
    

 
 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών: 
Διερεύνηση Συμπεριφορικών Τάσεων στην Ελληνική Πραγματικότητα 

 
 
 
 
 
 
 
 
Επιβλέπων Καθηγητής: Ανδρονικίδης Ανδρέας, Λέκτορας 
 
 
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Δανιηλίδης Θεόδωρος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 



    

 

 

 

 

 

 

Στην ιδέα που λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης 

 

   

 

     & σε όλους όσους βοήθησαν... 



    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΣΥΝΟΨΗ………………………………………………………………………….   1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………………………..   2 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ…………………………………………………   5 

Προϊόν ………………………………………………………………………………  5 

Τιμή…………………………………………………………………………………  8 

Διανομή…………………………………………………………………………….. 10 

Προβολή……………………………………………………………………………. 12 

Προσωπικό…………………………………………………………………………. 15 

Φυσική Μαρτυρία…………………………………………………………………. 16 

Διαδικασίες………………………………………………………………………… 17 

Μάρκα (Brand)…………………………………………………………………….. 19 

Η Διαδικασία της Σηματοποίησης…………………………………………………. 22 

Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες – Μάρκες………………………………………….. 27 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ……………………………………………………………. 31 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ………………………………………………………... 35 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ…………………………………………………………………..36 

Δείγμα……………………………………………………………………………….36 

Όργανο μέτρησης…………………………………………………………………... 36 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ…………………….41 

Επεξεργασία…………………………………………………………………………41 

Κατασκευή του Ιεραρχικού Χάρτη Αξιών………………………………………….45 

Συζήτηση Αποτελεσμάτων………………………………………………………… 47 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………………………………………….. 51 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ……………………………………………………. 52 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΈΡΕΥΝΑ…………………55 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………………... 57 

Βιβλία………………………………………………………………………………. 57 

Άρθρα………………………………………………………………………………. 58 
Ηλεκτρονικές ιστοσελίδες…………………………………………………………. 60 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…………………………………………………………………….. 62



 

  1 

ΣΥΝΟΨΗ 
 Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να δώσει έναν επιπλέον 
προσανατολισμό σε ότι αφορά τη στρατηγική μάρκετινγκ για προϊόντα και 
υπηρεσίες αθλητικών ανωνύμων εταιριών. 

 Τα συγκεκριμένα μη-παραδοσιακά προϊόντα που αποτελούν τις 
επεκτάσεις μάρκας των αθλητικών ανωνύμων εταιριών, έχουν μεγάλη 
οικονομική σημασία για τους αθλητικούς συλλόγους του εξωτερικού. Στην 
Ελλάδα μόλις πρόσφατα έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται κυρίως από τις 
μεγάλες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες της χώρας.  
 Βάσει του παραπάνω σκοπού μελετήθηκε,  μέσα και από πρωτογενή 
έρευνα, η αγοραστική συμπεριφορά των νέων σε ηλικία, φιλάθλων –
καταναλωτών όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα..  
 Χρησιμοποιώντας τη θεωρία Μέσων – Σκοπού, ένα εργαλείο ποιοτικής 
έρευνας, επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός των προϊοντικών εκείνων 
χαρακτηριστικών, των επιπτώσεων, των τελικών αξιών καθώς επίσης και των 
συνδέσεων που υπάρχουν μεταξύ των τριών τελευταίων, που επηρεάζουν την 
αγοραστική συμπεριφορά των φιλάθλων –καταναλωτών.  
 Το όργανο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν συνεντεύξεις 
κλιμακωτής διαδικασίας κάτι που επιβάλλεται από τη θεωρία Μέσων –Σκοπού.  
 Η διπλωματική αυτή μελέτη χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη. Το πρώτο 
μέρος αφορά την εννοιολογική προσέγγιση των βασικότερων εννοιών που την 
απασχόλησαν όπως το «αθλητικό μάρκετινγκ» και η «μάρκα». Το δεύτερο 
μέρος αναφέρεται στην πρωτογενή έρευνα που διεξήχθη για τους σκοπούς 
αυτού του πονήματος.  
 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή ανέδειξαν την 
αίσθηση του να ανήκει κάποιος σε ένα κοινωνικό σύνολο, ως την κύρια αξία η 
οποία κινητοποιεί τον φίλαθλο-καταναλωτή σε ότι αφορά την αγοραστική 
συμπεριφορά  του. 
 Ωστόσο, η συζήτηση των αποτελεσμάτων δεν σταματά εκεί και τα 
συμπεράσματα που εξήχθησαν αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τους 
υπεύθυνους δραστηριοτήτων μάρκετινγκ των προϊόντων και υπηρεσιών των 
αθλητικών ανωνύμων εταιριών.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία ξεκινά με μια εννοιολογική 

προσέγγιση όσον αφορά το αθλητικό μάρκετινγκ.  

 Η προσέγγιση αυτή χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος 

αναφέρονται τα εφτά συστατικά του διευρυμένου μίγματος μάρκετινγκ και 

επιχειρείται η προσαρμογή τους στον αθλητικό τομέα.  

 Το μίγμα μάρκετινγκ (Sandhusen, 1993) είναι ο συνδυασμός εργαλείων 

του μάρκετινγκ που προσπαθεί να ελέγξει και να συντονίσει το στέλεχος 

μάρκετινγκ προκειμένου να αυξήσει τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. 

Αυτά τα εργαλεία (που συχνά αναφέρονται και σαν «τέσσερα p»  επειδή οι 

αντίστοιχες αγγλικές λέξεις αρχίζουν όλες από p είναι:  

1) το προϊόν (product) με όλες τις ιδιότητες του.  

2) Η τιμή (price) που θα πληρώσουν για ν’ αποκτήσουν το προϊόν.  

3) Ο τόπος (place) διάθεσης αυτού του προϊόντος στα μέλη της αγοράς –

στόχου, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων με τα οποία μπορεί να 

φτάσει εκεί.  

4) Τα προγράμματα προβολής (promotion) που θα χρησιμοποιηθούν για να 

πειστούν τα μέλη της αγοράς –στόχου ν’ αγοράσουν το προϊόν.  

Τα «τέσσερα p» πρωτοπαρουσιάστηκαν από τον McCarthy  το 1960.  

Ωστόσο, αυτό το μίγμα μάρκετινγκ θεωρήθηκε ανεπαρκές για τις 

υπηρεσίες από τους Booms και Bitner (1981) που πρότειναν την προσθήκη 

τριών «p» στο μίγμα μάρκετινγκ. Αυτά είναι: 

5) Το προσωπικό (personnel) και ιδιαίτερα το προσωπικό επαφής, οι 

άνθρωποι δηλαδή που αναλαμβάνουν να παρέχουν την υπηρεσία ή το 

προϊόν στον πελάτη.  

6) Η φυσική μαρτυρία (physical evidence), το περιβάλλον δηλαδή μέσα στο 

οποίο παρέχεται μια υπηρεσία ή ένα προϊόν.  

7) Οι διαδικασίες (procedures) με τις οποίες παρέχεται μια υπηρεσία ή ένα 

προϊόν στον πελάτη.  
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 Το διευρυμένο μίγμα μάρκετινγκ κρίθηκε καταλληλότερο για τις 

ανάγκες της παρούσας μελέτης καθώς αυτή αναφέρεται σε προϊόντα και 

υπηρεσίες αθλητικών ανωνύμων εταιριών.  

 Στο δεύτερο μέρος της εννοιολογικής αυτής προσέγγισης αναλύεται η 

μάρκα ως προϊόντικό χαρακτηριστικό, καθώς και η διαδικασία της 

σηματοποίησης.  

 Ταυτόχρονα, καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίο οι αθλητικές 

ανώνυμες εταιρίες επωφελούνται ή μπορούν να επωφεληθούν, της 

σηματοποίησης και γίνεται μια πρώτη αναφορά στην αξία της μάρκας (brand 

equity) καθώς και στις επεκτάσεις μάρκας σε σχέση πάντα με τις αθλητικές 

ανώνυμες εταιρίες. Τα δύο τελευταία στοιχεία είναι αυτά που απασχόλησαν 

άλλωστε και την παρούσα έρευνα.  

 Αφού δίνεται με αυτόν τον τρόπο στον αναγνώστη, μια γενική εικόνα σε 

ότι αφορά τις έννοιες που απασχολούν την έρευνα αυτή, στη συνέχεια 

αναφέρεται η υπόθεση εργασίας καθώς και ο σκοπός για τον οποίο διεξήχθη η 

έρευνα αυτή.  

 Οι επεκτάσεις μάρκας των ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών 

(Π.Α.Ε.) είναι αυτές που απασχόλησαν την συγκεκριμένη έρευνα και 

ειδικότερα τα είδη καθημερινής ένδυσης που φέρουν το σήμα των τελευταίων.  

 Σκοπός μας να αποκαλύψουμε τα προϊοντικά χαρακτηριστικά, που 

επηρεάζουν την απόφαση αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων καθώς και τις 

επιπτώσεις που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά αυτά και μετέπειτα τις 

τελικές αξίες οι οποίες βρίσκονται πίσω από μια τέτοια αγοραστική 

συμπεριφορά.  

 Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα αυτή ακολουθεί 

αμέσως μετά, και δίνεται το δείγμα των ερωτώμενων που συμμετείχαν στην 

έρευνα καθώς επίσης αναλύεται και το όργανο μέτρησης.  

 Συνεχίζοντας, γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων και 

καταγράφονται τα συμπεράσματα της έρευνάς.  

 Ακολουθούν οι διοικητικές υποδείξεις στις οποίες παρατίθενται 

προτάσεις για το πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρακτικά από τους 
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υπεύθυνους δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και όχι μόνο, τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την έρευνά αυτή.  

 Τέλος, συζητούνται οι περιορισμοί της μελέτης αυτής και προτείνονται 

θέματα για περαιτέρω έρευνα και προβληματισμό.  
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Προϊόν 
 Προϊόν κατά τον Kotler (2000: 803) «είναι οτιδήποτε μπορεί να 

προσφερθεί σε μια αγορά για να ικανοποιήσει μια επιθυμία ή ανάγκη». Για τον 

Γούναρη (2003), προϊόν αποκαλείται το χειροπιαστό αποτέλεσμα μιας 

παραγωγικής διαδικασίας το οποίο εμπεριέχει κάποια προστιθέμενη αξία, ενώ 

ο Sandhusen (1993) το ορίζει ως οτιδήποτε προσφέρεται στην αγορά για 

παρατήρηση, χρήση ή κατανάλωση και μπορεί να ικανοποιήσει κάποιες 

ανάγκες.  

 Αθλητικό προϊόν κατά τον Shank (2005) είναι το αγαθό ή η υπηρεσία ή 

ο συνδυασμός και των δύο που έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει ωφέλεια σε 

έναν θεατή ή συμμετέχοντα ή χορηγό ενός σπορ. 

 Το αθλητικό προϊόν ή υπηρεσία σαν έννοια είναι πολύ ευρεία. Ένας 

αγώνας ποδοσφαίρου είναι από μόνος του ένα αθλητικό προϊόν. Χιλιάδες 

φίλαθλοι πληρώνουν εισιτήριο για να τον παρακολουθήσουν από κοντά. 

Πολλαπλάσιος αριθμός κάθεται αναπαυτικά στον καναπέ του και τον 

παρακολουθεί από την τηλεόραση. Ψυχαγωγία, συγκίνηση, διασκέδαση είναι 

κάποιες από τις ωφέλειες του εν λόγω προϊόντος του οποίου τη χρησιμότητα τη 

λαμβάνει κάθε ένας από τους θεατές του αγώνα υποκειμενικά σε ότι αφορά το 

βαθμό και την ένταση του συναισθήματος.   

 Εξάλλου, η έννοια αθλητικό προϊόν περιλαμβάνει τον αθλητισμό στο 

σύνολό του, δηλαδή την ομάδα, το γήπεδο, το πρόγραμμα άθλησης, το 

αθλητικό γεγονός – αγώνα και το θέμα που προκύπτει (Ασημακόπουλος , 

1997).  

 Διαχωρίζεται λοιπόν, ως ένα βαθμό το καθαρά αθλητικό προϊόν, όπως 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα αθλητικό γεγονός το οποίο κάποιος δαπανά 

χρηματικό εισόδημα, προκειμένου να παρακολουθήσει, από τα διάφορα 

προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία συνδέουν ή προσπαθούν να συνδέσουν με 

τον αθλητισμό οι αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, πολλές φορές σε συνεργασία 
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με άλλες μη σχετιζόμενες άμεσα με τον κόσμο των σπορ, επιχειρήσεις (βλέπε 

για παράδειγμα οινοπνευματώδη ποτά με την επωνυμία αθλητικών ομάδων). 

 Ο Ασημακόπουλος, (1997: 135) γράφει ότι «το αθλητικό μάρκετινγκ 

έχει αναπτύξει δύο κύριες κατευθύνσεις α) το μάρκετινγκ του αθλητικού 

‘προϊόντος’  κατ’ ευθείαν προς τους καταναλωτές του αθλητισμού και β) το 

μάρκετινγκ άλλων βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών μέσα από την αθλητική χορηγία». Έχουμε έτσι, (α) το αθλητικό 

προϊόν - θέαμα και (β) διάφορα βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά και 

υπηρεσίες που ‘βαπτίζονται’ κατά κάποιο τρόπο αθλητικά αφού πωλούνται 

από αθλητικές ανώνυμες εταιρίες. 

 
Σχήμα 1, Τρία επίπεδα προϊόντος 

Πηγή: Kotler, P., and Armstrong, G.,(1999), Principles of Marketing, Prentice Hall. 

 

 

 Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1, σύμφωνα με τους Kotler και 

Armstrong (1999) υπάρχουν τρία επίπεδα προϊόντος, το βασικό προϊόν, το 

προσδοκώμενο και το επαυξημένο. Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στο κύριο 

πλεονέκτημα που προσφέρει ένα προϊόν, το δεύτερο επίπεδο στο σύνολο των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος όπως η μάρκα ή η ποιότητα ενώ το τρίτο 

επίπεδο αναφέρεται στα επιπλέον των προσδοκιών του καταναλωτή, 

χαρακτηριστικά του προϊόντος.  

Το (α) αθλητικό προϊόν - θέαμα αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο 

προϊόντος, ενώ το (β) λοιπά βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά και 

υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται αθλητικά, στα άλλα δυο επίπεδα προϊόντος.  

Επαυξημένο 
 
 
 
 
 
 
 

Προσδοκώμενο 
 
 
 
 
 

Βασικό 
προΙόν 
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Το δεύτερο κομμάτι του αθλητικού μάρκετινγκ, όπως το ορίζει ο 

Ασημακόπουλος (1997), είναι αυτό το οποίο θα απασχολήσει το πόνημα αυτό. 

 Είναι γνωστό ότι τα πιο αναπτυγμένα διεθνώς σπορ διεξάγονται  βάσει 

επαγγελματικών πρωταθλημάτων είτε εθνικών, είτε διεθνών στα οποία 

μετέχουν ομάδες – εταιρείες και ειδικότερα αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Για 

παράδειγμα, στην Ελλάδα όπου τα πιο δημοφιλή αθλήματα είναι το 

ποδόσφαιρο και η καλαθοσφαίριση, διεξάγονται επαγγελματικά 

πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ αντίστοιχα. Οι ομάδες που μετέχουν 

είναι ταυτόχρονα  ποδοσφαιρικές ή καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. 

 Οι επιχειρήσεις αυτές, πέρα από εγκαταστάσεις γηπέδων, αθλητές, 

προπονητές και οτιδήποτε άλλο καθαρά αθλητικό διαθέτουν επίσης επίσημα 

εμπορικά καταστήματα είτε συμβατικά, π.χ. μπουτίκ, είτε ηλεκτρονικά, π.χ.  

επίσημες ιστοσελίδες ομάδων. Αρκεί να αναζητήσει κανείς τις τελευταίες στο 

διαδίκτυο, (π.χ. www.realMadrid.com, 2008˙ www.chelseafc.com, 2008), ώστε 

να διαπιστώσει τι νοούνται βιομηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα και 

υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται ως αθλητικά. 

 Για παράδειγμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, μπρελόκ και κάθε είδους 

αξεσουάρ, ακόμα και τάβλι ή είδη κουζίνας με τα διακριτικά της ομάδας 

μπορεί κανείς να αγοράσει από τα εν λόγω καταστήματα. 

 Οι φανέλες της ομάδας είναι από τα πιο δημοφιλή προϊόντα αυτής της 

κατηγορίας. Το προϊόν αυτό σχετίζεται άμεσα με το αθλητικό γεγονός σε 

σχέση με άλλα όπως είναι  τα κινητά τηλέφωνα με τα διακριτικά της ομάδας 

και τα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας με την επωνυμία της ομάδας. 

 Εστιατόρια, καφετερίες και γυμναστήρια που βρίσκονται συνήθως μέσα 

ή περιφερειακά των εγκαταστάσεων των γηπέδων μιας ομάδας και ανήκουν σε 

αυτή, έχοντας φυσικά και την επωνυμία της, είναι κάποιες από τις επιπλέον 

παροχές των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών που απευθύνονται στους φίλους 

της ομάδος.  

 Ακόμα, μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν δικά τους τηλεοπτικά 

κανάλια που παρουσιάζουν ως επί το πλείστον τις αθλητικές δραστηριότητες 

των ομάδων τους. Βέβαια, τα κανάλια αυτά είναι κυρίως συνδρομητικά. 
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 Η λίστα αυτών των προϊόντων είναι πραγματικά μεγάλη και γι’ αυτό θα 

αναφέρουμε ως τελευταίο παράδειγμα ένα από τα πιο αξιοπερίεργα όπως είναι 

η τέλεση γάμου με την αθλητική περιβολή ποδοσφαιρικής ομάδος στον 

αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, συγκεκριμένα της αγγλικής Manchester United! 

(http://www.manchesterunitedmuseumguide.co.uk/[15 Ιουλίου 2008]) 

 

Τιμή 
 Ένα από τα τέσσερα συστατικά στοιχεία του πακέτου προσφοράς του 

μάρκετινγκ είναι η τιμή η οποία ορίζεται ως η ανταλλακτική αξία του 

προϊόντος, όπως την εκτιμούν τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής. 

(Sandhusen, 1993). 

 Όπως  αναφέρει και ο Shank (2005) η τιμή είναι ένας απλός τρόπος να 

ποσοτικοποιούμε την  αξία των προϊόντων που ανταλλάσσονται. 

 Παρακάτω, εξετάζεται το συστατικό στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ 

– τιμή – σε σχέση με το αθλητικό προϊόν. 

 Ο Ασημακόπουλος (1997) ταυτίζει την τιμή με την τιμή του εισιτηρίου 

για την παρακολούθηση ενός αθλητικού γεγονότος και τη θεωρεί ως 

ευμετάβλητη, διότι αλλάζει εύκολα και ομοίως εύκολα αλλάζει τη ζήτηση του 

προϊόντος καθώς και την εικόνα του. Τη συνδέει επίσης και αυτός με την αξία 

του θεάματος και θεωρεί ότι προσδιορίζεται από τα παρακάτω στοιχεία 

επιρροής: 

α) ανάλυση εσόδων και εξόδων του οργανισμού 

β) ζήτηση και προσφορά αθλητικού θεάματος 

γ) τιμές του ανταγωνισμού 

δ) πολιτική του οργανισμού για το επιδιωκόμενο κέρδος. 

 Όσον αφορά την τιμή των εισιτηρίων για αθλητικά γεγονότα υπάρχει 

μια διαφοροποίηση τιμών, βάσει πολλών παραγόντων, οι κυριότεροι  των 

οποίων είναι οι εξής: 

• Η ζήτηση. Εάν το αθλητικό γεγονός προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών 

ανθρώπων, τότε η τιμή του εισιτηρίου θα είναι ανάλογα αυξημένη. 
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• Η ποσότητα. Υπάρχουν εισιτήρια για συνδυασμό αγώνων ή αθλητικών 

γεγονότων (π.χ. τα εισιτήρια διαρκείας που επιτρέπουν στον κάτοχο να 

παρακολουθήσει τα εντός έδρας ματς της αγαπημένης του ομάδας για μια 

αθλητική σαιζόν). Οι τιμές σε τέτοιου είδους εισιτήρια είναι συνήθως 

μειωμένες. 

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι θέσεις κοντά στον αγωνιστικό χώρο ή σε 

κερκίδες με στέγαστρο και καλή θέα του αγωνιστικού χώρου είναι πάντα 

πιο ακριβές. Ακόμα, υπάρχουν και ειδικά διαμορφωμένες σουίτες σε 

πολλά αθλητικά γήπεδα όπου παρέχονται ανάλογες ανέσεις με το 

αντίστοιχο πάντα αντίτιμο. 

• Εποχιακές προσφορές:  Για παράδειγμα, όταν τελειώνει μια 

ποδοσφαιρική σαιζόν είθισται πολλές ομάδες να κυκλοφορούν τα 

εισιτήρια διαρκείας της νέας περιόδου σε χαμηλότερες τιμές από αυτές 

που θα ισχύουν με την έναρξη της νέας σαιζόν.  

• Αφοσίωση. Ειδικές τιμές σε συνδυασμό με διάφορα προνόμια 

συνηθίζεται να παρέχονται σαν ανταμοιβή σε αυτούς που είναι πιστοί 

«πελάτες».  Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας ή οι τακτικοί πελάτες των 

επίσημων καταστημάτων των ομάδων καθώς   και αυτοί που εγγράφονται 

ως μέλη του συλλόγου ανταμείβονται με φθηνότερες τιμές, ειδικές 

προσφορές και άλλα προνόμια. 

Ακόμη, σε ότι αφορά το αθλητικό προϊόν και το τίμημα που 

καταβάλλεται από τα Μ.Μ.Ε. για την απόκτηση τηλεοπτικών  δικαιωμάτων 

συνήθως προσδιοριστικός παράγοντας είναι η ζήτηση που υπάρχει από το ευρύ 

κοινό για την παρακολούθησή του. Έτσι, διαφορετικό τίμημα καταβάλλεται 

για την αναμετάδοση μίας διεθνούς συνάντησης στίβου και διαφορετικό για 

την αναμετάδοση των Ολυμπιακών Αγώνων. 

 Έπειτα, υπάρχει και η τιμολογιακή πολιτική σε ότι αφορά τα λεγόμενα 

εμπορικά είδη των αθλητικών ανωνύμων εταιριών. Στις τιμές αυτών των 

αγαθών και υπηρεσιών σημαίνοντα ρόλο έχει η αντιλαμβανόμενη αξία καθώς 

όπως αναφέρει ο Kotler (2000) όλο και περισσότερες εταιρείες θεωρούν ότι 
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κλειδί για την τιμολόγηση είναι η αξία την οποία αντιλαμβάνεται ο αγοραστής 

ότι έχει ένα προϊόν και όχι το πόσο κοστίζει στον εκάστοτε προμηθευτή. 

  

Διανομή 
 Οι Stern και El -Ansary (1996) ορίζουν τα κανάλια διανομής ως σύνολα 

αλληλεξαρτώμενων οργανισμών που συμμετέχουν στη διαδικασία του να γίνει 

ένα προϊόν ή μια υπηρεσία διαθέσιμη για χρήση ή κατανάλωση. 

 Ο Sandhusen (1993) δίνει μια αναλυτική ερμηνεία του όρου φυσική 

διανομή περιγράφοντας την ως το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με την αποτελεσματική και επικερδή διακίνηση των πρώτων υλών 

και των τελικών προϊόντων από τα σημεία παραγωγής στα σημεία χρήσης για 

την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και συμπληρώνει ότι 

περιλαμβάνει τις μεθόδους μεταφοράς που χρησιμοποιούνται, τα επίπεδα των 

αποθεμάτων, τον εξοπλισμό της αποθήκευσης των εμπορευμάτων, τις θέσεις 

των εγκαταστάσεων και των αποθηκών και άλλα ενδιάμεσα στοιχεία του 

δικτύου. 

 Σε ότι αφορά το αθλητικό προϊόν ο Ασημακόπουλος  (1997: 140) 

υποστηρίζει ότι «φυσική διανομή δεν υπάρχει στο αθλητικό προϊόν.  Αυτό 

διανέμεται και καταναλώνεται εκεί που παράγεται, δηλαδή στους αθλητικούς 

χώρους, την ημέρα και ώρα που διεξάγεται το αθλητικό γεγονός». Θεωρεί 

δηλαδή ότι διανομή στον αθλητισμό, εννοούμε τη συνολική εικόνα των 

εγκαταστάσεων των γηπέδων, τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί κλπ. 

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν να αναφερθούν σαν 

στοιχεία δύο ξεχωριστών συστατικών του μίγματος μάρκετινγκ της «φυσικής 

μαρτυρίας» και του «Προσωπικού». 

 Παραμένοντας όμως στο συστατικό του μίγματος μάρκετινγκ, διανομή, 

ο Shank (2005) αναφέρει ότι για τα αθλητικά γεγονότα υπάρχει ένα άμεσο 

κανάλι διανομής. Ο φίλαθλος-θεατής «καταναλώνει» το προϊόν-θέαμα στο 

γήπεδο, την ώρα που παράγεται. Παρόλα αυτά, οι  θέσεις ενός γηπέδου μπορεί 

να μην επαρκούν για όλους όσους θέλουν να απολαύσουν το αθλητικό θέαμα 

από κοντά και αυτός είναι και ένας λόγος που άλλα κανάλια διανομής όπως η 
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τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το διαδίκτυο χρησιμοποιούνται για να φέρουν το 

προϊόν-θέαμα κοντά στον φίλαθλο-καταναλωτή. 

 Επίσης, αξίζει να σημειωθεί η ύπαρξη συνδρομητικών τηλεοπτικών 

καναλιών που ανήκουν σε ισχυρούς αθλητικούς συλλόγους (π.χ. 

BarcelonaTV,Ισπανία 2008˙ ChelseaTV,Αγγλία 2008˙ κ.ά.) και μεταφέρουν το 

αθλητικό προϊόν-θέαμα σε κάθε γωνιά του κόσμου που υπάρχει φίλος της 

ομάδας. 

 Σε ότι αφορά πάλι τα αθλητικά προϊόντα γενικά, τα στελέχη μάρκετινγκ 

έχουν τεράστιες προκλήσεις να αντιμετωπίσουν. Η παγκοσμιοποίηση έχει 

ανοίξει διάπλατα τις πόρτες μεγάλων αλλά μακρινών αγορών στις οποίες τα 

αθλητικά προϊόντα, όπως και τα υπόλοιπα, πρέπει να φτάσουν με το 

φθηνότερο δυνατό κόστος. Οι ισχυρές αθλητικές ανώνυμες εταιρείες έχουν 

γίνει πλέον πασίγνωστες στα πέρατα του κόσμου ξεπερνώντας τα εθνικά 

σύνορα. Σε αυτό, βέβαια, έχει «βάλει το χεράκι του» και ένα άλλο συστατικό 

στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ, η προώθηση, αλλά αυτό θα εξεταστεί 

παρακάτω. 

 Επίσημα εμπορικά καταστήματα μεγάλων αθλητικών ανώνυμων 

εταιριών – ομάδων ανοίγουν σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Αλλά και όπου 

δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη, τα προϊόντα που φέρουν τα διακριτικά 

μεγάλων συλλόγων κοσμούν τα ράφια των περισσότερων αθλητικών 

καταστημάτων.  

 Ωστόσο, το μέλλον φαίνεται να ανήκει στο διαδίκτυο και οι ισχυροί, και 

όχι μόνο, αθλητικοί σύλλογοι δείχνουν να το έχουν αντιληφθεί. Έτσι, έχουν 

μετατρέψει τις επίσημες ιστοσελίδες σε ένα τεράστιο ηλεκτρονικό κατάστημα 

που κανείς έχει τη δυνατότητα να αγοράσει από εισιτήρια και φανέλες της 

αγαπημένης του ομάδας μέχρι πρόγραμμα και συμβουλές για καλύτερη 

οργάνωση αθλητικής ομάδας (βλ. www.manutd.com, 2008). Χαρακτηριστικά 

είναι τα λόγια των Ισπανών Flavian  και Guinaliu (2005), όπου αναφέρουν ότι 

ένα μεγάλο κομμάτι της κερδοφορίας αυτών των εταιριών εξαρτάται από την 

επιτυχία των καναλιών διανομής τους. Αναφέρουν επίσης ότι υπάρχει η 

πρόκληση της πολύ ευρείας γεωγραφικά αγοράς και της ύπαρξης φιλάθλων-
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καταναλωτών σε απομακρυσμένα και μακρινά μέρη, γεγονός που οδηγεί τους 

αθλητικούς συλλόγους στη χρήση άμεσων καναλιών όπως το διαδίκτυο, 

προκειμένου να φτάσουν τα προϊόντα τους παντού, γρήγορα και με 

χαμηλότερο κόστος από αυτό των παραδοσιακών καναλιών διανομής. 

 Οι  Beech, Chadwick και Tapp (2000) αναφέρουν ότι οι ποδοσφαιρικές 

ομάδες και γενικά ο αθλητικός τομέας μαζί με αυτόν της διασκέδασης είναι 

από τους πρώτους τομείς της οικονομίας που φάνηκαν να εκμεταλλεύονται 

γρήγορα το διαδίκτυο και η εκμετάλλευση αυτή δεν αφορά μόνο το κομμάτι 

της διανομής αλλά και της προώθησης του προϊόντος, κάτι που θα εξεταστεί 

αμέσως παρακάτω. 

 

Προβολή 

 Σύμφωνα με τον Sandhusen (1993: 503) προβολή είναι «η επικοινωνία 

των πληροφοριών από έναν πωλητή με σκοπό να επηρεάσει τη στάση και τη 

συμπεριφορά των υποψήφιων αγοραστών». 

 Ο Γούναρης (2003) απαριθμεί τα βασικά συστατικά του επικοινωνιακού 

μίγματος ως εξής: προσωπική πώληση, διαφήμιση, ενέργειες προώθησης των 

πωλήσεων,  άμεσο μάρκετινγκ και  δημοσιότητα – δημόσιες σχέσεις.  Ακόμα, 

προσθέτει ένα ακόμη όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών, την προσωπική 

επικοινωνία με το προσωπικό επαφής. 

 Ο Ασημακόπουλος (1997: 140) υποστηρίζει ότι η επικοινωνία με το 

αθλητικό κοινό γίνεται με τους εξής τρόπους: 

• Διαφήμιση 

• Δημόσιες σχέσεις και δημοσιότητα 

• Προσωπική πώληση 

• Προωθητικές πωλήσεις (π.χ. προσφορές) που χρησιμοποιούνται για να     

ανεβάσουν  το ενδιαφέρον κατά χρονικές περιόδους. 

 Ο Shank (2005) προσθέτει στα παραπάνω τη χορηγία και την αναλύει 

ως επένδυση σε μια αθλητική οντότητα (αθλητή, πρωτάθλημα, ομάδα, γεγονός 

κλπ.) προκειμένου να στηρίξει τους γενικούς σκοπούς του οργανισμού-
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χορηγού, τους στόχους του τμήματος μάρκετινγκ και πιο συγκεκριμένα του 

προωθητικούς σκοπούς. 

 Στον αθλητικό τομέα, εξετάζοντας πρώτα τη διαφήμιση του αθλητικού 

«προϊόντος», δηλαδή του αθλητικού θεάματος,  παρατηρούμε μια πληθώρα 

μέσων όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες, το διαδίκτυο, τα 

οποία χρησιμοποιούνται είτε για την προσέλκυση μεγαλύτερου κοινού σε ένα 

αθλητικό γεγονός είτε για την προπώληση των εισιτηρίων διαρκείας. 

 Ακόμη, προώθηση διαφημιστική για εισιτήρια διαρκείας μπορεί να γίνει 

και με αποστολή διαφημιστικού μηνύματος είτε ηλεκτρονικά, δηλαδή με e-

mail, είτε μέσω απλού μηνύματος σε κινητό. Άλλωστε οι περισσότερες ομάδες 

αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει το μάρκετινγκ σήμερα και οι σύλλογοι 

έχουν καταλάβει ότι για να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο, από 

οικονομικής  και όχι μόνο, πλευράς τη δυναμική και το έρεισμα που έχουν στο 

φίλαθλο κοινό οφείλουν να γνωρίζουν ποιο είναι το κοινό  αυτό. Η δημιουργία 

δηλαδή, μιας βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των πιστών οπαδών αλλά και 

των απλών φιλάθλων που θα βρεθούν κοντά στην ομάδα έστω και για λίγο, 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή άμεσων προωθητικών 

ενεργειών, όχι μόνο για το αθλητικό καθαρά κομμάτι αλλά και για την 

προώθηση των εμπορικών προϊόντων των αθλητικών ανωνύμων εταιριών. 

 Η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών στον κάθε σύλλογο γίνεται με 

διαφορετικό τρόπο από ομάδα σε ομάδα και τα μέλη έχουν αναλόγως 

διαφορετικά  δικαιώματα και υποχρεώσεις. Έτσι, για παράδειγμα, η 

ποδοσφαιρική ομάδα της Barcelona έχει διοίκηση την οποία εκλέγουν τα 

δεκάδες χιλιάδες μέλη της ενώ σε άλλους συλλόγους ο μεγαλομέτοχος είναι 

αυτός που αποφασίζει για τη διοίκηση της ποδοσφαιρικής ομάδας. 

 Μολαταύτα, και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ένα “target group” στο 

οποίο απευθύνονται οι προωθητικές ενέργειες της κάθε ομάδας χωρίς να 

παραβλέπουμε ότι το group αυτό κάθε σύλλογος προσπαθεί να το διευρύνει. 

Για αυτό το τελευταίο, βέβαια, δεν αρκεί μόνο μια προωθητική προσπάθεια 

λόγω της φύσης του αθλητισμού. Οι επιτυχίες της κάθε ομάδας, η γεωγραφική 

της θέση σχετικά με τον πληθυσμό ή τον ανταγωνισμό που έχει στην περιοχή 
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της καθώς και άλλα στοιχεία επηρεάζουν την προσέλκυση νέων φιλάθλων-

καταναλωτών. 

 Άλλωστε, όπως γράφουν και ο Tapp και Clowes (2000) ο φίλαθλος-

καταναλωτής πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μοναδικό φαινόμενο και όχι σαν 

καταναλωτής ενός κλασσικού τομέα του εμπορίου. Στο ίδιο άρθρο, τονίζεται 

επίσης η μεγάλη αφοσίωση των φιλάθλων, ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου, στην 

ομάδα που υποστηρίζουν και κατά συνέπεια και στα προϊόντα αυτής, σε σχέση 

με την αφοσίωση που υπάρχει από καταναλωτές σε άλλους τομείς του 

εμπορίου. 

 Οπότε, οι σύλλογοι πέρα από τη διαφήμιση που κάνουν μέσω των 

καναλιών επικοινωνίας που προαναφέρθηκαν, σχετικά με τα εισιτήρια αλλά 

και με τα υπόλοιπα εμπορικά προϊόντα τους, προσφεύγουν πολλές φορές και 

σε προωθητικές πωλήσεις. Για παράδειγμα, η διάθεση μίνι-εισιτηρίων 

διαρκείας στα μισά της ποδοσφαιρικής σαιζόν με μειωμένες τιμές, προσφορές 

δωρεάν εισιτηρίων με κάθε νέα σύνδεση στο πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας 

της ομάδας και άλλες τέτοιες προωθητικές ενέργειες κάνουν πιο προσιτά τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες ενός συλλόγου. 

 Ακόμη, υπάρχει η προσωπική πώληση, όπως για παράδειγμα  η δια 

τηλεφώνου προσπάθεια εγγραφής νέων μελών, από ποδοσφαιρικούς 

συλλόγους οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τη βάση δεδομένων που έχουν 

δημιουργήσει προσπαθούν να προσελκύσουν  περισσότερους φιλάθλους της 

ομάδος όλο και πιο κοντά της για ευνόητους  λόγους. 

 Έπειτα, οι δημόσιες σχέσεις και η δημοσιότητα που έχει η κάθε 

αθλητική ομάδα αποτελεί σημαντική προωθητική ενέργεια. Η δημοσιότητα 

που ουσιαστικά  δεν απαιτεί οικονομικό κόστος καθορίζεται από  διάφορους 

παράγοντες όπως η δυναμική του συλλόγου, του κόσμου του καθώς και από τη 

προσωπικότητα των παικτών και του προπονητή της όπως φυσικά και των 

ατόμων που απαρτίζουν τη διοίκησή αυτής. Στα πλαίσια αυτά, πολλές φορές οι 

ομάδες κάνουν μεταγραφές παικτών που έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα στο 

ευρύ φίλαθλο κοινό και ξοδεύουν τεράστια ποσά αν και καθαρά αγωνιστικά 

δεν είναι σίγουρο ότι θα αποδώσουν τα αναμενόμενα. Ωστόσο, η εμπορική 



 

  15 

εκμετάλλευση του ονόματός των νεαποκτηθέντων, εάν γίνει σωστά από την 

ομάδα, θα φέρει στα ταμεία της πολύ περισσότερα χρήματα από όσα ξόδεψε 

για την απόκτησή τους (π.χ. μεταγραφή Becham στη Real Madrid). 

 Εξάλλου, υπάρχουν και οι εμπορικές συμφωνίες αθλητικών ομάδων με    

εμπορικές εταιρείες που αναζητούν μέσω των ομάδων, μια καινούργια αγορά 

για να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.  Αυτή η αγορά είναι  

οι φίλαθλοι και οπαδοί της εκάστοτε ομάδας της οποίας τη χορηγία 

αναλαμβάνει η εταιρεία-χορηγός. Βέβαια, τα οφέλη είναι μεγάλα και για την 

ομάδα. Για παράδειγμα η συμφωνία της Manchester United με γνωστή 

εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Τα οφέλη για τη Manchester, πέρα από τα άμεσα 

οικονομικά, είναι ότι προωθεί περαιτέρω τα εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες 

της μεγαλώνοντας τη γκάμα αυτών ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν ειδικές 

προσφορές και προνόμια μόνο για τους φιλάθλους - καταναλωτές της 

Manchester που θα προτιμήσουν τα προγράμματα σύνδεσης της 

συγκεκριμένης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.  

 Έχοντας αναφέρει τα τέσσερα βασικά συστατικά του μίγματος 

μάρκετινγκ, θα αποτελούσε αμέλεια να μην αναφερθούν  τρία ακόμα 

συστατικά που ανήκουν στο μίγμα μάρκετινγκ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

υπηρεσίες. 

 

Προσωπικό 
 Ένα από αυτά είναι το προσωπικό, ειδικά εκείνο που έχει άμεση επαφή 

με τον πελάτη-καταναλωτή. Το προσωπικό επαφής λοιπόν, όπως συνηθίζεται 

να λέγεται (Γούναρης, 2003) απασχολείται στο ορατό μέρος, προκειμένου να 

παρασχεθεί και να καταναλωθεί η υπηρεσία στον πελάτη και ως εκ τούτου 

διαμορφώνει και επηρεάζει το αποτέλεσμα της εξυπηρέτησης που 

αντιλαμβάνεται ο τελευταίος. 

 Σύμφωνα με τον Shank (2005) το προσωπικό παίζει σημαντικό ρόλο 

στην εικόνα που δείχνει μια εταιρία προς τα έξω με δύο τρόπους.  Ο ένας είναι 

η φυσική εμφάνιση και ο δεύτερος η εξυπηρέτηση που προσφέρει το 

προσωπικό στον πελάτη. 
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 Στο αθλητικό «προϊόν» ως προσωπικό θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν κατά μία έννοια και οι αθλητές και προπονητές της ομάδας 

καθώς αυτοί είναι που προσφέρουν το θέαμα ή την ψυχαγωγία στον πελάτη-

φίλαθλο που παρακολουθεί ένα αθλητικό γεγονός. 

 Εάν, ωστόσο αναφερθούμε στα εμπορικά προϊόντα των αθλητικών 

ανωνύμων εταιριών τότε ισχύει ότι και στα εμπορικά καταστήματα με 

ελάχιστες αποκλίσεις. 

 

Φυσική Μαρτυρία 
 Ένα άλλο συστατικό του μίγματος μάρκετινγκ για υπηρεσίες είναι η 

φυσική μαρτυρία. Ο Ασημακόπουλος (1997) υποστηρίζει ότι στο αθλητικό 

«προϊόν» φυσική διανομή δεν υπάρχει λόγω του ότι το προϊόν-θέαμα 

διανέμεται και καταναλώνεται εκεί που παράγεται,  δηλαδή στο γήπεδο. 

Οπότε, συμπληρώνει ότι η «εικόνα» των αθλητικών εγκαταστάσεων, η 

τοποθεσία όπου βρίσκονται, η προσβασιμότητα σε αυτήν καθώς και η 

αισθητική του όλου χώρου, έχουν τη σημασία τους για το πελάτη-φίλαθλο.  

 Πέρα όμως από το φυσικό περιβάλλον υπάρχει και το ηλεκτρονικό 

περιβάλλον καθώς η διαμόρφωση της επίσημης ιστοσελίδας ενός αθλητικού 

συλλόγου μαρτυρά πολλά για την οργάνωσή του, ενώ ανάλογα με το πόσο 

ευκολόχρηστη και καλαίσθητη είναι, μπορεί να προσελκύσει νέους χρήστες-

καταναλωτές. 

 Το ηλεκτρονικό περιβάλλον, όπως και το φυσικό, μέσα στο οποίο η 

εταιρεία παρέχει τα προϊόντα και υπηρεσίες της αποτελεί στην ουσία τον 

καθρέφτη της και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένο. 

 Στο άρθρο τους για την Μanchester City οι Enderson και Millington 

(2008) αναφέρονται σε μια άλλη διάσταση του συστατικού αυτού του μίγματος 

μάρκετινγκ.  Η τοποθεσία στην οποία έχει χτιστεί το γήπεδο ενός αθλητικού 

συλλόγου αποκτά για τους οπαδούς και φίλους του συγκεκριμένου συλλόγου 

ξεχωριστή σημασία. Μια πιθανή μετακίνηση της ομάδας σε νέο γήπεδο σε 

διαφορετική τοποθεσία από την αρχική μπορεί να προκαλέσει  ψυχολογικό σοκ 

στους πιστούς φίλους της ομάδας που πολλές φορές συνδέουν την ομάδα με 
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την έδρα του γηπέδου που την φιλοξενεί. Οι αντιδράσεις σε μια τέτοια 

ενέργεια ποικίλλουν αλλά σημασία έχει  ότι το περιβάλλον ή ο χώρος στον 

οποίο εδρεύει μια αθλητική  ανώνυμη εταιρεία – όχι το που έχει τα γραφεία 

της, αν και αυτό ακόμα έχει τη σημασία του – παίζει σημαντικό ρόλο ως 

ξεχωριστό συστατικό του μίγματος μάρκετινγκ. 

 Ακόμη, στα επίσημα εμπορικά καταστήματα μιας αθλητικής ανώνυμης     

εταιρίας, πέρα από  τα προαναφερθέντα στοιχεία, όπως η εύκολη πρόσβαση, η 

καλαίσθητη διακόσμηση και η περιοχή συνήθως κοντά ή μέσα στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις που φιλοξενούν το σύλλογο, σημαίνοντα ρόλο παίζει ο βαθμός 

και ο τρόπος με τον οποίο το όλο περιβάλλον του καταστήματος «συνδέεται» 

με την ομάδα. Πιο σωστά, η εικόνα ενός τέτοιου καταστήματος δημιουργείται 

έτσι ώστε να φέρει στο μυαλό του κάθε επισκέπτη φιλάθλου το μεγαλείο του 

συλλόγου που υποστηρίζει ή σε κάθε περίπτωση να αποπνέει τα 

χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας, για ευνόητους λόγους. 

 

Διαδικασίες 
 Τέλος, οι διαδικασίες που ακολουθούνται με σκοπό την εξυπηρέτηση 

του πελάτη αποτελούν και αυτές συστατικό του μίγματος μάρκετινγκ. Ο 

Γούναρης (2003) αναφέρει ότι το μάρκετινγκ πρέπει να συμμετέχει στις 

αποφάσεις περί διαδικασιών εξυπηρέτησης, καθώς λόγω αδιαιρετότητας των 

υπηρεσιών, η παραγωγή και κατανάλωση γίνεται ταυτόχρονα και έτσι οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται για τις διαδικασίες εξυπηρέτησης δεν πρέπει να 

αγνοούν τα θέματα που αφορούν την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση. 

 Για να αποδοθεί καλύτερα η έννοια των διαδικασιών, ειδικά στον τομέα 

του αθλητισμού, αρκεί να σκεφτεί κανείς  μια Π.Α.Ε. που διαθέτει τα εισιτήριά 

της από τα επίσημα εμπορικά καταστήματά της. Αυτομάτως προσελκύει κόσμο 

στα καταστήματά της που διαφορετικά ίσως να μην επιχειρούσε να τα 

επισκεφτεί. 

 Η δωρεάν διάθεση περιοδικού της Π.Α.Ε. με διάφορα θέματα σχετικά 

με τον σύλλογο, με την είσοδο κάθε φιλάθλου στο γήπεδο πριν από κάθε 
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αγώνα είναι ένα άλλο παράδειγμα διαδικασίας που μπορεί να προωθήσει τα 

διάφορα προϊόντα της ομάδας μέσα από διαφημίσεις και ενημερώσεις για 

προσφορές που θα υπάρχουν μέσα στο περιοδικό. 

 Η καθιέρωση ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας η οποία αντικαθιστά το 

εισιτήριο και δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη-φίλο της ομάδας να κάνει τις 

αγορές του μέσω αυτής σε όλα τα καταστήματα που φέρουν το σήμα της 

ομάδας μέσα και έξω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι μια ακόμα 

διαδικασία που προωθεί τα προϊόντα μιας αθλητικής Α.Ε. Επίσης κάνει πιο 

εύκολη τη ζωή των φιλάθλων που με μία κάρτα μπορούν πλέον να κάνουν όλες 

τις συναλλαγές τους όταν επισκέπτονται τις αθλητικές εγκαταστάσεις της 

αγαπημένης τους ομάδας. 



 

  19 

Μάρκα (Brand) 
 Μετά τη συζήτηση των εφτά συστατικών του μίγματος μάρκετινγκ και 

την απόπειρα προσαρμογής τους στο αθλητικό μάρκετινγκ ή καλύτερα στο 

μάρκετινγκ για προϊόντα και υπηρεσίες αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, 

ακολουθεί μια αναφορά στον ακρογωνιαίο λίθο του μάρκετινγκ κατά τον 

Κοtler (2000).  Τη δημιουργία μάρκας, δηλαδή, που όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο ίδιος (2000: 825) «είναι η τέχνη και ο ακρογωνιαίος λίθος 

του μάρκετινγκ». 

 Πριν ωστόσο δοθεί ο ορισμός της μάρκας θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, και ειδικότερα οι ποδοσφαιρικές που 

απασχολούν την ερεύνα αυτή παρακάτω, έχουν δημιουργήσει τις δικές του 

μάρκες, κάθε σύλλογος τη δική του και χαρακτηριστική είναι η αναφορά του 

John Peters (1997) στη Manchester United, οι ιθύνοντες  της οποίας ανέφεραν 

ότι μια ήττα σε έναν κρίσιμο αγώνα ή μια -δυο μη πετυχημένες χρονιές για την 

ομάδα δεν επηρεάζουν την επιχείρηση διότι «έχουμε δημιουργήσει μια 

μάρκα»! 

 Η μάρκα, λοιπόν, είναι κατά τον Kotler (2000: 825) «ένα όνομα, ένας 

όρος, ένα σημάδι, ένα σύμβολο ή σχέδιο ή ένας συνδυασμός αυτών που 

αποβλέπει στον προσδιορισμό των αγαθών ή υπηρεσιών ενός προμηθευτή ή 

μιας ομάδας προμηθευτών και στη διαφοροποίησή του από εκείνα των 

ανταγωνιστών». 

 Κατά τον Sandhusen (1993), το όνομα της μάρκας είναι εκείνο το μέρος 

της που μπορεί να αναφερθεί προφορικά. Το σήμα μάρκας είναι εκείνο το 

τμήμα της που αναγνωρίζεται σαν σχέδιο αλλά δεν μπορεί να διαβαστεί.  Το    

εμπορικό σήμα είναι ένα όνομα ή σήμα μάρκας που είναι νομικά 

κατοχυρωμένο.  Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι η νομική 

προστασία που παρέχεται σε έργα γραπτά ή μουσικά και σε έργα τέχνης, έτσι 

ώστε αυτά να δημοσιεύονται και να πωλούνται μόνο από αυτόν που κατέχει 

αυτό το δικαίωμα. 

 Ενδιαφέρον έχει η αναφορά του Shank (2005) στη σηματοποίηση. 

Περιγράφει το προϊόν ως ένα σύνολο ωφελειών σχεδιασμένο να ικανοποιήσει 



 

  20 

τις ανάγκες των καταναλωτών. Αυτό το σύνολο δημιουργείται από πολλά 

σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία όλα μαζί δημιουργούν το τελικό αγαθό. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη σηματοποίηση, την ποιότητα και 

το σχεδιασμό ενώ και τα τρία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στη δημιουργία του 

τελικού προϊόντος. 

 Ο Shank (2005: 225) ορίζει τη σηματοποίηση σε ό,τι αφορά το 

αθλητικό μάρκετινγκ ως «ένα όνομα, σχέδιο, σύμβολο ή συνδυασμό αυτών  

που χρησιμοποιεί ένας αθλητικός οργανισμός προκειμένου να διαφοροποιήσει 

τα προϊόντα του από τον ανταγωνισμό». 

 Οι Slattery και Shaw (2003) στο άρθρο τους ορίζουν τη σηματοποίηση 

(branding) ως  έναν τρόπο να προστεθεί αξία σ’ ένα προϊόν. 

 Ο Cooκe (1996) συμπληρώνει ότι αφού δημιουργηθεί μια μάρκα, 

απαιτείται να προωθηθεί και να τοποθετηθεί στην αγορά στο κατάλληλο κοινό. 

Σε αυτή την προσπάθεια είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα 

χαρακτηριστικά της μάρκας αντιστοιχούν στις προσδοκίες των καταναλωτών. 

Αρκεί να φανταστεί κανείς τι θα συμβεί όταν η ποιότητα μιας σειράς 

προϊόντων που ανήκει σε μάρκα υψηλών προδιαγραφών, δεν ικανοποιήσει 

τους καταναλωτές της συγκεκριμένης μάρκας που όπως είναι λογικό 

προσδοκούν υψηλότατη ποιότητα. 

 Ακόμα ο Rubinstein (1996) υποστηρίζει ότι η σηματοποίηση πρέπει να 

προχωρά πέρα από την επικοινωνία με τους καταναλωτές και πρέπει να 

θεωρείται ως μια διαδικασία που αφορά όχι μόνο το τμήμα μάρκετινγκ της 

εκάστοτε εταιρίας αλλά να αγγίζει όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης και 

όλα τα τμήματά της. Πρέπει να υπάρχει  παντού από την παραγωγή ως την 

επικοινωνία με τον καταναλωτή. 

 Όλα αυτά διότι η μάρκα, όπως αναφέρει ο Kotler (2000: 825) «είναι 

ουσιαστικά η υπόσχεση του προμηθευτή να παρέχει συνεχώς ένα 

συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικών πλεονεκτημάτων και υπηρεσιών στους 

αγοραστές» και συμπληρώνει δίνοντας τις έννοιες που μπορεί να έχει η μάρκα:  

• Χαρακτηριστικά: Η μάρκα φέρνει στο νου του καταναλωτή ορισμένα 

χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα μια ομάδα σαν τη Real Madrid που 
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πρωταγωνιστεί χρόνια στο Ισπανικό αλλά και στο Ευρωπαϊκό 

ποδόσφαιρο δημιουργεί προσδοκίες στον φίλαθλο-καταναλωτή ότι και τα 

προϊόντα και υπηρεσίες της θα είναι υψηλής ποιότητας, καλοσχεδιασμένα 

και υψηλής τιμής φυσικά. 

• Πλεονεκτήματα:  Από τα χαρακτηριστικά της κάθε μάρκας προκύπτουν 

διάφορα πλεονεκτήματα. Αυτά είναι άλλωστε που προσδοκά ο 

καταναλωτής όταν αγοράζει ένα προϊόν.  Για παράδειγμα μια φανέλα 

ομάδας που έχει το χαρακτηριστικό «καλοσχεδιασμένη» προσδίδει στον 

φίλαθλο-αγοραστή το συναισθηματικό πλεονέκτημα ότι φοράω κάτι 

όμορφο και νιώθω ωραίος. 

• Αξίες:  Η μάρκα μπορεί να αποκαλύπτει πολλά για τις αξίες του 

παραγωγού. Έτσι, τα προϊόντα μιας πρωταθλήτριας ομάδας δίνουν την 

αίσθηση του νικητή ή του υψηλού κύρους. 

• Φιλοσοφία: Η μάρκα επίσης μπορεί να αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη 

φιλοσοφία. Η ομάδα της Barcelona για παράδειγμα, η οποία εδρεύει στην 

Καταλονία, εκπέμπει την επαναστατικότητα και την ανεξαρτησία. Γι’ 

αυτό και στην φανέλα της δεν υπάρχει χορηγός παρά μόνο το λογότυπο 

της Unicef προκειμένου να συμπαρασταθεί στο διεθνή αυτό 

φιλανθρωπικό οργανισμό και στον αγώνα που δίνει. Ως εκ τούτου και τα 

προϊόντα της Barcelona μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύουν την 

ίδια φιλοσοφία. 

• Προσωπικότητα: Η μάρκα επίσης μπορεί να προβάλλει μια 

προσωπικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο διεθνή χώρο του 

ποδοσφαίρου είναι ο David Becham του οποίου το όνομα έχει μετατραπεί 

σε μάρκα! Πραγματικά, υπάρχουν σε όλες τις γωνίες του πλανήτη πιστοί 

οπαδοί του που θα ακολουθήσουν από το χτένισμά του μέχρι την 

οδοντόβουρτσα που θα χρησιμοποιήσει, ή έστω διαφημίσει, ο 

συγκεκριμένος αθλητής. 

• Χρήστης:  Η μάρκα ενός προϊόντος μπορεί να υποδηλώνει και το είδος 

του καταναλωτή που αγοράζει το συγκεκριμένο προϊόν. Ωστόσο, στον 

αθλητισμό δεν ισχύει ακριβώς κάτι τέτοιο. Ένας δεκαπεντάχρονος 
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έφηβος μπορεί να αγοράσει τη φανέλα μίας ομάδας και το ίδιο μπορεί να 

κάνει ένας 50χρονος δικηγόρος που υποστηρίζει τον ίδιο σύλλογο. Το 

κοινό τους, όμως είναι ότι και οι δύο είναι λάτρεις του ποδοσφαίρου και 

της συγκεκριμένης ομάδας! 

 Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί και η περίπτωση της διμαρκίας ή 

συμμαρκίας (co-branding). Κατά τον Kotler (2000:  851) συμμαρκία είναι το 

φαινόμενο «στο οποίο δύο ή περισσότερες πολύ γνωστές μάρκες συνδυάζονται 

σε μια προσφορά. Κάθε χορηγός μάρκας προσδοκά ότι η άλλη ονομασία 

μάρκας θα ενισχύσει την προτίμηση μάρκας ή την αγοραστική πρόθεση». 

Ελπίζει δηλαδή να βρει απήχηση σε μια καινούργια αγορά μέσα από το 

συσχετισμό της με μια άλλη μάρκα. 

 Είχαν καταγράφει προηγουμένως, στην ανάλυση του στοιχείου του 

μίγματος μάρκετινγκ, προβολή, οι ωφέλειες που προκύπτουν από συμμαρκίες 

αναφέροντας το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Manchester United και την 

εμπορική της συμφωνία με μεγάλη πολυεθνική εταιρία κινητής τηλεφωνίας 

ενώ υπάρχουν πλήθος παραδειγμάτων με τέτοιες εμπορικές συμφωνίες 

αθλητικών ανωνύμων εταιριών των οποίων τους φιλάθλους «γλυκοκοιτούν»  

οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες σαν μια νέα αγορά έτοιμη προς οικονομική 

εκμετάλλευση. 

 

Η Διαδικασία της Σηματοποίησης 
 Ο Shank (2005) υποστηρίζει ότι αρχικά πρέπει να εδραιωθεί η 

αναγνωρισιμότητα της μάρκας. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα των καταναλωτών 

η οποία μας ενδιαφέρει σε μια αγορά, πρέπει να αναγνωρίζει και να θυμάται το 

όνομα της μάρκας.  Μόνο τότε θα είναι δυνατόν να περάσει η εταιρία στο 

δεύτερο στάδιο της δημιουργίας μιας μάρκας το οποίο είναι η δημιουργία και η 

προβολή της εικόνας μιας μάρκας προς τα έξω. Η εικόνα της μάρκας 

αντιπροσωπεύει το «πακέτο» εκείνο των προσδοκιών των καταναλωτών για 

μια μάρκα.  Οι προσδοκίες αυτές διαμορφώνουν και τις συμπεριφορές των 

καταναλωτών. Εξάλλου, η εικόνα μιας μάρκας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως η «προσωπικότητά» της. 



 

  23 

 Όπως γράφουν και οι Ferrand και Pages  (1999) στο άρθρο τους οι 

αθλητικοί οργανισμοί ασχολούνται όλο και περισσότερο με το image τους 

καθώς αυξάνεται η αναγνώριση στο γεγονός ότι η «εικόνα» έχει τη δύναμη να 

επηρεάζει τη συμπεριφορά όλων όσων έχουν να κάνουν με έναν αθλητικό 

σύλλογο: τα μέλη του, τους φιλάθλους-θεατές, τους δημοσιογράφους, τους 

χορηγούς κλπ. και συμπληρώνουν ότι θεωρείται από αρκετούς ότι το image 

έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη συμπεριφορά του καταναλωτή και κατά 

συνέπεια να μεταβάλλει την αξία της μάρκας  (brand equity). 

 Εξάλλου, ο Shank (2005) θεωρεί την αξία της μάρκας σαν τον τρίτο 

κρίκο στην αλυσίδα της διαδικασίας σηματοποίησης.  

 Κατά τον Aaker (1991) αξία της μάρκας είναι το άθροισμα της αξίας 

των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού μιας μάρκας, που προσθέτει ή 

αφαιρεί από την αξία που παρέχει το προϊόν ή υπηρεσία σε μια εταιρία ή στους 

πελάτες της.  

 Ο Shank (2005: 229) δίνει ένα πιο απλό ορισμό της αξίας της μάρκας 

την οποία χαρακτηρίζει ως «την αξία που η μάρκα συνεισφέρει σε ένα προϊόν 

στην αγορά. Με οικονομικούς όρους, είναι η διαφορά σε αξία μεταξύ ενός 

προϊόντος που έχει μάρκα και του ισοδύναμού του χωρίς μάρκα». 

 Έτσι, οι καταναλωτές που πιστεύουν ότι ένα προϊόν έχει υψηλού 

επιπέδου αξία μάρκας είναι πιθανότερο να μείνουν ικανοποιημένοι από τη 

μάρκα. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι ικανοποιημένοι καταναλωτές, πάντα κατά 

τον  Shank (2005), θα μετατραπούν σε τακτικούς ή αφοσιωμένους 

καταναλωτές της συγκεκριμένης μάρκας που είναι και ο στόχος της 

διαδικασίας σηματοποίησης. 

 Άλλωστε, σύμφωνα με τον Aaker (1991), η αξία μάρκας ενέχει τέσσερα 

συστατικά: την αντιλαμβανόμενη ποιότητα, την αναγνωρισιμότητα της 

μάρκας, τις συνδέσεις της μάρκας και τέλος την αφοσίωση στη μάρκα.  

 Οι Gladden, Milne και Sutton (1998) βασιζόμενοι στο έργο του Aaker 

προχώρησαν στην ανάπτυξη ενός μοντέλου εκτίμησης της αξίας της μάρκας 

για την αθλητική βιομηχανία, το οποίο βλέπουμε παρακάτω (πίνακας 1) 
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Πίνακας 1, Μοντέλο εκτίμησης της αξίας της μάρκας για την αθλητική βιομηχανία  

 Πηγή: Gladden, J, Milne, G. and Sutton, W. (1998), A Conceptual Framework for Assesing Brand Equity in Division I 

College Athletics Journal of Sports Management12(1), pp1-19 

 

 Σύμφωνα με αυτό αριστερά υπάρχουν τα στοιχεία της ομάδας, τα 

στοιχεία που αφορούν οργανωτικά θέματα καθώς και στοιχεία της αγοράς που 

επηρεάζουν με το ένα ή τον άλλο τρόπο την αξία της μάρκας ενός αθλητικού 

συλλόγου. Πιο συγκεκριμένα, οι διάσημοι παίκτες που έχει στις τάξεις του 

ένας αθλητικός σύλλογος, ο προπονητής και η φήμη που τον ακολουθεί καθώς 

και το αν έχει αγωνιστικές επιτυχίες η ομάδα, αποτελούν παράγοντες που 

διαμορφώνουν την αξία της μάρκας μιας αθλητικής ανώνυμης εταιρίας κατά 

τον Gladden et al (1998).  

 Ακόμη, η φήμη που έχει η ομάδα και η διοίκηση της, εκτός γηπέδου, 
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στοιχεία που επηρεάζουν την αξία της μάρκας της τελευταίας. Επίσης, η 

ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει μια ομάδα αποτελεί 

παράγοντα επιρροής της αξίας της μάρκας της ομάδας. Το ίδιο ισχύει, πάντα 

σύμφωνα με τον Gladden et al (1998) και για το πως έχει οργανώσει η 

συγκεκριμένη ομάδα αλλά και οι υπόλοιπες που συμμετέχουν στο ίδιο 

πρωτάθλημα, το «πακέτο ψυχαγωγίας» το οποίο προσφέρουν. Για παράδειγμα, 

αν ένα πρωτάθλημα διέπεται από αυστηρούς κανόνες που τηρούνται για όλους, 

τότε θεωρείται πιο αξιόπιστο ενώ αν υπάρχει και ισχυρός ανταγωνισμός τότε 

γίνεται πιο ενδιαφέρον και προσελκύει μεγαλύτερο κοινό, αυξάνοντας έτσι όλα 

τα στοιχεία που αποτελούν την αξία της μάρκας των ομάδων που συμμετέχουν 

σε αυτό.  

 Στοιχεία της αγοράς, κατά τον Gladden et al (1998), όπως η κάλυψη των 

αγώνων μιας ομάδας, η γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται, ο ανταγωνισμός 

που υπάρχει καθώς και η υποστήριξη που έχει ένας αθλητικός σύλλογος από 

πιστούς οπαδούς επηρεάζουν την αξία της μάρκας της κάθε αθλητικής 

ανώνυμης εταιρίας. Εξάλλου, η ευρύτητα της κάλυψης των δραστηριοτήτων 

ενός αθλητικού συλλόγου από τα μέσα ενημέρωσης είναι λογικό να επηρεάζει 

όλα τα συστατικά της αξίας της μάρκας. Ακόμη, η γεωγραφική περιοχή στην 

οποία εδρεύει μια ομάδα και οι συνήθειες των ανθρώπων εκεί επηρεάζει την 

αξία της μάρκας. Αρκεί να σκεφτεί κανείς μια ποδοσφαιρική ομάδα που 

εδρεύει σε μια πόλη όπου το αγαπημένο άθλημα των κατοίκων είναι η 

καλαθοσφαίριση. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό μπορεί κανείς να πάρει για 

παράδειγμα μια πόλη με δύο αθλητικές ομάδες που συμμετέχουν στο ίδιο 

πρωτάθλημα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων του Άρη και του ΠΑΟΚ 

στο μπάσκετ τη δεκαετία του 80, για παράδειγμα, είχε οδηγήσει και τους δύο 

συλλόγους στο να δημιουργήσουν πολύ υψηλού επιπέδου ομάδες που 

γνώρισαν μεγάλες επιτυχίες στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η αξία της μάρκας και 

των δύο εκείνη την εποχή βρίσκονταν στα ύψη. Άλλωστε, το πλήθος των 

οπαδών μιας αθλητικής ομάδας και η αφοσίωση που επιδεικνύουν σε αυτή 

επηρεάζει θετικά την αξία της μάρκας του συλλόγου όπως είναι λογικό 

(Gladden et al, 1998).  
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 Η αξία της μάρκας (brand equity), όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

αποτελείται από την αντιλαμβανόμενη ποιότητα, την αναγνωσιμότητα της 

μάρκας, τις συνδέσεις που φέρνει στο μυαλό των καταναλωτών η 

συγκεκριμένη μάρκα και τέλος, από την αφοσίωση στη μάρκα. 

 Έπειτα δίνονται τα στοιχεία που επηρεάζονται από την αξία της μάρκας 

μιας αθλητικής ομάδας κατά τον Gladden et al (1998). Για παράδειγμα εάν η 

αξία της μάρκας είναι υψηλή, τότε περισσότερα μέσα ενημέρωσης θα 

ασχολούνται με την συγκεκριμένη ομάδα, οι πωλήσεις των προϊόντων και 

υπηρεσιών της ομάδας θα τείνουν να αυξηθούν καθώς και οι χορηγίες από 

διάφορες εταιρίες. Επίσης, οι πωλήσεις εισιτηρίων θα έχουν αυξητική τάση και 

η ατμόσφαιρα εντός και εκτός γηπέδου θα είναι ευνοϊκή για την ομάδα.  

 Αποτέλεσμα όλων αυτών, συνεχίζοντας το παράδειγμα, θα είναι η 

θετική αντίληψη της αγοράς γενικότερα, για την ομάδα. Το γεγονός αυτό θα 

έχει θετική επίπτωση και πίσω στα πρωτεύοντα στοιχεία καθώς π.χ. στην 

ομάδα θα θέλουν να έρθουν καλύτεροι παίκτες ενώ και τα πιο ανταγωνιστικά 

πρωταθλήματα θα επιθυμούν να συμμετέχει σε αυτά μια ισχυρή ομάδα. 

Επίσης, περισσότερα ΜΜΕ θα καλύπτουν τις δραστηριότητες μιας δυνατής 

ομάδας-μάρκας και ούτω καθεξής.  

 Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, το πόσο σημαντικό ρόλο έχει η αξία μάρκας 

και πως αυτή επηρεάζεται και επηρεάζει με τη σειρά της τα στοιχεία μιας 

αθλητικής ανώνυμης εταιρίας, των πρωταθλημάτων στα οποία συμμετέχει και 

της αγοράς στην οποία ανήκει μια τέτοια αθλητική ανώνυμη εταιρία.  
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Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες – Μάρκες 
 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως πολλές αθλητικές ανώνυμες 

εταιρίες, ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές στην Ευρώπη, ράγκμπυ και 

μπέιζμπολ στην Αμερική, έχουν δημιουργήσει ήδη πολύ δυνατά brand names 

και προωθούν τα προϊόντα και υπηρεσίες τους σε όλες τις γωνιές του πλανήτη 

με μεγάλη επιτυχία μάλιστα. 

 Η γνωστή εταιρία Delοitte κάθε χρόνο εκδίδει μια έρευνα την οποία 

ονομάζει “Football Money League” όπου δημιουργεί μια λίστα με τις 20 

μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ανάλογα με τα ετήσια κέρδη 

τους. Παρατηρώντας την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή έρευνα για το 2007, 

εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2008, βρίσκει κανείς στην 1η και 2η θέση, τη 

Real Madrid και τη Manchester United, αντίστοιχα.  Το γεγονός αυτό διόλου 

τυχαίο δεν είναι καθώς οι ομάδες αυτές πέρα από τις επιτυχίες τους στα γήπεδα 

έχουν δημιουργήσει brand names παγκόσμιας αναγνώρισης και 

εκμεταλλεύονται εμπορικά κατά τον καλύτερο τρόπο τις αγωνιστικές επιτυχίες 

τους.  

 Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έρευνα της Delοitte (2008) ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό στα συνολικά κέρδη της Real Madrid αντιστοιχεί στον 

εμπορικό τομέα, δηλαδή στις χορηγίες και στην πώληση εμπορευμάτων με το 

σήμα της . (Εικόνα 1)  

 
Εικόνα 1, Real Madrid: πηγές εσόδων και ποσοστά 

Πηγή: http://www.deloitte.com html [Πρόσβαση 14 Φεβρουαρίου 2008] 
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 Άλλωστε, όπως αναφέρουν οι Bauer, Sauer και Schmitt (2005) οι χορη-

γίες και τα εμπορικά προϊόντα είναι οι πιο σημαντικές προεκτάσεις μάρκας 

στις αθλητικές ομάδες. Συμπληρώνουν το κύριο προϊόν και η δυσκολία στο να 

παραχθούν είναι ελάχιστη. Εξάλλου, οι επεκτάσεις μάρκας σε μια αθλητική 

ανώνυμη εταιρεία, όπως αναφέρουν οι Slattery και Shaw (2003) θεωρούνται 

ως ένας καλός τρόπος να αυξηθούν οι πωλήσεις των εμπορικών προϊόντων 

μιας ομάδας και ν’ αυξηθεί παράλληλα και η αξία της συγκεκριμένης μάρκας. 

 Άλλωστε, κατά τους Lye, Venkateeswarlu και Barrett (2001) επέκταση 

μάρκας είναι η επέκταση της ήδη υπάρχουσας μάρκας σε μια νέα κατηγορία 

προϊόντος. O Kotler (2000) αναφέρει ως πλεονεκτήματα της επέκτασης μάρκας 

την άμεση αναγνώριση και γρήγορη αποδοχή ενός νέου προϊόντος που φέρει 

το όνομα μιας ήδη καταξιωμένης μάρκας. Με αυτό τον τρόπο άλλωστε 

αποφεύγονται και οι μεγάλες δαπάνες προβολής για το νέο προϊόν που 

διαφορετικά θα ήταν απαραίτητες.  

 Ωστόσο, πάντα σύμφωνα με τον Kotler (2000) οι επεκτάσεις μάρκας 

ενέχουν και κινδύνους. Για παράδειγμα εάν το νέο προϊόν δεν ικανοποιήσει 

τους καταναλωτές τουλάχιστον στα επίπεδα που αυτοί περιμένουν από ένα 

προϊόν που φέρει το σήμα της συγκεκριμένης μάρκας, τότε το γεγονός αυτό 

μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις και στα ήδη υπάρχοντα προϊόντα της 

μάρκας αυτής.  

 Επίσης, η εξασθένιση μάρκας (brand dilution) είναι ένας ακόμη 

κίνδυνος σε ότι αφορά τις επεκτάσεις μάρκας (Kotler, 2000). Η εξασθένηση 

της μάρκας συμβαίνει όταν οι καταναλωτές δεν συνδέουν πλέον μια μάρκα με 

κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή με πολύ όμοια προϊόντα.  

 Στις Π.Α.Ε., για παράδειγμα, τα εμπορικά προϊόντα που διαθέτουν με το 

σήμα της ομάδας αποτελούν επεκτάσεις της μάρκας των ανωνύμων αυτών 

εταιριών. Τα οικονομικά οφέλη όπως αναφέρθηκε και πριν, σύμφωνα με την 

έρευνα της Deloitte (2008) είναι μεγάλα ωστόσο απαιτείται προσεκτική 

συμπεριφορά όσον αφορά το μέχρι που θα επεκταθεί μια μάρκα μιας Π.Α.Ε.  

 Όπως αναφέρουν οι Singer και Friedlander (2001) οι 

«σκληροπυρηνικοί» οπαδοί μιας ομάδας, στο συγκεκριμένο άρθρο της 
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Manchester United, δεν είναι και πολύ χαρούμενοι με τον υπερβολικά 

εμπορικό προσανατολισμό της αγαπημένης τους ομάδος.  

 Συνοψίζοντας σε ότι αφορά τις επεκτάσεις μάρκας, οι Aaker και Keller 

(1990) ανέφεραν ότι το παιχνίδι ή ένας αθλητικός αγώνας είναι ένα μέρος των 

προϊόντων των αθλητικών ομάδων και ως εκ τούτου οι επεκτάσεις μάρκας 

πρέπει να τυχαίνουν της ανάλογης προσοχής. Οι τελευταίες μπορούν να 

βοηθήσουν στην δημιουργία υψηλής αξίας μάρκας αλλά αν δεν τύχουν 

κατάλληλης προσοχής μπορεί να φέρουν τ’ αντίθετα αποτελέσματα.  

Έπειτα οι Bauer et al (2005) αναφέρουν ότι οι αθλητικοί σύλλογοι – 

εταιρείες οφείλουν να είναι «προχωρημένης αντίληψης» πωλητές υπηρεσιών 

ώστε να συναγωνιστούν επιτυχώς τους υπόλοιπους εμπορικούς τομείς 

ψυχαγωγίας. Ένα στοιχείο μεγάλης σημασίας που θα βοηθούσε σημαντικά σε 

αυτό είναι η δημιουργία μάρκας, κάτι που θεωρείται το πιο σπουδαίο 

περιουσιακό στοιχείο για μια αθλητική ανώνυμη εταιρεία (Bauer et al., 2005). 

 Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο που η Manchester United προσπαθεί να 

προστατέψει τα αυθεντικά προϊόντα της έχοντας ειδικό τμήμα που ασχολείται 

με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων της ανά τον κόσμο και με τη 

δίωξη αυτών που προσπαθούν να τα καταπατήσουν. 

 Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι όπως γράφουν και οι Slattery και Shaw 

(2003), οι έρευνες και συζητήσεις περί της αξίας μάρκας και της μέτρησής της 

για παραδοσιακά προϊόντα δεν επαρκούν όταν πρόκειται για μη παραδοσιακά 

προϊόντα.  Και μη-παραδοσιακά «προϊόντα» είναι και τα εμπορικά προϊόντα 

που έχουν το σήμα κάποιας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας. 

 Ο προσδιορισμός της αξίας μάρκας βάσει των αντιλήψεων των 

καταναλωτών είναι ένα εργαλείο που βοηθά στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

όπως συμπληρώνουν οι Slattery και Shaw (2003). 

 Άλλωστε, οι Bauer et al. (2005) διευκρινίζουν ότι ένας σημαντικός 

προσδιοριστικός παράγοντας για τη δύναμη της μάρκας είναι οι αγωνιστικές 

επιτυχίες της ομάδας, ωστόσο απαιτείται και μια επαγγελματική και 

πελατοκεντρική στρατηγική σηματοποίησης προκειμένου να δημιουργηθεί μια 

δυνατή μάρκα που θα αντέξει στο χρόνο. 
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 Συνεχίζοντας αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι το πρώτο από τα 

τέσσερα συστατικά της αξίας μάρκας, δηλαδή η αναγνωρισιμότητά της δεν 

παίζει σημαίνοντα ρόλο στον προσδιορισμό της αξίας μάρκας όταν μιλάμε για 

προϊόντα και υπηρεσίες αθλητικών ανώνυμων εταιριών καθώς οι 

περισσότεροι, αν όχι όλοι, καταναλωτές-φίλαθλοι έχουν πολλές γνώσεις γύρω 

από το αγαπημένο τους σπόρ. Έχουν δηλαδή υψηλό επίπεδο ανάμιξης με το 

συγκεκριμένο προϊόν, οπότε γνωρίζουν και τις ομάδες μεγάλες ή μικρές, άρα 

και τις μάρκες που υπάρχουν. (Bauer et al., 2005) 

 Κάθε καταναλωτής φίλαθλος άλλωστε, έχει από μικρή ηλικία διαλέξει 

το σύλλογο που υποστηρίζει και δύσκολα αλλάζει. Όπως συναινούν οι Slattery 

και Shaw (2003), η αφοσίωση που δείχνουν οι οπαδοί στην ομάδα που 

υποστηρίζουν θυμίζει τη θρησκευτική αφοσίωση. Ωστόσο, ένα ερώτημα που 

τίθεται και από τους συγγραφείς είναι το κατά πόσο η αφοσίωση στην ομάδα 

μετατρέπεται και σε επανειλημμένη αγορά των διαφόρων εμπορικών 

προϊόντων και υπηρεσιών που φέρουν το σήμα της. 

 Πέρα όμως και από την αφοσίωση υπάρχει και η αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα. Σίγουρα, οι αγωνιστικές επιτυχίες μιας ποδοσφαιρικής ομάδας 

καθιστούν και τα εμπορικά προϊόντα της πιο ελκυστικά και ανεβάζουν το 

κύρος της συγκεκριμένης μάρκας. Μολαταύτα, όπως αναφέρουν και οι Slattery 

και Shaw (2003), πολλές φορές οι αγωνιστικές επιτυχίες δεν επιφέρουν 

απαραίτητα και εμπορικά κέρδη και εδώ αξίζει να δούμε το κατά πόσο η 

δημιουργία ισχυρής μάρκας επηρεάζει τον καταναλωτή-φίλαθλο να αγοράσει 

τα προϊόντα της ομάδας του, στις νίκες αλλά και στις ήττες.  

 Οι συνδέσεις είναι ακόμα ένα κομμάτι της αξίας μάρκας που σίγουρα θα 

πρέπει να σταθεί κανείς όταν μιλάμε για προϊόντα που φέρουν το σήμα 

αθλητικών συλλόγων. 
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 Με αφορμή όλα τα παραπάνω επιχειρήθηκε μέσω πρωτογενούς έρευνας 

να προσδιοριστεί το τι κινητοποιεί τους φιλάθλους-καταναλωτές  στην αγορά 

εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών που φέρουν το σήμα των αθλητικών 

ανωνύμων εταιριών. Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε με τις 

Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες καθώς το ποδόσφαιρο θεωρείται από 

πολλούς, ως ο βασιλιάς των σπορ ανά την υφήλιο.  

 Ενδεικτικά, η έρευνα αυτή ασχολήθηκε με τα προϊόντα καθημερινής ή 

σπορ ένδυσης που φέρουν διακριτικά το σήμα μιας Π.Α.Ε.  Τονίζεται το 

διακριτικά διότι η έρευνά δεν αφορούσε τις αθλητικές εμφανίσεις των Π.Α.Ε. 

που μπορεί κάποιος να αγοράσει είτε στα επίσημα καταστήματα των Π.Α.Ε., 

είτε σε άλλα εμπορικά καταστήματα. 

 Αντίθετα,  αφορούσε είδη ένδυσης όπως ζακέτες, φόρμες, t-shirt κ.α. 

που φέρουν το σήμα μίας Π.Α.Ε. χωρίς ωστόσο το σχέδιο τους  να παραπέμπει 

στη φανέλα της συγκεκριμένης ομάδας. 

 Επίσης, να σημειωθεί ότι αθλητικά είδη ένδυσης παραπλήσια, αλλά 

διαφορετικής μάρκας (βλέπε Nike, Adidas, Puma κλπ.) υπάρχουν παντού στην 

αγορά. Αυτά που απασχόλησαν τη μελέτη αυτή είναι παρόμοια είδη ένδυσης 

που ωστόσο φέρουν διακριτικά το σήμα κάποιας Π.Α.Ε. 

 Όπως προαναφέρθηκε λοιπόν, οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι έχουν 

γνώση τουλάχιστον για τις διεθνώς ισχυρές ομάδες, αλλά και για τις εγχώριες 

ομάδες ενώ σπάνια συναντάς φίλαθλο που να αλλάζει την ομάδα που 

υποστηρίζει. Οπότε, η αναγνωρισιμότητα της μάρκας, όταν μιλάμε για Π.Α.Ε. 

θεωρείται  ως ένα βαθμό δεδομένη.  

 Βέβαια, κάθε ομάδα έχει περιθώρια να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα 

της μάρκας της πέρα από τα εθνικά σύνορα με μια σειρά προωθητικών 

ενεργειών. Για παράδειγμα, οι περιοδείες που κάνουν μεγάλοι σύλλογοι όπως 

η Real Madrid ή η Manchester United στην Άπω Ανατολή και σε άλλα 

μακρινά από τις έδρες τους, μέρη του κόσμου, δίνοντας φιλικούς αγώνες για 
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φιλανθρωπικούς σκοπούς ή πραγματοποιώντας απλά την προετοιμασία τους 

ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεών τους, είναι ενέργειες που ανήκουν σε 

αυτό το πλαίσιο. Βέβαια, όλα αυτά λίγη σημασία έχουν μπροστά στις 

αγωνιστικές επιτυχίες μιας ομάδας που θεωρούνται αναγκαία  αλλά όχι και 

ικανή, πολλές φορές, συνθήκη, ώστε να οδηγήσει σε μεγάλη 

αναγνωρισιμότητα της μάρκας και αύξηση των οικονομικών της κερδών.  

 Από την άλλη μεριά, η αφοσίωση ενός οπαδού ή ακόμα και απλού 

φιλάθλου στην ομάδα του θεωρείται δεδομένη. Ακόμα και αν απογοητευτεί 

από την ομάδα του είναι σχεδόν απίθανο να την αλλάξει. Στη χειρότερη 

περίπτωση, απλώς αποστασιοποιείται.  Ωστόσο, η αφοσίωση αυτή δεν πρέπει 

να συγχέεται με την αφοσίωση του φιλάθλου-καταναλωτή στην αγορά 

εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών της Π.Α.Ε. που υποστηρίζει. Σίγουρα δεν 

θα αγοράσει προϊόντα μιας αντιπάλου Π.Α.Ε. της χώρας του, αλλά είναι συχνό 

το φαινόμενο φιλάθλων που αγοράζουν προϊόντα μεγάλων ομάδων του 

εξωτερικού ή που προτιμούν τα ρούχα τους να μη φέρουν το σήμα κάποιας 

ομάδας αλλά το σήμα κάποιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας ή οτιδήποτε 

άλλο. (Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και από τις συζητήσεις που έγιναν με 

τους συμμετέχοντες την έρευνα αυτή). 

 Αυτό μπορεί να οφείλεται πέραν των άλλων και στην αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα που «εκπέμπει» η κάθε Π.Α.Ε. - μάρκα. Διαφορετικά, για 

παράδειγμα, αντιλαμβάνεται ο Έλληνας φίλαθλος ένα ρούχο που φέρει το 

σήμα της Real Madrid και διαφορετικά μιας εγχώριας Π.Α.Ε.  Και αυτό δεν 

έχει να κάνει μόνο με το ότι η Real Madrid θεωρείται η «Βασίλισσα της 

Ευρώπης», αλλά και με την απτή, την αντικειμενική διαφορά ποιότητας που 

πολύ πιθανόν να υπάρχει ανάμεσα σε μια μπλούζα, παραδείγματος χάρη, της 

Real Madrid και σε μια μπλούζα μιας ελληνικής Π.Α.Ε. 

 Βέβαια, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε τις συνδέσεις 

που έχουν δημιουργηθεί στο μυαλό του κάθε φιλάθλου-καταναλωτή σχετικά 

με μια ομάδα και σχετικά με τα εμπορικά προϊόντα της ίδιας ομάδας.  

 Όπως αναφέρουν οι Singer και Friedlander (2001), η Manchester United 

είχε ήδη από τότε αρχίσει να δίνει περισσότερη σημασία και προσοχή στους     
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απανταχού καταναλωτές της μάρκας της ομάδας παρά στους οπαδούς και 

φιλάθλους της που αγόραζαν εισιτήριο και ήταν στο γήπεδο σε κάθε ματς. 

Αποτέλεσμα αυτού ήταν, οι περισσότεροι παλιοί οπαδοί και φίλαθλοι της 

ομάδας από το Manchester και τις γύρω περιοχές που μεγάλωσαν με αυτή την 

ομάδα-θρύλο να νιώσουν αποξενωμένοι και τελικά ενώ αγαπούν την ομάδα 

κατέληξαν να απεχθάνονται την εταιρία ή το κλαμπ (club), όπως ονομάζονται 

στην Αγγλία οι Π.Α.Ε.  (Singer and Friedlander, 2001) 

 Γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι πάντα το ίδιο στο μυαλό του 

καταναλωτή-φιλάθλου η υποστήριξη προς μία ομάδα και η αγορά προϊόντων 

που φέρουν το σήμα της. 

 Ακόμα και όταν είναι έτσι, όμως, κάθε φίλαθλος έχει συνδέσει την 

ομάδα που παρακολουθεί με διαφορετικές έννοιες ή αξίες.  Ποικίλλουν οι 

ωφέλειες ή η χρησιμότητα που ο κάθε καταναλωτής-φίλαθλος απολαμβάνει 

από την παρακολούθηση ενός αγώνα της ομάδος του. Πόσο μάλλον, 

ποικίλλουν τα χαρακτηριστικά, οι ωφέλειες και κατά συνέπεια και οι αξίες 

βάσει των οποίων, ένας φίλαθλος-καταναλωτής θα αγοράσει ή δεν θα 

αγοράσει ένα προϊόν, στην περίπτωσή μας μια αθλητική φόρμα ή ένα 

μπλουζάκι, που θα φέρει το σήμα της αγαπημένης του ομάδας. 

Με βάση τα παραπάνω έγιναν κάποιες υποθέσεις των οποίων ο έλεγχος 

απασχόλησε την έρευνα αυτή:  

 Η1: Η σηματοποίηση προϊόντων καθημερινής ένδυσης όπως π.χ. ένα t-

shirt, με το σήμα κάποιες Π.Α.Ε., επιδρά σημαντικά στην απόφαση για αγορά 

του ή όχι από έναν νεαρό φίλαθλο καταναλωτή.  

 Η2: Τα προϊοντικά χαρακτηριστικά όπως η ποιότητα, το design, η τιμή 

και άλλα, επηρεάζουν ελάχιστα την αγοραστική συμπεριφορά του νέου 

καταναλωτή –φιλάθλου όταν πρόκειται για είδη καθημερινής ένδυσης που 

φέρουν το σήμα της αγαπημένης του ομάδα.  

 Η3: Οι φίλαθλοι –καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα με το σήμα της 

αγαπημένης τους Π.Α.Ε., διότι έτσι νιώθουν ότι τη στηρίζουν οικονομικά κάτι 

που θεωρούν καθήκον τους.  
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 Η4: Ένας φίλαθλος – καταναλωτής που αγοράζει και φορά αθλητικά 

είδη ένδυσης με το σήμα της ομάδος που υποστηρίζει, νιώθει υπερήφανος γι’ 

αυτήν και θεωρεί ότι προβάλλει κατ’ αυτόν τον τρόπο την ομάδα του στους 

άλλους.  

 Η5:  Οι νέοι, σε ηλικία, φίλαθλοι – καταναλωτές ψωνίζουν αθλητικά 

είδη με το σήμα της Π.Α.Ε. που υποστηρίζουν παρακινούμενοι από αξίες όπως 

η αίσθηση του «ανήκω» , η αίσθηση αυτοεκπλήρωσης και άλλες.  

 Η6:  Η διακριτικότητα του σήματος της Π.Α.Ε. στα είδη καθημερινής 

ένδυσης που λανσάρει η τελευταία, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην 

απόφαση για αγορά ή όχι του εν λόγω προϊόντος από τους νέους φιλάθλους – 

καταναλωτές.  

 Η7:  Οι νέοι προτιμούν να αγοράζουν αθλητικά είδη της αγαπημένης 

τους ομάδας από τα επίσημα καταστήματα (μπουτίκ) της τελευταίας και όχι 

από άλλα εμπορικά καταστήματα.  
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Οι επεκτάσεις μάρκας των Π.Α.Ε., λοιπόν, και συγκεκριμένα οι σειρές 

προϊόντων ένδυσης που φέρουν διακριτικά το σήμα των τελευταίων, 

απασχόλησαν την έρευνά αυτή. 

 Η επιλογή προϊόντων ένδυσης αθλητικού στυλ, θεωρήθηκε ενδεικτική, 

προκειμένου να προσδιοριστεί το τι υποκινεί ένα άτομο που παρακολουθεί ή 

υποστηρίζει μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική ομάδα στο να αγοράσει εμπορικά 

προϊόντα  με το σήμα αυτής της ομάδας. 

 Στόχος  της έρευνας η προσέγγιση καταρχήν των κύριων 

χαρακτηριστικών που ένας φίλαθλος-καταναλωτής προσέχει σε μια τέτοια 

σειρά προϊόντων ένδυσης προκειμένου να τα αγοράσει. 

 Έπειτα, η καταγραφή των ωφελειών που αντιλαμβάνεται ο 

καταναλωτής-φίλαθλος με την πραγματοποίηση μιας τέτοιας αγοράς και στη 

συνέχεια η αποκάλυψη των αξιών εκείνων που τον οδηγούν σε αυτή την 

αγορά. 

 Με αυτό τον τρόπο η έρευνα αυτή ευελπιστεί να προσφέρει έναν 

βοηθητικό, ίσως, προσανατολισμό στους ανθρώπους που ασχολούνται με το 

μάρκετινγκ αυτών των μη-παραδοσιακών κατά τα άλλα προϊόντων και 

υπηρεσιών σχετικά με το τι καθορίζει στην πραγματικότητα την αγοραστική 

συμπεριφορά των φιλάθλων - καταναλωτών απέναντι σε αυτές τις επεκτάσεις 

μάρκας των Π.Α.Ε.. Οι τελευταίες, είναι κοινή διαπίστωση ότι μόλις πρόσφατα 

έχουν αρχίσει να κάνουν  δυναμικά την εμφάνισή τους στη χώρα μας, ενώ στο 

εξωτερικό εδώ και χρόνια οι υπεύθυνοι δραστηριοτήτων μάρκετινγκ έχουν 

καταφέρει με σωστή και συντονισμένη δουλειά να τις χρήσουν ως έναν από 

τους κύριους χρηματοδότες των ποδοσφαιρικών συλλόγων. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Δείγμα 
 Στην διενέργεια της έρευνάς αυτής συμμετείχαν νέοι και νέες που 

κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.  

 Από τους είκοσι συνολικά ανθρώπους που παραχώρησαν συνέντευξη 

για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, δεκαεφτά ήταν άντρες και τρεις 

γυναίκες. Νέοι και νέες, λοιπόν, από είκοσι έως τριάντα έξι ετών, στη μεγάλη 

πλειοψηφία τους απόφοιτοι κάποιας ανώτερης ή ανώτατης σχολής, μίλησαν 

ανοιχτά και βοήθησαν ώστε να διεξαχθεί η συγκεκριμένη έρευνα.  

 Βέβαια, τα εν λόγω άτομα επιλέχθηκαν με κριτήριο την ενασχόλησή 

τους με το ποδόσφαιρο και ειδικότερα, βάσει της φίλαθλης ιδιότητάς τους. 

Φίλαθλοι, λοιπόν, ελληνικών Π.Α.Ε. συνεργάστηκαν με προθυμία στο τέλος 

της ποδοσφαιρικής σαιζόν 2007-2008 ώστε να προκύψουν τα πρωτογενή 

στοιχεία της έρευνας αυτής. 

 Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή οι νέοι άνθρωποι είναι κυρίως 

αυτοί στους οποίους θ’ απευθυνόταν πρώτιστα μια τέτοια σειρά προϊόντων 

ένδυσης κρίθηκε σκόπιμο να αποτελούν και το «δείγμα» της έρευνάς αυτής. 

(λεπτομέρειες για το προφίλ των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα 

παρατίθενται στο παράρτημα). 

  

 
Όργανο μέτρησης 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την διαμόρφωση της ερευνητικής 

διαδικασίας και την ανάλυση των δεδομένων καλείται θεωρία Μέσων – 

Σκοπού (Means – End theory). Η θεωρία αυτή έχει τις ρίζες της στο έργο του 

Rokeach (1973) ο οποίος υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι κινητοποιούνται και 

καθορίζουν τη στάση και τη συμπεριφορά τους βάσει ορισμένων τελικών 

αξιών – έτσι χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες αξίες όπως αυτή της αυτοεκτίμησης 

ή της ασφάλειας. 
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 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως δεν είναι εύκολο για τους 

ερευνητές να προσδιορίσουν την αξία μιας μάρκας. Σύμφωνα με τους Wansink 

και Chan (2002) η θεωρία Μέσων – Σκοπού έχει αποδειχτεί χρήσιμη στο να 

αποκαλύπτει την πηγή και τη φύση της αξίας της μάρκας ενός αγαθού ή μιας 

υπηρεσίας. Συνεχίζοντας, αναφέρουν οι Wansink και Chan (2002) ότι με τη 

κλιμακωτή ανάλυση, διαδικασία που εφαρμόζεται προκειμένου να προκύψουν 

τα δεδομένα που θα επεξεργαστούν βάσει της θεωρίας Μέσων – Σκοπού, 

σχηματίζεται ένας «ψυχογραφικός χάρτης», ο οποίος παρέχει μια εικόνα των 

συνδέσεων που υπάρχουν στο μυαλό του καταναλωτή μεταξύ των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος που φέρει τη μάρκα, των ωφελειών που 

προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή του και των προσωπικών αξιών που τελικά 

ικανοποιεί.  

 Όλα αυτά, υποστηρίζουν οι Wansink και Chan (2002) βοηθούν τους 

υπεύθυνους δραστηριοτήτων μάρκετινγκ να κατανοήσουν την αξία μιας 

μάρκας (brand equity) ενώ τους κατευθύνουν στη δημιουργία και εφαρμογή 

αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ σε ότι αφορά είτε το «χτίσιμο»  μιας 

μάρκας είτε την επέκτασή της.  

 Σκοπός, λοιπόν, της χρησιμοποίησης της θεωρίας αυτής είναι σε 

ερευνητικό επίπεδο να εκμαιευθούν καταρχήν τα χαρακτηριστικά, έπειτα οι 

επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτά για τον καταναλωτή και τέλος οι τελικές 

αξίες που κρύβονται πίσω από την πραγματοποίηση της αγοράς, στην 

προκειμένη περίπτωση ενός προϊόντος καθημερινής ένδυσης που φέρει διακρι-

τικά το σήμα μιας Π.Α.Ε.  

 Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να προσδιορισθούν τα προϊοντικά 

χαρακτηριστικά, οι επιπτώσεις και οι αξίες όσον αφορά την ερευνά μας.  

 Σε μια σειρά προϊόντων καθημερινής ένδυσης χαρακτηριστικά 

(attributes) του προϊόντος μπορούν να θεωρηθούν η μάρκα – που στην 

περίπτωσή μας είναι το όνομα κάποιας Π.Α.Ε. -,  το χρώμα, η ποιότητα, η τιμή 

και άλλα.  

 Τώρα, σε ότι αφορά τον όρο επίπτωση (consequence) πρόκειται για την 

επίπτωση ή το αποτέλεσμα που αποκομίζει ο καταναλωτής από κάποιο 
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χαρακτηριστικό του εν λόγω προϊόντος. Έτσι, κάποιος που αποκτά ένα 

μπλουζάκι που φέρει διακριτικά το σήμα και τα χρώματα της Π.Α.Ε. που 

υποστηρίζει μπορεί να αισθάνεται ικανοποίηση λόγω του ότι προβάλει με 

αυτόν τον τρόπο την ομάδα που αγαπάει ενώ συνάμα αισθάνεται «ωραίος» 

φορώντας το αγαπημένο του χρώμα.  

 Τέλος, με τον όρο αξία (value) προσδιορίζεται αυτό που «ο ερωτώμενος 

αναμένει από την ζωή ή την βελτίωσή της, σε σχέση με αυτό που βιώνει 

σήμερα»  Βασιλειάδης (2007). Στην συγκεκριμένη περίπτωση ένας 

καταναλωτής φίλαθλος θα αγόραζε μια ζακέτα με το σήμα της ομάδας του 

θεωρώντας ότι έτσι ενισχύει τον σύλλογο που αγαπάει και νιώθει ένα κομμάτι 

του τελευταίου.  

 Η αξία στην περίπτωση αυτή, που κινητοποιεί τον συγκεκριμένο 

φίλαθλο στο να προβεί στην αγορά είναι η αίσθηση του «ανήκω». Επιθυμεί το 

συγκεκριμένο άτομο να είναι μέλος σε ένα κοινωνικό σύνολο, σε μια 

κοινωνική ομάδα όπως αυτή ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου, που περιλαμβάνει 

φυσικά και τους φιλάθλους του.  

 Οι αξίες είναι ο τελικός σκοπός (End) για τον οποίο γίνεται η αγορά, 

κατά τη θεωρία Μέσων – Σκοπού. Τα χαρακτηριστικά και οι επιπτώσεις 

αποτελούν τα μέσα (Means) με τα οποία προσδοκεί ο καταναλωτής να 

εκπληρώσει τον τελικό σκοπό του (End).  

 Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τους σκοπούς της έρευνάς αυτής 

κρίθηκε πιο κατάλληλη η Λίστα Αξιών του Kahle (πίνακας 2) ο οποίος το 1983 

τροποποίησε την RVS (Rokeach Value System), το σύστημα δηλαδή αξιών του 

Rokeach, και συνέταξε τη LOV (List of Values), τη δικιά του δηλαδή λίστα 

αξιών. Όπως αναφέρει και ο Σιώμκος (2002: 303) «οι αξίες αυτές σχετίζονται 

αμεσότερα με το άτομο και τους καθημερινούς του ρόλους και περιστάσεις 

που αντιμετωπίζει».  
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ΛΙΣΤΑ ΑΞΙΩΝ του KAHLE (LOV) 
 

Κατεύθυνση του Εαυτού: (self direction) 

1. Αυτο- σεβασμός 

2. Αυτο- εκπλήρωση 

(self – respect) 

(self – fulfillment) 

Κατόρθωμα / Επίτευξη Στόχων: (achievement) 

3. Αίσθηση Εκπλήρωσης 

4. Σεβαστός από Άλλους 

(sense of accomplishment) 

(being well respected) 

Απόλαυση: (enjoyment) 

5. Διασκέδαση και Απόλαυση 

6. Έξαψη, Διέγερση 

(fun and enjoyment) 

(excitement) 

Απόλαυση / Ωριμότητα: (enjoyment/maturity) 

7.  Θερμές Σχέσεις (warm relationships) 

Ωριμότητα: (maturity) 

8. Μια Αίσθηση του «Ανήκω» 

9. Ασφάλεια 

(a sense of belonging) 

(security) 
 

Πίνακας 2, Λίστα Αξιών του Kahle (LOV) 
  Πηγή:  Σιώμκος, Γ. Ι . (2002), Συμπεριφορά καταναλωτή. 2η έκδ. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης. 

 

Η συλλογή δεδομένων περιέλαβε μια σειρά συνεντεύξεων, είκοσι σε 

αριθμό, με την διαδικασία της κλιμακωτής ανάλυσης.  

 Καταρχήν επιχειρήθηκε να δοθεί ένας φιλικός τόνος στις συζητήσεις – 

συνεντεύξεις με τους ερωτώμενους. Αφού τους διευκρινίστηκε ότι δεν υπάρχει 

σωστή και λάθος απάντηση τους αναφέρθηκε ότι η συζήτηση θα  αφορούσε 

μια σειρά προϊόντων καθημερινής ένδυσης που φέρει διακριτικά το σήμα της 

αγαπημένης τους ομάδας. Έχοντας, λοιπόν, ως δεδομένη τη μάρκα (ένα από τα 

προϊοντικά χαρακτηριστικά) η πρώτη ερώτηση που τους απευθύνθηκε 

αφορούσε τα χαρακτηριστικά εκείνα του προϊόντος που θεωρούσαν αυτοί 

σημαντικά στην απόφασή τους να αγοράσουν ή όχι ένα τέτοιο προϊόν.  

 Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το χαρακτηριστικό του προϊόντος, μάρκα, 

θεωρούνταν από την αρχή της συζήτησης ως δεδομένο ότι παίζει σημαίνοντα 
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ρόλο, καθώς όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως θεωρείται αδιανόητο φί-

λαθλος μιας ελληνικής Π.Α.Ε. ν’ αγοράσει προϊόντα άλλης ελληνικής Π.Α.Ε. 

από αυτής που υποστηρίζει. 

Αφού λοιπόν, οι ερωτώμενοι ανέφεραν μια σειρά από προϊοντικά 

χαρακτηριστικά, πέρα από τη μάρκα, που θεωρούσαν οι ίδιοι σημαντικά όσον 

αφορά την απόφασή τους για αγορά, τους ζητήθηκε να ξεχωρίσουν ένα από 

αυτά το οποίο εάν δεν τους ικανοποιούσε δεν θ’ αγόραζαν σε καμία περίπτωση 

το προϊόν (π.χ. υψηλή τιμή). Επίσης, ένα χαρακτηριστικό που αν τους 

ικανοποιούσε θα αγόραζαν το προϊόν έτσι και αλλιώς (π.χ. όμορφο σχέδιο). Να 

διευκρινιστεί ότι η απάντησή τους θα μπορούσε να είναι η ίδια και στις δύο 

περιπτώσεις (π.χ. άσχημο σχέδιο στη πρώτη περίπτωση και όμορφο σχέδιο στη 

δεύτερη).  

 Καταλήγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στα χαρακτηριστικά εκείνα που 

έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα ο κάθε ερωτώμενος ακολουθούσανε ερωτήσεις 

όπως η εξής: «ποιες ωφέλειες θα προέκυπταν για εσάς από μια τέτοια αγορά;». 

Αφού ο ερωτώμενος ανέφερε κάποιες από τις ωφέλειες που θεωρούσε ότι 

προέκυπταν για αυτόν ακολουθούσαν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Με αυτές 

επιχειρούνταν να προσδιορισθούν οι επιπτώσεις που προέκυπταν από το κάθε 

χαρακτηριστικό, που προηγουμένως είχε τεθεί από τον ερωτώμενο ως 

σημαντικό σχετικά με την απόφαση για αγορά.  

 Τέλος, με την ερώτηση «ποιο αίσθημά σας θεωρείται ότι ικανοποιείται 

με αυτήν σας την επιλογή;» επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός των αξιών εκείνων, 

που ακόμα και ο ίδιος ο ερωτώμενος πολλές φορές δεν είχε αναζητήσει μέχρι 

τότε, που οδηγούσαν τον συνεντευξιαζόμενο στο να αποκτήσει ή όχι ένα 

τέτοιο προϊόν. Περαιτέρω διευκρινιστικές ερωτήσεις βοήθησαν στην 

αποκάλυψη των συνδέσεων που υπάρχουν στο μυαλό του κάθε ερωτώμενου 

μεταξύ των αξιών αυτών, των επιπτώσεων και των χαρακτηριστικών που 

προανέφερε ότι θα επηρέαζαν την αγοραστική συμπεριφορά του. 

 Η παραπάνω διαδικασία που εφαρμόστηκε στις συνεντεύξεις 

ονομάζεται κλιμακωτή ανάλυση (laddering). (Wansink και Chan,  2002). 

 Οι συνεντεύξεις διαρκούσαν κατά μέσο όρο γύρω στα 15 λεπτά.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Επεξεργασία 
 Μετά την συλλογή των δεδομένων ακολούθησε η επεξεργασία τους με 

την εξής διαδικασία: 

 Αρχικά καταγράφηκαν σε έναν πίνακα όσα χαρακτηριστικά, επιπτώσεις 

και αξίες αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων (Πίνακας 3). 

 

 

 

 

 
  

Πίνακας 3, Καταγραφή χαρακτηριστικών, επιπτώσεων, αξιών 
Πηγή: παρούσα  έρευνα 

 

Έπειτα έγινε ομαδοποίηση κάποιων χαρακτηριστικών και αντίστοιχα 

επιπτώσεων όπως φαίνεται  παρακάτω και από τις παρενθέσεις (πίνακας 4). Η 

ομαδοποίηση πραγματοποιήθηκε βάσει της ομοιότητας κάποιων 

χαρακτηριστικών και αντίστοιχα κάποιων επιπτώσεων για τη διευκόλυνση της 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

 Μοναδικότητα 

 Χρηστικότητα 

 Οικονομική στήριξη της ομάδας

 Αγάπη προς την ομάδα 

 Μόδα 

 Άνεση 

 Αισθητική ικανοποίηση 

 Καταναλωτική μανία 

 Πρακτικότητα 

 Επίδειξη 

 Προβολή ομάδας 

 Λειτουργικότητα 

 Περηφάνια 

 Συμμετοχή 

 Συνεισφορά στην ομάδα 

 Συνεισφορά στον αθλητισμό 

 Έκφραση 

 Κοινωνικοποίηση 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 Μάρκα 

 Ποιότητα 

 Σπανιότητα σχεδίου 

 Τιμή 

 Σχέδιο 

 Πρωτοτυπία 

 Χρώμα 

 Διακριτικό σήμα 

 Εποχικότητα 

 Αθλητικό στυλ 

 Πρόσφατο σχέδιο 

ΑΞΙΕΣ 

 

 Απόλαυση 

 Μέλος ομάδας 

 Μέλος τοπικής κοινωνίας 

 Αυτοεκπλήρωση 

 Συγκίνηση-ψυχαγωγία 

 Ασφάλεια 

 Χαρά 

 Ταυτότητα 

 Μέλος κοινωνίας 

 Αυτοσεβασμός 

 Αρεστός-σεβαστός από άλλους
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επεξεργασίας των δεδομένων και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην υπάρξει 

αλλοίωση στην εξαγωγή των συμπερασμάτων. 

  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

X1: Μάρκα          n=20 
Χ2: Σχέδιο (+ πρωτοτυπία)      n=19 
Χ3: Ποιότητα        n=18 
Χ4: Τιμή        n=13 
Χ5: Διακριτικό σήμα      n=9 
Χ6: Χρώμα        n=7 
Χ7: Εποχικότητα  (+ σπανιότητα σχεδίου, + πρόσφατο σχέδιο) n=3 
Χ8: Αθλητικό στυλ       n=3 
 
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Ε1: Αγάπη προς την ομάδα  (+ οικον. στήριξη ομάδας,   n=11 
      + συνεισφορά στην ομάδα, + συμμετοχή) 
Ε2: Περηφάνια (+ επίδειξη, + προβολή ομάδας, + έκφραση) n=10 
Ε3: Κοινωνικοποίηση      n=9 
Ε4: Αισθητική ικανοποίηση (+ μόδα, +  καταναλωτική μανία,  n=7 
      + μοναδικότητα) 
Ε5: Χρηστικότητα ( + άνεση, + πρακτικότητα, + λειτουργικότητα) n=6 
Ε6: Αθλητισμός       n=3 
 
 
ΑΞΙΕΣ 

 

Α1: Αίσθηση του «ανήκω» (μέλος ομάδας - τοπικής   n=14 
      κοινωνίας – κοινωνίας, ταυτότητα) 

 Α2: Σεβαστός από άλλους      n=7 
 Α3: Αυτοσεβασμός       n=5 
 Α4: Ασφάλεια       n=5 

Α5: Απόλαυση (χαρά, συγκίνηση, ψυχαγωγία)   n=4 
 Α6: Αυτοεκπλήρωση      n=3            

 
Πίνακας 4, Ομαδοποίηση χαρακτηριστικών, επιπτώσεων, αξιών 

 Πηγή: παρούσα  έρευνα  
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Όσον αφορά τις αξίες που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα, η προσαρμογή τους έγινε με οδηγό την λίστα αξιών του Kahle (1983).  

 Καταμετρήθηκε επίσης, για κάθε χαρακτηριστικό, κάθε επίπτωση και 

κάθε αξία από πόσους ερωτώμενους αναφέρθηκε. [Το χαρακτηριστικό μάρκα 

υπενθυμίζεται και πάλι ότι από την υπόθεση εργασίας θεωρείται ως δεδομένο 

ότι αποτελεί για κάθε ερωτώμενο ένα χαρακτηριστικό που παίζει πρώτιστο 

ρόλο για την πραγματοποίηση ή όχι της αγοράς].  

 Έτσι, παρατίθενται με σειρά σημαντικότητας τα χαρακτηριστικά, οι 

επιπτώσεις και οι αξίες που προέκυψε ότι παίζουν σημαίνοντα ρόλο στην 

αγοραστική συμπεριφορά των φιλάθλων – καταναλωτών σε ότι αφορά τα 

προϊόντα καθημερινής ένδυσης που φέρουν το σήμα κάποιας Π.Α.Ε.  

 Ακόμα κωδικοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά, οι επιπτώσεις και αξίες 

κάτι που βοήθησε στο επόμενο στάδιο της επεξεργασίας.  

 Το τελευταίο στόχο έχει τον προσδιορισμό και τη προβολή των 

συνδέσεων που υπάρχουν μεταξύ των χαρακτηριστικών, των επιπτώσεων και 

των τελικών αξιών. Αυτό είναι εφικτό με τη δημιουργία του Ιεραρχικού Χάρτη 

Αξιών (HVM: Hierarchical Value Map). 

Ο Χάρτης αυτός μας πληροφορεί εξάλλου και για το πόσο δυνατές είναι 

οι συνδέσεις μεταξύ τους καθώς και για το πόσες φορές αναφέρθηκαν το κάθε 

χαρακτηριστικό, η κάθε επίπτωση και αξία από τους ερωτώμενους.  

 Πρώτα όμως θα πρέπει να καταγραφούν οι συνδέσεις χαρακτηριστικών 

– επιπτώσεων – αξιών που προέκυψαν από τις απαντήσεις του κάθε 

ερωτώμενου ξεχωριστά. Σε αυτό φάνηκαν χρήσιμοι και οι κωδικοί που δώσαμε 

προηγουμένως.  

 Για παράδειγμα για έναν ερωτώμενο που έχει απαντήσει ότι θα ψώνιζε 

ένα t-shirt με το σήμα της Π.Α.Ε. που υποστηρίζει (μάρκα), διότι φορώντας το 

θα ένιωθε περήφανος που προβάλλει την ομάδα που αγαπάει (περηφάνια) και 

αυτό του δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι μέλος της ομάδας αυτής (αίσθηση 

του «ανήκω»), θα προέκυπτε η εξής αλυσίδα κωδικοποιημένων απαντήσεων:  

Χ1 → Ε2 → Α1. (βλέπε πίνακα 4 σχετικά με τις κωδικοποιήσεις)  
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 Κατά τον ίδιο τρόπο καταγράφηκαν για κάθε ερωτώμενο από μια μέχρι 

και έξι τέτοιες αλυσίδες απαντήσεων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που 

ανέφερε και τις συνδέσεις που προέκυψαν από τη συζήτηση μαζί του.  

 Έπειτα, δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 5) όπου στην 

κάθετη στήλη παρατίθενται τα χαρακτηριστικά και οι επιπτώσεις και στον 

οριζόντιο άξονα οι επιπτώσεις και οι αξίες. 
 

 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 
Χ1 10 7 0/1    0/9 0/3   0/2 0/3 
Χ2  3 4/1 7   0/3 0/7  0/1  0/1 
Χ3 1  1  3     0/1  0/3 
Χ4     1    5   0/1 
Χ5   2          
Χ6  2  1    0/2     
Χ7    3    0/3     
Χ8   1 2   0/1 0/2     
Ε1   1   2 8    1 0/2 
Ε2       2 4   2/1 3 
Ε3       7 1  1   
Ε4   1     10/1     
Ε5            4 
Ε6            2 

 

Πίνακας 5, Άμεσες και έμμεσες σχέσεις μεταξύ χαρακτηριστικών, επιπτώσεων και αξιών 
Πηγή: παρούσα  έρευνα 

 

 Καταγράφηκαν σε αυτόν τον πίνακα όλες οι αλυσίδες κωδικοποιημένων 

απαντήσεων. Άλλωστε σε μια τέτοια αλυσίδα όπως η προηγούμενη: Χ1 → Ε2 

→ Α1 υπάρχουν οι άμεσες σχέσεις: Χ1 → Ε2 και Ε2 → Α1, αλλά και μια 

έμμεση: Χ1 → Α1. Οι άμεσες σχέσεις καταγράφηκαν στην αριστερή πλευρά 

και οι έμμεσες στη δεξιά κάθε κελιού.  

 Για παράδειγμα, για την άμεση σχέση Χ1 → Ε2 μετρήθηκε σε πόσους 

ερωτώμενους συναντήθηκε και προστέθηκε στο κελί που αντιστοιχεί στο Χ1 

και στο Ε2 ο αντίστοιχος αριθμός στο αριστερό μέρος. 
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 Κατασκευή του Ιεραρχικού Χάρτη Αξιών 
 Έχοντας ολοκληρώσει τον πίνακα των άμεσων και έμμεσων σχέσεων 

μεταξύ χαρακτηριστικών, επιπτώσεων και αξιών που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των ερωτώμενων, πληροφορούμαστε και για τη συχνότητα με την 

οποία συναντάμε κάποια άμεση ή έμμεση σχέση στα δεδομένα μας. Πρέπει 

ωστόσο να αποφασιστεί μια ελάχιστη συχνότητα εμφάνισης τόσο για τις 

άμεσες όσο και για τις έμμεσες σχέσεις προκειμένου αυτές να καταγραφούν 

στον Ιεραρχικό Χάρτη Αξιών.   

 Θεωρήθηκε ότι σε ένα δείγμα 20 ατόμων οι άμεσες και έμμεσες σχέσεις 

που συναντήθηκαν τουλάχιστον 3 φορές θα πρέπει να αποτυπώνονται στο 

συγκεκριμένο χάρτη. (Πίνακας 6) 

 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 
Χ1 10 7 0/1    0/9 0/3   0/2 0/3 
Χ2  3 4/1 7   0/3 0/7  0/1  0/1 
Χ3 1  1  3     0/1  0/3 
Χ4     1    5   0/1 
Χ5   2          
Χ6  2  1    0/2     
Χ7    3    0/3     
Χ8   1 2   0/1 0/2     
Ε1   1   2 8    1 0/2 
Ε2       2 4   2/1 3 
Ε3       7 1  1   
Ε4   1     10/1     
Ε5            4 
Ε6            2 

 

Πίνακας 6, Άμεσες και έμμεσες σχέσεις που συναντώνται τουλάχιστον 3 φορές, 
 Πηγή: παρούσα  έρευνα 

 

 Έτσι, ακολούθησε η κατασκευή του παρακάτω Ιεραρχικού Χάρτη 

Αξιών όπου με κύκλο συμβολίζονται τα χαρακτηριστικά, με ορθογώνιο οι 

επιπτώσεις και με τρίγωνο οι αξίες. Το μέγεθος των σχημάτων είναι ανάλογο 

με το πόσοι ερωτώμενοι ανέφεραν αντίστοιχα το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό ή τη συγκεκριμένη επίπτωση ή αξία. Επίσης, το πάχος των 

συνδετικών γραμμών προσδιορίζει το πόσο δυνατή είναι η συγκεκριμένη 

σύνδεση στο μυαλό των ερωτώμενων, κάτι που προκύπτει από τον 

προηγούμενο πίνακα όπου καταγράφηκαν οι συνδέσεις και η συχνότητά τους. 



 

  

 
ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΞΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  

 

X1: Μάρκα 
n=20 

Χ2: Σχέδιο 
n=19 

Χ7: 
Εποχικότητα 

n=3 

 
Χ3:Ποιότητα 

n=18 

Χ4: Τιμή 
n=13 

Ε1: Αγάπη προς την 
ομάδα   
n=11 

Ε3: Κοινωνικοποίηση 
n=9 

Ε2: Περηφάνια  
n=10 Ε4: Αισθητική ικανοποίηση 

n=7 

Ε5: Χρηστικότητα 
n=6 

Α1: Αίσθηση 
του 

«ανήκω» 
n=14 

 

Α2: 
Σεβαστός 
από άλλους

n=7

Α3: Αυτο-
σεβασμός 

n=5 
Α6: 

Αυτοεκ-
πλήρωση 

n=3
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Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

Ο Ιεραρχικός Χάρτης Αξιών δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά 

με το τι κρύβεται πίσω από την αγοραστική συμπεριφορά των νέων φιλάθλων 

– καταναλωτών σε ότι αφορά τα εμπορικά προϊόντα των Π.Α.Ε. και ειδικότερα 

τα είδη ένδυσης που φέρουν το σήμα των τελευταίων.  

 Με μια πρώτη ματιά παρατηρεί κανείς τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ 

του χαρακτηριστικού «μάρκα», με την επίπτωση «αγάπη προς την ομάδα» και 

εν συνεχεία την αξία «αίσθηση του ανήκω». Είναι η πιο συχνή σύνδεση και 

καταδεικνύει ότι αν όχι ο κυριότερος, τότε ένας από τους πιο κύριους λόγους 

που οι νέοι φίλαθλοι αγοράζουν ρούχα που φέρουν το σήμα της ομάδας τους 

είναι για να δείξουν με αυτό τον τρόπο την αγάπη και υποστήριξή τους προς 

αυτή και να νιώσουν με αυτόν τον τρόπο ότι αποτελούν και αυτοί ένα κομμάτι 

της.  

 Πιο συγκεκριμένα αισθάνονται ότι μετέχουν στην ιδέα που αντιπροσω-

πεύει η συγκεκριμένη ποδοσφαιρική ομάδα και αισθάνονται μέλη της 

ευρύτερης οικογένειας, θα λέγαμε, της ομάδας που αποτελείται από τη 

διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό τιμ, τους υπαλλήλους αλλά και 

όλους αυτούς που την παρακολουθούν και τη στηρίζουν, τους φιλάθλους και 

οπαδούς της δηλαδή.  

 Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν και με τα συμπεράσματα των Hunt, 

Bristol και Bashaw (1999) στην έρευνά τους με σκοπό την ταξινόμηση των 

φιλάθλων ή οπαδών σε διάφορα γκρουπ ανάλογα με την φίλαθλη συμπεριφορά 

τους. Όπως αναφέρουν, οι αφοσιωμένοι φίλαθλοι μιας ομάδας  αυτο-

καθορίζονται μέλη της ομάδας και με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που 

φέρουν το σήμα της.  

 Μια άλλη ισχυρή σύνδεση που προκύπτει είναι αυτή μεταξύ του 

χαρακτηριστικού «σχέδιο», της επίπτωσης «Αισθητική Ικανοποίηση» και της 

αξίας «σεβαστός από άλλους».  

 Είναι φανερό ότι οι νέοι καταναλωτές, πέρα από τη φίλαθλη ιδιότητά 

τους, δεν παύουν να επιθυμούν να είναι αρεστοί στους άλλους. Έτσι το design 

των ρούχων, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι 
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παίζει σημαίνοντα ρόλο στην απόφασή τους για αγορά ή όχι ενός 

οποιουδήποτε προϊόντος ένδυσης, ακόμα και αν αυτό φέρει το σήμα της 

αγαπημένης τους ομάδος. Αξίζει να αναφερθεί ότι 16 από τους είκοσι υπο-

στήριξαν ότι αν το σχέδιό τους ικανοποιούσε αισθητικά θα προέβαιναν σε 

αγορά ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, εξαιρουμένης πάντα της 

μάρκας καθώς θα αγόραζαν μόνο ρούχα της ομάδος τους.  

 Εξάλλου το ωραίο σχέδιο βοηθάει όπως επισήμαναν κάποιοι, στις 

κοινωνικές σχέσεις και στην κοινωνικοποίησή τους γενικότερα. 

Κοινωνικοποίηση που έχει στενή και άμεση σχέση με την αίσθηση του 

«ανήκω».  

 Άλλωστε, το αίσθημα περηφάνιας για την ομάδα αλλά κατ’ επέκταση 

και για τον εαυτό τους είναι μια επίπτωση που αρκετοί τη συνέδεσαν με τη 

μάρκα αλλά και με το σχέδιο του προϊόντος ένδυσης. Στην πρώτη περίπτωση 

που είναι αρκετά πιο συχνή, οι νέοι φίλαθλοι νιώθουν περήφανοι για τον 

σύλλογο που υποστηρίζουν και επιθυμούν να τον προβάλλουν φορώντας ένα 

προϊόν ένδυσης που φέρει το σήμα του. Αισθάνονται ότι έτσι κάνουν κατά 

κάποιον τρόπο το καθήκον τους και προκύπτει ένα αίσθημα αυτοεκπλήρωσης.  

 Στη δεύτερη περίπτωση νιώθουν περήφανοι για το ωραίο ρούχο που 

φορούν και προκύπτει η αίσθηση ότι αρέσουν και γίνονται σεβαστοί από τους 

άλλους.  

 Ακόμη, αξίζει ν’ αναφερθεί ότι ένας στους τέσσερις ερωτώμενους δεν θ’ 

αγόραζε ένα προϊόν ένδυσης της ομάδος του εάν η τιμή του κρινόταν 

υπερβολική από τον ίδιο. Όπως γίνεται κατανοητό, οι νέοι θεωρούν ότι μια 

υπερβολική τιμή θα σήμαινε ότι κάποιοι αισχροκερδούν εκμεταλλευόμενοι 

ίσως την αγάπη που επιδεικνύουν οι φίλαθλοι – καταναλωτές στην ομάδα τους. 

Αυτή η αγοραστική συμπεριφορά του 25% των ερωτώμενων έχει τις ρίζες της 

στην αξία του αυτοσεβασμού όπως καταγράφεται και στον Ιεραρχικό Χάρτη 

Αξιών, καθώς σεβόμενοι τον εαυτό τους δεν του επιτρέπουν  να πέσει θύμα 

οικονομικής εκμετάλλευσης. 

 Σχετικά, αξίζει ν’ αναφερθούν και τα ευρήματα της έρευνας των 

Dionisio, Leal και Moutinho (2008). Οι τελευταίοι διαπίστωσαν μια αρνητική 
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στάση των οπαδών αθλητικών ομάδων απέναντι στην προώθηση 

υπερκαταναλωτικών συμπεριφορών από τους συλλόγους με στόχο να 

αυξηθούν τα εμπορικά κέρδη. Αρνητική στάση που επεκτείνονταν και στην εν 

γένει προσπάθεια των ομάδων για αλόγιστη οικονομική εκμετάλλευση των 

φιλάθλων τους.  

 Το προϊοντικό χαρακτηριστικό «ποιότητα» που αναφέρθηκε σχεδόν απ’ 

το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα φαίνεται να συνδέεται με την 

επίπτωση «χρηστικότητας» και την αξία της αυτοεκπλήρωσης. Η ποιότητα των 

προϊόντων ένδυσης πέρα από τη διάρκεια ζωής του προϊόντος αυξάνει επίσης 

και την αίσθηση αυτοεκπλήρωσης που νιώθει κάποιος όταν φορά ένα ποιοτικό 

ρούχο και έχει κάνει μια πετυχημένη αγορά.  

 Ένα ακόμη χαρακτηριστικό, η εποχικότητα, οδηγεί στην αισθητική 

ικανοποίηση που με τη σειρά της όπως είδαμε και προηγουμένως, οδηγεί στην 

αίσθηση του αρεστού και σεβαστού από τους άλλους.  

 Κλείνοντας το σχολιασμό για τον Ιεραρχικό Χάρτη Αξιών που 

προέκυψε θα πρέπει να γίνει μια αναφορά και σε ένα από τα προϊοντικά 

χαρακτηριστικά που δεν καταγράφηκε σε αυτόν, στο χαρακτηριστικό 

«διακριτικότητα σήματος». Παρότι το συγκεκριμένο αναφέρθηκε από εννέα 

ερωτώμενους μόνο δυο το χαρακτήρισαν σημαντικό ως προς την απόφαση 

αγοράς. Το γεγονός αυτό μας αφήνει περιθώρια να γενικεύσουμε κατά κάποιο 

τρόπο τα συμπεράσματά μας και σε άλλα είδη ένδυσης που το σήμα της 

όμάδας είναι το κυρίαρχο στοιχείο του προϊόντος,  όπως είναι οι επίσημες 

φανέλες της ομάδας, πάντα όμως με προσοχή και επιλεκτικά.  

 Διευκρινίζεται εδώ ότι το παραπάνω προϊοντικό χαρακτηριστικό 

αναφερόταν ήδη από την υπόθεση εργασίας ωστόσο σε αντίθεση με το 

χαρακτηριστικό μάρκα , δεν υπήρχε κάποιος λόγος ώστε να θεωρείται σίγουρα 

σημαντικό χαρακτηριστικό ως προς την απόφαση αγοράς και τέθηκε στην 

κρίση των ερωτώμενων.  

Ωστόσο, αξίζει ν’ αναφερθεί εδώ ότι οι Dionisio et al. (2008) στα 

συμπεράσματα και τις προτάσεις τους αναφέρουν ότι μια σειρά προϊόντων που 

φέρουν διακριτικά το σήμα ενός αθλητικού συλλόγου θα αύξανε τις πωλήσεις 
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αυτών, καθώς οι φίλαθλοι – καταναλωτές θα μπορούσαν πιο άνετα να τα 

χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή ζωή τους. 

Κλείνοντας την συζήτηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τον 

Ιεραρχικό χάρτη, ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει αναφέρεται στα 

ευρήματα των Bauer et al (2005) που υποστηρίζουν ότι σε τέτοιου είδους 

προϊόντα με συμβολική σημασία, τα μη προϊοντικά χαρακτηριστικά της 

μάρκας, δηλαδή η συμβολική σημασία που έχει μια μπλούζα π.χ. που φέρει το 

σήμα μιας Π.Α.Ε. για τον φίλαθλο –καταναλωτή, έχουν μεγαλύτερη επίδραση 

στην αγοραστική συμπεριφορά του φίλαθλου καταναλωτή, απ’ ότι έχουν τα 

προϊοντικά χαρακτηριστικά της μάρκας όπως π.χ. η τιμή ή η ποιότητα.  

 Ακόμη, αναφέρουν ότι οι μοναδικές συνδέσεις που δημιουργούνται στο 

μυαλό του κάθε φιλάθλου –καταναλωτή σχετικά με τη μάρκα –ομάδα, είναι το 

κλειδί, όπως τονίζεται και στην παρούσα έρευνα, προκειμένου να 

προσδιοριστεί μια επιτυχημένη στρατηγική μάρκετινγκ για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες των αθλητικών ανωνύμων εταιριών. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Συνοψίζοντας την παραπάνω συζήτηση των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από την παρούσα έρευνα καταλήγει κανείς σε μερικά χρήσιμα 

συμπεράσματα όσον αφορά την αγοραστική συμπεριφορά των νέων 

καταναλωτών-φιλάθλων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες της Π.Α.Ε. που 

υποστηρίζουν.  

 Οι τελευταίοι φαίνεται να επιλέγουν προϊόντα που φέρουν το σήμα της 

αγαπημένης τους ομάδας βάσει κυρίως του γεγονότος ότι με αυτόν τον τρόπο 

θεωρούν ότι τη στηρίζουν. Δείχνουν την αγάπη τους σε αυτή και αισθάνονται 

μέλη του συγκεκριμένου συλλόγου. Επίσης, αισθάνονται υπερήφανοι και 

εκφράζονται προβάλλοντας την ομάδα τους προς τα έξω.  

 Ωστόσο, δεν δείχνουν να ξεχνούν ότι είναι νέοι και θέλουν να φαίνονται 

ωραίοι ενώ τους ενδιαφέρει η γνώμη του κοινωνικού περίγυρου για το άτομό 

τους. Ως εκ τούτου, τα προϊοντικά χαρακτηριστικά όπως το σχέδιο, η ποιότητα 

και η εποχικότητα επηρεάζουν σημαντικά την αγοραστική συμπεριφορά τους 

ακόμα και όταν πρόκειται για προϊόντα της αγαπημένης τους ομάδας.  

 Ακόμη, δεν ακολουθούν, τουλάχιστον όχι όλοι, πιστά σε ότι προωθεί η 

ομάδα τους. Όταν θεωρούν ότι η τελευταία δεν τους σέβεται, βάζοντας για 

παράδειγμα μια υπερβολική τιμή σε μη ποιοτικά ανάλογα προϊόντα, εκφράζουν 

αρνητική στάση απέναντι στα τελευταία.  

 Μια άλλη διάσταση στην αγοραστική συμπεριφορά των νέων 

καταναλωτών-φιλάθλων διακρίνεται από το γεγονός ότι δίνουν σημασία στη 

χρηστικότητα του προϊόντος που αγοράζουν. Παρότι πρόκειται για προϊόντα 

που έχουν κυρίως συμβολικό χαρακτήρα οι νέοι δείχνουν να επιζητούν τη 

μέγιστη χρησιμότητα, αναζητώντας ένα ποιοτικό προϊόν που θα είναι σε θέση 

να το χρησιμοποιήσουν άνετα και για αρκετό καιρό εάν το επιθυμούν.  

 Κλείνοντας με τα συμπεράσματα, οι νέοι καταναλωτές –φίλαθλοι δεν 

δείχνουν να διαχωρίζουν, ή τουλάχιστον δεν το κάνουν σε ότι αφορά την 

απόφαση για αγορά, τα προϊόντα μιας αθλητικής ανώνυμης εταιρίας σε ήπιας 

μορφής (φέρουν διακριτικά το σήμα της Π.Α.Ε.) και σε αυτά που ξεχωρίζουν 

από μακριά ως προϊόντα κάποιας Π.Α.Ε. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
 

 Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως μια πυξίδα που μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά 

με την κατεύθυνση που θα πρέπει να έχει η στρατηγική μάρκετινγκ για τη 

μάρκα και ειδικότερα τις επεκτάσεις μάρκας μιας Π.Α.Ε. ή μιας αθλητικής 

ανώνυμης εταιρίας γενικά. 

 Με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, έγινε προσπάθεια να αποκαλυφθεί 

τι κρύβεται πίσω από την αγοραστική συμπεριφορά των φιλάθλων-πελατών 

μιας Π.Α.Ε.. Η μελέτη αυτή κινήθηκε στον εσωτερικό κόσμο των ερωτώμενων 

αναζητώντας τα βασικά κίνητρα και τις προσωπικές αξίες που διαμορφώνουν 

την αγοραστική στάση τους απέναντι στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

αποτελούν τις επεκτάσεις μάρκας των Π.Α.Ε.. Διερευνήθηκαν οι συνδέσεις 

που ενυπάρχουν στον καθένα ερωτώμενο ξεχωριστά, προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι επικρατέστερες συνδέσεις μεταξύ των απλών προϊοντικών 

χαρακτηριστικών με τις επιπτώσεις και εν τέλει τις προσωπικές αξίες του 

καταναλωτή - φιλάθλου. 

 Τα παραπάνω στοιχεία, δίνουν έναν προσανατολισμό και μια 

κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι υπεύθυνοι 

δραστηριοτήτων μάρκετινγκ που ασχολούνται με τα εν λόγω προϊόντα και 

υπηρεσίες. Έτσι, οι αποφάσεις σχετικά με τα εφτά συστατικά του μίγματος 

μάρκετινγκ καθώς και οι αποφάσεις για τη μάρκα και την περαιτέρω επέκτασή 

της ή όχι θα έχουν ένα ακόμη πολύτιμο οδηγό. 

 Καταρχήν, σε ότι αφορά το προϊόν και τα χαρακτηριστικά του, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, για παράδειγμα η υιοθέτηση πιο 

πρωτότυπων και μοντέρνων σχεδίων μοιάζει σαν μια λογική κίνηση που θα 

τόνωνε τις πωλήσεις μιας τέτοιας σειράς προϊόντων ένδυσης. 

 Η τιμή από την άλλη μεριά, θα πρέπει να διατηρείται σε λογικά πλαίσια 

διότι μια υπερβολική τιμή θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις και 

γενικότερα στη στάση των καταναλωτών-φιλάθλων έναντι στα εμπορικά 

προϊόντα μιας Π.Α.Ε. για τους λόγους που προαναφέραμε στα συμπεράσματα. 
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Η προβολή είναι το συστατικό εκείνο του μίγματος μάρκετινγκ το οποίο 

θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί, περισσότερο ίσως από τα υπόλοιπα,  τα 

αποτελέσματα της έρευνας μας, Μια επικοινωνιακή πολιτική με 

προσανατολισμό βασισμένο στα συμπεράσματα που προέκυψαν θα είχε 

σίγουρα περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας από μια άλλη χωρίς αυτόν. 

Όπως είναι ήδη γνωστό η επικοινωνιακή πολιτική μπορεί και πρέπει να 

επηρεάζει και να συμπαρασύρει σε αλλαγές ανάλογες με τον προσανατολισμό 

της, όλα τα υπόλοιπα συστατικά του μίγματος μάρκετινγκ. Έτσι, 

διαμορφώνεται και μια ολοκληρωμένη στρατηγική που ξεπερνά μια απλή 

διαφημιστική καμπάνια για κάποια σειρά προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Γίνεται κατανοητή, λοιπόν, η σημασία που μπορεί να έχει μια τέτοια 

έρευνα και ειδικότερα τα αποτελέσματα της εάν χρησιμοποιηθούν με τον 

κατάλληλο τρόπο από τους υπεύθυνους δραστηριοτήτων μάρκετινγκ.  

Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να δοθεί ένα παράδειγμα που 

προέρχεται από τη χώρα στην οποία «γεννήθηκε» το ποδόσφαιρο, την Αγγλία. 

Οι Edensor και Millington (2008) έγραψαν ένα άρθρο περί της 

σηματοποίησης (branding) του ποδοσφαίρου αναλύοντας μας πως η 

Manchester City καταφέρνει να επιβιώνει και μάλιστα σε ανταγωνιστικό 

επίπεδο, έχοντας στην ίδια πόλη το μεγαθήριο που καλείται Manchester 

United. 

Οι ιθύνοντες της Manchester City, λοιπόν, επέλεξαν μια επικοινωνιακή 

πολιτική, όχι και τόσο παραδοσιακή, επιβεβλημένη ωστόσο, από το γεγονός 

ότι στην ίδια πόλη υπάρχει ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος κορυφαίος στον 

κόσμο, στον οποίο δύσκολα θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί με παραδοσιακές 

στρατηγικές. 

Έτσι, υιοθέτησε έναν επικοινωνιακό προσανατολισμό που διεμήνυε σε 

όλο το Manchester ότι η ομάδα της πόλης είναι μια, η Manchester City. Η 

United είναι μια πολυεθνική εταιρία, η οποία απλώς έχει την έδρα της στο 

Manchester, υποστήριζε, θέλοντας έτσι να αποκόψει τα τοπικά ερείσματα της 

United και να καταδείξει ως γνήσια και αληθινά τοπική ομάδα την City. 
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Κατά αυτόν τον τρόπο η City δεν είχε φυσικά στόχο να διευρύνει τη 

δημοτικότητα της, αλλά να διατηρήσει το ήδη υπάρχον, φίλαθλο κοινό της και 

να ενισχύσει την αφοσίωση του προς αυτή. Αφοσίωση και αθλητική αλλά και 

εμπορική. 

Όπως γίνεται αντιληπτό και από τα παραπάνω η κατεύθυνση που θα 

έχει η επικοινωνιακή πολιτική μιας Π.Α.Ε. είναι βαρύνουσας σημασίας για το 

αν θα πετύχει τους σκοπούς της ή όχι.  

Σίγουρα μια έρευνα σαν τη παρούσα, παρόλες τις αδυναμίες της, που θα 

συζητηθούν παρακάτω, θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του οδηγού στη 

διαμόρφωση μιας σωστά προσανατολισμένης επικοινωνιακής πολιτικής.  

Προχωρώντας στα υπόλοιπα συστατικά όπως η διανομή, οι διαδικασίες, 

το προσωπικό καθώς και η φυσική μαρτυρία διαπιστώνεται ότι γνωρίζοντας το 

τι επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά των φιλάθλων – πελατών μπορεί 

κανείς να προβεί σε κάποιες αλλαγές ώστε να ικανοποιήσει κατά το δυνατόν 

περισσότερο τις επιθυμίες του κάθε πελάτη.  

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά το προσωπικό οι πληροφορίες που εκμαιεύθηκαν 

από τις συνεντεύξεις θα ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των 

πωλητών που έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες προκειμένου να τους 

εξυπηρετήσουν κατάλληλα και ν’ αυξήσουν κατά αυτό τον τρόπο τις 

πωλήσεις. Οι πωλητές έχοντας τις πληροφορίες αυτές θα ήταν σε θέση να 

κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών καθώς και την αγοραστική 

συμπεριφορά τους, υιοθετώντας και προσαρμόζοντας κάθε φορά τις 

κατάλληλες τεχνικές πώλησης προκειμένου να ικανοποιήσουν τους πελάτες 

αυξάνοντας έτσι τον τζίρο των πωλήσεων.  

Τέλος, τα ευρήματά της εν λόγω έρευνας είναι ικανά να βοηθήσουν σε 

τμηματοποίηση της συγκεκριμένης αγοράς βάσει προσωπικών αξιών καθώς 

και στην αποτελεσματική τοποθέτηση του εκάστοτε προϊόντος ή υπηρεσίας 

που αποτελεί επέκταση μάρκας μιας Π.Α.Ε. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΕΡΕΥΝΑ 
 

 Η έρευνα αυτή δεν παύει να έχει και κάποιες αδυναμίες οι οποίες 

παρατίθενται στον αναγνώστη για προβληματισμό και περαιτέρω έρευνα.  

 Αρχίζοντας από το δείγμα, το οποίο μπορεί για τις ανάγκες της εργασίας 

αυτής να ήταν επαρκές ωστόσο ένα μεγαλύτερο δείγμα ανθρώπων και 

ταυτόχρονα ένα μεγαλύτερο εύρος ηλικιών και μορφωτικού επιπέδου θα  έδινε 

μια πιο γενική εικόνα περί της αγοραστικής συμπεριφοράς όλου του ελληνικού 

φίλαθλου κοινού σχετικά με τις επεκτάσεις μάρκας των Π.Α.Ε.  

 Ακόμη, η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από 

τις συνεντεύξεις θα μπορούσε να είναι πολύ εκτενέστερη κάτι που ίσως 

ξέφευγε από τα όρια αυτού του πονήματος.  

 Έπειτα, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της 

κλιμακωτής ανάλυσης και της θεωρίας Μέσων – Σκοπού θα μπορούσαν να 

διασταυρωθούν με κάποιες συζητήσεις είτε με επαγγελματίες υπεύθυνους 

δραστηριοτήτων μάρκετινγκ που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα προϊόντα 

και υπηρεσίες των Π.Α.Ε. είτε με τους απλούς πωλητές που εργάζονται σε 

επίσημα καταστήματα των Π.Α.Ε. και έχουν ιδία γνώση περί του θέματος. Εδώ 

ωστόσο, κρίθηκε αρκετή η ιδία εμπειρία ως φίλαθλου-καταναλωτή καθώς και 

τα συμπεράσματά που προέκυψαν από τις ευρύτερες συζητήσεις πέραν των 

συνεντεύξεων, με άλλους φιλάθλους καταναλωτές προκειμένου να 

επιβεβαιώσουμε τ’ αποτελέσματα της έρευνάς μας.  

 Άλλωστε, μια περαιτέρω έρευνα με ποσοτικές μεθόδους θα ήταν πολύ 

χρήσιμη στο να επιβεβαιώσει ή να καταρρίψει τα συμπεράσματα στα οποία 

κατέληξε τούτη εδώ η μελέτη μέσω της ποιοτικής μεθόδου που 

χρησιμοποιήθηκε.  

 Ενδιαφέρον επίσης, θα παρουσίαζε μια έρευνα που θα είχε επίκεντρό 

της τους πιο σκληροπυρηνικούς οπαδούς των Π.Α.Ε. και το πως 

αντιμετωπίζουν αυτοί είτε τη συγκεκριμένη σειρά προϊόντων είτε κάποια άλλη 

επέκταση μάρκας της αγαπημένης τους ομάδας.  
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Τέλος, μια ερευνητική προσπάθεια που θα έδινε πληροφορίες από το 

εσωτερικό των ελληνικών Π.Α.Ε. σε ότι αφορά το οικονομικό κομμάτι που 

σχετίζεται με τις επεκτάσεις μάρκας αλλά και τις τεχνικές που εφαρμόζουν, αν 

εφαρμόζουν, οι ελληνικές Π.Α.Ε. όσον αφορά το μάρκετινγκ θα βοηθούσε 

προκειμένου να υπάρξει μια πληρέστερη εικόνα για το μάρκετινγκ προϊόντων 

και υπηρεσιών των αθλητικών ανωνύμων εταιριών στην Ελλάδα.  
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