχνικών προώθησης, 

συντείνουν στην επίτευξη υμηλότερων πωλήσεων για την προωθούμενη μάρκα. 

Η προσέλκυση λοιπόν νέων πελατών, η αύξηση του μεριδίου αγοράς για τη 

μάρκα, η διάθεση όγκου προϊόντος με τη μορφή αποθεμάτων στην αγορά 

(Leone και Srinivasan 1996) κλπ., αποτελούν απόρροια της αύξησης των 

πωλήσεων και ταυτόχρονα επιμέρους οφέλη που προκύπτουν για τη μάρκα που 

προωθείται.

Πέρα όμως από την πολλές φορές βραχυχρόνια ισχύ των αποτελεσμάτων 

των τεχνικών προώθησης στις πωλήσεις, από την εφαρμογή τους προκύπτουν 

μεσοπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα οφέλη. Η επιτυχής εισαγωγή ενός νέου 

προϊόντος μιας επιχείρησης, η επίτευξη διείσδυσης σε κάποιο νέο ή άλλο 

υφιστάμενο τμήμα της αγοράς είναι χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα.

Επιπλέον, με την εφαρμογή προωθητικών τεχνικών και μέσω του 

διαφημιστικού τους αποτελέσματος (Bawa και Shoemaker 1989, Ward και Davis
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1978, Leone και Srinivasan 1996) επέρχεται ως ωφέλιμο αποτέλεσμα η 

υπενθύμιση καδώς και η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας.

Τέλος, με την δημιουργία νέων καταναλωτών-πελατών για μια μάρκα και 

με την εκπαίδευσή τους για αγορά των προϊόντων σε προώθηση, ένα 

επιπρόσθετο όφελος που πιθανά να προκύμει είναι η αγορά της συγκεκριμένης 

μάρκας και μετά τη λήξη της ισχύος των προωθητικών ενεργειών, 

αναπτύσσοντας μια σχετική προσήλωση στη μάρκα.

1. 2. 4. Οφέλη για το Λιανεμπόριο από την εφαρμογή των Τεχνικών 

Προώθησης Πωλήσεων

Τα οφέλη που μπορεί να προκύμουν για το Λιανεμπόριο είναι ως ένα 

βαθμό παρόμοια με αυτά που προκύπτουν για τη Βιομηχανία. Η βασική 

διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός, ότι οι επιχειρήσεις παραγωγοί με 

δεδομένη την άυξηση της δύναμης του Λιανεμπορίου ως κανάλι διανομής, 

προωθούν τα προϊόντα τους και προς τα καταστήματα λιανικής με ανάλογες 

ενέργειες.

Έτσι, οι λιανέμποροι απολαμβάνουν πιο επικερδών όρων συναλλαγής με 

τη Βιομηχανία. Οι όροι αυτοί τους παρέχουν ως σημαντικό όφελος τη 

μεγαλύτερη κερδοφορία, μέσω της αύξησης του περιθωρίου του κέρδους. 

Συνεπώς, σε ανάλογες περιπτώσεις μεταξύ τους συμφωνιών, το Λιανεμπόριο 

εμφανίζεται να επιτυγχάνει κάτι που για την Βιομηχανία είναι το ευκταίο,
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δηλαδή την υμηλή κερδοφορία ταυτόχρονα με την αύξηση των πωλήσεων 

(Leone και Srinivasan 1996).

Πέρα από την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας, άλλα οφέλη 

που προκύπτουν για το Λιανεμπόριο, όπως και στη Βιομηχανία, είναι η μείωση 

των αποθεμάτων και συνεπώς το κόστος που η διατήρησή τους συνεπάγεται. 

Επίσης, με την αύξηση της ελκυστικότητας του καταστήματος και την 

επακόλουθη προσέλκυση καταναλωτών είναι δυνατό να δημιουργηδούν νέοι 

πελάτες με σταθερή πλέον ή συχνότερη επίσκεμη του καταστήματος λιανικής.

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, τα οφέλη που μπορεί να 

προκύμουν για τη Βιομηχανία και το Λιανεμπόριο ουσιαστικά εκπηγάζουν από 

την διατύπωση των στρατηγικού και τακτικού επιπέδου στόχων και σκοπών για 

την εφαρμογή τους.
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1. 2. 5. Οι Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων και οι Καταναλωτές

Όσον αφορά στους καταναλωτές, παρατηρείται μια ολοένα και θετικότερη 

αντίδραση τους στις τεχνικές προώθησης, που εκφράζεται με την αγοραστική 

τους συμπεριφορά.

Από τις διάφορες μελέτες και έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς, 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές επηρεάζονται θετικά από την 

ύπαρξη των διαφόρων τεχνικών προώθησης (Cotton και Babb 1978, Bawa και 

Shoemaker 1987, Gupta 1988, Lammers 1991, Kahn και Schmittlein 1992, Leone 

και Srinivasan 1996, κά). Στο συμπέρασμα αυτό, οδηγεί η παρατηρούμενη 

αύξηση των πωλήσεων των υπό μελέτη προϊόντων, κατά τη χρονική διάρκεια 

εφαρμογής των προωθητικών τεχνικών.

Η εκφραζόμενη αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών με βάση την 

εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης, έχει εξεταστεί σε σχέση με μια σειρά 

άλλες παραμέτρους που την επηρεάζουν. Έτσι λοιπόν, η αύξηση των αγορών 

των καταναλωτών σε περιόδους εφαρμογής τεχνικών προώθησης πωλήσεων, 

αναλύεται συσχετιζόμενη με τους λόγους που οδηγούν τους καταναλωτές στην 

επιλογή προωθούμενων προϊόντων με διάφορες τεχνικές όπως π.χ. οι 

προσφορές (οικονομικοί ή άλλοι), με την ανάμιξη των καταναλωτών με τα 

διάφορα προϊόντα (Bawa και Shoemaker 1987, Davis, Inman και McAlister 1992, 

Dawar και Parker 1994).
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Επίσης, εξετάζεται η αύξηση των πωλήσεων Λόγω εφαρμογής σχετικών

τεχνικών προώθησης με βάση το βαθμό προσήΛωσης στη μάρκα (Lattin και 

Bucklin 1989, Davis, Inman και McAlister 1992, Grover και Srinivasan 1992, κά.), 

το χρόνο εφαρμογής τους (Keon 1980), την αποφυγή (risk - avert) ή την 

επιζήτηση (risk - prone) του κινδύνου από τους καταναΛωτές στις αγορές τους 

(Inman και McAlister 1994, Diamond 1992), τον επηρεασμό που ασκούν οι 

ημερομηνίες Λήξης των τεχνικών προώθησης (Inman και McAlister 1994), το αν 

αποτελούν οι προσφορές ως τεχνικές προώθησης πωλήσεων «οφέλη» (gains) ή 

«μείωση απωλειών» (reduced losses) (Diamond 1992, Inman και McAlister 1994, 

Folkes και Wheat 1995) κλπ.

Επιπλέον, μελετήθηκαν υποθέσεις για την αντίλημη των καταναλωτών 

σχετικές με τη χρονική διάρκεια των τεχνικών προώθησης για ένα προϊόν και 

τη συσχέτισή της με την ποιότητα του, τη σύνδεση ποιότητας - τιμής στην 

περίπτωση π.χ. των εκπτώσεων ή της χρήσης εκπτωτικών κουπονιών (Davis, 

Inman και McAlister 1992).

Παραπάνω αναφέρθηκε μια σειρά από λόγους, για τους οποίους η 

Βιομηχανία και το Λιανεμπόριο αναπτύσσουν προγράμματα τεχνικών 

προώθησης. Οι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές προτιμούν τις αγορές 

προωθούμενων μαρκών με διάφορες τεχνικές, είναι φυσικό ότι ποικίλουν 

ανάλογα με τους λόγους, για τους οποίους εκφράζουν την επιλογή τους με την 

αγοραστική τους συμπεριφορά.
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Οι καταναλωτές λοιπόν, επιλέγουν να αναπτύξουν την αγοραστική τους

συμπεριφορά επηρεαζόμενοι από τις τεχνικές προώθησης π.χ. εκμεταλλευόμενοι 

τις προσφορές για οικονομικούς ή μυχολογικούς λόγους. Από την έκφραση αυτή 

της αγοραστικής τους συμπεριφοράς προκύπτουν και τα οφέλη τα οποία 

καρπώνονται και που τους ικανοποιούν τόσο οικονομικά όσο και μυχολογικά.

Στους οικονομικούς λόγους περιλαμβάνονται η εξοικονόμηση χρημάτων 

(Diamond 1992, κά.), η δημιουργία αποθεμάτων (stockpiling) για τα νοικοκυριά 

εκμεταλλευόμενα μια συμφέρουσα τιμή, ιδιαίτερα αν βρίσκεται σε προσφορά η 

μάρκα που ήδη προτιμούν και επιλέγουν (Gupta 1988). Επίσης, η μεγιστοποίηση 

της αξίας για τους καταναλωτές, θεωρώντας τις προσφορές ως οφέλη (gains) ή 

σε περιορισμένο όμως βαθμό μείωση των απωλειών σε εισόδημα (reduced 

losses) (Diamond 1992) ή ακόμη και ως μια πηγή πληροφόρησης για τα προϊόντα 

που διατίθενται να αγοράσουν (Leone και Srinivasan 1996).

Στους μυχολογικούς λόγους περιλαμβάνονται η ανταμοιβή που οι 

καταναλωτές θεωρούν ότι απολαμβάνουν μετά την απόκτηση προϊόντων για τα 

οποία για παράδειγμα συνέλεξαν κουπόνια που με τη σειρά τους οδήγησαν στην 

εξοικονόμηση χρημάτων (Diamond 1992), ενώ επίσης και η αυτοαντίλημή τους 

ως «Smart Shoppers» (Shimp και Kavas 1984, Schindler 1984) συναισθανόμενοι 

ότι πέτυχαν μια συμφέρουσα αγορά (Dhar και Hoch 1996, Diamond 1992).

Γεγονός είναι, ότι μια γενίκευση μπορεί να ευσταθήσει όσον αφορά στους 

λόγους, οικονομικούς και μυχολογικούς, για τους οποίους οι καταναλωτές
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επιλέγουν προϊόντα επηρεαζόμενοι από τις εφαρμοζόμενες τεχνικές προώδησης 

όπως οι προσφορές.

Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και με τις αντιδράσεις των καταναλωτών 

σχετικά με ζητήματα που τις επηρεάζουν όπως η κατηγορία προϊόντος, το είδος 

της τεχνικής προώδησης πωλήσεων που εφαρμόζεται καδώς επίσης και τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών.

Διάφορες έρευνες κατά καιρούς έχουν ασχοληδεί με τις αντιδράσεις των 

καταναλωτών, σχετικά με τους εφαρμοζόμενους τύπους τεχνικών προώδησης 

(Cotton και Babb 1978, Diamond 1992, Folkes και Wheat 1995). Οι έρευνες 

αυτές ακολουδώντας μια διαφορετική μεδοδολογική προσέγγιση, κατέδειξαν 

διαφοροποίηση αυτών των αντιδράσεων μεταξύ των υπό μελέτη τύπων τεχνικών 

προώδησης.

Το ζήτημα αυτό καδίσταται ιδιαίτερα σημαντικό. Αφενός, επειδή οι 

διαφορετικοί τρόποι διενέργειας των ερευνών και η ανάπτυξη διαφόρων 

μοντέλων διερεύνησης των αντιδράσεων των καταναλωτών σχετικά με την 

εφαρμογή τεχνικών προώδησης πλουτίζουν εξαιρετικά την επιστημονική σκέμη. 

Ταυτόχρονα διευρύνουν τους ορίζοντες αναζήτησης και αυξάνουν σε ιδιαίτερα 

σημαντικό βαδμό τον αριδμό των εργαλείων έρευνας, ως αρωγή σε κάδε 

μελλοντική ανάλογη προσπάδεια.

Αφετέρου, επειδή η στάση των καταναλωτών υποδεικνύει σε ένα μεγάλο 

βαδμό και την απήχηση που πρόκειται να έχει ένας συγκεκριμένος τύπος 

προωδητικής τεχνικής που εφαρμόζεται.
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Συνεπώς, προδιαγράφεται ως ένα βαθμό η απλώς διαφαίνεται και η

μετέπειτα αποτελεσματικότατα του συγκεκριμένου τύπου τεχνικής προώθησης, 

σχετικά με τον οποιοδήποτε στόχο έχει τεθεί προς επίτευξη από την 

οποιαδήποτε επιχείρηση με την εφαρμογή του προγράμματος τεχνικών 

προώθησης, είτε αυτή ανήκει στο βιομηχανικό ή στον κλάδο του Λιανεμπορίου.

Η αποτελεσματικότατα των διαφόρων προγραμμάτων προώθησης που 

αναπτύσσονται από τις επιχειρήσεις, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την 

σωστή επιλογή του συνδυασμού της τεχνικής προώθησης που αρμόζει κατά το 

βέλτιστο δυνατό στην κάθε μία προϊοντική κατηγορία.

Το γεγονός αυτό, επιβάλλει την εξέταση των προτιμήσεων, άρα και της 

αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, ως απόρροια των στάσεων τους, 

συσχετιζόμενη με το προϊόν το οποίο πρόκειται να διατεθεί με την εφαρμογή 

των διαφόρων τεχνικών προώθησης, ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος 

συνδυασμός και συνεπώς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τέλος, η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών αποτελεί συνισταμένη 

πολλών επιμέρους συνιστωσών. Δύο από αυτές είναι και τα δημογραφικά 

(Cotton και Babb 1978) και μυχογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών. 

Στοιχεία όπως η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το εισόδημα, το επάγγελμα, ο 

τρόπος ζωής σχετικά με συνήθειες διασκέδασης και κατανάλωσης όπως και το 

εάν είναι ο καταναλωτής περιστασιακός ή τακτικός χρήστης ενός προϊόντος, 

επηρεάζουν σε σημαντικότατο βαθμό την αγοραστική του συμπεριφορά αλλά και 

την επίδραση που ασκούν οι τεχνικές προώθησης σ’ αυτήν.
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό δέμα, που αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί 

αντικείμενο έρευνας, είναι οι διάφορες εφαρμοζόμενες τεχνικές προώθησης 

πωλήσεων. Οι πιο επισταμένες από αυτές τις έρευνες ξεκινούν από τη δεκαετία 

του 1960 και κυρίως του 1970.

Οι πλευρές από τις οποίες οι διάφοροι ερευνητές προσεγγίζουν το δέμα 

ποικίλουν δεδομένης της ευρύτητας που παρουσιάζει από τη φύση του. Από τη 

μια πλευρά σχετίζονται με τον επηρεασμό που ασκούν στις αντιλήμεις, τις 

διαθέσεις και στάσεις που οδηγούν στη διαμόρφωση της αγοραστικής αλλά και 

ευρύτερης συμπεριφοράς των καταναλωτών και τους κανόνες που τη διέπουν.

Επίσης, από την άλλη πλευρά σχετίζονται με τις στρατηγικές που 

σχεδιάζονται και αναπτύσσονται τόσο από τους παραγωγούς (Βιομηχανία), όσο 

και από τα κανάλια διανομής (Λιανεμπόριο), και που αποτελούν το αποτέλεσμα 

έρευνας και μελέτης των κανόνων της συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Από την διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας, προκύπτει ότι ένα ζήτημα 

που απασχόλησε κατά καιρούς και απασχολεί και σήμερα πολλούς ερευνητές, 

είναι η επίδραση των τεχνικών προώθησης στη διαδικασία λήμης απόφασης των 

καταναλωτών για την αγορά ενός προϊόντος, και συνεπώς αν συντελούν στην 

αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων για τα οποία οι προωθητικές αυτές 

τεχνικές εφαρμόζονται από τη Βιομηχανία ή/και το Λιανεμπόριο.
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Οι Kollat και Willett (1967), κάνουν τον διαχωρισμό «σχεδιαζόμενων» και 

«μη σχεδιαζόμενων» αγορών και προσδιορίζοντας τις επισκέμεις των 

καταναλωτών στα καταστήματα σε «βασικές» ή «κύριες» (major trips) και σε 

«συμπληρωματικές» (fill-in trips)10, αποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

«μη σχεδιαζόμενων» αγορών λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των «βασικών» 

επισκέμεων. Επομένως, οι προσφορές κατά τους Kollat και Willett, 8α έχουν 

μεγαλύτερη επίδραση στην απόφαση των καταναλωτών κατά τη διάρκεια των 

«βασικών» επισκέμεών τους στα καταστήματα.

Ο Lilien (1974), ανέπτυξε το Modified Linear Learning Model (MLL Model) 

τροποποιώντας το Linear Learning του Kuehn (1958). To σημείο διαφοροποίησης 

του Modified Linear Learning Model, είναι ότι αυτό λαμβάνει υπόμη τις 

μεταβολές των τιμών των διαφόρων προϊόντων και την επίδραση τους, στην 

αλλαγή της μάρκας από τους καταναλωτές.

To Linear Learning Model υποθέτει ότι οι πιθανότητες αγοράς μιας μάρκας 

από τον καταναλωτή εξαρτάται από το σωρευτικό αποτέλεσμα των τελευταίων 

του αγορών - επιλογών. Πιο συγκεκριμένα, η δομή του μοντέλου υποθέτει ότι 

ένα άτομο έχει μια πιθανότητα Ρη να αγοράσει τη μάρκα X σε περίσταση 

αγοράς η (purchase occasion). Αν η μάρκα X έχει αγοραστεί στην περίσταση 

αγοράς η, η πιθανότητα να αγοραστεί η μάρκα X σε περίσταση αγοράς η+1 θα 

πάρει την αξία

10 Σαν «βασικές» επισκέμεις θεωρούνται αυτές που γίνονται περίπου μία φορά την εβδομάδα και 
ξοδεύονται περισσότερα χρήματα ενώ σαν «συμπληρωματικές» επισκέμεις θεωρούνται αυτές κατά τις 
οποίες λιγότερα χρήματα ξοδεύονται και λιγότερος χρόνος δαπανάται.
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if brand X is purchased 

on purchase occasion n.

if any other brand is purchased 

on purchase occasion n.

όπου a, b και λ είναι σταθερά.

Η θεμελιώδης πρόταση του LL Model είναι ότι ο καταναλωτής συνηθίζει 

να επαναλαμβάνει την τελευταία αγορά του (buy his «last purchase»). Όταν και 

όσο η μάρκα X συνεχίζει να αγοράζεται, αυξάνεται η πιθανότητα να 

εηαναληφθεί η αγορά της. Όταν για κάποιο λόγο υποκατασταθεί από μια 

ανταγωνιστική μάρκα Υ, τότε με την αρχική αγορά της μάρκας Υ η πιθανότητα 

να αγοραστεί και πάλι η μάρκα X μειώνεται δραματικά.

Ο Lilien διατυπώνει την άπομη ότι οι τεχνικές προώθησης είναι δυνατό να 

ωθήσουν τους καταναλωτές στην αλλαγή της επιλεγόμενης μάρκας (brand 

switching), αλλά ταυτόχρονα να επιφέρουν και ανάπτυξη της προσήλωσης στη 

μάρκα και συνεπώς τη διατήρηση των καταναλωτών, έχοντας σαν αποτέλεσμα 

την δημιουργία μιας σειράς επαναληπτικών αγορών.

Με βάση το μοντέλο αυτό, υποστηρίζει ότι οι προωθητικές τεχνικές 

αποτελούν μια σημαντική και αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης της 

προσήλωσης των καταναλωτών στη μάρκα. Θεωρεί συνεπώς, ότι θα 

επακολουθήσει η διατήρηση της επιλογής της συγκεκριμένης μάρκας από τους 

καταναλωτές, ακόμη και μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας ισχύος της 

προσφοράς για τη μάρκα.
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O Lilien καταλήγοντας, προτείνει στρατηγικές κυρίως σχετικά με την 

χρονική στιγμή εφαρμογής των προσφορών. Κατά την άπομή του, ένας 

παραγωγός πρέπει να εφαρμόζει πρόγραμμα προσφορών αμέσως μετά από την 

εφαρμογή ενός αντίστοιχου προγράμματος από τους ανταγωνιστές, με σκοπό 

την επαναφορά της προσήλωσης των πελατών που προτίμησαν περιστασιακά και 

εξαιτίας των προσφορών μια ανταγωνιστική μάρκα.

Οι Cotton και Babb (1978), μελέτησαν τη διαφοροποίηση των αντιδράσεων 

των καταναλωτών στις αγορές με προσφορές ανάλογα με το προϊόν, τα 

χαρακτηριστικά των νοικοκυριών και τον τύπο της προσφοράς όπως οι ειδικές 

προσφορές καταστημάτων (in-store specials), τα κουπόνια (coupons), οι διαφόρων 

ειδών εκπτώσεις (multiple-item discounts) και τέλος τα δωρεάν δώρα (free gifts).

Η έρευνά τους ήταν χωρισμένη σε τρεις χρονικές περιόδους με τη χρονική 

στιγμή αγοράς του προϊόντος να αποτελεί το σημείο αναφοράς. Έτσι λοιπόν, η 

πρώτη περίοδος ξεκινά 14 με 30 ημέρες πριν την αγορά του προϊόντος για το 

οποίο εφαρμοζόταν κάποια προωδητική τεχνική (purchase on promotion), η 

δεύτερη ξεκινά τη χρονική στιγμή αγοράς του προϊόντος και διαρκεί 14 με 30 

ημέρες μετά, ενώ η τρίτη περίοδος ξεκινά 14 με 30 ημέρες μετά το πέρας της 

εφαρμογής της προωδητικής ενέργειας11.

Τα στοιχεία για την έρευνά τους, που αφορούν σε αγορές νοικοκυριών για 

εννέα γαλακτοκομικά προϊόντα, προέρχονται από την MRCA (Market Research 

Corporation of America’s Consumer Panel). Περίπου 7500 νοικοκυριά
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αποτελούσαν τον πληθυσμό του panel, δηλαδή ένα σύνολο στοιχείων 1,6 εκ. 

αγορών, καταχωρημένα σε ειδικά ημερολόγια που διατηρούσαν και ενημέρωναν 

τα νοικοκυριά για κάθε αγορά τους σχετικά με γαλακτοκομικά προϊόντα.

Μετά την επιβολή κριτηρίων, 6000 νοικοκυριά βρέθηκαν να τα 

ικανοποιούν, ενώ τελικά 1000 από αυτά επιλέχθηκαν τυχαία για να 

χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση που έγινε κατά τη διαδικασία διεξαγωγής της 

έρευνας.

Οι Cotton και Babb, καταλήγουν συμπερασματικά στην έρευνά τους ότι οι 

προσφορές αυξάνουν τον αριθμό των αγορών και ιδιαίτερα κατά την περίοδο 

ισχύος τους ενώ μετά το πέρας αυτής, τα αποτελέσματα αυτά (αύξηση των 

αγορών) βαίνουν μειούμενα. Η αντίδραση των καταναλωτών, εμφανίστηκε 

λιγότερο θετική σε μειώσεις των τιμών σε σχέση με τις άλλου τύπου προσφορές.

Επίσης, αντίθετα με την άπομη που διατύπωσε ο Lilien (1974), με βάση τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Cotton και Babb, η αντίδραση για μια αγορά με 

προσφορές είναι λιγότερο θετική για τα πιο οικεία προϊόντα (π.χ. μικρότερη 

επίδραση προσφορών στην αγορά γάλατος σε σχέση με το γιαούρτι).

Από την έρευνα των Cotton και Babb, προκύπτει επίσης ότι οι ειδικές 

τιμές των καταστημάτων είναι λιγότερο αποτελεσματικές για την αύξηση των 

αγορών από τους καταναλωτές σε σχέση με τους άλλους τύπους προσφορών 

υπό μελέτη. 11

11 Το διάστημα των 14 ημερών τέθηκε για πιο ευπαθή προϊόντα με σύντομη ημερομηνία Λήξης ενώ των 30 
ημερών για τα πιο ανθεκτικά προϊόντα με nto παρατεταμένη ημερομηνία Λήξης.
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Τέλος, τα νεοδημιουρ γούμενα νοικοκυριά - καταναλωτές (new market

entrants), επηρεάζονται σε υμηλότερο βαθμό από τις προσφορές, και οι αγορές 

τους αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο από τη συνολική αύξηση που 

παρατηρείται στις πωλήσεις ενός προϊόντος, σε σχέση με τα ήδη υφιστάμενα 

νοικοκυριά - καταναλωτές (households already in the market).

Με έρευνά τους και την ανάπτυξη ενός μοντέλου χρονολογικών σειρών 

(Pooled Cross-Section Time Series Model), οι Ward και Davis (1978), 

αηοδεικνύουν την επίδραση των κουπονιών στην κατανάλωση σαν συνέπεια 

τόσο της μείωσης των τιμών όσο και του διαφημιστικού αποτελέσματος που η 

εφαρμογή των κουπονιών επιφέρει. Η ονομαστική αξία των κουπονιών 

αντικατοπτρίζει για τους καταναλωτές τις μειώσεις στις τιμές, αφού τα κουπόνια 

συνήθως μειώνουν το χρηματικό αντίτιμο που πρέπει να καταβληθεί για την 

αγορά ενός προϊόντος (price effect).

Οι Ward και Davis, απέδειξαν λοιπόν ότι όσο χαμηλότερες είναι οι τιμές 

τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση της διανομής κουπονιών στην αύξηση των 

πωλήσεων, αφού παρακινεί τους καταναλωτές για την αγορά μεγαλύτερων 

ποσοτήτων προϊόντος.

Όσον αφορά στο διαφημιστικό αποτέλεσμα, πιστεύουν ότι μπορεί να 

προκύμει αύξηση της ενημέρωσης και πληροφόρησης (informational effect) των 

καταναλωτών, όπως για παράδειγμα η υπενθύμιση για την ύπαρξη του προϊόντος 

ή την διαθεσιμότητά του, γεγονός που θα οδηγήσει στην αύξηση των αγορών 

του από τους καταναλωτές.
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Οι Ward και Davis, δεωρούν ότι αν το συνολικό αποτέλεσμα της

επίδρασης της διανομής κουπονιών, που αποτελείται από το price effect και 

informational effect, ισούται μόνο με το price effect, τότε τα κουπόνια δεν δα 

διαφέρουν ως τεχνική προώδησης και άρα δεν δα διαφοροποιείται και το 

αποτέλεσμα τους στην αύξηση των πωλήσεων από την αναγραφόμενη πάνω στα 

προϊόντα μείωση της τιμής.

Οι Dodson, Tybout και Sternthal (1978), συνδέουν την προσήλωση στη 

μάρκα με την αξιολόγηση των διαφόρων μαρκών από τους καταναλωτές. Με τη 

χρησιμοποίηση γενικευμένων πιδανοτήτων επαναγοράς (aggregated repurchase 

probabilities), αηοδεικνύουν ότι οι μάρκες αξιολογούνται χαμηλότερα στην 

αντίλημη των καταναλωτών όταν για την ηροώδησή τους χρησιμοποιούνται 

τεχνικές προώδησης, γιατί τα αγοράζουν επηρεαζόμενοι από τις τεχνικές 

προώδησης και όχι για την ποιότητά τους.

Αργότερα, σε μια έρευνά του σχετικά με τις αντιδράσεις των καταναλωτών 

στις διάφορες τεχνικές προώδησης, ο Shoemaker (1979), μελέτησε τις 

προϊοντικές κατηγορίες των απορρυπαντικών, του στιγμιαίου καφέ και του 

κανονικού - συνηδισμένου καφέ (regular coffee).

Μετά τη συλλογή και την επεξεργασία των παρατηρήσεων που αφορούσαν 

την αγοραστική συμπεριφορά Αμερικάνικων νοικοκυριών, εμφανίστηκαν 

αυξήσεις στα ποσοστά «δεύτερων αγορών» σε σχέση με τα ποσοστά των 

«πρώτων αγορών» των μαρκών σε προσφορά.
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O Shoemaker, κατέληξε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι σε σχέση με τη

«δεύτερη αγορά» μιας μάρκας, είναι περισσότερο πιδανό η «πρώτη αγορά» σε 

μια σειρά επαναληπτικών αγορών να γίνει όταν η μάρκα είναι σε προσφορά. 

Στηριζόμενος στο μοντέλο Linear Learning (LL Model), υποδέτει λοιπόν ότι οι 

προσφορές αυξάνουν την προσήλωση στη μάρκα.

Ο Bettman (1979), διαχωρίζει τις αποφάσεις των καταναλωτών για αγορές 

σ’ αυτές που λαμβάνονται μέσα στο κατάστημα (in-store decisions) και σ’ αυτές 

που παίρνονται έξω από το κατάστημα (out-of-store decisions) δηλαδή πριν ο 

καταναλωτής πάει σ’ αυτό. Στην πρώτη περίπτωση αναγνωρίζει την ευαισδησία 

των καταναλωτών στην ύπαρξη προσφορών ενώ στην δεύτερη παρατηρεί 

μεγαλύτερη ευαισδησία στην τηλεοπτική διαφήμιση, στο word-of-mouth και στη 

διαφήμιση στις εφημερίδες.

Με βάση το Bargain Value Model (Παράρτημα Α.) που ανέπτυξε, και 

βασιζόμενος στα στοιχεία από την προηγούμενη έρευνα του Shoemaker, ο Keon 

υποδεικνύει αντίδετα με τους Lilien (1974) και Shoemaker (1979), ότι οι τεχνικές 

προώδησης δεν αναπτύσσουν την προσήλωση των καταναλωτών στη μάρκα, 

αλλά αποτελούν στρατηγικές διατήρησης των καταναλωτών-πελατών (keeping 

customers). Επιπλέον, πιστεύει ότι οι τεχνικές προώδησης έχουν μεγαλύτερη 

επίδραση στις πωλήσεις των ήδη καδιερωμένων μαρκών.

Το συμπέρασμά του αυτό, στηρίζεται στο γεγονός ότι οι αυξήσεις που 

παρατηρήδηκαν στην επαναγορά των προωδούμενων μαρκών ήταν οριακές και

27



το ποσοστό των «δεύτερων αγορών» («second purchase»), δεν διαφέρει σε

σημαντικό βαθμό από αυτό των «πρώτων αγορών» («first purchase»).

Οι τεχνικές προώθησης Λοιπόν δεν οδήγησαν στην ανάπτυξη προσήλωσης 

στη μάρκα. Αντίθετα, ο Keon πιστεύει ότι σημαντικότερη είναι η προτίμηση των 

καταναλωτών σε μια μάρκα. Συνεπώς, θεωρεί ότι η «δεύτερη αγορά» έχει τις 

ίδιες πιθανότητες με την «πρώτη αγορά» να γίνει, όταν η συγκεκριμένη μάρκα 

προωθείται με κάποια τεχνική.

Οι Reibstein και Traver (1982), αναπτύσσουν ένα μοντέλο με βάση το 

οποίο είναι ταυτόχρονα δυνατή η πρόβλεμη του ποσοστού συλλογής και αγοράς 

με κουπόνια (εξαργύρωσης) (redemption rate) αλλά και ο καθορισμός του 

βαθμού, στον οποίο οι διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν το ποσοστό κατά το 

οποίο οι καταναλωτές συλλέγουν και εξαργυρώνουν εκπτωτικά κουπόνια.

Με τη συνεργασία μιας επιχείρησης παραγωγής και διάθεσης 

καταναλωτικών αγαθών, που χρησιμοποιεί τα κουπόνια ως βασική της 

προωθητική τεχνική, αντλούν στοιχεία που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν το 

μοντέλο τους. Για τις ανάγκες του μοντέλου, ποσοτικοποιούν παράγοντες όπως 

η προσήλωση στη μάρκα, δημογραφικά χαρακτηριστικά, δραστηριότητα 

ανταγωνιστών, μέθοδος διανομής των κουπονιών, η ονομαστική τους αξία κλπ.

Από ένα σύνολο 22 σχετικών παραγόντων, κάποιοι παρατίθενται απλώς 

σαν βιβλιογραφικές αναφορές χωρίς να περιλαμβάνονται στην ανάλυση τους, 

άλλοι περιλαμβάνονται στην ανάλυση αλλά όχι και στην τελική μορφή του 

μοντέλου ενώ τέλος κάποιοι από τους παραπάνω παράγοντες περιλαμβάνονται
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σαν μεταβλητές τόσο στην ανάλυση όσο και στην τελική ανάπτυξη του

μοντέλου.

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο μοντέλο είναι:

1. Method of distribution

2. Face value of coupon

3. Discount offered by the coupon

4. Size of coupon drop

5. Brand’s consumer franchise

Όσον αφορά στις μεθόδους διανομής των κουπονιών, κωδικοποιούνται ως 

έξι dummy variables χρησιμοποιώντας ένα σύστημα κωδικοποίησης με βάση 

τους αριθμούς «μηδέν - ένα», ενώ η εφημερίδα ως μέσο περιλαμβάνεται στο 

μοντέλο σαν σταθερά (intercept). Οι επτά αυτές μεταβλητές είναι:

1. Newspaper

2. Sunday supplement

3. Free - standing insert (FSI)

4. Magazine on - page

5. Magazine pop - up

6. Direct mail

7. In / on page

Η συσχέτιση (intercorrelations) που εξετάστηκε και βρέθηκε να ισχύει 

μεταξύ των μεταβλητών On Package και Normalized Market Share (-0.51) και 

μεταξύ Mail και Normalized Intensity Variable (0.55), έδειξε ότι η μέθοδος On
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Package χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο Λόγο σε περιορισμένες γεωγραφικές

περιοχές και η ταχυδρομική αποστοΛή (Mail) των κουπονιών έγινε επιλεκτικά 

αντίστοιχα.

Σχετικά με την συσχέτιση που αποδείχτηκε μεταξύ Normalized Value και 

Normalized Discount Rate (0.78), θεωρείται λογική και αναπόφευκτη συνέπεια 

της ισχύουσας σχέσης

Discount Rate = Coupon Value / Price

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου χρησιμοποιώντας τα 

υπάρχοντα στοιχεία, καταδεικνύουν ότι η κατάταξη των ποσοστών συλλογής και 

εξαργύρωσης των κουπονιών που αντιστοιχούν στις διάφορες μεθόδους 

διανομής τους, είναι ίδια με αυτή που αναφέρεται στην υπόλοιπη βιβλιογραφία.

Αυτά καθ’ αυτά όμως τα ποσοστά εμφανίζονται υμηλότερα για το 

συγκεκριμένο προϊόν σε σχέση με τα άλλα προϊόντα για δύο λόγους. Πρώτον, η 

μέση ονομαστική αξία των κουπονιών ήταν κατά δύο φορές μεγαλύτερη από τη 

μέση του συνόλου των προϊόντων της κατηγορίας και δεύτερον, το 

συγκεκριμένο προϊόν απολάμβανε ενός υμηλού επιπέδου διείσδυσης, επίσης 

μεγαλύτερου του μέσου της προϊοντικής κατηγορίας.

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας του μοντέλου, έγινε ένα πιο αυστηρό τεστ 

για την εξέταση του λόγου

I PREDICTED - ACTUAL I / ACTUAL
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Επίσης, για την εγκυρότητα της πρόβλεμης έγινε τυχαία επιλογή του 70% 

των υφιστάμενων στοιχείων12 με βάση τα οποία έγινε επανεκτίμηση του 

μοντέλου και ελέγχθηκε με βάση το υπόλοιπο ποσοστό στοιχείων που υπήρχε 

στη διάθεση των μελετητών. Τέλος, για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιήθηκε και ένα 

προσαρμοσμένο μοντέλο LOGIT της μορφής

R. = 1η
R

0 - *.)
όπου Ri είναι το ποσοστό εξαργύρωσης για την ΐ έκδοση κουπονιών και η νέα 

εξαρτημένη μεταβλητή.

Όλα τα παραπάνω κατέληξαν στην ισχυροποίηση της αξίας του μοντέλου 

των Reibstein και Traver, δηλαδή στην απόδειξη της εγκυρότητας των 

αποτελεσμάτων του.

Ο Tellis (1987), προσδιορίζει τέσσερις «αμιγείς» («pure») αγοραστικές 

στρατηγικές (buying strategies) των καταναλωτών: «ενημερωμένη» («informed»), 

«υμηλής τιμής» («high price»), «χαμηλής τιμής» («low price»), «τυχαία» («random»). 

Η δεύτερη και η τρίτη, εκμεταλλεύονται τις πληροφορίες στην αγορά όταν η 

ποιότητα είναι αβέβαιη.

Ειδικότερα, η «υμηλής τιμής» εξηγεί το φαινόμενο της αγοράς από τους 

καταναλωτές μαρκών υμηλής τιμολόγησης με την προσδοκία ότι θα διαθέτουν 

αυτά και υμηλή ποιότητα για την οποία είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 

περισσότερα χρήματα.

12 Η επιλογή αυτή ήταν αναγκαία λόγω έλλε^ης επιπρόσθετων στοιχείων.
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O Gupta (1988), προχώρησε στην δημιουργία ενός μοντέλου (Παράρτημα

Β.) για την μέτρηση της επίδρασης των τεχνικών προώθησης πωλήσεων στις 

αποφάσεις των καταναλωτών για το «πότε», «τι» και «πόσο» 8α αγοραστεί.

Όσον αφορά στο μοντέλο για την επιλογή της μάρκας (Brand Choice 

Model), επιλέχδηκε ένα πολυωνυμικό μοντέλο logit γιατί είναι βασισμένο στη 

θεωρία της χρησιμότητας (utility theory). Επίσης, επιτρέπει επεξηγηματικές 

μεταβλητές (explanatory variables) και υπολογίζει τον ανταγωνισμό.

Τα στοιχεία που χρησιμοποίησε στην έρευνά του ο Gupta, προέρχονται 

από την IRI (Information Resources, Inc). Το σετ των στοιχείων καλύπτει μια 

σειρά από 2000 περίπου νοικοκυριά για μια χρονική περίοδο δύο ετών (1980 - 

1982). Τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούσαν στην πλήρη ιστορία των αγορών των 

νοικοκυριών, ενώ καταγράφονταν σε ειδικό αρχείο, σε επίπεδο καταστήματος 

και σε εβδομαδιαία βάση, πληροφορίες σχετικές με τις τιμές και τις 

προωθητικές ενέργειες για όλες τις μάρκες καφέ που είναι διαθέσιμες σε όλα τα 

καταστήματα στην αγορά.

Προς διευκόλυνση στη διαχείριση του σετ των στοιχείων αλλά και της 

διαδικασίας της έρευνας, η ανάλυση περιορίστηκε σε στοιχεία σχετικά με τον 

αλεσμένο καφέ και σε μια συγκεκριμένη αγορά, αυτή του Pittsfield, ΜΑ. Ο 

αριθμός των νοικοκυριών που περιλαμβάνονταν στο σετ των στοιχείων, έφτανε 

τα 395. Τελικά, επιλέχθηκαν τυχαία 100 από αυτά και συνδυάστηκε η 

αγοραστική τους ιστορία με τις πληροφορίες των καταστημάτων, ώστε το
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συγχωνευμένο (merged) σετ στοιχείων να έχει πληροφορίες σχετικά και με τις

ανταγωνιστικές μάρκες.

Τέλος, στον ορισμό του προϊόντος ακολούδησε την προσέγγιση των 

Guadagni και Little (1983), οι οποίοι αναφέρουν ότι «. . . διαφορετικά μεγέδη της 

ίδιας μάρκας είναι σαφώς διαφορετικά προϊόντα .... Για το λόγο αυτό στο 

μοντέλο χρησιμοποιούνται μεγέδη μαρκών (brand-sizes)».

Ο Gupta κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι οι προσφορές ασκούν δετική 

επίδραση στις παραπάνω αποφάσεις. Αναλυτικότερα, παρατηρεί ότι οι μειώσεις 

τιμών δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα την επιλογή των διαφόρων μαρκών από τους 

καταναλωτές σε αντίδεση με την καταχώρηση σε ειδικά διαφημιστικά έντυπα 

(feature) και την τοποδέτηση σε ειδικό ράφι (display).

Δηλαδή, κατά τον Gupta όταν οι καταναλωτές δεν σκοπεύουν να 

αγοράσουν καφέ, υπάρχει περίπτωση να μην ελέγξουν τις τιμές ή τις εκπτώσεις 

τιμών των διαφόρων μαρκών, παρά μόνο αν τραβήξει την προσοχή τους13 η 

καταχώρηση σε ειδικά διαφημιστικά έντυπα (feature) ή/και η τοποδέτηση σε 

ειδικό ράφι (display).

Οι Kumar και Leone (1988), διερεύνησαν δύο προτάσεις που διατυπώνονται 

από τη βιβλιογραφία σχετικά με την ανάπτυξη της αγοραστικής συμπεριφοράς 

των καταναλωτών και το ανταγωνιστικό αποτέλεσμα των προωδητικών

13 Οι Dickson και Sawyer (1990) ερεύνησαν, με παρατηρήσεις της αγοραστικής συμπεριφοράς και 
συνεντεύξεις, την ανταπόκριση των καταναλωτών στις μειώσεις των τιμών των προϊόντων ενός 
καταστήματος λιανικής. Το αποτέλεσμα ήταν πως σε ποσοστό 50% οι καταναλωτές δεν αντιλήφδηκαν 
την μείωση της τιμής ενώ μια μικρή μειομηφία αυτών που την αντιλήφδηκαν, είχαν αντιληφθεί και το 
ποσοστό της μείωσης αυτής. Συνάγεται λοιπόν το συμπέρασμα που ενισχύει την άπομη του Gupta, ότι οι
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ενεργειών, εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους στο επίπεδο των καταστπμάτων 

Λιανικής. Οι προτάσεις διατυπώνονται ως εξής:

Ρι (Υποκατάσταση της Μάρκας):

Η χρήση της τιμής, της ειδικής καταχώρησης σε έντυπα και η 

τοποθέτηση σε displays ως μέσα προώθησης μιας μάρκας από ένα 

κατάστημα Λιανικής, επηρεάζουν θετικά τις πωΛήσεις του 

καταστήματος σχετικά με τη μάρκα και αρνητικά τις πωΛήσεις των 

ανταγωνιστριών μαρκών μέσα στο εν Λόγω κατάστημα.

Ρ2 (Υποκατάσταση του Καταστήματος):

Για μια δεδομένη προϊοντική κατηγορία, αν δυο καταστήματα σε μέσα 

σε μια γεωγραφική περιοχή είναι ανταγωνιστές, η χρήση της τιμής, της 

ειδικής καταχώρησης σε έντυπα και η τοποθέτηση σε displays ως μέσα 

προώθησης μιας συγκεκριμένης μάρκας από το ένα κατάστημα 

Λιανικής, επηρεάζει αρνητικά τις πωΛήσεις αυτής της μάρκας και των 

ανταγωνιστριών μαρκών στο άΛΛο κατάστημα Λιανικής.

Στοιχεία σε επίπεδο καταστήματος και χρονικής διάρκειας συΛΛογής 

εξήντα εβδομάδων χρησιμοποιήθηκαν. Τα στοιχεία αφορούσαν στον όγκο των 

πωΛήσεων 10 καταστημάτων και στις ηροωθητικές ενέργειές τους, σχετικά με τις 

διαθέσιμες πάνες για μωρά στην αγορά. Οι τρεις μεγαλύτερες μάρκες του 

προϊόντος, οι οποίες τέθηκαν υπό μελέτη, κατέχουν συνολικά το 95% της

μειώσεις τιμών σαν μορφή προσφοράς, δεν επηρεάζουν την απόφαση ακόμη και καταναλωτών που 
αγοράζουν το προϊόν σε προσφορά.
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αγοράς. Τέλος, η έρευνα διενεργήθηκε σε μια μέσου μεγέθους νοτιοδυτικής 

πόλης των Η.Π.Α.

Στο σετ στοιχείων, η λιανική τιμή του καταστήματος και κυρίως η μείωσή 

της, είναι το μέσο μέτρησης για τις προωθητικές ενέργειες του καταστήματος 

σχετικά με την τιμή, γιατί οι προωθητικές ενέργειες του παραγωγού δεν 

περιλαμβάνονται στην ανάλυση. Οι άλλες προωθητικές ενέργειες εκτός της 

τιμής που περιλαμβάνονται στην ανάλυση είναι οι εβδομαδιαίες καταχωρίσεις 

σε εφημερίδες και η εντός καταστήματος τοποθέτηση σε displays.

Το μοντέλο (Παράρτημα Γ.) που τελικά αναπτύχθηκε, ακολούθησε μια 

ιεραρχική δομή (hierarchical modeling procedure) και ήταν της μορφής

Sales,{Α Ρ) = b0 + 6, Pr,(ΑΡ)+ b2 Ργ,(Λ5)

+ b3 Pr,(CP)+ b4 Pr, (CS)

+ b,[F,(AP)- F,(^S)]

+ K[D,(AP)- D,(^S)]
t = 1,2,... ,60

όπου:

A και C αποτελούν τη μάρκα A και τη μάρκα C αντίστοιχα, Ρ δηλώνει 

το κύριο (πρωτεύον) κατάστημα (primary store), το οποίο 

χρησιμοποιείται σαν την εξαρτημένη μεταβλητή και δηλώνει 

επίσης τις αντίστοιχες ανεξάρτητες μεταβλητές για το κύριο 

κατάστημα και

S δηλώνει το δευτερεύον κατάστημα (secondary store), το οποίο 

υποτίθεται πως είναι το ανταγωνιστικό και επίσης δηλώνει τις

35



αντίστοιχες ανεξάρτητες μεταβλητές για το δευτερεύον

κατάστημα.

Ανεξάρτητες μεταβλητές στο μοντέλο αυτό αποτελούν οι λιανικές τιμές 

των καταστημάτων, η καταχώρηση σε έντυπα και η τοποθέτηση σε display.

Ως αποτελέσματα από την ανάλυση των Kumar και Leone προέκυμαν δύο 

βασικά σημεία. Πρώτον, η υποκατάσταση της μάρκας από τους καταναλωτές, 

είναι αποτέλεσμα κυρίως των προσφορών που σχετίζονται με την τιμή και 

λιγότερο με τα ειδικά διαφημιστικά έντυπα (feature) και την τοποθέτηση σε 

ειδικό ράφι (display). Δεύτερον, η υποκατάσταση του καταστήματος από τους 

καταναλωτές, αποδίδεται κυρίως στις προσφορές τιμών και στην ειδική έντυπη 

καταχώρηση (feature). Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η στρατηγική εφαρμογής 

τεχνικών προώθησης στο ένα από ένα ζεύγος άμεσα ανταγωνιζόμενων 

καταστημάτων, δεν επηρέασε τις πωλήσεις του άλλου καταστήματος.

Έτσι λοιπόν, οι Kumar και Leone, μετά από τη σχετική ανάλυση, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τεχνικές προώθησης πωλήσεων που 

σχετίζονται με την τιμή, τα ειδικά διαφημιστικά έντυπα (feature) και την 

τοποθέτηση σε ειδικό ράφι (display) αυξάνουν τις πωλήσεις ενός προϊόντος 

μέσα στο κατάστημα.

Στην ανάλυση του φαινομένου της αύξησης των πωλήσεων των προϊόντων, 

ως αποτέλεσμα της προώθησης με την άμεση ταχυδρομική αποστολή 

κουπονιών, επιδόθηκαν σε πιο πρόσφατη μελέτη τους οι Bawa και Shoemaker 

(1989).
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Οι Bawa και Shoemaker, ανέπτυξαν ένα μοντέλο εκτίμησης των

αντιδράσεων των νοικοκυριών με 6άση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως 

νωρίτερα οι Cotton και Babb (1978), αποβλέποντας στην ανάλυση της αύξησης 

των πωλήσεων και περαιτέρω στη βέλτιστη δυνατή τμηματοποίηση και συνεπώς 

στην επιλεκτικότερη και καλύτερη κατεύθυνση προωθητικών τεχνικών, όπως η 

ταχυδρομική αποστολή κουπονιών στα νοικοκυριά - καταναλωτές.

Οι μηδενικές υποθέσεις που διατύπωσαν, ελέγχθηκαν σε επίπεδο 

τμημάτων νοικοκυριών (segments of households), χρησιμοποιώντας scanner 

purchase data για 5192 νοικοκυριά (εκ των οποίων τα 4887 ήταν αγοραστές της 

κατηγορίας του προϊόντος). Τα στοιχεία αντλήθηκαν από ένα μεγάλης κλίμακας 

πείραμα με κουπόνια, που διεξήγαγε η Information Resources Inc. για 

λογαριασμό κάποιας εταιρίας, κατά απαίτηση της οποίας διατηρήθηκε η 

ανωνυμία της καθώς ομοίως τηρήθηκε και για τη μάρκα και την προϊοντική 

κατηγορία που μελετήθηκαν.

Οι επτά μηδενικές υποθέσεις ήταν σχετικές τόσο με εξωγενείς των 

νοικοκυριών παράγοντες όπως π.χ. η ονομαστική αξία των κουπονιών, το 

«διαφημιστικό αποτέλεσμα» της διανομής κουπονιών κλπ., όσο και με ίδια 

χαρακτηριστικά των νοικοκυριών όπως π.χ. το μέγεθος τους, το επίπεδο 

εκπαίδευσής τους κλπ.

Οι διαφορετικές αντιδράσεις που εντοπίστηκαν αλλά και η διαφοροποίηση 

που υπήρξε ανάμεσα τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους, κατέστησαν τα 

νοικοκυριά ομαδοποιημένα σε τμήματα που χρήζουν διαφορετικής
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αντιμετώπισης όσον αφορά στην προσέγγισή τους από τις προωδητικές τεχνικές

των εταιριών.

Επειδή αναφέρεται ότι τα άμεσα και γενικά αποτελέσματα της διανομής 

κουπονιών πάνω στην αγοραστική συμπεριφορά εμφανίζονται μέσα στους 12 

επόμενους μήνες της διανομής (Klein 1981), το πείραμα χωρίστηκε σε τρεις 

περιόδους κάδε μία από τις οποίες αντιστοιχούσε σε ένα χρονικό διάστημα 12 

μηνών.

Για την παρατήρηση λοιπόν της συμπεριφοράς των καταναλωτών, το 

πείραμα διήρκεσε για μία χρονική περίοδο συνολικά 36 μηνών, 12 πριν την 

διανομή, 12 κατά την διανομή και τέλος 12 μετά την διανομή των κουπονιών.

Το μοντέλο εκτίμησης της αύξησης των αγορών για ένα νοικοκυριό με 

βάση το οποίο έγινε η ανάλυση, ήταν της γενικής μορφής

ΔΧ
llj

= X - Xiji υΟ-■)

όπου Xijt είναι η ποσότητα της μάρκας j που αγοράζεται από το νοικοκυριό i 

κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου t.

Για τη σύγκριση μεταξύ των τμημάτων (νοικοκυριών) σχετικά με τις 

αυξήσεις των αγορών τους, επιλέχδηκε ένα τυχαίο δείγμα μεγέδους ns από το 

τμήμα s (π.χ. το τμήμα s δα μπορούσε να αντιστοιχεί στους καταναλωτές με 

υμηλό εισόδημα). Η μέση αξία του AXij για τα άτομα σ’ αυτό το δείγμα από το 

τμήμα s δίνεται από τον τύπο

Μ , = ΣΔΧ,,/η,
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όπου ο στατιστικός όρος Ms μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί 

αν το επίπεδο των αυξήσεων των αγορών διαφέρει μεταξύ των τμημάτων. Αν το 

Ms είναι πολύ μικρό σε σχέση με το μέσο μέγεθος του πακέτου (average 

package size), το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι μικρός αριθμός 

νοικοκυριών αυξάνει τις αγορές του.

Μια ανάλυση αναπτύχθηκε για τον έλεγχο ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των 

ανεξάρτητων μεταβλητών με βάση ένα μοντέλο LOGIT της μορφής 

ρ(Τ,)= >/[> + exp(-a - ΒΧ,)]

όπου ρ(Υί) είναι η πιθανότητα να αυξήσει τις αγορές του το νοικοκυριό ΐ, Χι 

είναι μία σειρά (vector) από ανεξάρτητες μεταβλητές που αντιστοιχούν στο 

νοικοκυριό ϊ, το α είναι μια σταθερά και το Β είναι μία σειρά από συντελεστές.

Τα αποτελέσματα που προέκυμαν, επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα του 

μοντέλου, κατέδειξαν ότι το μέγεθος των νοικοκυριών, η ύπαρξη ιδιόκτητης 

κατοικίας, το επίπεδο εκπαίδευσης της γυναίκας - συζύγου και τέλος η 

ονομαστική αξία των κουπονιών, επηρεάζουν θετικά και σε σημαντικό βαθμό 

την αύξηση των αγορών των νοικοκυριών, σε προϊόντα για τα οποία 

αποστέλλονται ταχυδρομικά εκπτωτικά κουπόνια.

Από τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών που εντοπίστηκαν να επιδρούν 

σημαντικά, προκύπτει ότι η αύξηση των αγορών τους μέσω της συλλογής και 

εξαργύρωσης κουπονιών είναι συνάρτηση του αντιληπτού κόστους, οφέλους και 

του ρίσκου που ενυπάρχουν σαν παράγοντες στην διαδικασία έκφρασης της 

αγοραστικής συμπεριφοράς.
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Σημαντικό είναι επίσης και το συμπέρασμα, ότι η αποστολή κουπονιών

αυξάνει βραχυπρόθεσμα τις αγορές τόσο αυτών που συλλέγουν και 

εξαργυρώνουν τα κουπόνια, όσο και αυτών οι οποίοι δεν ακολουθούν την ίδια 

τακτική («exposure effect»). Αυτό υποδεικνύει ότι τα κουπόνια, τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να αποστέλλονται και στα δύο τμήματα των 

νοικοκυριών.

Πολλές μελέτες, διερεύνησαν παράγοντες που σχετίζονται με την 

αποτελεσματικότητα των τεχνικών προώθησης. Οι Lichtenstein, Netemeyer και 

Burton (1990), απέδειξαν ότι η χρήση των κουπονιών από τους καταναλωτές 

είναι αποτέλεσμα τόσο της τάσης που έχουν να τα χρησιμοποιούν (coupon 

proneness) όσο και της αντίλημης της αξίας που προσθέτουν στη χρησιμότητα 

για τον καταναλωτή (value consciousness).

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των υποθέσεων, 

προέρχονται από ένα δείγμα 350 ενηλίκων, μη φοιτητών, μέσου μεγέθους 

SMSA. Ένα ποσοστό 43% ήταν άντρες και 69% ήταν παντρεμένοι. Ο μέσος 

ερωτώμενος είχε κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 40% ήταν πτυχιούχοι. 

Η μέση ηλικία ήταν μεταξύ 35 και 44 ετών ενώ το μέσο εισόδημα για τα 

νοικοκυριά ήταν μεταξύ $30000 και $39999.

Για την έρευνά τους, διατύπωσαν μια σειρά υποθέσεις, τις οποίες ελέγχουν 

με βάση την προτεινόμενη από τον Churchill (1979) διαδικασία ανάπτυξης 

κλίμακας (scale development procedure). Επίσης, ανέπτυξαν μέσα μέτρησης των 

Coupon Proneness (CP) και Value Consciousness (VC).
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Στη συνέχεια, 66 ερωτήματα (ή ενότητες) (items) αναπτύχθηκαν για να

προσδιορίσουν τους αντιληπτικούς ορισμούς (conceptual definitions) των εννοιών 

(constructs) value conscious και coupon prone. Για την εκτίμηση της εγκυρότητας 

των ερωτήσεων (ή ενοτήτων), τέθηκαν προς κρίση τριών καθηγητών και δύο 

φοιτητών μάρκετινγκ επιπέδου Ph. D.

Η παραπάνω διαδικασία έλαβε χώρα δύο φορές (με όμοια σύνθεση αλλά 

με συμμετοχή διαφορετικών ατόμων) και κατέληξε σε 15 και 25 εναπομείναντα 

ερωτήματα (ή ενότητες) που αφορούσαν στις έννοιες value conscious και coupon 

prone αντίστοιχα. Κατόπιν, έγινε η τυχαία διασπορά τους στο ερωτηματολόγιο 

που διανεμήθηκε για προέλεγχο σε 263 προπτυχιακούς φοιτητές.

Δύο σετ αναλύσεων διενεργήθηκαν σε σχέση με τα υπάρχοντα στοιχεία. 

Στο πρώτο εξετάστηκαν οι συσχετίσεις της κάθε ερώτησης μεμονωμένα (ή 

ενοτήτων) σε σχέση με το σύνολο (item-to-total).

Στο δεύτερο σετ αναλύσεων των στοιχείων, εξετάστηκαν η αξιοπιστία και η 

δομή των υπολοίπων ερωτήσεων (ή ενοτήτων) με τη χρήση μιας επιβεβαιωτικής 

παραγοντικής ανάλυσης (confirmatory factor analysis) και της αξιοπιστίας της 

εσωτερικής συνέπειας (internal consistency reliability). Η ίδια επίσης ανάλυση 

έγινε για την αξιολόγηση της δομής και αξιοπιστίας των CP και VC με βάση τα 

στοιχεία που συλλέχθηκαν για να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των 

υποθέσεων της έρευνας.

Για την περαιτέρω ισχυροποίηση της εγκυρότητας της περιγραφής 

(discriminant validity) των CP και VC, διενεργήθηκαν και άλλα επιπρόσθετοι
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έλεγχοι. Τα μέσα για τη μέτρηση των αντιληπτικών (cognitive) και 

συμπεριφορικών (behavioral) εννοιών (constructs), τα οποία υποτίθεται ότι είναι 

διαφορετικά σχετιζόμενα με τα VC και CP, υπέστησαν επίσης προέλεγχο. Η 

αξιολόγηση των εκτιμήσεων αξιοπιστίας για αυτά τα μέσα μέτρησης, έγινε με τη 

χρήση του συντελεστή άλφα (α) και τροποποίησε τις ερωτήσεις με κλίμακα (scale 

items) όπου ήταν αναγκαίο.

Σε έρευνα του Lammers (1991), εξετάζεται η επίδραση των δωρεάν 

δειγμάτων στην άμεση αγορά του καταναλωτή εντός ενός καθιερωμένου, 

επώνυμου καταστήματος. Για το λόγο αυτό, προσφέρθηκαν δωρεάν δείγματα 

δοκιμής μιας συγκεκριμένης μάρκας σοκολάτας στους πελάτες ενός 

καθιερωμένου καταστήματος πώλησης ειδών σοκολάτας, εγκατεστημένου σε ένα 

ημιαστικό πεζόδρομο.

Δωρεάν δείγματα χορηγήθηκαν μόνο σε ένα αριθμό 300 καταναλωτών, 

ενώ στους υπόλοιπους πελάτες που επισκέφθηκαν το κατάστημα δεν 

χορηγήθηκε ανάλογο δωρεάν δείγμα. Το πείραμα διάρκεσε για ένα χρονικό 

διάστημα τριών ημερών.

Ο Lammers παρατήρησε, ότι με τη χορήγηση δωρεάν δειγμάτων 

σημειώθηκε μια αύξηση των πωλήσεων, κυρίως όμως σε μικρές ποσότητες 

αγορών (μέχρι $5), τόσο της συγκεκριμένης μάρκας όσο και γενικότερα της 

κατηγορίας προϊόντος (στην οποία παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αύξηση 

συγκριτικά με την αύξηση πωλήσεων της μάρκας).
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Οι Bucklin και Lattin (1991), υιοθετώντας τον διαχωρισμό των αγορών των 

καταναλωτών σε «σχεδιαζόμενες» (planned) και «μη σχεδιαζόμενες»14 (unplanned) 

ή «ευκαιριακές» ή «περιστασιακές» (opportunistic), πιστεύουν ότι η διαφήμιση και 

οι προσφορές μέσα στο σημείο αγοράς (point of purchase) δεν επηρεάζουν τους 

καταναλωτές όταν αυτοί σχεδιάζουν τις αγορές τους, ενώ αντίθετα ενισχύουν τις 

μη σχεδιαζόμενες αγορές.

Οι Grover και Srinivasan (1992) διερεύνησαν την επίδραση των τεχνικών 

προώθησης που εφαρμόζονται στο Λιανεμπόριο, στην προσήλωση στη μάρκα 

και στην αλλαγή των μαρκών (brand switching).

Μεθοδολογικά, ανέπτυξαν μοντέλα σχετικά με τα μερίδια των μαρκών, τα 

μερίδια των καταστημάτων και την αγοραζόμενη ποσότητα. To logit μοντέλο 

(π.χ. όπως αυτό του Malhorta 1984) χρησιμοποιήθηκε για τη μοντελοποίηση των 

αποκλίσεων στα μερίδια των μαρκών που επιφέρουν οι προωθητικές ενέργειες. 

Το μοντέλο έχει τη μορφή

όπου το nrijt υποδηλώνει το μερίδιο αγοράς της μάρκας j στη χρονική περίοδο t 

(j = 1,2, . . . , J και t = 1,2, ... , Τ) και τα Χι και Χ2 υποδηλώνουν τις 

προγνωστικές μεταβλητές (predictor variables). Οι μεταβλητές πρόγνωσης

14 «Σχεδιαζόμενες» Θεωρούνται οι αγορές που αποφασίζονται πριν ο καταναλωτής προσέλθει στο 
κατάστημα ενώ «μη σχεδιαζόμενες» Θεωρούνται αυτές που η απόφαση για να γίνουν λαμβάνεται εντός 
του καταστήματος.

m

43



απεικονίζουν μεταβλητές προώθησης όπως η τιμή, η έντυπη καταχώρηση, η 

διανομή κουπονιών και η τοποθέτηση σε ειδικά ράφια (displays).

Το μοντέλο του μεριδίου αγοράς του καταστήματος, είναι παρόμοιο με το 

προηγούμενο. Η βασική μεταβλητή πρόγνωσης για το μοντέλο αυτό, αποτελεί 

ένα μέσο μέτρησης της συνολικής ελκυστικότητας των προωδητικών ενεργειών 

του καταστήματος για μια προϊοντική κατηγορία κατά τη διάρκεια μιας 

δεδομένης χρονικής περιόδου. Το προτεινόμενο μοντέλο για το συντελεστή 

μέτρησης α( της ελκυστικότητας του καταστήματος έχει τη μορφή

J ( k V
1η exp Σ α k Χ kjt

j = 1 vk = l / _

Τέλος, σχετικά με την ποσότητας αγοράς για την προϊοντική κατηγορία, οι 

Grover και Srinivasan σχετίζουν τη συνολική αγοραζόμενη ποσότητα στη 

χρονική περίοδο t με ένα μέσο μέτρησης των διαφόρων προωδητικών 

μεταβλητών των διαφόρων καταστημάτων για τις διάφορες μάρκες. Το 

προτεινόμενο μέσο μέτρησης της συνολικής ελκυστικότητας της κατηγορίας 

προϊόντος δίνεται από το μοντέλο με τη μορφή

A t In Σ e χ Ρ (υ 0 α st + Ys) ·
_ s = 1

Τα παραπάνω μοντέλα εφαρμόστηκαν στην αγορά του αλεσμένου καφέ με 

καφεΐνη (caffeinated coffee). Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία είναι 

τα ίδια με αυτά που χρησιμοποίησε ο Gupta σε προηγούμενη (1988) έρευνά του, 

αντλήθηκαν από την IRI και αποτελούνταν από 1000 περίπου νοικοκυριά στην
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αγορά του Pittsfield, ΜΑ, Kat καλύπτουν περίπου δύο χρόνια, από τον Απρίλιο 

1980.

Το σετ των στοιχείων περιελάμβανε έξι καταστήματα τριών διαφορετικών 

αλυσίδων. Η προκαταρκτική εμπειρική διερεύνηση αποκάλυμε ότι τα 

καταστήματα που ανήκουν σε κάποια αλυσίδα, αναπτύσσουν κατά βάση τις ίδιες 

προωδητικές ενέργειες. Έτσι, οι Grover και Srinivasan πιστεύουν ότι η ανάλυση 

μπορεί να γίνει σε επίπεδο αλυσίδας αντί σε επίπεδο καταστήματος. Έτσι στην 

έρευνά τους, όταν αναφέρεται το «κατάστημα» εννοείται η «αλυσίδα».

Από τα 1000 νοικοκυριά επιλέχδηκε τυχαία ένα δείγμα 450 από αυτά, τα 

οποία επέλεγαν συχνότερα ένα κατάστημα που ανήκει στην πρώτη αλυσίδα.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, οι Grover και Srinivasan 

αναφέρουν ότι υπάρχουν πράγματι τμήματα με υμηλή προσήλωση στη μάρκα 

(brand loyal segments) και τα οποία αγοράζουν κατά βάσιν τα από αυτούς κυρίως 

προτιμώμενα προϊόντα. Επίσης, υπάρχουν τμήματα που αλλάζουν μάρκες 

(switching segments), ενώ οι εναλλαγές αυτές αφορούν σε διαφορετικές μάρκες 

της ίδιας προϊοντικής κατηγορίας.

Οι μεταβλητές που σχετίζονται με τις τεχνικές προώδησης, αποδείχδηκαν 

με την έρευνα ότι επηρεάζουν σημαντικά τα μερίδια αγοράς των μαρκών 

σχετικά με τις πωλήσεις τους στα δύο προαναφερόμενα τμήματα της αγοράς, με 

διαφορετικά όμως αποτελέσματα για τα δύο επιμέρους τμήματα. Επιπροσδέτως, 

τα μερίδια αγοράς των καταστημάτων σχετίζονται άμεσα και σε σημαντικό 

βαδμό με την ελκυστικότητα των προωδητικών ενεργειών τους.
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Η συνολική ελκυστικότητα των προωθητικών τεχνικών για την προϊοντική 

κατηγορία, έχει τρέχοντα (current) και υστερημένα (lagged) χρονικά 

αποτελέσματα στον όγκο ηωλήσεων της. Τέλος, τα αποτελέσματα υστέρησης 

(lagged effects) ως απόρροια της αύξησης των αγορών και των αποθεμάτων 

(stockup) των καταναλωτών, διαρκούν περισσότερο για το τμήμα των 

προσηλωμένων στη μάρκα καταναλωτών, από αυτό των καταναλωτών που 

αλλάζουν μάρκες.

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματά τους, προτείνουν όπως προηγούμενα 

χρονικά οι Bawa και Shoemaker (1989), ότι δεν πρέπει να γίνεται αυστηρός 

διαχωρισμός των καταναλωτών σε «brand loyals» και «brand switchers» γιατί παρ’ 

όλο ότι το όνομα παίζει το σημαντικότερο ρόλο για την απόφαση των 

καταναλωτών (Jacoby, Olson και Haddock 1971, Rao και Monroe 1989, Dawar 

και Parker 1994 και Wolinsky 1983), οι εφαρμοζόμενες τεχνικές προώθησης 

μπορεί να επιφέρουν μια έστω πρόσκαιρη αλλαγή στην επιλογή της μάρκας.

Οι τρεις πρώτες αναφερόμενες έρευνες των Jacoby, Olson και Haddock 

(1971), των Rao και Monroe (1989) και των Dawar και Parker (1994), είχαν όλες 

ως αντικείμενο διερεύνησης, τον βαθμό στον οποίο τα διάφορα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος επηρεάζουν την αντίλημη των καταναλωτών για την ποιότητά του.

Σημαντικό είναι το αποτέλεσμα και των τριών, όπου υποδεικνύει ότι το 

«όνομα της μάρκας» (brand name) επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό την αντίλημη 

των καταναλωτών για την ποιότητα μιας μάρκας, από οποιοδήποτε άλλο 

χαρακτηριστικό όπως για παράδειγμα η τιμή, το όνομα - φήμη του
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καταστήματος μέσα στο οποίο διατίθεται, η φυσική εμφάνιση (physical

appearance) κλπ.

Ο Wolinsky (1983), εξέτασε την τιμή ως χαρακτηριστικό - σήμα ποιότητας 

(price as signals of product quality) του προϊόντος αηοδεικνύοντας την 

σημαντικότητά της στην αντίλημη των καταναλωτών. Ταυτόχρονα όμως, θεωρεί 

ότι η σημασία της τιμής ως ενδεικτικό χαρακτηριστικό ποιότητας, εξαρτάται από 

τον βαθμό πληροφόρησης των καταναλωτών.

Ο Wolinsky πιστεύει ότι κάθε τιμή - σήμα (ένδειξη) ποιότητας υπερβαίνει 

το οριακό κόστος για την παραγωγή του προϊόντος στο δεδομένο επίπεδο 

ποιότητας που αυτή καθ’ αυτή η τιμή - σήμα προσδιορίζει. Αυτό το mark-up 

εξαρτάται από τη φύση των ειδικών πληροφοριών για το προϊόν που λαμβάνουν 

οι καταναλωτές. Όσο λοιπόν λιγότερες είναι οι πληροφορίες αυτές, τόσο 

υμηλότερο είναι το mark-up.

Ο Diamond (1992), εξέτασε τις διαφορετικές αντιδράσεις των καταναλωτών 

σε σχέση με τρεις τύπους προσφοράς, όπως γίνεται σε μέρος της έρευνας των 

Cotton και Babb (1978) με διαφορετική όμως μεθοδολογία και εξεταζόμενους 

τύπους τεχνικών προώθησης. Οι τρεις τύποι προσφορών που ο Diamond 

περιέλαβε στην έρευνά του είναι οι εκπτώσεις τιμών και η δωρεάν επιπλέον 

ποσότητα προϊόντος μετρήσιμη σε χρηματικές μονάδες (δολάρια ή σεντς) και σε 

όγκο.

Οι καταναλωτές, κατά τον Diamond, είτε είναι προσεκτικοί ή πιο 

αυθόρμητοι στις αγορές τους, χρησιμοποιούν κάποιους υπολογισμούς για την
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εκτίμηση των προσφορών και συνεπώς για να αναπτύξουν την τελική επιλογή

αγοράς τους.

Προσπάθειά του είναι η μέτρηση της αξίας των προωδητικών ενεργειών με 

δύο μεθόδους, αυτή του μοντέλου της «Ονομαστικής Αξίας» («Nominal Value» 

model) και αυτή του μοντέλου της «Τιμής ανά Μονάδα» («Unit Price» model). To 

προϊόν σχετικά με το οποίο εφαρμόζεται η ανάλυση είναι το υγρό 

απορρυπαντικό πλυσίματος (liquid laundry detergent).

Ο Diamond εξετάζει την περίπτωση προσφοράς δωρεάν ποσότητας αξίας 

$1 με την αγορά ενός μπουκαλιού καθοριστικού αξίας $4. Το μοντέλο της 

«Ονομαστικής Αξίας» εξισώνει τις εκπτώσεις με τις ίσης λιανικής αξίας 

προσφορές δωρεάν περισσότερης ποσότητας. Έτσι, θεωρεί ότι το $1 έκπτωσης 

ως ισοδύναμο $1 αξίας δωρεάν περισσότερης ποσότητας.

Αντίθετα, οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το μοντέλο της «Τιμής ανά 

Μονάδα», θεωρούν ότι η προσφορά $1 αξίας περισσότερης δωρεάν ποσότητας 

για ένα μπουκάλι αγοραίας αξίας $4, μειώνει την τιμή του προϊόντος κατά 20%. 

Η έκπτωση $1 όμως μειώνει την τιμή κατά 25%. Συνεπώς, οι τελευταίοι θα 

προτιμούσαν την έκπτωση $1 γιατί θα τη θεωρούσαν ισοδύναμη με την 

προσφορά δωρεάν περισσότερης ποσότητας αξίας $1.33 που επίσης θα μείωνε 

την τιμή κατά το ίδιο ποσοστό του 25%.

Ιδιαίτερα για τις μεγάλες σε αξία προσφορές, οι καταναλωτές που 

χρησιμοποιούν το μοντέλο της «Τιμής ανά Μονάδα» θα προτιμούσαν τις 

εκπτώσεις στην τιμή σε σχέση με την προσφορά περισσότερης δωρεάν
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ποσότητας προϊόντος ενώ οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το μοντέλο της 

«Ονομαστικής Αξίας», 9α ήταν αδιάφοροι μεταξύ των δύο τεχνικών προώθησης.

Ο Diamond χωρίζει την έρευνά του σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, 

επιδίδεται στη σύγκριση των μοντέλων «Ονομαστικής Αξίας» και «Τιμής ανά 

Μονάδα». Στο δεύτερο μέρος της έρευνας εξετάζει τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών για τις εκπτώσεις και για τις προσφορές δωρεάν περισσότερης 

ποσότητας προϊόντος.

Στο πρώτο μέρος, μεθοδολογικά χρησιμοποιούνται οι κρίσεις αδιαφορίας 

(indifference judgments). Συνήθως οι εκτιμήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό ισοδυναμίας μεταξύ καθορισμένων μεταβλητών (certain 

alternatives) και στοχαστικών μεταβλητών (probabilistic alternatives).

Από είκοσι γυναίκες-καταναλωτές, ως υποκείμενα της έρευνας, ζητήθηκε 

να κάνουν κρίσεις αδιαφορίας μεταξύ διαφορετικών τύπων προσφορών. Πιο 

συγκεκριμένα, με δεδομένη μια δυνητική αγορά ενός υγρού απορρυπαντικού 

αξίας $4, κλήθηκε κάθε μια από τις γυναίκες του δείγματος να προσδιορίσει τις 

ποσότητες του επιπλέον δωρεάν προϊόντος (εκφρασμένο είτε σε χρηματική αξία 

ή σε όγκο) που είναι ισοδύναμες σε προτίμηση με διάφορα, διαφορετικά 

επίπεδα εκπτώσεων.

Αρχικά επέδειξαν μια αδιαφορία μεταξύ των τριών τύπων προσφορών. 

Κυρίως οι «ονομαστικές αξίες» των προσφορών υποδείκνυαν τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών και όχι η απόρροια που είχαν αυτές στην τιμή ανά μονάδα 

προϊόντος.
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Κατόπιν, στο δεύτερο μέρος της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 

άμεσης κατάταξης της αξίας των προωθητικών τεχνικών. Μια σχηματική 

παρουσίαση τριών ραφιών με μπουκάλια απορρυπαντικού (χωρίς μάρκες) ήταν 

στη διάθεση των καταναλωτών. Η τιμή του μπουκαλιού καθώς και το 

περιεχόμενό του ήταν $4 και 64 οζ αντίστοιχα.

Όσον αφορά στις ανεξάρτητες μεταβλητές, κάθε καταναλωτής κατέταξε 21 

προσφορές, επτά για κάθε έναν από τους τύπους προσφορών υπό μελέτη, σε μια 

κλίμακα κατάταξης εκατό μονάδων, όπου το 0 αποδιδόταν στην λιγότερο 

ελκυστική προσφορά ενώ το 100 στην πλέον ελκυστική.

Η ονομαστική αξία των προσφορών ξεκινούσε από 25 σεντς και 

ακολουθώντας ισόποση αύξηση 25 σεντς έφτανε στο ποσό του $1.75 δολαρίων. 

Έτσι, υπήρχαν δύο παράγοντες: ένας τριών επιπέδων αναφερόμενος ως ΤΥΡΕ 

που απεικόνιζε τους διαφορετικούς τύπους προσφορών, και ένας επτά επιπέδων 

αναφερόμενος ως SIZE που απεικόνιζε την ονομαστική αξία κάθε μιας από τις 

διαφορετικές προσφορές.

Το δείγμα αποτελούνταν από σαράντα εθελοντές καταναλωτές με μέση 

ηλικία μεταξύ 35 και 44 ετών, ενώ μόλις επτά ήταν άντρες και 33 γυναίκες. Το 

μέσο εισόδημα των νοικοκυριών ήταν μεταξύ 25000 και 34999 δολαρίων.

Οι καταναλωτές επέδειξαν μια προτίμηση στη «δωρεάν ποσότητα σε όγκο» 

(«free extra ounces») όσο αυξάνονταν οι προσφορές, ενώ αυξητικές τάσεις 

παρουσιάστηκαν και στην προτίμηση των εκπτώσεων στις τιμές.
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Οι Davis, Inman και McAlister (1992), παίρνοντας το ερέθισμα από

προηγούμενη έρευνα των Dodson, Tybout και Sternthal (1978), διερεύνησαν αν 

οι τεχνικές προώθησης και προβολής έχουν αρνητική επίδραση στην 

αξιολόγηση των διαφόρων προωθούμενων μαρκών.

Η έρευνά τους διενεργήθηκε σε κατάστημα λιανικής μιας Αμερικανικής 

Πανεπιστημιούπολης (campus). Οι τέσσερις προϊοντικές κατηγορίες τέθηκαν υπό 

μελέτη είναι τα κονσερβοποιημένα ζυμαρικά, τα παυσίπονα, οι οδοντόπαστες και 

οι οδοντόβουρτσες. Τρεις μάρκες για κάθε κατηγορία από τις παραπάνω, 

επιλέχθηκαν για προωθηθούν με την ίδια συχνότητα με ανάλογες ενέργειες.

Στη συνέχεια, συνέκριναν τις μάρκες σε προσφορά με τις άλλες 

κανονικών («regular») τιμών μάρκες (unpromoted brands). Ο τύπος της 

προσφοράς ήταν η έκπτωση τιμής που αναγραφόταν σε ειδική για το λόγο αυτό 

πινακίδα μαζί με το μήνυμα «Super Saver» καθώς και το όνομα της μάρκας. Οι 

εκπτώσεις για τις διάφορες προωθούμενες μάρκες δεν καταχωρήθηκαν σε 

έντυπο (not featured) και έτσι οι καταναλωτές αντιλαμβάνονταν την προσφορά 

μόνο μπροστά στο σημείο αγοράς.

Η εμπειρική μελέτη του περιβάλλοντος εφαρμογής της προώθησης, αφού 

προηγήθηκε μια αρχική μέτρηση των εκτιμήσεων των μαρκών, διήρκεσε για ένα 

χρονικό διάστημα τριών μηνών. Για τις προϊοντικές κατηγορίες ελέγχου 

(ποπκόρν, διαλύματα άλατος -saline solution-, δημητριακά και στοματικά 

διαλύματα) δεν εφαρμόστηκαν προσφορές κατά τη διάρκεια της εμπειρικής
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μελέτης, ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα εφαρμόστηκαν προσφορές

λειτουργώντας ως κάλυμη της εμπειρικής μελέτης και παρατήρησης.

Μετά την τρίμηνη χρονική διάρκεια των προσφορών, οι εκτιμήσεις των 

φοιτητών για τις μάρκες μετρήθηκαν εκ νέου. Οι εκτιμήσεις μετρήθηκαν σε μια 

κλίμακα μέτρησης από το 1 έως 7 (διπολική κλίμακα τύπου «strongly disagree» 

και «strongly agree»). Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των αρχικών και 

των ύστερων χρονικά εκτιμήσεων των φοιτητών, αποτελούν και τη μέτρηση των 

αποτελεσμάτων των προσφορών.

Τον Ιανουάριο του 1990 συλλέχθηκαν 400 ερωτηματολόγια από φοιτητές 

εκτός της Πανεπιστημιούπολης. Κατόπιν, ξεκίνησε η εμπειρική μελέτη στο 

κατάστημα που διήρκεσε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο 1990. Στα τέλη 

του Απριλίου συλλέχθηκαν και πάλι 400 ερωτηματολόγια όμοια με αυτά που 

χρονικά προηγουμένως διανεμήθηκαν και συλλέχθηκαν. Ένας αριθμός 134 από 

τα πρώτα και 133 από τα δεύτερα ικανοποιούσαν τους όρους και αποτέλεσαν 

τελικά το μέγεθος του μέσου δείγματος.

Για τον έλεγχο διαφορών μεταξύ των δύο δειγμάτων φοιτητών και των 

αλλαγών στο περιβάλλον, ερωτήθηκαν οι συμμετέχοντες για τις εκτιμήσεις τους 

σχετικά με τις τέσσερις μάρκες των μη προωθούμενων προϊοντικών κατηγοριών 

ελέγχου.

Τέλος, μετά από την ανάπτυξη διαφόρων μεθοδολογικών στατιστικών 

συλλογισμών, θέτοντας το L(p | η-,Ν) ως την πιθανότητα να είναι το ρ η
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δυωυυμική παράμετρος όταν η- αρνητικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται σε Ν 

δοκιμές, σχεδιάζουν την σχετική πιδανότητα λ με την παρακάτω μορφή

Μ ax Μρ"-.1)

Λ = Max l(pI"-.4) “ l(ο)
Ω

όπου:

Q = {ρ: 0<ρ<1} απεικονίζεται το χωρίς περιορισμούς διάστημα 

(unconstrained space),

ω = {ρ:ρ = .5} απεικονίζει το υπό περιορισμούς διάστημα της μάρκας 

ελέγχου (control brand constrained space), 

ω = {p:p > .5} απεικονίζει το υπό περιορισμούς διάστημα της 

ελεγχόμενης (υπό μελέτη) μάρκας (test brand constrained space),

Ω = η μέγιστη πιδανότητα εκτίμησης του ρ στο διάστημα Ω και 

ω = η μέγιστη πιδανότητα εκτίμησης του ρ στο διάστημα ω.

Συμπερασματικά από την έρευνα των Davis, Inman και McAlister, σε 

αντίδεση με τους Dodson, Tybout και Sternthal, προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια 

του χρόνου ισχύος των παραπάνω τεχνικών, ο βαδμός αξιολόγησης των υπό 

μελέτη μαρκών δεν μειώδηκε, και συνεπώς δεν παρατηρήδηκε αρνητική 

μεταβολή στην αξιολόγηση των μαρκών σε προσφορά.

Οι Davis, Inman και McAlister, απέδειξαν ότι οι προσφορές είχαν σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων των μαρκών σε προσφορά, με αύξηση 

του μεριδίου αγοράς τους σε ποσοστό περίπου 15% κατά μέσο όρο. Η έκπτωση

L (ω )
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μεταβαλλόταν βαθμιαία μεταξύ 15% και 1% και σε κάθε επίπεδο επέφερε

αύξηση στις πωλήσεις των μαρκών15.

Οι Inman και McAlister (1994), εξέτασαν το ενδεχόμενο επίδρασης των 

ημερομηνιών λήξεως των κουπονιών στην αγοραστική συμπεριφορά των 

καταναλωτών. Τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν, προήλθαν από την A.C. Nielsen 

και αφορούσαν εβδομαδιαίες εξαργυρώσεις (εξαγορές) κουπονιών για διάφορες 

μάρκες σάλτσας για σπαγγέτι στο Chicago και στο Los Angeles, για μια χρονική 

περίοδο από τον Ιανουάριο του 1988 μέχρι και τον Ιούνιο 1990.

Τα στοιχεία παρείχαν πληροφορίες για 124 και 136 περιπτώσεις διανομής 

κουπονιών στο Chicago και στο Los Angeles αντίστοιχα. Επτά ποικιλίες από 

σάλτσες σπαγγέτι τεσσάρων μαρκών μελετώνται τα ονόματα των οποίων δεν 

γνωστοποιήθηκαν. Οι ονομαστικές αξίες των κουπονιών κυμαίνονταν από $.15 

έως $1.50, ο αριθμός των περιπτώσεων διανομής κουπονιών από 11 έως 24 και 

η χρονική διάρκεια της ισχύος τους ήταν min τέσσερις εβδομάδες και max ένα 

χρόνο ενώ εννέα κουπόνια δεν είχαν καμία ημερομηνία λήξης.

Όπως οι ίδιοι οι Inman και McAlister αναφέρουν, η εφαρμογή του 

μοντέλου που ανέπτυξαν θα ήταν περισσότερο εύκολη αν υπήρχε ακριβής 

γνώση για τις εξαργυρώσεις (εξαγορές) κουπονιών, ειδικά για κάθε εβδομάδα 

μέσα στην οποία βρίσκονταν σε ισχύ. Επιπροσθέτως, η διανομή ενός νέου, 

δεύτερου κουπονιού δεν γίνεται πριν τη λήξη της ισχύος του πρώτου ενώ το σετ

15 Κατά μέσο όρο το 71% της αύξησης αποδίδεται σε μείωση της τιμής κατά 15% και το 27% σε μείωση 
ύμους 1% στην τιμή των προϊόντων.
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των στοιχείων σχετικά με τις εξαργυρώσεις δεν καθορίζει επακριβώς το 

συγκεκριμένο κουπόνι που εξαργυρώθηκε.

Αντίθετα, το σετ στοιχείων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συνολική 

ποσότητα μιας προωθούμενης με κουπόνια μάρκας, που πωλήθηκε κατά τη 

διάρκεια μιας συγκεκριμένης εβδομάδας. Έτσι, για την αντιμετώπιση των 

προηγούμενων προβλημάτων, σχέδιασαν το μοντέλο τους, που αποτελεί 

τροποποίηση ενός μοντέλου των Ward και Davis (1978), υποθέτοντας ότι τα 

επιπρόσθετα κουπόνια συνεισφέρουν γραμμικά στις εξαργυρώσεις των 

κουπονιών μέσα σε μια δεδομένη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν, το μοντέλο αποκτά 

τη μορφή

Coupons exp ected to be redeemed in week T

KT
= bo X (face value) -bj/tfebl/t| - b£/(Et - tj)2 ebz (E|t|)

i = l

οπού:

i = ο δείκτης αναγνώρισης μιας συγκεκριμένης περίπτωσης διανομής 

κουπονιών,

Ει = ο αριθμός των εβδομάδων που ισχύει το κουπόνι ΐ, 

tj = ο αριθμός των εβδομάδων που ξεκίνησε η διανομή του κουπονιού ϊ, 

Κτ = ο αριθμός διαφορετικών περιπτώσεων διανομής κουπονιών με ισχύ 

για κάθε δεδομένη εβδομάδα, Τ, και 

(face value)) = η ονομαστική αξία του κουπονιού ί.
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Μετά την ανάλυσή τους, οι Inman και McAlister κατέληξαν στο

συμπέρασμα ότι η συλλογή κουπονιών και συνεπώς οι αγορές που συνοδεύονται 

από αυτά αυξάνονται όσο η ισχύς τους προσεγγίζει την ημερομηνία λήξης τους.

Την άπομή τους στηρίζουν στην παραδοχή, ότι στην αρχική περίοδο 

εφαρμογής των κουπονιών οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την εξοικονόμηση 

χρημάτων ως «κέρδος» (ή «ωφέλεια») (gain) ενώ κατά τις τελευταίες ημέρες 

ισχύος τους αντιλαμβάνονται τη μη αξιοποίησή τους ως «απώλεια» (losses). 

Επειδή όμως οι καταναλωτές τείνουν να αποφεύγουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις 

«απώλειες» από το να επιζητούν τις «ωφέλειες», η χρήση των κουπονιών από 

μέρους τους 8α είναι περισσότερο αυξημένη όσο ο χρόνος προσεγγίζει την 

ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.

Οι Siomkos και Malliaris (1995), μελέτησαν και ανέλυσαν τη χρήση των 

τεχνικών προώθησης στο Λιανεμπόριο. Η εφαρμογή τους μελετήθηκε στα δύο 

μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) ενώ ο φορέας εφαρμογής είναι 

η βιομηχανία. Ειδικότερα, πεδίο έρευνας στηριζόμενο και στα στοιχεία TGI 

(Target Group Index της MRB Hellas), αποτέλεσαν τόσο η σχετική με τις 

τεχνικές προώθησης συμπεριφορά των καταναλωτών όσο και η αποδοχή των 

παραπάνω τεχνικών από αυτούς.

Τα στοιχεία, που συλλέχθηκαν σε δύο μεγάλα κεντρικά S/Μ, ένα στην 

Αθήνα και ένα στην Θεσσαλονίκη, ήταν σχετικά με τους τύπους των τεχνικών 

προώθησης πωλήσεων που εφαρμόζονται. Οι τεχνικές των οποίων η εφαρμογή 

εντοπίστηκε ανέρχονται σε έντεκα, ενώ η καταγραφή τους έγινε με βάση μια
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λίστα 65 συνολικά προϊόντων, που συνεχίστηκαν σε τρεις γενικές προϊοντικές

κατηγορίες (τρόφιμα 40 προϊόντα, απορρυπαντικά 6 προϊόντα και ποτά 19 

προϊόντα).

Στη σημαντική αυτή μελέτη τους στον Ελληνικό χώρο, οι Siomkos και 

Malliaris αναφέρουν ότι ένας ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της 

προώθησης προϊόντων private labels είναι η προσήλωση στη μάρκα.

Επίσης, αναφέρεται ότι η έκπτωση τιμής σαν προσφορά, ενισχύει τη συχνή 

αλλαγή της μάρκας, επιδρώντας έτσι στον βαθμό προσήλωσης των καταναλωτών 

σε μια συγκεκριμένη μάρκα, ενώ οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν κουπόνια 

για τις αγορές τους είναι αυτοί που διαθέτουν χαμηλό βαθμό προσήλωσης.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι και για τις δύο πόλεις το μεγαλύτερο ποσοστό 

brand loyalty παρουσιάζεται στην προϊοντική κατηγορία των απορρυπαντικών. 

Επιπροσθέτως, οι Αθηναίοι καταναλωτές αναζητούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

καλύτερες τιμές / προσφορές φτάνοντας σε ποσοστό 66%.

Επίσης, οι Siomkos και Malliaris (1995) καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα 

των Dodson, Tybout και Sternthal (1978) σχετικά με την αντίλημη των 

καταναλωτών για την ποιότητα των προωθούμενων προϊόντων, προσθέτοντας 

όμως την παράμετρο της «καταχρηστικής χρησιμοποίησης» των τεχνικών 

προώθησης (ιδιαίτερα της «παρατεταμένης χρήσης» των εκπτώσεων στις τιμές).

Το συμπέρασμά τους προκύπτει σε συνδυασμό με την θεώρηση των 

καταναλωτών (σε μεγάλα ποσοστά και στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη), ότι αξίζει να πληρώνεις κάτι παραπάνω για την ποιότητα, μια
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θεώρηση που αποτελεί και συγκεκριμένη «αγοραστική στρατηγική» των 

καταναλωτών κατά τον Tellis (1987).

Οι Folkes και Wheat (1995), διερεύνησαν την αντίλημη των καταναλωτών 

για τις τιμές των προϊόντων για τα οποία εφαρμόζονται τεχνικές προώθησης. Η 

έρευνά τους χωρίζεται σε δύο επιμέρους μελέτες. Με την ανάπτυξη της πρώτης, 

εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο τρεις τεχνικές προώθησης, και συγκεκριμένα 

οι εκπτώσεις, τα κουπόνια (άμεσης έκπτωσης με την αγορά επί τη εμφανίσει) και 

τα κουπόνια επιστροφής χρημάτων, διαφέρουν στην επίδραση τους στις 

αντιλήμεις των καταναλωτών για την τιμή των προϊόντων.

Με τη δεύτερη μελέτη τους, διερεύνησαν αν τα δύο σημεία, δηλαδή ο 

χρόνος επιστροφής των χρημάτων στους καταναλωτές και η προσπάθεια που 

πρέπει αυτοί να καταβάλλουν για την είσπραξή τους, και στα οποία οι 

παραπάνω τεχνικές προώθησης διαφέρουν, επηρεάζουν τις αντιλήμεις των 

καταναλωτών για τις τιμές.

Στην πρώτη επιμέρους μελέτη τους, οι Folkes και Wheat διατύπωσαν δύο 

υποθέσεις. Στις υποθέσεις αυτές αναφέρουν ότι:

Ηι: Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τις μελλοντικές τιμές πρέπει να 

είναι υμηλότερες για τα προϊόντα που προσφέρονται με κουπόνια 

επιστροφής χρημάτων απ’ ότι αν τα ίδια προϊόντα προσφέρονταν 

είτε με εκπτώσεις ή με κουπόνι.
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H2: Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τις μελλοντικές τιμές πρέπει να

είναι υμηλότερες για τα προϊόντα που προσφέρονται με κουπόνι απ’ 

ότι αν τα ίδια προϊόντα προσφέρονταν με εκπτώσεις.

Φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου από 42 πανεπιστήμια, συμπλήρωσαν ένα 

ερωτηματολόγιο ως υποχρέωσή τους σε κάποιο μάδημα. Από τους φοιτητές 

ζητήθηκε να φανταστούν ότι επιθυμούν να αγοράσουν ένα συγκεκριμένο 

προϊόν. Στο ερωτηματολόγιο δίνονταν πληροφορίες σχετικές με το προϊόν, τις 

μη προωθητικές (nonpromotional) ή τις κανονικές (regular) τιμές, την τιμή 

προώθησης (promotional) και την προωθητική τεχνική με την οποία 

προσφερόταν.

Δύο προϊόντα, ένας ηλεκτρικός παρασκευαστής παγωτού και ελαιόχρωμα, 

επιλέχθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη, ώστε να γίνει ευκολότερος 

χειρισμός της. Το ποσό των εξοικονομούμενων χρημάτων από την εφαρμογή 

της οποιοσδήποτε υπό μελέτη προωθητικής τεχνικής, έφτανε να είναι περίπου 

το ποσοστό του 40% της αρχικής τιμής.

Στο ερωτηματολόγιο υπήρχαν επίσης ερωτήσεις σχετικά με τη βεβαιότητα 

(certainty) για την επιστροφή των χρημάτων στους καταναλωτές, με την 

προσπάθεια που ήταν αυτοί πρόθυμοι να καταβάλλουν για την είσπραξή τους 

και με τη συχνότητα εφαρμογής των προσφορών και την επίδραση που ασκεί 

στην αντίλημη για την τιμή.

Μετά από τη σχετική ανάλυση δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των τριών προωθητικών τεχνικών σε όρους βεβαιότητας, απαιτούμενης
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προσπάθειας και συχνότητας. Οριακά μόνο τα κουπόνια επιστροφής χρημάτων 

(rebates) θεωρήθηκε ότι ενέπνεαν λιγότερη βεβαιότητα για την είσπραξη των 

χρημάτων από τους καταναλωτές, ότι θα απαιτούσαν μεγαλύτερη προσπάθεια για 

την είσπραξη και τέλος η εφαρμογή τους ως τεχνική προώθησης ελάμβανε 

χώρα λιγότερο συχνά.

Κατά τη διαδικασία του προελέγχου, ζητήθηκε από τους καταναλωτές να 

αξιολογήσουν με όρους ποιότητας τα υπό μελέτη προωθούμενα προϊόντα για τις 

τρεις εν λόγω τεχνικές προώθησης. Το αποτέλεσμα ήταν, ότι δεν παρατηρήθηκε 

διαφοροποίηση στην αντίλημη των ερωτώμενων για την ποιότητα των προϊόντων 

μεταξύ των τριών εφαρμοζόμενων τεχνικών προώθησης.

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυμαν από την πρώτη μελέτη, 

υποστηρίχθηκε η πρώτη υπόθεση, δηλαδή οι εκπτώσεις και τα κουπόνια 

οδηγούν στην αντίλημη των καταναλωτών για χαμηλότερες τιμές των προϊόντων 

απ’ ότι τα κουπόνια επιστροφής χρημάτων.

Αντίθετα, η δεύτερη υπόθεση απορρίφθηκε αφού δεν παρατηρήθηκε καμία 

σημαντική διαφορά στην αντίλημη των καταναλωτών για την τιμή των 

προϊόντων, είτε αυτά προωθούνταν εφαρμοζόμενης της τεχνικής των εκπτώσεων 

στην τιμή ή αυτής της διανομής κουπονιών άμεσης μείωσης της τιμής 

(εξαργύρωσης) επί τη εμφανίσει κατά τη χρονική στιγμή της αγοράς.

Οι υποθέσεις που διατυπώθηκαν στη δεύτερη επιμέρους μελέτη αναφέρουν 

ότι:
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H3: Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τιμές είναι υμηλότερες όταν τα 

εξοικονομούμενα χρήματα από τπν προωθητική τεχνική 

λαμβάνονται άμεσα παρά όταν υπάρχει καθυστέρηση στπν είσπραξπ.

Η4: Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τιμές είναι υμηλότερες όταν η 

είσπραξη των εξοικονομούμενων χρημάτων απαιτεί προσπάθεια πριν 

την αγορά (postpurchase effort) συγκριτικά με την απουσία 

αναγκαιότητας καταβολής ανάλογης προσπάθειας.

Προσπάθεια είσπραξης των χρημάτων για παράδειγμα κατά την άπομη των 

Folkes και Wheat θα αποτελούσε στην περίπτωση της καθυστέρησης στην 

επιστροφή χρημάτων, ένα ειδοποιητήριο τηλεφώνημα που οι καταναλωτές θα 

ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν, ώστε να τους επιστραφούν τα χρήματά τους16.

Στη δεύτερη μελέτη, τέθηκε εκ νέου το θέμα της μέτρησης των αντιλήμεων 

των καταναλωτών για την τιμή, τη βεβαιότητα είσπραξης και τη συχνότητα 

εφαρμογής των προωθητικών τεχνικών. Το δείγμα αποτελούσαν και πάλι 

φοιτητές από 45 πανεπιστήμια, που συμπλήρωσαν και πάλι το ερωτηματολόγιο 

ως υποχρέωσή τους στα πλαίσια ενός μαθήματος.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν, ότι η είσπραξη χρημάτων θεωρήθηκε 

περισσότερο αβέβαιη στην περίπτωση καθυστέρησης της είσπραξης και χωρίς

,6Τρεις διαφορετικές τεχνικές τέθηκαν υπόμη των ερωτώμενων. Στην πρώτη, η μείωση της τιμής και η 
εξοικονόμιση χρημάτων ήταν άμεση και δεν επιβαλλόταν καμία προσπάθεια από τους καταναλωτές 
περιγραφόταν απλώς ως «now on sale». Στην δεύτερη, που περιελάμβανε δύο εκδοχές η γενική περιγραφή 
ήταν του τύπου «the product will be on sale in two weeks». Η πρώτη εκδοχή της που περιελάμβανε το 
στοιχείο της απουσίας απαιτούμενης προσπάθειας είσπραξης περιγραφόταν ως εξής: «the store will charge 
you the full amount today, and in two weeks when the product goes on sale they will mail you the savings». 
Τέλος, η άλλη εκδοχή που περιελάμβανε την ανάγκη προσπάθειας για είσπραξη των χρημάτων 
περιγραφόταν με τη μορφή «the store will charge you the full amount today, and in two weeks when the 
product goes on sale you can call in with a claim number to request that they mail the savings to you».

61



την αναγκαία προσπάθεια από μέρους των καταναλωτών, σε σχέση με τις

περιπτώσεις της άμεσης είσπραξης καθώς και της καθυστερούμενης και με την 

απαιτούμενη καταβολή προσπάθειας από τους καταναλωτές.

Μεταξύ των δύο τελευταίων περιπτώσεων, δεν παρατηρήθηκε καμία 

διαφοροποίηση, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές πίστευαν πως αν 

επιβαλλόταν να κάνουν αυτοί το τηλεφώνημα, η επιστροφή των χρημάτων θα 

ήταν τόσο βέβαιη όσο θα ήταν και η άμεση είσπραξή τους. Αντίθετα, 

θεωρούσαν την είσπραξη των χρημάτων λιγότερο βέβαιη, όταν η αποστολή τους 

επαφιόταν αυτόματα στο κατάστημα. Όσον αφορά στη συχνότητα, δεν 

παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των τριών παραπάνω συνθηκών.

Η υπόθεση Η3 ενισχύεται από τα αποτελέσματα. Η καθυστέρηση στην 

είσπραξη των χρημάτων, οδήγησε στην αντίλημη υμηλότερων προσδοκιών για 

τις τιμές σε σχέση με την άμεση και χωρίς απαιτούμενη προσπάθεια είσπραξη. 

Αντίθετα όμως, η Η-ι δεν υποστηρίχθηκε από τα αποτελέσματα, δηλαδή δεν 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ της καθυστερούμενης 

είσπραξης χωρίς την απαιτούμενη προσπάθεια και της καθυστερούμενης 

είσπραξης με την απαιτούμενη καταβολή προσπάθειας από τους καταναλωτές.

Γενικά, τα αποτελέσματα της δεύτερης μελέτης παρέχουν υποστήριξη στην 

υπόθεση των Folkes και Wheat ότι η καθυστέρηση στην είσπραξη των 

εξοικονομούμενων χρημάτων σχετιζόμενη με την εφαρμογή προωθητικών 

τεχνικών, επηρεάζει σημαντικά τις αντιλήμεις των καταναλωτών για τις τιμές των 

προϊόντων.
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Οι Leone και Srinivasan σε πρόσφατη ερευνά τους (1996), ορμώμενοι από

προηγούμενες έρευνες των Reibstein και Traver (1982), Davis Inman και 

McAlister (1992), Inman και McAlister (1994), διερεύνησαν ειδικότερα την 

επίδραση της ονομαστικής αξίας των κουπονιών πάνω στη συλλογή και 

εξαργύρωση κουπονιών, στις πωλήσεις και στην κερδοφορία μιας μάρκας από 

την προώθηση με κουπόνια στη βραχυχρόνια περίοδο.

Οι Leone και Srinivasan επεκτείνουν τη διαπίστωση προηγούμενης έρευνας 

των Bawa και Shoemaker (1989), ότι δηλαδή η αποστολή κουπονιών έχει 

επίδραση και στην αγοραστική συμπεριφορά των νοικοκυριών - καταναλωτών 

που δεν συλλέγουν κουπόνια.

Έτσι, εξειδικεύοντας την ανάλυσή τους, ανέπτυξαν ένα μοντέλο που 

μελετά ξεχωριστά τις επιδράσεις της ονομαστικής αξίας των κουπονιών τόσο 

στο τμήμα των καταναλωτών που συλλέγουν κουπόνια (segment of coupon 

prone consumers "CP") όσο και στο τμήμα αυτών που δεν συλλέγουν κουπόνια 

(segment of coupon - indifferent consumers "Cl").

To μοντέλο χωρίζεται σε «τρία βήματα»:

•Βήμα Ιο: Διερευνάται η επίδραση της ονομαστικής αξίας στη συλλογή 

των κουπονιών.

•Βήμα 2ο: Διερευνάται η επίδραση της ονομαστικής αξίας των κουπονιών 

στις πωλήσεις της μάρκας.
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•Βήμα 3ο: Ολοκλήρωση της συλλογής των κουπονιών (Βήμα Ιο) και των

πωλήσεων της μάρκας (Βήμα 2ο) για να προκύμει η κερδοφορία της 

προώθησης με κουπόνια.

Σχετικά με τη συλλογή κουπονιών (Βήμα Ιο), σημειώνεται ότι μόνο ένα 

ποσοστό των νοικοκυριών στο τμήμα "CP" θα αγοράσει το προϊόν με κουπόνια, 

επηρεαζόμενο από παράγοντες όπως η ονομαστική τους αξία, η μέθοδος 

διανομής τους και ο αριθμός των κουπονιών που διανεμήθηκαν. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο λόγος των πωλήσεων με κουπόνια στις συνολικές πωλήσεις 

της μάρκας ϊ στο τμήμα "CP", τόσο μικρότερο θα είναι το κέρδος εξαιτίας της 

μείωσης του περιθωρίου συνεισφοράς (contribution margin), ceteris paribus.

Ο παραπάνω λόγος τίθεται στο μοντέλο ως συνάρτηση των 

χαρακτηριστικών των κουπονιών

Fi = coupon sales of brand i / sales of brand i to the CP segment 

Είναι αξιοσημείωτο ότι και ο αριθμητής αλλά και ο παρονομαστής του λόγου F, 

εξαρτώνται από την ονομαστική αξία των κουπονιών.

Επειδή ο συνολικός αριθμός των κουπονιών που διανεμήθηκαν αλλά και 

αυτών που συλλέχθηκαν δεν αποτελούσαν διαθέσιμα στοιχεία, χρησιμοποιήθηκε 

ο τύπος του Fi για να εκτιμηθεί η επίδραση της ονομαστικής αξίας στη συλλογή 

των κουπονιών. Όλες οι εκτιμήσεις αποδείχτηκαν ρεαλιστικές και συνεπείς με 

τα αναμενόμενα ποσοστά συλλογής σε μια αγορά.

Τα αποτελέσματα που επιφέρει η διανομή των κουπονιών στη συλλογή και 

εξαργύρωσή τους αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων ακολουθεί μία φθίνουσα
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πορεία. Για το λόγο αυτό όλες οι επιμέρους συναρτήσεις του μοντέλου είναι 

εκθετικής μορφής γιατί όπως αναφέρουν οι Blattberg και Neslin (1990), τα τυπικά 

εκθετικά φθίνοντα σχήματα (tipically exponential decay patterns) ταιριάζουν την 

φθίνουσα ισχύ των αποτελεσμάτων της προωθητικής ενέργειας.

Στην εμπειρική μελέτη, η τυποποίηση και εκτίμηση του μοντέλου σχετικά 

με τη συλλογή και εξαργύρωση των κουπονιών είναι της μορφής

f, = Εχρ{τ ο - [r, /ν, ])

όπου:

Fj = ποσοστό των πωλήσεων στο τμήμα "CP" που αποτελούν 

πωλήσεις με χρήση κουπονιών (παίρνει τιμές μεταξύ μηδέν και

ένα),

V, = ονομαστική αξία του κουπονιού που διανέμεται για τη μάρκα i 

και

γο, γι = παράμετροι προς εκτίμηση από το μοντέλο.

Σχετικά με την επίδραση της ονομαστικής αξίας των κουπονιών στην 

αύξηση των πωλήσεων (Βήμα 2ο), εξετάζεται χωριστά στο μοντέλο για τα δύο 

τμήματα "CP" και "Cl". Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, κατά τους 

Leone και Srinivasan (αλλά και Narasimhan 1984), οι ελαστικότητες της τιμής για 

τα δύο τμήματα μπορεί να είναι διαφορετικές.

Δεύτερον, οι καταναλωτές στο τμήμα "CI" δεν συλλέγουν κουπόνια για την 

προϊοντική κατηγορία και συνεπώς η διανομή κουπονιών έχει μόνο 

διαφημιστική αξία (advertisement value) για το τμήμα αυτό, που είναι όμως
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δυνατό να οδηγήσει έστω βραχυχρόνια σε αύξηση των αγορών των "CI" 

νοικοκυριών (Bawa και Shoemaker 1989).

Σε προηγούμενη χρονικά μελέτη τους και οι Ward και Davis (1978) 

έδωσαν στο αποτέλεσμα που επέρχεται από την διαφημιστική αξία τον 

προσδιορισμό «διαφημιστικό αποτέλεσμα», τον οποίο υιοθετούν και οι Leone και 

Srinivasan. Αντίθετα, για το τμήμα "CP" των νοικοκυριών προκύπτει τόσο 

συλλεκτική αξία (ή αξία εξαργύρωσης) (redemptive value) όσο και διαφημιστική 

αξία (advertisement value).

Έτσι, οι εβδομαδιαίες πωλήσεις για τα δύο τμήματα εξετάζονται χωριστά, 

ενώ το μοντέλο των πωλήσεων στο τμήμα "CP" αποτελεί μια συνάρτηση της 

τιμής και προωθητικών μεταβλητών όπως η ονομαστική αξία των διανεμόμενων 

κουπονιών.

Όσον αφορά στο τμήμα "Ο", τα κουπόνια FSI, τα οποία διαθέτουν 

ευκρινέστερα και έγχρωμα γραφικά, οδηγούν με βάση το προαναφερόμενο 

διαφημιστικό αποτέλεσμα στην αύξηση των αγορών του εν λόγω τμήματος17. 

Συνεπώς δεν αποδίδεται η διαφημιστική αξία στην ονομαστική αξία των 

κουπονιών αλλά στην ύπαρξη ή μη κουπονιών FSI. Το μοντέλο λοιπόν σχετικά 

με το τμήμα "CI" αποτελεί συνάρτηση της τιμής του προϊόντος και της

17 Μια πιο Λεπτομερής και ακριβέστερη διάκριση γίνεται εσωτερικά στο γενικό τμήμα "CI". Αυτό 
αποτελείται από δύο επψέρους τμήματα, α) Από ένα πραγματικό Ό* τμήμα (truly Ό' segment), δηλαδή 
από καταναλωτές που δεν μάχνουν ούτε για τα FSI κουπόνια αφού το κόστος ευκαιρίας του χρόνου και 
της προσπάθειας είναι πολύ υμηλό, και β) από ένα τμήμα αυτών που διερευνούν τα κουπόνια (coupon- 
scanner segment), δηλαδή από καταναλωτές που μπορεί να μάχνουν για FSI κουπόνια για την 
ενημερωτική τους αξία (αναφορά ως «αποτέλεσμα ενημέρωσης - πληροφόρησης», «informational effect» , 
Ward και Davis 1978) ή για κουπόνια σε κάποια άλλη προϊοντική κατηγορία ή απλώς από περιέργεια.
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διαφημιστικής αξίας (advertisement value) που προκύπτει από τη διανομή των

κουπονιων.

Η συνάρτηση για τις πωλήσεις στο τμήμα "CP" είναι της μορφής

(

Q,c, = ΕΧΡ β ο +
β, με 0 < β 2 < 1

ν (Λ, - ν,β{))

όπου:

Qtd = πωλήσεις της μάρκας i στο τμήμα "CP" στο χρόνο t,

Pit = η τιμή της μάρκας ί στη χρονική περίοδο t,

Vi = αξία κουπονιού για τη μάρκα i που ισχύει τη χρονική στιγμή t, 

τ = αριθμός των εβδομάδων που διανέμεται το κουπόνι και 

βο, βι, 02 = παράμετροι προς εκτίμηση από το μοντέλο.

To log reciprocal model που προτείνεται για τη σύλλημη και ανάλυση των 

πωλήσεων στο τμήμα "CI" δίνεται από την συνάρτηση

όπου:

Qtni = πωλήσεις της μάρκας i στο τμήμα "CI" στο χρόνο t,

Pit = η τιμή της μάρκας i στη χρονική περίοδο t,

Dit = μεταβλητή dummy για του εντοπισμό της ύπαρξης ή μη ενός 

ισχύοντος κουπονιού για τη μάρκα i για τη χρονική στιγμή t, 

τ = αριθμός των εβδομάδων που διανέμεται το κουπόνι και 

βο, βι, 02 = παράμετροι προς εκτίμηση από το μοντέλο.

με 0 < β Ί < 1
it /
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Σχετικά με την κερδοφορία (Βήμα 3ο), απαιτείται η σύνδεση των δύο 

προηγούμενων βημάτων. Η μικτή κερδοφορία (ή μικτό κέρδος) (gross 

profitability) της προωδητική ενέργειας με τη διανομή κουπονιών μπορεί να 

δεωρηδεί ως το άδροισμα των κερδών του παραγωγού από τα δύο τμήματα "CP" 

και "Cr. Καμία αγορά στο τμήμα "Cl" δεν δα γίνει με τη χρήση των κουπονιών 

και συνεπώς δα προσφέρει πλήρες περιδώριο συνεισφοράς (full contribution 

margin).

Από την άλλη πλευρά, για το τμήμα "CP" ένα μέρος των αγορών δα 

συνεχίσει να γίνεται κανονικά (δηλαδή χωρίς τη χρήση κουπονιών), ενώ οι 

υπόλοιπες αγορές δα γίνονται με την εξαργύρωση κουπονιών. Το ανά μονάδα 

λοιπόν περιδώριο συνεισφοράς από τις πωλήσεις του προϊόντος με κουπόνια, δα 

μειωδεί κατά την ονομαστική αξία των κουπονιών και κατά τα επιμεριζόμενα 

ανά μονάδα έξοδα διαχείρισης της προωδητικής ενέργειας (coupon handling 

costs).

Οι συνολικές πωλήσεις λοιπόν για τη μάρκα i σε όλες τις αλυσίδες J και 

για όλες τις εβδομάδες Τ δίνονται από τη συνάρτηση που έχει τη μορφή

Τ J Τ J

Q tcij Σ Q ln,J
ί = I 7=1 I=1 j= 1

Για την εμπειρική έρευνα, τρία σετ στοιχείων διάρκειας συλλογής 65 

εβδομάδων παρασχέδηκαν από την εταιρία A. C. Nielsen. Το πρώτο σετ περιείχε 

στοιχεία για νοικοκυριά σχετικά με την ποσότητα που αγοράζουν, την τιμή που 

πληρώνουν και τη χρήση των κουπονιών. Το δεύτερο σετ περιείχε στοιχεία που
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αφορούσαν σε καταστήματα και ήταν σχετικά με την ποσότητα που πωλείται και

άλλες αιτιατές μεταβλητές σε επίπεδο καταστήματος (store causal variables). To 

τρίτο σετ περιείχε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα διάφορα κουπόνια που 

διανεμήθηκαν στην αγορά.

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τέσσερις αλυσίδες καταστημάτων. Η πρώτη 

αποτελούνταν από 5 καταστήματα, η δεύτερη από 3, η τρίτη από 2 και η τέταρτη 

αλυσίδα από 3 καταστήματα. Η τιμή και οι αιτιατές μεταβλητές σε επίπεδο 

καταστήματος (store causal variables) ήταν οι ίδιες για όλα τα καταστήματα σε 

όλες τις αλυσίδες.

Οι αγορές διαχωρίστηκαν σε Market 1 που περιελάμβανε 1492 νοικοκυριά 

και Market 2 που περιελάμβανε 924 νοικοκυριά, εκ των οποίων 1088 και 616 

αντίστοιχα συνέλεγαν τουλάχιστον ένα κουπόνι για την προϊοντική κατηγορία 

κατατασσόμενες έτσι στο τμήμα "CP".

Σαν συμπέρασμα από την έρευνα των Leone και Srinivasan, προκύπτει ότι 

μια επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα κουπόνια ως μέσο προώθησης, 

σταθμίζοντας όμως όχι μόνο την κερδοφορία της τεχνικής προώθησης αλλά και 

παράγοντες όπως τον όγκο των αποθεμάτων που θα διοχετευθεί στην αγορά, 

την πιθανή αύξηση του μεριδίου αγοράς της μάρκας στην κατηγορία προϊόντος 

κλπ.

Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξει μια ονομαστική τιμή για το κουπόνι που να 

ικανοποιεί κατά το μέγιστο βαθμό αμοιβαία την επιθυμητή αύξηση στις
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πωλήσεις και την κερδοφορία της προωθητικής ενέργειας στη βραχυχρόνια 

περίοδο.

Άλλωστε υπάρχει μια αντιστάθμιση της αύξησης των πωλήσεων και της 

μείωσης της κερδοφορίας που είναι ανάλογη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, με την 

ονομαστική αξία των διανεμόμενων κουπονιών18.

Όλες οι παραπάνω μελέτες, έριξαν ιδιαίτερο φως σε πολλά σημεία που 

αφορούν στις τεχνικές προώθησης πωλήσεων και στην εφαρμογή τους. Βέβαιο 

είναι, ότι βοήθησαν σημαντικά στη διαλεύκανση ζητημάτων που αποτελούσαν 

αντικείμενα ενδιαφέροντος τόσο ερευνητικού-ακαδημαϊκού όσο και 

επιχειρησιακού.

Οι δύο παραπάνω τομείς ενδιαφέροντος, είναι σαφές ότι συνδέονται μιας 

και η διαδικασία της έρευνας και τα συμπεράσματα που συνάγονται από τη 

διενέργειά της, είναι αυτά που υποδεικνύουν την πορεία και τις επιλογές 

χάραξης μιας σωστής και αποτελεσματικής επιχειρηματικής και ειδικότερα 

προωθητικής στρατηγικής.

Στον παρακάτω Πίνακα 1. γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση που αφορά σε 

στοιχεία μερικών από τις κυριότερες έρευνες που αναλύονται στην Ανασκόπηση 

της Βιβλιογραφίας.

18 Η αύξηση των πωλήσεων από την ενελλαγή της μάρκας από κάποιους καταναλωτές εξαιτίας της 
διανομής κουπονιών, έχει ισχύ στη βραχυχρόνια περίοδο και αντισταθμίζεται από την απώλεια 
υφιστάμενων καταναλωτών της μάρκας εξαιτίας της εφαρμογής όμοιων τεχνικών από τους ανταγωνιστές 
(Bawa και Shoemaker 1989).

70



Π
ΑΡ

Ο
ΥΣ

ΙΑ
ΣΗ

 Σ
ΥΝ

Ο
Π

ΤΙ
ΚΩ

Ν
 Σ

ΤΟ
ΙΧ

ΕΙ
Ω

Ν
 Κ

ΥΡ
ΙΟ

ΤΕ
ΡΩ

Ν
 Ε

ΡΕ
ΥΝ

Ω
Ν

σ►-ο

-ο
ο_

$α

3 -3α

ω

-3

-3
Η
3

ω Η Ο

§ ° ο -

ο
ο

«δα

ο ο
αοβ-

θ-σ

<
<

ϊ ■§ •3η
3

Ο ι—· Ο Οο
-3Q

ΟC
<

-σ
α

α■ο
ο

3
ω
><
δI—■

>-
Ο

rc:
Μ

<ο
οΟ

r
Ε
<

Ο

ο
<ο
ο

CDco
S

ω
Ό
ΟΈ.

Ό
_ω
ο

-3α

ο»
Ο

ο_ω
ο»C
Ο:>

•3
Η
3

3
Ο
α

><
•3
α

coθ
α
α_

Ζΐ Έ.

ό6 ο

I 1
δ I

Q
οΖ5Ό

Ο)
<

με
γα

λύ
τε

ρη
 όαο 

χα
μη

λό
τε

ρε
ς δια

θε
σι

μό
τη

τα
ς του

 προϊ
όν

το
ς,

 

είν
αι

 οι
 τι

μέ
ς τ

ω
ν π

ρο
ϊό

ντ
ω

ν.
 

επ
ιφ

έρ
ον

τα
ς α

ύξ
ηο

η π
ω

λή
οε

ω
ν.

 Το
pr

ic
e e

ffe
ct

 και
 το 

in
fo

rm
at

io
na

l 

ef
fe

ct
 δεν

 ιοού
τα

ι με 
το

 pric
e 

ef
fe

ct
.



Συ
γγ

ρα
φε

ίς 
Αν

τικ
είμ

εν
ο 

τη
ς 

Έρ
ευ

να
ς Συλλογή Σ

το
ιχ

είω
ν 

Μ
εθ

οδ
ολ

ογ
ία

 
Απ

οτ
ελ

έσ
μα

τα
 

Συ
μπ

ερ
άσ

μα
τα



Π
ΙΝ

ΑΚ
ΑΣ

 1.
 (σ

υν
έχ

εια
)

2)
 Co

nf
irm

at
or

y fa
ct

or
 an

al
ys

is
 κα

ι χρή
αη

 τω
ν κ

ου
πο

νι
ώ

ν.
 

το
υς

 τρ
όπ

ου
ς έ

κφ
ρα

σή
ς τ

ης
.

in
te

rn
al

 co
ns

is
te

nc
y r

el
ia

bi
lity

.



Π
ΙΝ

ΑΚ
ΑΣ

 1.
 (σ

υν
έχ

εια
)

σ►-σ
ί>-σο.COc
=>

Fi -Ρ.

Q
3

"Ο ΙΟ -ο

t=
ο ο 
α
3 V-
σ σ 
ιο -Q

<
<

ο Ο- ο.

ο►-α
-co

COι-
ΟΕ
<

-3Q.

3
α

θα
Ρ Ο

ο
α ^ - ώ

$ .Ρ

•3*
α

ρ-
ο
οcO
ο

GO
CO

αο
θ-ο

Ο σ
Κ-/>ο
α

Ο. ^ >- 2 ■§ 0 <

>
3
ω
><
δI-

-Ε
οί<
=>

α.
3ιο

α
Ε=

Ο»σ>ο
CO
ο_UJ

3 ή

Ο
ζ>

CO*
< C= ση

co
θ
αο.:>-=>-Ρ>

ο?5
0
>Ο
Ο

απ
οτ

ελ
έσ

μα
τα

 στ
ις π

ω
λή

σε
ις π

ου
 

δι
αρ

κο
ύν

 περ
ισ

σό
τε

ρο
 για 

το
υς

 

br
an

d l
oy

al
s.



Π
ΙΝ

ΑΚ
ΑΣ

 1.
 (σ

υν
έχ

εια
)

Οι-Ο
-α
α_COC

β
□

3 -σ

-ο 3 
ϊ 3

1=c=

σωQ

-3
α

□
ο

α 2

σ►-
ο

•3
α

-3
Η
3

° ·3

-co
CO I—'
Ο
C
<

α
<

^ ο σ

-3α.ο
θ-οο
α

ο
α
t=

£

<
<

-3
α

* 3Q. ω 
ω ο

Οrc:
οco
ο

CD
co
s

g
α

αοοσ

•3
Η
3

-3

Ε=ϊ=

ΟC7
α

α 3

£

οα
c=

3
CO
><
δh-

Ο

/C
=>

-3
Η
3

-3
Η
3

3
α ω -3

σ
<

Ο
:>

ο.
ω
u>
Cμ-
ο
Ρ«
CO

<

-3 3

-3 Β 
η. Ε

3 3. V— (Λ
ΙΟ Ο ^

κ -σ
ο. α V ΙΟ
>- Η

-C
ο

CO
θ-Ο
Q. 0

Ο

ο
Εσ
Q

κα
ι «

st
ro

ng
ly

 di
sa

gr
ee

».
 

αγ
ορ

ά 
τη

ς μ
άρ

κα
ς.



Π
ΙΝ

ΑΚ
ΑΣ

 1.
 (σ

υν
έχ

εια
)

>
<

<
<

Ο►-α

Ό
ο_

3
α

35

•3Q Ε=
Cr

3ο

θ-ο
* 
Ο'

& -2-

α
σ
&

οC
<

_ο
α

-3

>- *< -ο ο·
ο ο > ο3- > ° ιοσ * αΟ Η λ -co
Θ" Ο Μ.Ρ ^

Ο
α
σ

Ο

οcO
Ο

CD

ο?5
■σ

σc
<

Ο
-3Q α) ω

° οΟ Ο

3ωX

οί<

0
ω
ΐζ
ο
<

ο0

c=t=

9- -Ρ

Μ

ο»Ο>
α_LU

θ
α

θ
α

ο
Ρ>

CO0-αα_

χ:
Ο
σο

<ο

ο
δ.^3 ο

α-ο

ο
α



Συ
γγ

ρα
φε

ίς 
Αν

τικ
είμ

εν
ο 

τη
ς 

Έρ
ευ

να
ς Συλλογή Σ

το
ιχ

είω
ν 

Μ
εθ

οδ
ολ

ογ
ία

 
Απ

οτ
ελ

έσ
μα

τα
 

Συ
μπ

ερ
άσ

μα
τα

α
Ο

-3Η-
3

σαe

α
3

ο

Cr

•σQ.Οθ

α *

α
3

θα
α $

αα
θ- _ Η” ^

-3
3

α
GLΙΟ

Οοα
θο
α

σθ'

£ 3

-ω -ω <<3. *< Η_ ω >
£ Σ σ

-ο
αX

3α

σ
<

3 -3

ο?5

Q)
ο

<
<

JO

αν
αγ

κα
ία

 πρ
οσ

πά
θε

ια
 γι

α ε
ίσ

πρ
αξ

η,
 akmh

^iw
y 

^ ιΙ|ν
2)

 Καμ
ία

 διαφ
ορ

οπ
οί

ησ
η μετ

αξ
ύ ^α

ρμ
ογ

ή τω
ν Τ.ΤΤ

.Τ
Τ.
 επηρ

εά
ζε

ι 

κα
θυ

στ
ερ

ού
με

νη
ς ε

ίσ
πρ

αξ
ης

 χω
ρί

ς 0Π
μα

ντ
,κ

ά την 
αν

τίλ
ηψ

η των 
απ

αι
το

ύμ
εν

η προσπ
άθ

εια
 και κα

τα
να

λω
τώ

ν για
 τις 

τιμ
ές

 των
 

κα
θυ

στ
ερ

ού
με

νη
ς μ

ε π
ρο

σπ
άθ

εια
. προωθ

ού
με

νω
ν π

ρο
ϊό

ντ
ω

ν.



Π
ΙΝ

ΑΚ
ΑΣ

 1.
 (σ

υν
έχ

εια
)

τη
ς ονομ

ασ
τικ

ής
 αξίας 

τω
ν τω

ν κουπ
ον

ιώ
ν.

 Η σ
υν

ολ
ικ

ή επ
ιθ

υμ
ητ

ή αύ
ξη

ση
 των

 πω
λή

σε
ω

ν



3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την παράθεση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και των 

συμπερασμάτων διαφόρων ερευνών στην Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας, 

προκύπτουν κάποια γενικά συμπεράσματα.

Όσον αφορά στην μεθοδολογία που ακολουθείται, στις περισσότερες 

έρευνες χρησιμοποιείται η ανάπτυξη μοντέλων στατιστικής επξεργασίας των 

στοιχείων, ενώ σε πιο περιορισμένο βαθμό χρησιμοποιείται η περιγραφική και η 

παραγοντική ανάλυση. Κατά την ανάπτυξη των μοντέλων, γίνεται 

ποσοτικοποίηση ποιοτικών μεταβλητών για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των 

τεχνικών προώθησης, των αντιδράσεων των καταναλωτών στις τεχνικές αυτές 

κλπ.

Τα στοιχεία, όσον αφορά τόσο στην ανάπτυξη μοντέλων ή στην 

περιγραφική και στην παραγοντική ανάλυση, παρέχονται από εταιρίες έρευνας 

αγοράς που λειτουργούν στη συγκεκριμένη περίπτωση ως τράπεζες 

πληροφοριών. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι ανάλογες έρευνες από τις οποίες 

θα μπορούσαν να αντληθούν στοιχεία για αντίστοιχες έρευνες. Οι Ελληνικές 

επιχειρήσεις θεωρώντας ότι η απόδοση των προωθητικών τεχνικών είναι 

δεδομένη, ως επί το πλείστον δεν δαπανούν χρήματα για την διενέργεια 

ερευνών αγοράς.
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Σχετικά με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των

παραπάνω ερευνών, η εξαγωγή και γενίκευσή τους 8α ήταν επισφαλής παρά 

μόνο αν περιοριζόταν κανείς σ’ αυτά που δείχνουν να είναι κοινά στις 

περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις σχετικές έρευνες.

Έτσι λοιπόν, υπάρχει ταύτιση αποτελεσμάτων σχετικά με την επίδραση των 

προωθητικών τεχνικών στην αγοραστική συμπεριφορά των νοικοκυριών - 

καταναλωτών. Οι όποιες έρευνες έγιναν σχετικά με το ζήτημα αυτό, κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή τεχνικών προώθησης αυξάνει τις πωλήσεις του 

προϊόντος ή/και της μάρκας αλλά και των καταστημάτων λιανικής, όταν 

εφαρμόζουν ανάλογες τεχνικές.

Η εφαρμογή των οποιονδήποτε τεχνικών προώθησης δεν μπορεί να έχει 

καθολική ισχύ. Αντίθετα, πρέπει να επιλέγονται με πολύ προσοχή και 

λαμβανομένων υπόμη των δημογραφικών χαρακτηριστικών των κατανωλωτών 

αλλά και της προϊοντικής κατηγορίας στην οποία αφορά η εφαρμογή τους. Με 

τη σωστή επιλογή, σχεδίασμά και διαχείρησή τους είναι δυνατή η 

μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους και η αύξηση των πωλήσεων και του 

μεριδίου αγοράς της μάρκας ή/και του καταστήματος.

Οι αποφάσεις των καταναλωτών για τις αγορές τους χωρίζονται σε in-store 

και out-of-store. Οι προωθητικές τεχνικές επηρεάζουν τις in-store decisions ενώ 

αντίθετα τις out-of-store decisions επηρεάζουν κυρίως οι διαφημίσεις και το 

word-of-mouth.
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Οι μειώσεις τιμών (εκπτώσεις) βρέθηκαν να επηρεάζουν σε χαμηλότερο

βαθμό την απόφαση του καταναλωτή για την αγορά ενός προϊόντος απ’ ότι για 

παράδειγμα η προσφορά επιπλέον δωρεάν ποσότητας και η τοποθέτηση του 

προϊόντος ή μάρκας σε ειδικό ράφι (display) ή η καταχώρηση έντυπης 

διαφήμισης. Πέρα της ισχύος της προηγούμενης διαπίστωσης ως αποτέλεσμα 

έρευνας, αυτή εξηγείται ίσως και από την άπομη των Lichtenstein, Netemeyer και 

Burton (1990), οι οποίοι αναφέρουν ότι οι καταναλωτές έχουν την τάση να 

αναζητούν και να χρησιμοποιούν τις προωθητικές τεχνικές για τις αγορές τους.

Τέλος, ένα συμπέρασμα στο οποίο επίσης συγκλίνουν όλες οι σχετικές με 

το ζήτημα έρευνες, είναι ότι η χρονική διάρκεια ισχύος των προωθητικών 

ενεργειών δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα παρατεταμένη. Αντίθετα, πρέπει να είναι 

σχετικά περιορισμένη για αρκετούς λόγους, σημαντικούς για την αποδοτικότητά 

τους.

Η «καταχρηστική χρησιμοποίησή» τους (Siomkos και Malliaris 1995), μπορεί να 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αντίλημη των καταναλωτών για την ποιότητα 

των προωθούμενων προϊόντων ή να θεωρείται ότι βρίσκεται πάντα σε καθεστώς 

προώθησης (always on promotion). Επίσης, υπάρχει η περίπτωση δημιουργίας 

αποθεμάτων απο τους καταναλωτές (stockpiling) ή να μεταθέτουν χρονικά την 

αγορά του προϊόντος, αφήνοντάς την για τις τελευταίες ημέρες εφαρμογής της 

προωθητικής ενέργειας.

Ο Πίνακας 2. που ακολουθεί, παρουσιάζει συνοπτικά κάποια σημαντικά και 

ενδεικτικά γενικά συμπεράσματα που προέκυμαν από την διενέργεια των
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διαφόρων ερευνών, οι οποίες αναλύονται σε προηγούμενο μέρος της παρούσας

μελέτης, την Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας.
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3. 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το γεγονός ότι οι διάφορες τεχνικές προώθησης γνωρίζουν μια ιδιαίτερη 

ευρύτητα όσον αφορά στις προϊοντικές κατηγορίες, αλλά και συχνότητα στην 

χρήση τους, επιτείνει την ανάγκη διερεύνησης πολλών επιμέρους ζητημάτων, 

που σχετίζονται άμεσα με τους λόγους εφαρμογής τους, με την επιλογή της 

πλέον κατάλληλης για κάθε προϊοντική κατηγορία ή μάρκα και την 

αποδοτικότητά τους.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εφαρμογή των προωθητικών τεχνικών είναι 

μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής σε όλο τον κόσμο αλλά θα έπρεπε ίσως 

να αποφεύγεται η γενίκευση των συμπερασμάτων από έρευνες που 

διενεργήθηκαν στις Η.Π.Α. χωρίς να λαμβάνονται υπόμη οι ιδιαιτερότητες κάθε 

χώρας, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ένα θέμα λοιπόν που θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον να διερευνηθεί 

ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι οι αντιδράσεις των καταναλωτών στην ανάπτυξη 

προωθητικών ενεργειών στο Λιανεμπόριο. Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν χρήσιμο 

να εξετασθούν η επίδραση της εφαρμογής των προωθητικών τεχνικών στην 

ανάπτυξη αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, να αναλυθούν των 

αντιδράσεων των καταναλωτών με βάση τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά 

και ο καθορισμός της σχετικής αντίδρασης των καταναλωτών στις διάφορες 

προωθητικές τεχνικές.
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Ο αριθμός των ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των τεχνικών

προώθησης στη χώρα μας είναι αρκετά περιορισμένος. Οι αυξήσεις που 

παρατηρούνται στις πωλήσεις των Ελληνικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν 

ανάλογες τεχνικές, αποτελούν γι’ αυτές σαφή, αναγκαία και αρκετή ένδειξη για 

την αποτελεσματικότητα τους. Παρ’ όλα αυτά, είναι απαραίτητη η επισταμένη 

μελέτη και ανάλυση και συνεπώς έγκυρη και ασφαλής εξαγωγή συμπερασμάτων 

που να επαληθεύουν και να ισχυροποιούν τις προαναφερόμενες ενδείξεις.

Η ανάγκη όμως για περαιτέρω και βαθύτερη διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας των προωθητικών τεχνικών, προκύπτει και από την 

προσπάθεια εξασφάλισης, σωστής κατανομής και διάθεσης των πόρων των 

επιχειρήσεων για το μίγμα μάρκετινγκ που αναπτύσσουν και συνεπώς για 

ορθότερη χάραξη στρατηγικής για την επίτευξη των διαφόρων στόχων τους.

Δύο σημαντικές διαδικασίες για τον στρατηγικό σχεδίασμά αποτελούν η 

τμηματοποίηση της αγοράς και η τοποθέτηση του προϊόντος. Ιδιαίτερη σημασία 

για την επιτυχή διενέργεια των διαδικασιών αυτών, αποκτούν τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο προφίλ των καταναλωτών που αγοράζουν τα προωθούμενα 

προϊόντα.

Έτσι λοιπόν, οι πληροφορίες που παρέχονται από τη συλλογή και 

επεξεργασία δημογραφικών και μυχογραφικών στοιχείων καθίστανται εξαιρετικά 

σημαντικές για τις επιχειρήσεις τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τον έλεγχο 

της ορθότητας των επιλογών στα πλαίσια της τμηματοποίησης και τοποθέτησης 

των προϊόντων. Επιπλέον, σε διοικητικό (managerial) επίπεδο δίνεται η
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δυνατότητα της επιλογής της πλέον αρμόζουσας τεχνικής προώθησης προς 

εφαρμογή στο τμήμα της αγοράς στο οποίο απευθύνεται το προϊόν ή η μάρκα.

Ιδιαίτερα όμως διαφωτιστική σε σχέση με την επιλογή της καταλληλότερης 

τεχνικής προώθησης με βάση την προτίμηση των ίδιων των καταναλωτών, θα 

ήταν η μελέτη των αντιδράσεων τους σε σχέση με τις διάφορες εφαρμοζόμενες 

τεχνικές. Οι καταναλωτές επιλέγουν τα προωθούμενα προϊόντα με διάφορα 

κριτήρια, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε άλλο μέρος της παρούσας μελέτης.

Με την παραδοχή αυτή και χωρίς να υπεισέρχεται η μελέτη στην ανάλυση 

αυτών των κριτηρίων, οι πληροφορίες που θα παρείχε θα ήταν σημαντικές 

σχετικά με τις προτιμήσεις των προωθητικών τεχνικών υποδεικνύοντας τις πλέον 

αποδεκτές και συμφέρουσες από την πλευρά των καταναλωτών και συνεπώς τις 

πλέον κατάλληλες για εφαρμογή από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία για την ανάπτυξη της έρευνας, είναι αυτή 

που υιοθέτησαν οι Cotton και Babb (1978) σε δική τους για τη διερεύνηση 

ανάλογων ζητημάτων (εκτενής αναφορά γίνεται στην ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας). Στη χώρα μας όμως, δεν υπάρχουν τράπεζες πληροφοριών που 

να παρέχουν στοιχεία σχετικά με την αγοραστική δραστηριότητα των 

καταναλωτών. Παρακάτω ακολουθεί μια βηματική απεικόνιση της ανάπτυξης της 

έρευνας.

0 Βήμα Ιο: Προσδιορισμός του δείγματος.

0 Βήμα 2ο: Επιλογή χώρου και χρόνου διενέργειας της έρευνας.
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Ο Βήμα 3ο: Επιλογή της υπό μελέτη προϊοντικής κατηγορίας.

Ο Βήμα 4ο: Διερεύνηση των εφαρμοζόμενων Τ.Π.Π. για την εξεταζόμενη 

προϊοντική κατηγορία.

Ο Βήμα 5ο: Διανομή των ημερολογίων παρακολούθησης της αγοραστικής 

συμπεριφοράς των καταναλωτών του δείγματος προς συμπλήρωση.

Ο Βήμα 6ο: Συλλογή ημερολογίων, περιγραφική στατιστική ανάλυση και 

ανάλυση συσχέτισης διαφόρων μεταβλητών.

Ο Βήμα 7ο: Παρουσίαση αποτελεσμάτων.

Οι Cotton και Babb άντλησαν στοιχεία από την MRCA. Για την ανάγκη 

συλλογής ανάλογων στοιχείων στη χώρα μας 8α πρέπει να διανεμηθούν ειδικά 

για την περίσταση ημερολόγια αγορών στους καταναλωτές, τα οποία θα 

ενημερώνουν με πράξεις αγορών και τις σχετικές με αυτές πληροφορίες, ενώ 

επίσης θα συμπληρώνουν με στοιχεία για τα δημογραφικά και μυχογραφικά 

χαρακτηριστικά τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Cotton και Babb δεν 

περιλαμβάνουν την ανάλυση μυχογραφικών χαρακτηριστικών στην έρευνά τους.

Αναλυτικότερα, στα ημερολόγια περιλαμβάνονται μεταβλητές, πληροφορίες 

για τις οποίες πρέπει να καταγράφονται από τα νοικοκυριά, σχετικές με τις 

προσωπικές αγορές (individual purchases) τους για κατανάλωση των προϊόντων 

στο σπίτι, καθώς επίσης και επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές με:

Ο Το συγκεκριμένο προϊόν που αγοράζεται (π.χ. μέγεθος, γεύση, 

συσκευασία, τιμή και ποσότητα).
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Ο Την ύπαρξη ή όχι εφαρμογής προωθητικής τεχνικής κατά τη χρονική 

στιγμή αγοράς του προϊόντος. Αν υπήρξε, ποιά τεχνική εφαρμόστηκε.

0 Τον τύπο των εκροών (εξόδων) και των ημερομηνιών των αγορών.

0 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους.

0 Τα μυχογραφικά χαρακτηριστικά τους.

Η διανομή των εν Λόγω ημερολογίων στους καταναΛωτές τοποθετείται 

μέσα σε οκτώ supermarkets, εκ των οποίων τα τέσσερα στη Θεσσαλονίκη και τα 

υπόλοιπα τέσσερα στην Αδήνα. Η επιλογή των δύο πόλεων γίνεται επειδή 

καλύπτουν μαζί ποσοστό σαφώς μεγαλύτερο του 50% και έτσι το δείγμα δα 

είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά και συνεπώς τα αποτελέσματα πιο έγκυρα.

Η έρευνα χωρίζεται σε τρεις περιόδους συλλογής, παρατήρησης και 

ανάλυσης των στοιχείων αναφορικά στις αντιδράσεις των καταναλωτών στις 

τεχνικές προώθησης. Η πρώτη περίοδος (Περίοδος I) είναι αυτή κατά την οποία 

δεν εφαρμόζεται καμία ανάλογη τεχνική. Η δεύτερη περίοδος (Περίοδος II) είναι 

αυτή κατά τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζεται η οποιαδήποτε προωθητική 

τεχνική ενώ τέλος η τρίτη περίοδος (Περίοδος III) αποτελεί την περίοδο μετά τη 

λήξη της ισχύος της οποιοσδήποτε προωθητικής τεχνικής.

Σαν χρονικό σημείο αναφοράς ορίζεται η ημερομηνία αγοράς του 

προϊόντος από τους καταναλωτές. Οι Cotton και Babb τοποθετούν την έναρξη 

της πρώτης περιόδου 14 και 30 ημέρες πριν την εφαρμογή των προωθητικών 

τεχνικών και τη λήξη της μια ημέρα πριν την αγορά του προϊόντος με την ισχύ 

κάποιας τεχνικής γι’ αυτό. Η έναρξη της δεύτερης περιόδου γίνεται στην
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ημερομηνία της αγοράς του προϊόντος με την ισχύ προώθησης και η Λήξη

έρχεται μετά από 14 και 30 ημέρες της αγοράς. Τέλος, η τρίτη περίοδος ξεκινά 

14 και 30 ημέρες μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της προωθητικής ενέργειας.

Οι 14 ημέρες για κάθε περίοδο ισχύουν για τα ευπαθή προϊόντα με 

σύντομη ημερομηνία λήξης ενώ 30 ημέρες τίθενται για τα προϊόντα με 

μακρύτερο σε χρονική διάρκεια χρόνο ζωής (αποθήκευσης - συντήρησης). Στην 

περίπτωση της προϊοντικής κατηγορίας των ποτών που προτείνεται για μελέτη, 

τα ευπαθή προϊόντα με σύντομη ημερομηνία λήξης είναι οι χυμοί μυγείου και 

άρα για το προϊόν αυτό, υιοθετείται η χρονική διάρκεια της κάθε περιόδου των 

14 ημερών. Για τα υπόλοιπα προϊόντα υιοθετείται η χρονική διάρκεια των 30 

ημερών και για τις τρεις περιόδους.

Κατά τους Cotton και Babb, ο σχετικός περιορισμός της χρονικής 

διάρκειας των τριών περιόδων, έγκειται στην ανάγκη για τη σύλλημη του 

αποτελέσματος μιας προωθητικής ενέργειας, και για την καλύτερη απεικόνιση 

του μέσου αποθέματος προϊόντος (γαλακτοκομικών στην έρευνά τους και ποτών 

στην προτεινόμενη για την Ελλάδα έρευνα).

Ο αριθμός των νοικοκυριών στα οποία θα διανεμηθούν τα ημερολόγια, θα 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος ώστε το τελικό δείγμα που θα 

χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση μετά την επιλογή βάσει κριτηρίων, να είναι 

αρκετά μεγάλο που να ικανοποιεί τις ανάγκες της έρευνας. Τα παραπάνω 

κριτήρια, όπως έχουν προσδιοριστεί από τους Cotton και Babb είναι:
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I. Τα νοικοκυριά θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αγοραστικά καθ’ όλη

τη διάρκεια συλλογής των στοιχείων και

II. Τουλάχιστον το 95% όλων των εβδομαδιαίων ημερολογίων θα πρέπει 

να επιστρέφονται κατά τη διάρκεια της συλλογής των στοιχείων.

Η τελική επιλογή των νοικοκυριών που πληρούν τις προϋποθέσεις που 

τίθενται με τα δύο αυτά κριτήρια είναι τυχαία. Τα νοικοκυριά που τελικά θα 

επιλεχθούν μετά τη συλλογή των στοιχείων, χωρίζονται σε δύο επιμέρους 

δείγματα για την περαιτέρω ανάλυση.

Το ένα περιλαμβάνει όλα τα νοικοκυριά που αγόρασαν το προϊόν 

τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια εφαρμογής κάποιας προωθητικής 

τεχνικής. Το δείγμα αυτό θα αντικατοπτρίζει τις αντιδράσεις όλης της αγοράς 

σε μια τεχνική προώθησης και οι Cotton και Babb το αναφέρουν στην έρευνά 

τους με τον ορισμό «all».

Το δεύτερο δείγμα αποτελείται από νοικοκυριά που αγοράζουν τακτικά και 

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (κατά τη διάρκεια και των τριών περιόδων δηλαδή 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή οποιοσδήποτε προωθητικής 

τεχνικής).

Η προϊοντική κατηγορία στην οποία αναφέρεται η έρευνα είναι τα ποτά 

όπως αναφέρονται στην έρευνα των Siomkos και Malliaris (1995). Πιο αναλυτικά, 

ο αριθμός των προϊόντων στην κατηγορία αυτή που περιλαμβάνονται στην 

έρευνα τους ανέρχεται στα 19. Τα προϊόντα που υπάγονται στην γενική

81



προϊοντική κατηγορία των ποτών είναι το εμφιαλωμένο νερό, οι χυμοί, οι χυμοί

μυγείου, τα αναμυκτικά, οι μπύρες, τα κρασιά - ούζα και τα οινοπνευματώδη.

Οι τεχνικές που βρέθηκαν να εφαρμόζονται για την προϊοντική κατηγορία 

των ποτών είναι:

1. Δώρο σε ποσότητα

2. Έκπτωση τιμής

3. Push girls (Γευστική δοκιμή ή επίδειξη)

4. Stand

5. Ξεχωριστό δώρο

6. Παιχνίδια

και αναλυτικότερα ανά προϊόν εφαρμογής τους εμφανίζονται στους παρακάτω 

Πίνακες 3.α. και 3.β.19.

19 Πηγή: Siomkos, George I., and Petros G. Malliaris (1995), «Εφαρμογές Τεχνικών Προώθησης Πωλήσεων 
στο Λιανεμπόριο», στο Πανελλήνιο Συνέδριο Μάρκετινγκ με θέμα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ : 
ΠΡΟς ΝΕΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Δ ΥΝΑΜΕΩΝ» (Νοέμβριος 1995).
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Στους παραπάνω πίνακες Λοιπόν, εμφανίζονται τα επιμέρους προϊόντα και

οι τεχνικές προώθησης που εφαρμόζονται για καθένα από αυτά, στην Αθήνα 

και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Οι σχετικοί πίνακες περιλαμβάνονται στην 

ανάλυση των Siomkos και Malliaris (1995). Οι συχνότερα εφαρμοζόμενες 

τεχνικές όπως προκύπτει από τους πίνακες είναι το δώρο σε ποσότητα, η 

έκπτωση στην τιμή και το ξεχωριστό δώρο.

Η στατιστική ανάλυση που επιλέγεται για την επεξεργασία των 

συλλεχθέντων στοιχείων και για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας, είναι η περιγραφική στατιστική ανάλυση (discriptive analysis). Τα 

ποσοστά που θα εμφανιστούν σχετικά με τη διαφοροποίηση των πωλήσεων, θα 

εξεταστούν για τα δύο διαφορετικά δείγματα με βάση τα διάφορα μεμονωμένα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και τους τύπους τεχνικών προώθησης ξεχωριστά 

π.χ. παρατήρηση της πορείας των αγορών των νοικοκυριών με εισόδημα άνω 

των 2 εκατ. δρχ. για τις τρεις περιόδους (πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά 

την εφαρμογή των προωθητικών τεχνικών).

Επιπροσθέτως, προτείνεται και μία ανάλυση συσχέτισης των επιμέρους 

δημογραφικών και μυχογραφικών χαρακτηριστικών με τους διάφορους τύπους 

προωθητικών τεχνικών.

Η χρονική διάρκεια της παραπάνω έρευνας προβλέπεται χρονοβόρα. Η 

αξία διενέργειάς της όμως, έγκειται σε δύο σημεία. Πρώτον, τα συμπεράσματά 

της θα παρέχουν ταυτόχρονα σημαντικές πληροφορίες για τρία σημαντικά 

ζητήματα, που απασχολούν τους υπευθύνους για την εφαρμογή των τεχνικών
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προώθησης. Τα ζητήματα αυτά λοιπόν, έχουν τόσο ερευνητικό-ακαδημαϊκό όσο 

και επιχειρησιακό ενδιαφέρον.

Τέλος δεύτερον, η διαδικασία συλλογής στοιχείων 8α δημιουργήσει αυτή 

καθ’ αυτή μια τράπεζα πληροφοριών με ιδιαίτερης σημασίας στοιχεία για ένα 

αρκετά μεγάλο δείγμα. Η τράπεζα αυτή πληροφοριών, 8α είναι δυνατό να 

τροφοδοτεί με στοιχεία την οποιαδήποτε ερευνητική απόπειρα και με 

οποιαδήποτε αντικείμενα ενδιαφέροντος, που άπτονται της εφαρμογής τους στο 

μέλλον.
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4. RESEARCH AGENDA

Η εφαρμογή προωθητικών τεχνικών, αποτελεί παγκοσμίως αλλά και στην 

Ελλάδα ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής των επιχειρήσεων τόσο της 

Βιομηχανίας όσο και του Λιανεμπορίου. Η ποικιλία των προϊόντων που 

διατίθενται στην αγορά, οι ποσότητα των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, 

το γεγονός ότι οι καταναλωτές είναι περισσότερο ενημερωμένοι, ότι ξοδεύουν 

τα χρήματά τους με μεγαλύτερη φειδώ και ως απόρροια αυτού διερευνούν πλέον 

συνεχώς και περισσότερο την αγορά για «έξυπνες» και «συμφέρουσες» αγορές, 

είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες που ισχύουν και δυσχεραίνουν τις 

συνθήκες για την διείσδυση και εδραίωση ενός προϊόντος ή μιας μάρκας στην 

αγορά.

Επιπροσθέτως, ο «πόλεμος», όπως συχνά αναφέρεται, μεταξύ της 

Βιομηχανίας και του Λιανεμπορίου (και ειδικότερα των Supermarkets) τείνει να 

αυξάνεται με άγνωστο σημείο κορύφωσης τόσο χρονικά, όσο και σε ποσοτικούς 

όρους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις Λιανεμπορίου προχωρούν ολοένα και 

περισσότερο με στρατηγικές κάθετης ή οριζόντιας ολοκλήρωσης, προχωρούν 

στην ανάπτυξη private labeled brands και generics, στη μεγάλη «διαποίκιλση» 

μέσα σε γιγαντιαίες εγκαταστάσεις τεράστιας συγκέντρωσης προϊόντων, έχοντας 

τη δυνατότητα εφαρμογής χαμηλότερων τιμών.

Το ερώτημα λοιπόν που μένει να απαντηθεί με το πέρασμα του χρόνου, 

είναι αν θα επικρατήσει η άπομη των αισιόδοξων για συμμαχία μεταξύ
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Βιομηχανίας και Λιανεμπορίου που 8α αποβεί συμφέρουσα τόσο για τα δύο 

μέρη όσο και για τους καταναλωτές ή αν ο «πόλεμος» 8α είναι εξαντλητικός και 

8α αναδείξει τελικά κάποιον ως νικητή.

Για τους παραπάνω λόγους, γίνεται φανερό ότι είναι επιβεβλημένα π 

έρευνα σε βάδος των συνθηκών της αγοράς και παραμέτρων όπως οι 

αντιδράσεις των καταναλωτών σχετικά με τα διάφορα είδη των τεχνικών 

προώθησης, σε συνάρτηση με την προϊοντική κατηγορία στην οποία 

εφαρμόζονται, οι αντιλήμεις τους για τα προωθούμενα προϊόντα, οι αντιλήμεις 

και οι προτιμήσεις τους για τις συμφερότερες ή ελκυστικότερες προωθητικές 

τεχνικές κλπ.

Με τη σωστή κατανόηση και το χειρισμό των παραπάνω αλλά και 

στοιχείων σχετικά με την προσήλωση στη μάρκα, την ανάμιξη του καταναλωτή 

με το προϊόν κλπ., γίνεται δυνατή η διαφώτιση σημείων που επιτρέπουν το 

σωστό σχεδίασμά για την ανάπτυξη της βέλτιστης στρατηγικής προώθησης.

Επιπροσθέτως όμως, η έρευνα θα πρέπει να προσανατολίζεται και στην 

κατεύθυνση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων μιας προωθητικής ενέργειας ώστε 

να εξετασθούν ζπτήματα όπως η αποδοτικότητα τους, αν υιοθετήθηκαν οι 

σωστές τεχνικές για το προϊόν ή τη μάρκα κλπ.

Για το λόγο αυτό, παρουσιάζεται παρακάτω μια research agenda.

1. Ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής προωθητικών 

ενεργειών για μια μάρκα.
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2. Η επίδραση που ασκεί η εφαρμογή των τεχνικών προώθησης πωλήσεων στη

διαδικασία λήμης απόφασης των καταναλωτών.

3. Η διάκριση της «διαφημιστικής αξίας» («advertisement value») από αυτήν της 

«αξίας εξαργύρωσης» («redemption value») και η μέτρηση του «διαφημιστικού 

αποτελέσματος», από την διανομή κουπονιών για μια συγκεκριμένη 

προϊοντική κατηγορία ή μάρκα.

4. Η επίδραση της ημερομηνίας λήξης της ισχύος των τεχνικών προώθησης για 

μια συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία ή μάρκα, στη διαδικασία λήμης 

απόφασης των καταναλωτών για την αγορά μιας μάρκας.

5. Ποιό είναι το προφίλ των καταναλωτών που συλλέγουν κουπόνια που 

διανέμονται για μια συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία.

6. Διερεύνηση της επίδρασης της εφαρμογής τεχνικών προώθησης στην 

προσήλωση των καταναλωτών στη μάρκα (brand loyalty) και στην αλλαγή της 

μάρκας.

7. Η επίδραση της εφαρμογής προωθητικών τεχνικών στην αντίλημη των 

καταναλωτών για την ποιότητα των προωθούμενων προϊόντων.
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.

Σε αντιδιαστολή με το Linear Learning Model (Kuehn 1958, modified by 

Lilien 1974), o Keon (1980), ανέπτυξε το Bargain Value Model (BV Model). 

Βασική υπόθεση του μοντέλου BV, είναι ότι οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή 

τους μια σειρά από μάρκες για να επιλέξουν. Όταν μια από αυτές αγοραστεί και 

χρησιμοποιηθεί, οι καταναλωτές απολαμβάνουν κάποια ικανοποίηση από την 

επιλεγμένη μάρκα.

Παρ’ όλη την επιλογή της μάρκας που προσφέρει την μέγιστη δυνατή 

ικανοποίηση, η πιθανότητα επαναγοράς της βαίνει μειούμενη. Βασιζόμενος στη 

θεωρία της ανάμιξης (interference), με την επανάλημη της αγοράς μιας 

συγκεκριμένης μάρκας, δημιουργείται μια σύγχυση για τις μη επιλεγόμενες 

μάρκες. Η επαναλαμβανόμενη δηλαδή αγορά της μάρκας X, οδηγεί τον 

καταναλωτή να συγχέει ή να ξεχνά πόσο «φτωχότερη» (poorer) είναι η μάρκα Υ. 

Η σύγχυση αυτή επιφέρει την αύξηση της πιθανότητας να αγοραστεί η μάρκα Υ.

Αν και πιθανολογικά, όπως αναφέρει ο Keon, είναι απίθανο να συμβεί, το 

γεγονός μιας επαναλαμβανόμενης αγοράς της λιγότερο προτιμητέας μάρκας Υ, 

επιφέρει επίσης μια σύγχυση σχετικά με την ανάκληση της μνήμης του 

καταναλωτή για την υμηλότερη Αξία Αγοράς της μάρκας X.
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Αυτή η σύγχυση με τη σειρά της φέρει ως αποτέλεσμα την αύξηση της

πιδανότητας για την αγορά της μάρκας Υ. Έτσι λοιπόν, ασχέτως με το αν η 

περισσότερο ή η λιγότερο επιλεγόμενη μάρκα αγοράζεται κατ’ επανάλημη, η 

πιθανότητα να αγοραστεί η προτιμητέα μάρκα βαίνει πάντα μειούμενη.

Το παραπάνω συμπέρασμα είναι συνεπές με τη θεωρία της ανάμιξης, κατά 

την οποία η δυνατότητα διάκρισης αυξάνεται με την αλλαγή (switching) και όχι 

με τη διαρκή «δειγματολημία» (continual sampling) όπου η ανάμιξη μπορεί να 

επιφέρει σύγχυση. Όταν τα αντικείμενα που συγκρίνονται είναι όμοια, η ανάμιξη 

λειτουργεί και η δυνατότητα διάκρισης μετά την αλλαγή αυξάνεται. Έτσι, η 

πιθανότητα αγοράς από κάποιον καταναλωτή της προτιμητέας μάρκας, πρέπει να 

είναι η μεγαλύτερη μετά από μια αλλαγή στη μάρκα που αγοράζεται (switch), 

όπως θεωρεί το Bargain Value Model.

Σε αντίθεση με το LL Model, πιστεύει λοιπόν ότι η σχετική προτίμηση 

ενός νοικοκυριού για μια μάρκα, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με 

τον οποίο μεταβάλλονται οι πιθανότητες αγοράς της μάρκας.

Διαφωνεί με τη θεμελιώδη πρόταση του LL Model ότι δηλαδή όταν μια 

μάρκα αγοράζεται, η πιθανότητα να αγοραστεί ξανά την επόμενη περίοδο 

αυξάνεται ενώ όταν απορρίπτεται η πιθανότητα επαναγοράς της στην επόμενη 

περίοδο μειώνεται.

Η κριτική που ασκεί στο LL Model με βάση τα παραπάνω, επικεντρώνεται 

στο σημείο ότι ακόμη και αν μια μάρκα είναι περισσότερο ή λιγότερο
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προτιμητέα από τους καταναλωτές, με βάση το μοντέλο αυτό οι πιθανότητες

όλων των μαρκών, παρουσιάζονται να συμπεριφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο.

Το μοντέλο του Keon βασίζεται στις παρακάτω βασικές υποθέσεις. Αρχικά 

υποθέτει, ότι η υμηλή αξία μιας μάρκας δεν αρκεί για την αγορά της. Οι τιμές 

κυρίως των μαρκών υπό εκτίμηση για αγορά επηρεάζουν για την τελική επιλογή. 

Επίσης, η τελική επιλογή γίνεται με βάση ποια μάρκα παρέχει μεγαλύτερη 

Χρηματική Αξία σχετικά με την τιμή της.

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω ορίζεται μια νέα μεταβλητή, η Αξία 

Αγοράς (Bargain Value), για να απεικονίσει τη σχέση μεταξύ της Χρηματικής 

Αξίας και της τιμής μιας μάρκας που παρουσιάζεται από τον τύπο με τη μορφή 

BARGAIN VALUE = BV = ( MW / Ρ )

όπου:

MW = Χρηματική Αξία της μάρκας (Monetary Worth of brand),

Ρ = Τιμή της μάρκας (Price of brand).

Η δεύτερη υπόθεση που κάνει ο Keon, είναι ότι η μάρκα που επιλέγεται 

είναι αυτή που διαθέτει την υμηλότερη Αξία Αγοράς (Bargain Value).

Η τρίτη υπόθεση που διατυπώνεται αναφέρει ότι η Χρηματική Αξία (MW), 

την οποία συνδέει ο καταναλωτής με τη μάρκα αμέσως μετά την αγορά της, δεν 

μεταβάλλεται κατά την περίοδο που ελέγχεται με την εφαρμογή του μοντέλου.

Στην τέταρτη υπόθεση αναφέρεται ότι όταν μία μάρκα παύει να αγοράζεται 

και να χρησιμοποιείται, τότε και ο καταναλωτής παύει να τη συνδέει με το ίδιο 

απλό σημείο Αξίας Αγοράς (single BV point). Αντίθετα, η αβεβαιότητα οδηγεί
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τον καταναλωτή να συνδέσει διαφορετικά σημεία BV με τη μάρκα κάδε φορά

που εξετάζει την αγορά της.

Πέμπτη υπόθεση που γίνεται, είναι πως με κάθε μη αγορά (nonpurchase) 

της μάρκας, η διακύμανση για την κατανομή της Αξίας Αγοράς της μάρκας 

βαίνει αυξανόμενη.

Σαν έκτη υπόθεση διατυπώνεται ότι όταν ο καταναλωτής αντιμετωπίζει μια 

πολλαπλή σύγκριση μεταξύ μαρκών, δεν αφομοιώνει τις πληροφορίες και τις 

επιλογές ταυτόχρονα, αλλά διεξάγει μάλλον τις συγκρίσεις ανά ζευγάρια 

προϊόντων, όπως θεωρούνται τα ερεθίσματα.

Έβδομη γίνεται η υπόθεση, ότι όλες οι αρχικές θεωρήσεις για τις μη 

τρέχουσες επιλεγόμενες μάρκες (noncurrent brands), είναι σχετικές με την 

τρέχουσα επιλεγόμενη μάρκα (current brand), η οποία σαν ένα υποσυνείδητο 

ορόσημο.

Τέλος, στην όγδοη υπόθεση διατυπώνεται ότι μια συνειδητή ή 

υποσυνείδητη σύγκριση μαρκών, δεν είναι απαραίτητο να προηγείται από κάθε 

αγορά. Ένα ποσοστό των αγορών των καταναλωτών, μπορεί να είναι μη 

συγκριτικές επαναληπτικές αγορές (noncomparative repurchase) της μάρκας που 

αγοράστηκε την τελευταία φορά.

Δεδομένης της προσδοκίας τους για την κατηγορία του προϊόντος και του 

βαθμού στον οποίο η μάρκα προς επιλογή παρέχει αυτή την ικανοποίηση, οι 

καταναλωτές συνδέουν υποσυνείδητα ένα συγκεκριμένο επίπεδο χρησιμότητας 

(utility) ή αξίας (worth) με τη μάρκα που επιλέχθηκε. Επειδή όμως τα χρήματα
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είναι το μέσο απόκτησης των διαφόρων μαρκών, συνεπάγεται ότι η χρησιμότητα

ή η αξία τους ανάγεται σε όρους της Χρηματικής Αξίας τους (Monetary Worth).

Η Χρηματική Αξία με τη σειρά της, προσδιορίζεται ως η εκτίμηση των 

καταναλωτών για την αξία (worth) ή την παρεχόμενη ωφέλεια (dearness) από μια 

μάρκα σε όρους χρηματικών μονάδων (monetary units).
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2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Το μοντέλο λοιπόν που επιλέχθηκε είναι της μορφής 

exp(b 'X .. )
P,jn = —------------------ -—, 7 = 1,........ , Μ brands

Σ eXP (b'X,mn)
m = 1

όπου:

Ρijn = η πιθανότητα να αγοράσει το άτομο ΐ τη μάρκα j στην η περίσταση 

αγοράς,

Xijn = επεξηγηματικές μεταβλητές για τη μάρκα j και τον καταναλωτή i 

στην η περίσταση αγοράς, με τις παραμέτρους απόκρισης b.

Ο Gupta προτείνει ότι ο ενδιάμεσος χρόνος μεταξύ των αγορών 

(Interpurchase Time Model) είναι κατανεμημένος με βάση την κατανομή Erlang- 

220 όπου ο μέσος αυτής της κατανομής είναι μια συνάρτηση επεξηγηματικών 

μεταβλητών. Έτσι ολόκληρη η κατανομή του χρόνου μεταξύ των αγορών 

αλλάζει από δεξιά σε αριστερά και αντίθετα εξαρτώμενος από μεταβλητές της 

αγοράς όπως η τιμή, οι προωθητικές ενέργειες που εφαρμόζονται καθώς επίσης 

και τα αποθέματα των νοικοκυριών. Επομένως το μοντέλο παίρνει τη μορφή 

fiw (0 = afwt exp(-aiwt) 

και

= exp(~c'Yiw )

20 Πολλές έρευνες χρησιμοποιούν την κατανομή Erlang-2, γιατί ο τύπος αυτής της κατανομής είναι 
μεγαλύτερος του μηδενός.
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όπου:

fiw(t) = η ένταση της πιθανότητας του χρόνου t μεταξύ των αγορών 

για τον καταναλωτή ί στην εβδομάδα w,

a™ = κλίμακα παραμέτρων της κατανομής Erlang-2 (μια εκθετική 

συνάρτηση χρησιμοποιείται στην τελευταία ισότητα για

εξασφαλίσει ότι το α* είναι πάντα θετικό), και

Yiw = σειρά (vector) από μεταβλητές οι οποίες μπορεί να

επηρεάσουν το μέσο χρονο, με παραμέτρους απόκρισης c.

Επειδή ο μέσος της κατανομής Erlang-2 δίνεται από το λόγο 2 / α1W,

προκύπτει οτι

meaninterpurchasetime = 2/a)w = 2exp(c'Yiw).

Για πολλές προϊοντικές κατηγορίες, η επιλογή ενός μοντέλου 

παλινδρόμησης δεν θα ήταν η ενδεδειγμένη γιατί υποθέτει ότι η εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι συνεχής. Αν η επιλογή της ποσότητας είναι διακριτή (discrete) 

(π.χ. 16, 32 ή 48 ουγκιές (οζ) αλεσμένου καφέ -ground coffee), μπορεί να 

υπάρξουν ισχυροί θόρυβοι (strong biases) αν χρησιμοποιηθεί η τυπική 

παλινδρόμηση.

Για τον παραπάνω λόγο, και αναπτύσσοντας μια διαδικασία χειρισμού της 

εξαρτημένης μεταβλητής, ο Gupta σχετικά με την επιλογή ποσότητας προτείνει 

το μοντέλο με την παρακάτω μορφή

pin <kV e*P (ί>.-Ρ'Ζ„) k = 1,
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και τελικά ισχύει

r(Q, =k)^P{Q„<k)-P(Qm <k-i).

Οι δύο παραπάνω εξισώσεις, δίνουν το μοντέλο της αγοραζόμενης 

ποσότητας, το οποίο ορίζεται ως ένα cumulative logit ή ως ένα ordered 

regression model.
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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

Το μοντέλο το οποίο οι Kumar και Leone προτείνουν για την διερεύνηση

της πρώτης πρότασης για την μάρκα Α στην εβδομάδα t είναι της μορφής

S ale s ,(Λ) = b0 + b] Pr( (Λ ) + b2F( (Λ ) + b2D, (Λ )

+ 4,[Pr,(/!)* F,(A)\

+ 45 [Ρ r, (Λ ) * Dr(A )]

+ D, (-4)]

+ 47 [Ρ r, (Λ ) * F,(A)* D ,(Α)]

+ *ι Pr, (Β )+ ..

+ 42) [ρr,(C) * F,(cy D,(C)]

t = 1,2,... ,60

όπου για παράδειγμα:

Prt(A) υποδηλώνει τη λιανική τιμή του καταστήματος για 

τη μάρκα Α στην εβδομάδα t,

Ft(A) υποδηλώνει το αν έγινε καταχώρηση σε έντυπο 

για τη μάρκα Α στην εβδομάδα t,

Dt(A) υποδηλώνει αν η μάρκα Α τοποθετήθηκε σε 

display στην εβδομάδα t,

Prt(A) χ Ft(A) υποδηλώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ τιμής και 

έντυπης καταχώρησης για τη μάρκα Α στην 

εβδομάδα t και
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Pn(C) x Ft(C) x Dt(C) υποδηλώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ τιμής, 

έντυπης καταχώρησης και τοποθέτησης σε display 

για τη μάρκα C στην εβδομάδα t.

Η παραπάνω εξίσωση επιτρέπει τη διερεύνηση της Ρι, γιατί περιλαμβάνει 

μεταβλητές που παρουσιάζουν το αποτέλεσμα των μεταβλητών προώθησης ενός 

καταστήματος για μια συγκεκριμένη μάρκα, στις πωλήσεις της μάρκας αυτής 

(π.χ. bi έως άτ). Επίσης, περιλαμβάνει μεταβλητές που παρουσιάζουν τις 

προωθητικές ενέργειες ενός καταστήματος για τις ανταγωνιστικές μάρκες (π.χ. be 

έως b2i). Οι εξισώσεις για τις μάρκες Β και C ορίζονται όμοια με αυτήν για τη 

μάρκα Α.

Τέλος, όσον αφορά στο μοντέλο σχετικά με την υποκατάσταση του 

καταστήματος (πρόταση Ρ2), τα εμπειρικά αποτελέσματα από τη διερεύνηση της 

Ρι εφαρμόστηκαν για τον προσδιορισμό των δυνητικών ανταγωνιστικών μαρκών 

στο μοντέλο αυτό. Η χρήση των πληροφοριών από τα μοντέλα υποκατάστασης 

της μάρκας, μειώνει τον αριθμό των μεταβλητών προς εκτίμηση διερευνώντας 

την Ρ2.
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