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EXECUTIVE SUMMARY

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις μεθόδους προβολής και προώθησης προϊόντων 

που χρησιμοποιούν οι  εταιρίες  στον  κλάδο του λιανεμπορίου και  στον  βαθμό που αυτές 

μπορούν να επηρεάσουν και να κατευθύνουν την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή. 

Το συγκεκριμένο ζήτημα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί από τη μία πλευρά 

δείχνει την δύναμη της επιστήμης του μάρκετινγκ, μέσω της έξυπνης επικοινωνίας και από 

την  άλλη αγγίζει  την  ψυχολογία  του πελάτη,  χωρίς  απαραίτητα  το  γεγονός  να θεωρείται 

αρνητικό. Υπάρχουν  έρευνες,  τις  οποίες  αναφέρουμε  στην  εργασία  μας  όπου  η 

αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά του πελάτη δημιουργεί ευχαρίστηση ή δεν συνεπάγεται 

ότι ο καταναλωτής θα το μετανιώσει μεταγενέστερα. 

Αναφέρονται και αναλύονται κάποιες μορφές προβολών και η έρευνά μας, η οποία 

πραγματοποιείται  ως  πείραμα  σε  καταστήματα  λιανικής,  μας  οδηγεί  σε  συμπεράσματα 

σχετικά  με  τις  αντιδράσεις  του  αγοραστικού  κοινού  αλλά  και  των  δυνητικών  πελατών. 

Κομμάτι  της  έρευνάς  μας  αναφέρεται  στην  ελκυστικότητα  ενός  καταστήματος  από  έναν 

καταναλωτή πριν εισέλθει στο κατάστημα, άρα θεωρείται δυνητικός πελάτης.
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Εκτός από το πειραματικό στάδιο, διεξήχθη ποσοτική έρευνα σε καταναλωτές των 

συγκεκριμένων καταστημάτων λιανικής καθώς και στους μάνατζερς των καταστημάτων, οι 

οποίοι  προσεγγίζουν  το  θέμα από τη δική  τους  οπτική γωνία  και  τα  συμπεράσματα που 

πηγάζουν επαληθεύουν την θεωρία.

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική των συνεντεύξεων, του  benchmarking και του 

mystery shopping για να ενισχυθεί το ερευνητικό κομμάτι.

Ο αρχικός προβληματισμός που μας οδήγησε στην έρευνα της σύγχρονης επιστήμης 

του merchandising προέκυψε από επαγγελματικό ενδιαφέρον όπου στη συνέχεια εξελίχθηκε 

σε εργαλείο δουλειάς με πολλαπλές θετικές συνέπειες. 

Ο  σκοπός  της  εργασίας  αγγίζει  παράλληλα  εκπαιδευτικούς  και  επαγγελματικούς 

στόχους. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τα καταστήματα λιανικής  Micra Stores τα οποία 

ανήκουν  στην  εταιρία  Mama Products και  αποτέλεσε  κίνητρο  για  εμάς  η  ανάλυση  της 

παρούσας κατάστασης, η ανάλυση του ανταγωνισμού και η επιτυχία των ενεργειών ώστε τα 

καταστήματα  να  αναπτυχθούν  ακόμη  περισσότερο  και  η  εταιρία  να  χρησιμοποιήσει  τις 

μεθόδους της και στο λοιπό πελατολόγιο. Η υιοθέτηση παρόμοιων τεχνικών από την Mama 

Products, σε συνεργασία με προμηθεύτριες εταιρίες, θα σήμαινε καλύτερη παροχή υπηρεσιών 

προς πελάτες και συνεργάτες και πιο κερδοφόρες συνεργασίες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το  εμπόριο  κάθε  μορφής  και  ιδίως  το  λιανικό  εμπόριο  είναι  μία  προσοδοφόρος 

δραστηριότητα που υφίσταται από την αρχαιότητα και ανέκαθεν απασχολούσε μεγάλο μέρος 

του εργατικού δυναμικού της χώρας μας. Όπως όλες οι επαγγελματικές δραστηριότητες, έτσι 

και αυτή παρουσιάζει κύκλους ανάπτυξης και ύφεσης. Η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί 

από  τους  επαγγελματίες  να  αναπτύσσουν  τη  δουλειά  τους  και  να  προσφέρουν  πολλά 

περισσότερα από το προϊόν ζήτησης αυτό καθαυτό ώστε να κρατήσουν τους πελάτες τους. 

Δηλαδή παρατηρούμε μία κατάσταση όπου πλέον δεν διαχωρίζεται η πώληση προϊόντων από 

την πώληση υπηρεσιών. Και ο σημερινός έμπορος καλείται να προσφέρει υπηρεσία στον 

πελάτη για να μην τον χάσει αλλά και να προτιμήσει το δικό του κατάστημα να κάνει τις 

αγορές του.  Τις αιτίες για την κατάσταση αυτή τις βρίσκουμε στον αυξανόμενο ανταγωνισμό 

και στην παγκοσμιοποίηση που στις μέρες έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ως φοιτητές και 

ως στελέχη της αγοράς, η θέση μας είναι να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες 

που παρουσιάζονται και να χρησιμοποιήσουμε τον ανταγωνισμό ώστε να γίνουμε καλύτεροι 

και να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στο ήδη απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. 
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Στον  τομέα  της  λιανικής  πώλησης  τα  προβλήματα  είναι  περίπου  ίδια,  καθώς  οι 

εταιρίες  κολοσσοί  της  οργανωμένης  λιανικής  (Carrefour,  Makro,  Lidl,  και  πολλές άλλες) 

είδαν της ευκαιρία του κενού που υπήρχε στην χώρα μας και εγκαταστάθηκαν για να πάρουν 

το μερίδιο που τους αντιστοιχεί σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική που εφαρμόζουν σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες. 

Με τον αυξανόμενο αυτό ανταγωνισμό οι μικροί λιανοπωλητές αναζητούν τρόπους 

για να παραμείνουν δυνατοί στις αγορές ενδιαφέροντός τους. Καθώς όμως αντιμετωπίζουν 

δυσκολία να δημιουργήσουν ζήτηση και να αυξήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα 

βασιζόμενοι  αποκλειστικά  στα  εμπορεύματα,  αρχίζουν να  αντιλαμβάνονται  το  σημαντικό 

ρόλο  του  «ραφιού»  (δηλαδή  της  επιφάνειας  προβολής  και  πώλησης  των  προϊόντων  στα 

καταστήματα  λιανικής),  με  όλες  τις  επεκτάσεις  που  μπορεί  να  έχει  αυτό  όπως  εικόνα 

μαγαζιού,  προβολή προϊόντων,  μέσο διαφήμισης  και  άλλα,  ως  εργαλείο  διαφοροποίησης. 

Είναι  μία  σύγχρονη  εξέλιξη  που  για  έναν  παραδοσιακό  επαγγελματία  είναι  δύσκολα 

αποδεκτό,  όμως κρίνεται απαραίτητη καθώς όλες οι μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού της 

χρησιμοποιούν  και  κερδίζουν  διπλά,  τόσο  από  την  έλευση  πελατών  και  αύξηση  των 

πωλήσεών τους όσο και από τις συμφωνίες με τους προμηθευτές τους που επιδοτούν τέτοιες 

ενέργειες. Όπως θα δούμε παρακάτω η συσχέτιση μεταξύ των καταναλωτών και της επιλογής 

ενός  καταστήματος  αφήνει  καθαρά  συμπεράσματα  για  την  δύναμη  της  εικόνας  του 

καταστήματος ως εργαλείο επιρροής της αυθόρμητης συμπεριφοράς.

Η προσέγγιση αυτή αναπτύχθηκε περαιτέρω εν όψει του αυξανόμενου ανταγωνισμού 

της πληθώρας των προϊόντων και του «πολέμου» των πολυεθνικών εταιριών. Είναι γεγονός 

ότι υφίσταται μεγάλος εμπορικός πόλεμος και κάθε πολυεθνικός όμιλος αναζητεί να αυξήσει 

το μερίδιο του στην αγορά πουλώντας ακόμη περισσότερο. Πώς μπορεί όμως μία εταιρία 

στον κλάδο του λιανεμπορίου να πετύχει τον σκοπό της σήμερα όπου υπάρχουν πληθώρα 

διαφορετικών και ποιοτικών προϊόντων; Οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίσουν την προβολή 

των  προϊόντων  τους  και  όλη  την  επιστήμη  του  merchandising σαν  ένα  αποτελεσματικό 

εργαλείο για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Τα σημεία λιανικής πώλησης είναι τα μέρη 

που καλούνται ως επί το πλείστον να εφαρμόσουν τις τακτικές τους. 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε ως μία ελάχιστη συνεισφορά σε μεγάλες θεωρίες 

για την αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά και τις επιρροές που δέχεται από τις σύγχρονες 

τεχνικές  προβολής  και  προώθησης  των  προϊόντων  (merchandising).  Οι  τεχνικές  αυτές 

εστιάζονται  στην  συμπεριφορά του  καταναλωτή  ως  πελάτη  και  ως  δυνητικό  πελάτη  και 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τις οργανωμένες εταιρίες λιανικής. Η αναφερόμενη 
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βιβλιογραφία και κυρίως αρθρογραφία, συνδυάζεται με μία μικτή μεθοδολογία, ποσοτική και 

ποιοτική, που αποτελείται από ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, φωτογραφικό υλικό, ανάλυση 

ανταγωνισμού  (benchmarking)  και  τεχνικές  μυστικού  πελάτη  (mystery shopping)  ώστε  η 

ανάλυσή μας να γίνει όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής και να παρουσιάσει τα δεδομένα όπως 

τα αντιληφθήκαμε και τα επεξεργαστήκαμε.

Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η συνεργασία της εταιρίας 

«Mama Products Α.Ε.»,  μεγάλη  χονδρεμπορική  εταιρία  της  Θεσσαλονίκης,  που  είναι  ο 

επαγγελματικός χώρος της ερευνήτριας, και ιδιαίτερα των τμημάτων αγορών, μάρκετινγκ και 

πωλήσεων.  Οι  τεχνικές  αναπτύχθηκαν  στην  αλυσίδα  καταστημάτων  μικρής  λιανικής 

(σύγχρονα  καταστήματα  ψιλικών  με  μεγάλη  γκάμα  προϊόντων  και  ευέλικτες  ώρες 

λειτουργίας) τα  «Micra Stores» που ανήκει στην εταιρία Mama Products. Κρίνεται σκόπιμο 

να αναφέρουμε πως ο διαθέσιμος χώρος των μικρών καταστημάτων όπως τα Micra Stores δεν 

επαρκεί  πολλές  φορές  για  χρήση  πολλών  μεθόδων  προβολής  που  χρησιμοποιούνται  στα 

μεγάλα καταστήματα. Όμως, η ευελιξία που παρουσιάζουν τα μικρά καταστήματα ψιλικών 

τα καθιστά πολλές φορές πολύ ανταγωνιστικά, κυρίως για τα μικρά καθημερινά ψώνια.  

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν και οι προτάσεις μας, που αναφέρονται στο τέλος, 

αποσκοπούν  στην  ανάπτυξη  του  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  των  Micra Stores που 

στρατηγικά  συνδέεται  με  την  Mama Products και  η  προοπτική  αυτή  συμπεριλαμβάνεται 

στους στρατηγικούς στόχους  της «μαμάς» εταιρίας για  την ανάπτυξη στην τοπική αγορά 

λιανεμπορίου. 

Για  τους  σκοπούς  κατανόησης  της  παρούσας  εργασίας  δίδεται  μία  σύνοψη  της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας Mama Products, της αλυσίδας λιανικής Micra 

Stores και γενικότερα του περιβάλλοντος λιανικής της Θεσσαλονίκης.

Η Mama Products Α. Ε. είναι μία ανώνυμη εταιρία διανομών και αντιπροσωπειών που 

στεγάζεται  στην  ανατολική  πλευρά  της  Θεσσαλονίκης.  Αποτελεί  το  μεγαλύτερο  κανάλι 

διανομής της Βόρειας Ελλάδας στο κομμάτι του χονδρεμπορίου. Πιο συγκεκριμένη η εταιρία 

διανέμει  προϊόντα  καπνού  (τσιγάρα,  πούρα,  στριφτά),  ζαχαρώδη,  αναψυκτικά,  κρύα 

σάντουιτς  και  κάρτες  κινητής  τηλεφωνίας  σε  μικρά  σημεία  λιανικής  πώλησης  όπως  τα 

περίπτερα, τα καταστήματα ψιλικών και μίνι μάρκετ.

Αν  και  η  εταιρία  ασχολείται  με  πολλές  διαφορετικές  δραστηριότητες  (business 

segments),  τα καπνικά προϊόντα αποτελούν τη βασική δραστηριότητα και καταλαμβάνουν 

περίπου το εβδομήντα πέντε τις εκατό (75%) του συνολικού τζίρου. Η δραστηριότητα αυτή 

λειτουργεί ως κορμός για τη διανομή και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Δηλαδή, αν ένα 
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κατάστημα έχει άλλο προμηθευτή στο καπνικό κομμάτι, η εταιρία δεν έχει συμφέρον από την 

πώληση λοιπών δραστηριοτήτων, καθώς χάνει το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου. Βέβαια, για 

λόγους σκοπιμότητας πολλές φορές η εταιρία καταστρατηγεί τις απόψεις της.  

Έπειτα  από  μία  πολυετή  επιτυχημένη  πορεία  (ιστορικά  η  εταιρία  έκανε  έναρξη 

εργασιών  το  1947 από τον  πατέρα των σημερινών επιχειρηματιών)  και  με  μία  ταχύτατη 

ανάπτυξη  τα  τελευταία  οχτώ  χρόνια,  η  εταιρία  σήμερα  στεγάζεται  στις  ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις της στην βιομηχανική περιοχή της Νέας Ραιδεστού. Έχει στην κατοχή περίπου 

τριάντα (30) φορτηγά αυτοκίνητα για την εξυπηρέτηση των χιλίων (1000) περίπου πελατών 

της ενώ ο αποθηκευτικός της χώρος είναι περίπου δύο χιλιάδες εξακόσια τετραγωνικά μέτρα 

(2600 τμ) σε ένα οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (12000τμ).

Η  εταιρία  απασχολεί  περίπου  ενενήντα  (90)  εργαζομένους.  Μεταξύ  αυτών,  τα 

στελέχη  της  εταιρίας  είναι  περίπου  σαράντα  (40)  ενώ  οι  υπόλοιποι  εργαζόμενοι 

απασχολούνται  στο  κομμάτι  της  αποθήκης  ως  αποθηκάριοι,  υπάλληλοι  εκτέλεσης 

παραγγελιών (picking) ή οδηγοί.

Η γενική διεύθυνση αποτελείται από τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο (ιδιοκτήτη 

της εταιρίας), τον αντιπρόεδρο (συνιδιοκτήτη της εταιρίας) και τον εμπορικό διευθυντή που 

είναι το ανώτερο στέλεχος διοίκησης.

Λειτουργικά  η  εταιρία  χωρίζεται  στα  παρακάτω  τμήματα:  τμήμα  αγορών,  τμήμα 

μάρκετινγκ, τμήμα  τηλεπωλήσεων, τμήμα πωλήσεων, τμήμα καρτών κινητής τηλεφωνίας, 

τμήμα πιστωτικού ελέγχου, αποθήκη, λογιστήριο και μηχανογραφική υποστήριξη.

Ο ετήσιος τζίρος της εταιρίας είναι  λίγο παραπάνω από εκατό εκατομμύρια ευρώ 

(100.000.000€). 

Το  2004  η  εταιρία  αντιλαμβανόμενη  την  μεταστροφή  των  καταναλωτών  προς  τα 

οργανωμένα  καταστήματα λιανικής αναφορικά με τις καθημερινές τους ανάγκες αποφάσισε 

να  προχωρήσει  στην  δημιουργία  της  θυγατρικής  εταιρίας  «Ανάπτυξη  Α.Ε.»  που  είχε  ως 

στόχο  την  ανάπτυξη  και  εξάπλωση  της  ιδιόκτητης  αλυσίδας  λιανικής  πώλησης  “Micra 

Stores”. 

Μέχρι στιγμής αριθμούνται έντεκα (11) καταστήματα και το λοιπό δίκτυο συνεχώς 

αναπτύσσεται. Εκτός από δύο πρώτα καταστήματα που λειτούργησαν περισσότερο πιλοτικά, 

τα υπόλοιπα καταστήματα λειτουργούν υπό καθεστώς franchising, υπό την καθοδήγηση και 

υποστήριξη της «μαμάς» εταιρίας. Τα Micra Stores είναι καταστήματα ψιλικών με ελκυστική 

παρουσίαση,  ευγενικό  προσωπικό,  ευέλικτο  χωροταξικό  σχεδιασμό  και  μεγάλη  ποικιλία 

προϊόντων,  που  τοποθετούνται  σε  επιλεγμένα  σημεία  της  πόλης.  Προτού  επιλεχθεί  η 

τοποθεσία του κάθε καταστήματος γίνεται έρευνα αγοράς για την πληθυσμιακή δομή της 
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γειτονιάς,  την  ύπαρξη  λοιπών  καταστημάτων  ιδίου  τύπου  και  τη  δυναμική  των 

καταστημάτων αυτών. Κάθε κατάστημα πρέπει να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις, όπως τα 

συνολικά  τετραγωνικά μέτρα ή  η  διάσταση της  πρόσοψης.  Η συνεργασία  με  την  Mama 

Products δίνει  στο κατάστημα ορισμένα οφέλη όπως καλύτερους  όρους  αγορών,  κάλυψη 

παγίων και καλύτερη εξυπηρέτηση.       

Στην μικρή λιανική αγορά της Θεσσαλονίκης υπάρχουν περίπου δύο χιλιάδες (2000) 

καταστήματα λιανικής (περίπτερα, ψιλικά και convenience stores1). Στο συγκεκριμένο κανάλι 

δραστηριοποιούνται  πολλές  επιχειρήσεις  που  ανήκουν  σε  εταιρίες  ή  αυτόνομα  σε 

επιχειρηματίες. Πολλές τέτοιες επιχειρήσεις ανήκουν σε παλιούς παραδοσιακούς εμπόρους 

που είτε συνεχίζουν οι ίδιοι το κατάστημα είτε το έχουν διαβιβάσει στα παιδιά τους. Οι νέοι 

επαγγελματίες  αντιμετωπίζουν  τις  δυσκολίες  που  προαναφέραμε  με  αποτέλεσμα  να  μην 

λειτουργούν όλα αυτά τα καταστήματα ικανοποιητικά. Είναι επίσης γεγονός πως στην χώρα 

μας υπάρχει πληθώρα περιπτέρων και καταστημάτων ψιλικών με πολύ μικρές χιλιομετρικές 

αποστάσεις μεταξύ τους και το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση.    

Για τις ανάγκες της εργασίας αυτής θα θεωρήσουμε ως τον πιο καίριο αντίπαλο των 

Micra Stores μία άλλη παραπλήσια αλυσίδα μικρής λιανικής,  την “Mini Smart”, η οποία 

αποτελείται  από  δέκα  (10)  καταστήματα  με  παρόμοια  όψη  (παρακάτω  παραδίδεται 

φωτογραφικό  υλικό)  και  στρατηγική  και  η  οποία  επίσης  ανήκει  σε  μία  μεγάλη  εταιρία 

γενικού εμπορίου,  την «Σωτήριος Φώλιας Α.Ε.».  0 γνωστός επιχειρηματίας με τη μεγάλη 

οξυδέρκεια και  γνώση της αγοράς,  και  της επίδρασης των τεχνικών  merchandising στους 

καταναλωτές, εφόσον πριν χρόνια ξεκίνησε την γνωστή αλυσίδα φαστ φουντ «Goody’s». Η 

αλυσίδα Mini Smart έχει την υποστήριξη, τη δομή και την οικονομική ασπίδα μίας μεγάλης 

εταιρίας.  Θεωρείται ο μεγαλύτερος και ίσος αντίπαλος των Micra Stores, και οι δύο αλυσίδες 

παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά όπως θα δούμε παρακάτω. 

Στόχος των Micra Stores είναι η βελτίωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 

η καλύτερη παροχή εξυπηρέτησης προς τους πελάτες τους και  φυσικά η κερδοφορία της 

εταιρίας που θα την καταστήσει πιο υγιή και με διάρκεια στο εγγύς μέλλον.  

1 Ορισμός των convenience stores: σύγχρονος όρος που αναφέρεται στα καταστήματα ψιλικών που 
παρέχουν μεγάλη γκάμα προϊόντων και ευέλικτο ωράριο λειτουργίας
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ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην εργασία αυτή γίνεται μία προσπάθεια να δώσουμε πληροφορίες για τον λόγο που 

η οπτική μέθοδος προβολής των προϊόντων θεωρείται ένα σημαντικό εργαλείο στρατηγικού 

σχεδιασμού  των  καταστημάτων  λιανικής  και  επιδρά  σημαντικά  στην  ανάπτυξη  των 

πωλήσεων  και  στην  θετική  επίδραση  της  εικόνας  του  καταστήματος.  Επίσης,  ότι  η 

τοποθέτηση των προϊόντων αν  είναι  εφικτό  από θέμα χώρου κυρίως,  μπορεί  να γίνει  με 

συγκεκριμένο τρόπο και να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.  

Ο λόγος που η φοιτήτρια -  ερευνήτρια επέλεξε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο 

θέμα είναι  από επαγγελματικό ενδιαφέρον.  Εργαζόμενη στην εταιρία  Mama Products για 

επτά χρόνια στο τμήμα αγορών, σε θέση που είχε υπό την ευθύνη της εκτός από την αγορά 

προϊόντων, την διαπραγμάτευση με προμηθευτές και την δημιουργία προωθητικών ενεργειών 

για τα προϊόντα, η ερευνήτρια προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στην επίδραση των κινήσεων 

merchandising και  των  προωθητικών τεχνικών  με  στόχο  την  βελτίωση  του  αντικειμένου 

εργασίας  της  και  την  ανάπτυξη της  κερδοφορίας  της  εταιρίας,  εφόσον οι  τεχνικές  αυτές 

μπορούν στη συνέχεια να λειτουργήσουν ως προτάσεις προς τους προμηθευτές και μπορούν 

να φέρουν θετικά αποτελέσματα στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
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Εσωτερικά, τέτοια αποτελέσματα μπορούν να αυξήσουν και να βελτιώσουν τον τρόπο 

λειτουργίας  της  εταιρίας.  Να  βοηθήσουν  στην  περαίωση  επιπλέον  στόχων  όπως  αύξηση 

πωλήσεων και πιο ποιοτική παροχή υπηρεσίας προς τους πελάτες.

Εξωτερικά,  τα  αποτελέσματα  μπορούν  να  βελτιώσουν  την  στρατηγική  και  επικερδή 

συνεργασία της εταιρίας με προμηθευτές και να οδηγήσουν στην αύξηση της κερδοφορίας 

της.  

Επίσης, η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να ενισχύσει την πορεία των καταστημάτων 

Micra Stores,  να  βελτιώσει  το  ανταγωνιστικό  τους  πλεονέκτημα  και  να  αυξήσει  την 

κερδοφορία τους.

Το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας θα διεξαχθεί στα Micra Stores.

Το target group που θα εστιάσουμε την προσοχή μας είναι τα παιδιά, οι μαθητές, οι 

φοιτητές  και  οι  νέοι  άνθρωποι  γενικότερα  που  τείνουν  να  είναι  πιο  επιρρεπείς  στην 

αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά τους (Gilbert,  1948) επηρεαζόμενοι από τις ποικίλες 

τεχνικές προβολής προϊόντων που εφαρμόζονται. Η πρακτική εφαρμογή της έρευνάς μας θα 

διεξαχθεί όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα το οποίο διέπεται από συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις,  γιατί  έτσι  θα  λειτουργήσει  περιοριστικά.  Αντίθετα,  θα  διεξαχθεί  σε  μία 

επιλογή καταστημάτων που διάφοροι παράγοντες καθορίζουν, όπως η γεωγραφική θέση, το 

μέγεθος ή ακόμη η διάθεση του επιχειρηματία καθώς η συνεργασία του κρίνεται απαραίτητη 

και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας κάθε καταστήματος. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει η 

γειτονιά  και  η  ποικιλία  των  διαφορετικών  προϊόντων  στο  ράφι  του  καταστήματος. 

Πιστεύουμε ότι η έρευνα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και να 

ενισχύσει την άποψη και την προοπτική των επιχειρηματιών της μικρής λιανικής για τους 

τύπους  της  οπτικής  προβολής  των  προϊόντων  (visual merchandising)  και  τον  τρόπο  που 

μπορεί να επηρεάσει την αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή.

Ο τρόπος που τελικά τα εμπορεύματα εκθέτονται και προωθούνται εσωτερικά του 

καταστήματος  είναι  μία  σημαντικά  παράμετρος  και  πρέπει  να  ληφθεί  σοβαρά  υπόψη 

αντίστοιχα με την υλοποίηση ενός στρατηγικά σχεδιασμένου σχεδίου μάρκετινγκ.

Όμως merchandising δεν είναι μόνο η τοποθέτηση των προϊόντων, αλλά και όλες οι 

ενέργειες  προβολής,  οι  επιλογές  του  πελάτη,  τα  χρώματα,  η  μουσική,  η  οσμή,  τα  υλικά 

διακόσμησης,  η  αρχιτεκτονική  του  χώρου  και  γενικότερα  όλο  το  περιβάλλον  του 

καταστήματος.    
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εισαγωγή

Αρχικά, το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει μία εκ βάθους αναφορά στην βιβλιογραφία 

που  σχετίζεται  με  την  αυθόρμητη  αγοραστική  συμπεριφορά  και  τον  βαθμό  που  αυτή 

επηρεάζεται  από  την  οπτική  προβολή.  Πιο  συγκεκριμένα  θα  αναλύσουμε  τις  εξής 

υποενότητες: την αυθόρμητη αγορά ως φαινόμενο της σύγχρονης εποχής, τα χαρακτηριστικά 

της,  τις  κανονιστικές  εκτιμήσεις  που την  περιβάλουν,  τους  εσωτερικούς  και  εξωτερικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά και την διαδικασία 

αγορών  γενικότερα,  τους  εσωτερικούς  ψυχολογικούς  παράγοντες  και  τις  επιδράσεις  του 

λιανικού  περιβάλλοντος,  την  οπτική  προβολή  (visual merchandising)  ως  έννοια  και  ως 

μέθοδο  καθώς  και  τις  διάφορες  προσεγγίσεις  της  και  τέλος,  την  επίδρασή  της  στην 

αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά. Το παρόν θέμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ταυτίζεται 

με τον αρχικό προβληματισμό μας καθώς η αυθόρμητη αγορά είναι ουσιαστικά αυτή που 

υποκινείται  από  τις  μεθόδους  προβολής  των  προϊόντων.  Αν  οι  καταναλωτές  δεν 

λειτουργούσαν αυθόρμητα παρά μόνο συστηματικά και οργανωμένα, δεν θα μπορούσαν να 

πωληθούν  ή  θα  πωλούνταν  πολύ  λιγότερο  εκατοντάδες  προϊόντα  που  δεν  έχουν  καμία 
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θρεπτική αξία ή δεν είναι στην πραγματικότητα αναγκαία στην καθημερινότητά μας. Αυτό το 

χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι ουσιαστικά η βάση για να στηρίξουμε 

την  επιστήμη του  merchandising,  να επιτύχει  η  έρευνά μας  στο πρακτικό της  μέρος  και 

τελικά να ωφεληθεί η εταιρία Mama Products και η αλυσίδα λιανικής Micra Stores. 

Συνεχίζουμε  την  ανάλυσή μας  στο  κεφάλαιο  αυτό,  το  οποίο  επίσης  περιλαμβάνει 

παράγοντες και στοιχεία που η αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά επηρεάζεται. Τέτοιοι 

παράγοντες  είναι  εσωτερικοί,  κυρίως  κοινωνικο-ψυχολογικοί  και  εξωτερικοί  όπως  η 

ατμόσφαιρα και το περιβάλλον του καταστήματος λιανικής πώλησης. Ακόμη, στο κεφάλαιο 

αυτό ορίζεται η  οπτική προβολή και  εξηγούνται  οι  σκοποί  που συνδέεται,  μέσα από την 

παρούσα  βιβλιογραφία  και  αρθρογραφία,  ως  παράγοντας  επίδρασης  της  αγοραστικής 

συμπεριφοράς  και  όχι  μόνο.  Όπως  παρουσιάζεται,  η  οπτική  προβολή  των  προϊόντων  με 

σύγχρονες τεχνικές έχει τη δύναμη να δημιουργεί δημοφιλείς μάρκες (brands) ευδιάκριτα για 

τους καταναλωτές και είναι ένας έξυπνος τρόπος για τον λιανοπωλητή να «μπαίνει» στην 

ψυχολογία  του  πελάτη  και  να  αυξάνει  τον  τζίρο  και  την  κερδοφορία  του.  Μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρίες όπως η Apple, η Coca Cola, η Body Shop, χρησιμοποιούν τις τεχνικές 

προβολής σαν ένα στρατηγικό εργαλείο για να πλησιάσουν τον δυνητικό πελάτη. Ορισμένα 

παραδείγματα παρουσιάζονται εκτενώς παρακάτω. 

Αυθόρμητη Συμπεριφορά

Η αυθόρμητη συμπεριφορά ορίζεται ως ένα χαρακτηριστικό υποκινούμενο φαινόμενο 

του σύγχρονου δυτικού τρόπου ζωής και προσφάτως έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία από τους 

αναλυτές και παρατηρητές της καταναλωτικής συμπεριφοράς (Youn & Faber, 2000, p.179).

Παρά  την  αρνητική  προέκταση  της  αυθόρμητης  αγοραστικής  συμπεριφοράς  από 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί παλαιότερα,  όπου καθορίζονταν η αυθόρμητη συμπεριφορά ως 

προβληματική  (Rook &  Fisher,  1995),  έχοντας  μεταπτώσεις  στην  έλλειψη  ελέγχου  της 

συμπεριφοράς  μας,  οι  αυθόρμητες  αγορές  αποτελούν  ένα  ουσιαστικό  ποσοστό  των 

συνολικών πωλήσεων σε πολλές προϊοντικές γραμμές και κατηγορίες. Έρευνα που διεξήχθη 

σε  εμπορικά  πολυκαταστήματα  φανερώνει  το  σημαντικό  μέγεθος  των  αγορών  αυτών  σε 

ποσοστά μεταξύ  27% and 62% (Bellenger et al., 1978). 

Οι  περισσότεροι  άνθρωποι  έχουν  «ζήσει»  μία  τουλάχιστον  αυθόρμητη  αγορά. 

Αποτελέσματα ερευνών υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση αυτή όσον αφορά τρόφιμα και τις 

καθημερινές ανάγκες ενός νοικοκυριού φτάνουν σε ποσοστό μέχρι 90% (Welles, 1986) ενώ 

13



για το σύνολο των αγορών του νοικοκυριού από άλλη έρευνα προέκυψε ότι το ποσοστό είναι 

μικρότερο, μεταξύ 30% και 50% (Han et al., 1991). Οι ίδιοι οι ερωτηθέντες κατονομάζουν τις 

συγκεκριμένες  αγορές  τους  ως  αποτελέσματα  αυθόρμητης  συμπεριφοράς  και  δίνουν  το 

μέγεθος του ποσοστού. Γεγονός που υποδηλώνει και την πλήρη συναίσθηση από μέρους των 

καταναλωτών της συγκεκριμένης συνήθειας,  μείζον θέμα υπερκαταναλωτισμού, που όμως 

δεν συγκαταλέγεται στα άμεσα θέματα που η εργασία αυτή διαπραγματεύεται.    

Παλαιότερες έρευνες που διεξήχθησαν πάνω στο φαινόμενο της αυθόρμητης αγοράς 

ήταν  περισσότερο  προσανατολισμένες  σε  θέματα  διαχωρισμού  των  επονομαζόμενων 

αυθόρμητων  από  τις  μη  αυθόρμητες  αγορές  και  επιχείρησαν  να  κατηγοριοποιήσουν  σε 

διαφορετικούς τύπους  τα είδη των αγορών αυτών σε πλήθος υποκατηγοριών.  Οι  έρευνες 

αυτές  δεν  εστίασαν  στην  κατανόηση  της  συγκεκριμένης  συμπεριφοράς  ως  ένα 

χαρακτηριστικό καταναλωτισμού (Bellenger et al., 1978). 

Η  προσέγγιση  αυτή  «γέννησε»  μία  θεωρία  όπου  αγνοεί  επιτηδευμένα  τα 

συμπεριφορικά κίνητρα του αυθορμητισμού για μία μεγάλη γκάμα προϊόντων και αντίθετα 

εστιάζει σε μία σχετικά φθηνή ποικιλία προϊόντων. Δηλαδή ότι οι καταναλωτές αγοράζουν 

αυθόρμητα  προϊόντα  που  δεν  κοστίζουν  πολύ.  Παρόλα  αυτά  η  προσέγγιση  αυτή  δεν 

παρουσιάζει ικανοποιητικές εκτιμήσεις για τους λόγους που τόσοι καταναλωτές τόσο συχνά 

ενεργούν  αυθόρμητα.  Έτσι,  ο  επιστημονικός  κόσμος  ξεκίνησε  να  επαναπροσδιορίζει  την 

προσοχή του στην καθεαυτή αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά και να ερευνά τα κίνητρα 

που την ενεργοποιούν (Hausman, 2000).

Η εμμονή της  αυθόρμητης  αγοράς  ακόμη και  για  ακριβά προϊόντα  οδήγησε  τους 

ερευνητές  να  εξετάσουν  την  ύπαρξη  κληρονομικών  χαρακτηριστικών  που  μπορεί  να 

επηρεάσουν τους καταναλωτές, σε αντιδιαστολή με την ισχύουσα άποψη ότι μία αυθόρμητη 

αγορά δικαιολογείται όταν και εφόσον υπάρχει μία προσφορά κατά την εκτίμηση του πελάτη 

(Rook, 1987).

Προσφάτως οι απόψεις τείνουν να συγκλίνουν στο ότι η αυθόρμητη αγορά περικλείει 

μία  ηδονική  ευχαρίστηση  ή  έναν  παράγοντα  αποτελεσματικής  προσωπικής  ικανοποίησης 

(Rook & Fisher, 1995). Η διάσταση αυτή είναι εν μέρει αληθινή καθώς διαπιστώνεται ότι η 

ανάγκη του ανθρώπου να λειτουργήσει αυθόρμητα αγοραστικά περιλαμβάνει και τις αγορές 

για προσφιλή του άτομα και όχι μόνο προσωπικά αντικείμενα. Την ίδια ικανοποίηση νοιώθει 

ο καταναλωτής και στις δύο περιπτώσεις εφόσον ικανοποιεί ουσιαστικά την ανάγκη του για 

κάποια αγορά.   

Σήμερα,  η  επιστημονική  κοινότητα  υποστηρίζει  και  αποδέχεται  την  αυθόρμητη 

αγοραστική συμπεριφορά ως ένα πολύ κομπλεξ ζήτημα που παλαιότερα δεν μπορούσε καν να 
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συλληφθεί. Ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά προέρχεται από την επιθυμία να ικανοποιηθούν 

πολλές και διαφορετικές ανάγκες που ξεκινάνε από τους διαφορετικούς τύπους ανθρώπινης 

συμπεριφοράς (Hausman, 2000).

Χαρακτηριστικά της αυθόρμητης αγοραστικής συμπεριφοράς

Ο Rook (1987) καθόρισε την αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά με περιγραφικούς 

προσδιορισμούς  όπως ξαφνική,  έντονη  και  συναρπαστική επιθυμία  να  αγοράσεις,  με  τον 

αγοραστή  (καταναλωτή)  συχνά  να  αμελεί  τις  συνέπειες.  Ενώ  πιο  πρόσφατες  έρευνες 

αναφέρονται  στην  αυθόρμητη  αγοραστική  επιθυμία  σαν  ένα  χαρακτηριστικό  της 

προσωπικότητας παρά σαν μία κατηγοριοποίηση της αγοραστικής απόφασης, οι ερευνητές 

συμφωνούν ότι  η  τάση αυτή  ποικίλει  από καταναλωτή σε  καταναλωτή  (Rook &  Fisher, 

1995). Χωρίς να έχει προηγούμενη ενημέρωση για ένα προϊόν ή την αρχική επιθυμία να το 

αγοράσει,  ο  καταναλωτής  εκτίθεται  σε  μία  διέγερση  εσωτερική  που  τον  προτρέπει  να 

ικανοποιήσει την ανάγκη του μέσω της αγοράς. Οι  Youn and Faber (2000) προσδιόρισαν 

πολλούς  διαφορετικούς  τύπους  εσωτερικών  καταστάσεων  και  συναισθημάτων  αλλά  και 

εξωτερικές / περιβαλλοντικές διεγέρσεις που ενεργοποιούν την αυθόρμητη αγοραστική του 

τάση.  Τα  εσωτερικά  χαρακτηριστικά  περιλαμβάνουν  εξίσου  θετικά  και  αρνητικά 

συναισθήματα.  Οι  περιβαλλοντικοί  παράγοντες  αναφέρονται  ως  επί  το  πλείστον  στην 

ατμόσφαιρα του σημείου λιανικής πώλησης και στις λοιπές τεχνικές μάρκετινγκ.

Οι  Coley and Burgess (2003)  ανακάλυψαν  τις  διαφορές  μεταξύ  των  δύο  φύλων, 

ανδρών και γυναικών, αναφορικά με τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την όλη 

διαδικασία τυχαία (ακατανίκητη επιθυμία για αγορά, συναισθήματα θετικά κατευθυνόμενα 

προς συγκεκριμένα προϊόντα και διαχείριση διάθεσης ή αλλιώς mood management) και τους 

γνωστικούς παράγοντες επίδρασης (γνωρίζω ότι επηρεάστηκα στην συγκεκριμένη αγορά). 

Επίσης  σημαντικές  διαφορές  μεταξύ  των  δύο  φύλων  φάνηκαν  ως  προς  τη  συχνότητα 

αυθόρμητης  αγοράς  κάποιων  συγκεκριμένων  κατηγοριών  προϊόντων,  όπως  ρούχα, 

παπούτσια, ηλεκτρονικά, προϊόντα υγείας, ομορφιάς και περιοδικά.

Οι  Churchill and Peter (1998)  δημιούργησαν  ένα  μοντέλο  για  την  αγοραστική 

διαδικασία  (Διάγραμμα 1)  που  περιλαμβάνει  πέντε  (5)  βήματα:  ανάγκη  για  αναγνώριση, 

εισροή  πληροφοριών,  εκτίμηση  εναλλακτικών  λύσεων,  απόφαση  αγοράς  και  μετέπειτα 

εκτίμηση της αγοράς. 
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Η  διαδικασία  αγοράς  ξεκινάει  καθώς  προσδιορίζουμε  την  ανάγκη  μας.  Η 

συνειδητοποίηση της ανάγκης μπορεί να προέρχεται είτε από ένα εσωτερικό συναίσθημα είτε 

από  εξωτερικούς  παράγοντες  που  ενεργοποιούν  το  κίνητρό  μας  για  αγορά.  Όταν  ο 

καταναλωτής αποκτήσει κίνητρο ψάχνει να βρει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αγορά 

του. Βασιζόμενος στην πληροφορία ο καταναλωτής εκτιμάει τους τρόπους που μπορεί να 

ικανοποιήσει την ανάγκη του. Αφού εκτιμήσει τις επιλογές του ο καταναλωτής μπορεί να 

προχωρήσει στην αγορά. Τελικά, ο καταναλωτής τυπικά ή άτυπα εκτιμάει το αποτέλεσμα της 

αγοράς του αφού αγοράσει το προϊόν.  Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τις συνέπειες και την 

ικανοποίηση  από  την  αγορά.  Ένας  καταναλωτής  που  έχει  θετική  εμπειρία,  δηλαδή  είναι 

ευχαριστημένος  από  την  αγορά  του,  είναι  πολύ  πιθανό  να  γίνει  πιστός  πελάτης  στο 

συγκεκριμένο μαγαζί.  Η διαδικασία  επαναλαμβάνεται  καθώς  ο  καταναλωτής  νοιώσει  και 

πάλι την ανάγκη για κάποιο προϊόν.

Αυτή η αγοραστική διαδικασία δέχεται επιρροές τόσο από κοινωνικούς παράγοντες 

όσο  και  από  τεχνικές  μάρκετινγκ  και  παρόντες  επιδράσεις.  Οι  κοινωνικές  επιρροές 

αντικατοπτρίζουν γεωγραφικούς και κοινωνιολογικούς παράγοντες. Τέτοιοι μπορεί να είναι η 

κουλτούρα, η υποκουλτούρα, η κοινωνική τάξη και η οικογένεια και έχουν την δύναμη να 

επηρεάσουν την συμπεριφορά ενός ανθρώπου μεταφέροντας άμεσα ή έμμεσα μηνύματα και 

ανατροφοδοτώντας τον τρόπο σκέψης του. Οι γεωγραφικοί παράγοντες αναφέρονται κυρίως 

στον τόπο κατοικίας, στο αστικό ή  μη περιβάλλον του καταναλωτή και τις προσβάσεις που 

μπορεί να έχει σε κάποιο κέντρο μητρόπολης. Οι καταναλωτές επίσης επηρεάζονται από το 

φιλικό τους περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον που δύναται να επηρεάσει την άποψή τους 

και το σύγχρονο μοντέρνο χαρακτήρα που διαθέτουν επώνυμοι άνθρωποι όπως  καλλιτέχνες, 

δημοσιογράφοι,  πολιτικοί και γενικά δημοφιλείς άνθρωποι, τα συναισθήματά τους και τις 

κινήσεις τους. Εξίσου σημαντικό όμως είναι οι επιρροές που δέχεται ένας καταναλωτής από 

την  επιστήμη  του  μάρκετινγκ  που  χρησιμοποιεί  εργαλεία  μέσω  του  μάρκετινγκ  mix τα 

γνωστά 4Ps (Product,  Price,  Place και  Promotion), που επηρεάζουν τον πελάτη σε διάφορα 

στάδια.

Διάγραμμα 1: Μοντέλο της διαδικασίας αγοραστικής συμπεριφοράς.
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Churcill, G.A. & Peter, J.P. (1998), “Marketing: Creating value for customers”, Boston: Irwin 

/ McGraw-Hill

Ακόμη ένας παράγοντας επηρεασμού της αγοραστικής συμπεριφοράς είναι τα φυσικά 

δεδομένα. Οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι είναι εμφανείς αφορούν κυρίως την τοποθεσία του 

καταστήματος, την προβολή των προϊόντων, τον εσωτερικό και εξωτερικό σχεδιασμό του 

καταστήματος, την αρχιτεκτονική του, την μυρωδιά και τον πιθανό θόρυβο. 

Από  κοινωνικής  άποψης,  τα  περιθώρια  της  παρούσης  κατάστασης  αναφέρονται 

κυρίως σε άλλους ανθρώπους,  στον χαρακτήρα τους και  στις  αντιδράσεις  τους.  Τέλος,  η 

διάθεση, οι συνθήκες ζωής και ο χρόνος επιδρούν εξίσου.           

Κανονιστικές εκτιμήσεις της αυθόρμητης αγοραστικής συμπεριφοράς

Έρευνες που διεξήχθησαν παλαιότερα αποδεικνύουν ότι η σχεδιασμένη αγοραστική 

συμπεριφορά  έχει  ως  αποτέλεσμα  ακριβείς  αποφάσεις  αγορών  ενώ  η  μη  σχεδιασμένη 

αγοραστική  συμπεριφορά  οδηγεί  συχνά  σε  λάθος  αποφάσεις  και  αρνητικές  συνέπειες 

(Johnson &  Laird,  1988).  Οι  αρνητικές  αυτές  εκτιμήσεις  πιθανόν  προκύπτουν  από 

ψυχολογικές μελέτες του αυθορμητισμού που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά 

ως  ένα  σημάδι  ανωριμότητας  το  οποίο  είτε  προκύπτει  από  έλλειψη  ελέγχου  είτε  από 

προβληματική συμπεριφορά.  

Από  την  άλλη  μεριά,  άλλη  έρευνα  αποκαλύπτει  ότι  η  αυθόρμητη  αγοραστική 

συμπεριφορά δεν κρίνεται ως κακή από τους καταναλωτές και αναφέρεται ως αποτέλεσμα 
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θετικών  εκτιμήσεων.  Πιο  συγκεκριμένα,  σε  έρευνα  των  Rook’s και  Fisher’s (1995)  που 

περιλαμβάνεται στη μελέτη τους “Trait and normative aspects of impulsive buying behavior”, 

ένας  μικρός  αριθμός  ερωτηθέντων,  μόνο  είκοσι  τις  εκατό  (20%)  αναφέρει  αρνητικά 

συναισθήματα  έπειτα  από  την  αυθόρμητη  αγορά  τους,  αλλά  ένας  αρκετά  μεγαλύτερος 

αριθμός  ερωτηθέντων  σχεδόν  σαράντα  ένα  τις  εκατό  (41%)  αναφέρει  ότι  στην 

πραγματικότητα  ένιωσαν  πολύ  καλά  όταν  λειτούργησαν  με  αυθορμητισμό.  Μία  εξήγηση 

αυτού του φαινομένου είναι ότι οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα για μία ποικιλία από μη 

οικονομικούς λόγους όπως διασκέδαση, κοινωνική συναναστροφή, προσωπική ευχαρίστηση. 

Μερικοί καταναλωτές βλέπουν τα ψώνια στην αγορά σαν θεραπεία (retail therapy) και έναν 

τρόπο να καταπολεμήσουν το άγχος της δουλειάς τους ή απλά έναν τρόπο ικανοποίησης που 

υποστηρίζει μία ηδονική εσωτερική ευχαρίστηση. 

Σύμφωνα  με  τον  Moss (2007),  η  διαδικασία  αγοράς,  το  «shopping»  ως  μία 

διασκεδαστική εμπειρία προκλήθηκε από την προσπάθεια των ίδιων των καταστημάτων να 

δελεάσουν τους πελάτες τους.  Πιο απλά,  καθώς οι άνθρωποι άρχισαν να υιοθετούν στην 

καθημερινότητά τους δραστηριότητες άλλες εκτός από δουλειά, ξεκίνησαν να συμμετέχουν 

στην διαδικασία της «εμπειρίας διασκέδασης» των αγορών τους. Στον σύγχρονο τρόπο ζωής 

προβάλλεται ως απαραίτητη η «βόλτα» από εμπορικά κέντρα και αγορές, γίνεται συνήθεια 

και  καθημερινότητα  των  νέων  κυρίως  ανθρώπων.   Πάρα  πολλές  φορές  παρατηρείται  το 

φαινόμενο  να  συνδυάζονται  τα  ψώνια  με  την  ευκαιρία  για  κοινωνική  συναναστροφή  με 

κάποιον φίλο και όλο και περισσότερο κόσμος προτιμά να δίνει ραντεβού σε έναν τέτοιο 

πολυχώρο. 

Εσωτερικοί  και  εξωτερικοί  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  αυθόρμητη αγοραστική 

συμπεριφορά και την διαδικασία αγορών γενικότερα

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι μία ακόμη κατηγορία 

παραγόντων με σημαντικές επιδράσεις. Οι ερευνητές θεωρούν ότι το περιβάλλον που κινείται 

ο καταναλωτής μπορεί εύκολα να ενεργοποιήσει μία αυθόρμητη αγορά. Οι συνθήκες που 

επικρατούν  στον  εσωτερικό  και  εξωτερικό  χώρο  του  καταστήματος  μπορεί  εύκολα  να 

οδηγήσουν  σε  αγορά  στο  σημείο  πώλησης  σαν  μία  αντανάκλαση  των  στρατηγικών 

αποφάσεων  χαμηλής  δέσμευσης  “low involvement”  του  καταναλωτή.  Η  έρευνα  των 

συνθηκών  περιβάλλοντος  μπορεί  να  μεταφραστεί  ως  έρευνα  της  συσχέτισης  μεταξύ  των 

χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι αγοραστές και των χαρακτηριστικών  του σημείου 
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λιανικής. Τα χαρακτηριστικά των αγοραστών μπορεί να περικλείουν εμπλοκή «involvement» 

(Smith &  Carsky,  1996),  νοοτροπία  «attitude»  (Reid &  Brown,  1996)  και  εθνικότητα 

«nationhood» (Crispel,  1997),  ενώ ως χαρακτηριστικά του σημείου πώλησης μπορούν να 

θεωρηθούν το μέγεθος του καταστήματος (Owen, 1995), η μορφοποίηση του χώρου (Fernie, 

1996) και η προσωπικότητά του (Smith & Burns, 1996).

Το ηλικιακό γκρουπ που επηρεάζεται περισσότερο από την έξυπνη επικοινωνία και 

τις τεχνικές  merchandising είναι οι νέοι (Gilbert,  1948) και για το λόγο αυτό πολύ συχνά 

επιλέγεται από μεγάλες εταιρίες για την εφαρμογή των μεθόδων τους και την υλοποίηση των 

στρατηγικών τους σχεδίων.

Εσωτερικοί ψυχολογικοί παράγοντες

Η  διάθεση  είναι  ένας  από  τους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  αγοραστική 

συμπεριφορά. Οι  Rook and Gardner (1993)  ανακάλυψαν ότι  το  ογδόντα πέντε  τις  εκατό 

(85%)  των  ερωτηθέντων  στην  έρευνα  που  πραγματοποίησαν  συμφώνησε  ότι  η  θετική 

διάθεση  θα  λειτουργούσε  περισσότερο  εποικοδομητικά  στην  αυθόρμητη  αγορά  από  την 

αρνητική διάθεση. Πιο συγκεκριμένα οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι έχοντας θετική διάθεση 

νοιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν και  να αποζημιώσουν τον εαυτό τους και  έχουν 

υψηλά επίπεδα ενέργειας.  Οι αυθόρμητοι αγοραστές υπέδειξαν μεγαλύτερα συναισθήματα 

ευχαρίστησης, ενθουσιασμού και χαράς. Η ευχαρίστηση αυτή προερχόταν κατά ένα βαθμό 

και  από το συναίσθημα που συνδέεται  με  την  συνήθεια της σπατάλης.  Δηλαδή,  ενώ μία 

αυθόρμητη  αγορά  ενδέχεται  σε  μεγάλο  ποσοστό  ανθρώπων  να  δημιουργήσει  ένοχα 

συναισθήματα, όταν ο άνθρωπος καταβάλλεται από θετική διάθεση, η ίδια αυθόρμητη αγορά 

τον ικανοποιεί και προσθέτει χαρά στην ήδη καλή του διάθεση.

Ο ανθρώπινος  εγκέφαλος  είναι  έτσι  κατασκευασμένος  ώστε  να  κατηγοριοποιεί  τα 

προϊόντα που βλέπει  και  τις  επιδράσεις  που δέχεται  μέχρι  να πάρει  την τελική απόφαση 

(Soars, 2003). Και πολλές φορές η αναμονή υποδηλώνει ότι αυτό για το οποίο αναμένεις 

αξίζει τον χρόνο που διαθέτεις.

Για το λόγο αυτό και όταν λειτούργησαν τα πρώτα πολύ μεγάλα καταστήματα (hyper-

market) οι καταναλωτές είχαν την υπομονή να στέκονται αρκετή ώρα στην αναμονή μέχρι να 

πληρώσουν και αντιμετώπισαν ευχάριστα το μέγεθος του καταστήματος. Έγινε αποδεκτό από 

19



όλους  ως  μία  εμπειρία.  Όμως ο  σύγχρονος  τρόπος  ζωής με  τον  περιορισμένο χρόνο δεν 

επιτρέπει αυτήν τη δυνατότητα πολλές φορές. Δεν είναι τυχαίο ότι το Carrefour στο Τόκυο, 

έπειτα από έξι μήνες υπολειτουργούσε, καθώς ο κόσμος είχε κουραστεί και δυσκολευόταν να 

διαχειριστεί το μέγεθος του καταστήματος (Moss, 2007). 

Οι σημερινοί καταναλωτές επιθυμούν να βρίσκουν αυτό που θέλουν γρήγορα έχοντας 

ζήσει  ταυτόχρονα  την  «εμπειρία»  αγοράς.  Και  αυτό  καλούνται  να  πραγματοποιήσουν  οι 

ιδιοκτήτες των καταστημάτων λιανικής ανά τον κόσμο για να βγουν στο τέλος κερδισμένοι. 

Μία σειρά από μελέτες στην επιστήμη της συμπεριφοράς καταναλωτή απέδειξε ότι η 

αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά ικανοποιεί ηδονικές επιθυμίες όπως χαρά, καινοτομία 

και έκπληξη. Επίσης, ο παράγοντας της αισθηματικής υποστήριξης μπορεί να αυξηθεί μέσα 

από την συναναστροφή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγορών. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  του  Rook (1987)  όπου  οι  ερωτηθέντες 

αποκρίθηκαν  ότι  μετά  τη  δραστηριότητα  της  αγοράς  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  ένοιωθαν 

ανανεωμένοι και γεμάτοι ενέργεια. Έτσι επιβεβαιώνουν ουσιαστικά το νωρίτερο συμπέρασμα 

της  ηδονικής  ευχαρίστηση που προκύπτει  από την αυθόρμητη αγορά.  Τα «ψώνια» χωρίς 

συγκεκριμένο σκοπό μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση παρά με την ύπαρξη 

συγκεκριμένης λίστας αγορών (Sherry, 1990). Εφόσον ο σκοπός του «shopping experience» 

είναι να δημιουργήσει ικανοποίηση στον άνθρωπο, η αγορά των προϊόντων κατά τη διάρκεια 

μη σχεδιασμένων εξόδων  αντιπροσωπεύει δραστηριότητα αυθόρμητης αγοράς.

 

Μία εξίσου ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι η αίσθηση του «μετά βίας γεμάτο» που 

πολλές  φορές  δημιουργεί  στον  καταναλωτή  συναισθήματα  ότι  έχασε  μία  ευκαιρία.  Πιο 

συγκεκριμένα, όταν σε μία προβολή προϊόντων ο καταναλωτής βλέπει πως ένα μέρος του 

εμπορεύματος έχει φύγει αισθάνεται ότι το εμπόρευμα είναι πιθανότατα καλό ή ποιοτικό και 

ο κόσμος, δηλαδή άλλοι καταναλωτές το έχουν προτιμήσει. Το συναίσθημα αυτό μπορεί να 

οδηγήσει στην αγορά του προϊόντος και να ενεργοποιήσει την αυθόρμητη συμπεριφορά του 

σε  έρευνα  που  διεξήχθη  από  του  Razzouk,  Seitz και  Kumar (2001).   Οι  ερευνητές 

πραγματοποίησαν  πείραμα  όπου  εξέτασαν  τη  σχέση  μεταξύ  δύο  προβολών  του  ιδίου 

προϊόντος, φαγητό σε κονσέρβα, και των καταναλωτών που έρχονταν σε οπτική επαφή. Οι 

δύο προβολές είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η μία ήταν πλήρης και δεν έλειπε καμία 

μονάδα  προϊόντος  και  από  την  άλλη  επιμελώς  έλειπαν  αρκετές  μονάδες  κονσέρβας.  Η 

επιλογή του πελάτη ήταν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό η προβολή όπου φαινόταν ότι έλειπαν 

αρκετές μονάδες προϊόντος.  Αναφορικά με την μελέτη,  από τις εξακόσιες σαράντα πέντε 

(645) διαφορετικές αποφάσεις αγοράς (δηλαδή 645 καταναλωτές αγόρασαν τουλάχιστον μία 
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κονσέρβα) το εβδομήντα πέντε τις εκατό (75%) επέλεξε την ελλιπή προβολή. Το πείραμα 

πραγματοποιήθηκε  στο  ίδιο  κατάστημα  σε  διαφορετικό  χώρο  και  οι  δύο  προβολές  ήταν 

εξίσου  εμφανείς  και  με  άμεση  πρόσβαση  από  τους  καταναλωτές.  Καθώς  το  πείραμα 

επεκτάθηκε σε διαφορετικά προϊόντα αποδείχθηκε ότι ο καταναλωτής είναι πιο πιθανό να 

προβεί  σε  αγορά  από  μία  επιμελώς  ελλιπή  προβολή  όταν  δεν  γνωρίζει  τα  ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος ή υπάρχουν μικρές διαφορές από κάποιο παραπλήσιο προϊόν.

Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία της αγοράς μπορεί να αποδειχθεί πολύ αγχωτική 

και  ενοχλητική για  κάποιους καταναλωτές (Aylott &  Mitchell,  1999)  εξαιτίας ορισμένων 

παραγόντων:  πίεση  χρόνου,  μειωμένη  αντίδραση  λιανοπωλητών,  υπερβολικό  πλήθος, 

συμπεριφορά προσωπικού και εκπαίδευση, ανακατανομή του εμπορεύματος εσωτερικά του 

καταστήματος, ανεπιτυχή προσπάθεια στην εύρεση ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Οι δύο 

μεγαλύτεροι παράγοντες κατά την έρευνα των  Aylott και  Mitchell είναι το πλήθος κόσμου 

(crowding) και η αναμονή (queuing) . Η τελευταία παράμετρος αποτελεί άμεση λειτουργία με 

άμεσες επιπτώσεις στη διάθεση σε αντιδιαστολή με την πρώτη παράμετρο όπου έρχεται στην 

επιφάνεια  όταν  η  ανάγκη  του  καταναλωτή  για  «χώρο»  υπερβαίνει  την  προσφορά  του 

καταστήματος.  Κάθε  άνθρωπος  μπορεί  να  έχει  διαφορετική  ανάγκη  στο  συγκεκριμένο 

ζήτημα.  Άλλοι  παράγοντες  που  αναφέρονται  σε  συσχέτιση  με  το  crowding είναι  για 

παράδειγμα  η  άσχημη  συμπεριφορά  μικρών  παιδιών,  το  πρόβλημα  παρκαρίσματος, 

πρόβλημα στην αστική συγκοινωνία, πρόβλημα στην πιστωτική κάρτα κατά τη διάρκεια της 

πληρωμής, η εποχιακή αγορά, η πολύ ζέστη και η έλλειψη προϊόντος.

Εξωτερικοί παράγοντες περιβάλλοντος λιανεμπορίου

Στο  περιβάλλον  του  λιανεμπορίου,  συγκεκριμένες  διαδικασίες  και  αποδοχές  των 

καταστημάτων είναι σε θέση να επηρεάσουν ταυτόχρονα τις αντιδράσεις των καταναλωτών 

μέσα στο κατάστημα λιανικής και την απόφαση της επιλογής καταστήματος σε επόμενες 

αγορές εξαιτίας των αλλαγών και του δυναμικού χαρακτήρα των προσδοκιών, προτιμήσεων 

και της συμπεριφοράς των καταναλωτών (Hausman, 2000). Η άποψη του καταναλωτή για 

την φυσική εικόνα του καταστήματος έχει μεγαλύτερη συσχέτιση με την επιλογή αυτού παρά 

η ποιότητα των εμπορευμάτων, το μέσο επίπεδο τιμών και η ποικιλία. Έτσι ενισχύεται η 

άποψη  ότι  οι  οπτικές  ενέργειες  προβολής  και  προώθησης  επιδρούν  στην  εικόνα  του 

21



καταστήματος ως περιβάλλον λιανικής και είναι σημαντικό για την κρίσιμη απόφαση του 

καταναλωτή.

Η  Apple Company είναι  μία  πραγματική  απόδειξη  του  παραπάνω  επιχειρήματος 

(Useem, 2007).

Περίπου το 2000 η  Apple Company ήταν έτοιμη να κλείσει. Γνωστοί  managers και 

δημοφιλείς  δημοσιογράφοι  ανέφεραν σε  εφημερίδες  και  περιοδικά  ευρείας  κατανάλωσης, 

αλλά και  σε  πολλά εκπαιδευτικά  ιδρύματα αναφέρονταν ως  περίπτωση για  μελέτη (case 

study)  τα  λάθη  της  εταιρίας,  τους  λόγους  που  η  δραστηριότητά  της  δεν  μπορούσε  να 

προαχθεί και αντιθέτως χειροτέρευε, με πιο πιθανό επακόλουθο τη λύση των εργασιών της. Η 

Apple θα πλήρωνε πολύ ακριβά τα λάθη της.

Τη λύση τη δεδομένη στιγμή έφερε η απόφαση της εταιρίας να ασχοληθεί ιδιαίτερα 

με το merchandising. 

Η  διοίκηση  της  εταιρίας  συνειδητοποίησε  το  πρόβλημα.:  μεγάλες  ανεξάρτητες 

εταιρίες λιανικού εμπορίου, που ήταν οι μεγαλύτεροι πελάτες της, είχαν χαμηλό κίνητρο και 

καμία εκπαίδευση όσον αφορά τη διαχείριση των προϊόντων της Apple ως κάτι ξεχωριστό και 

μοναδικό. Δεν τοποθετούσαν τα προϊόντα σε ξεχωριστή θέση ανάλογα με την ιδιαιτερότητα 

που είχαν. Έτσι αποφασίστηκε η εταιρία να προβεί σε μία επένδυση, με στόχο να ανοίξει με 

προσεχτικά βήματα το δικό της δίκτυο καταστημάτων λιανικής. Η εταιρία για το λόγο αυτό 

προσέλαβε δύο έμπειρα στελέχη με εξειδίκευση στο λιανικό εμπόριο και στο merchandising. 

Τα βήματα merchandising που ακολούθησε ήταν πολύ καλά οργανωμένα. 

Αρχικά  στήθηκε  ένα  πρότυπο  κατάστημα  στις  αποθήκες  της  εταιρίας  που 

αποσκοπούσε στην συλλογή των αιτιών που δυσκόλευαν την πώληση των προϊόντων της. 

Το  αποτέλεσμα  έδειξε  ότι  το  λογισμικό  της  εταιρίας  ήταν  βασισμένο  στις  κατηγορίες 

προϊόντων της εταιρίας, δηλαδή προέκυπτε ως αποτέλεσμα της εσωτερικής της οργάνωσης 

και όχι βασισμένο στον τρόπο που ο καταναλωτής μπορεί  πραγματικά να επιθυμούσε να 

αγοράσει τα προϊόντα.  Έτσι αρχικά επανασχεδιάστηκε ο εσωτερικός χώρος και χωρίστηκε 

σε τέσσερεις κατηγορίες. Δόθηκε αρκετός χώρος σε παράλληλα ενδιαφέροντα φωτογραφίες, 

αφορούσε αποκλειστικά την επίλυση προβλημάτων και στο τελευταίο και καλύτερο σημείο 

του καταστήματος στήθηκε μία πραγματικά πρωτοποριακή ιδέα, το «Genius Bar». Η ιδέα 

αυτή  προέκυψε  ύστερα  από  έρευνα  της  εταιρίας  όπου  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων 

απάντησε ότι η καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης που έζησαν ήταν στο concierge desk ενός 

ξενοδοχείου.       
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Δεύτερον, δόθηκε έμφαση σε προβλήματα όπως σπασμένοι φορητοί υπολογιστές και 

στο χρόνο που μπορούσαν να τα επιλύσουν. Υιοθέτησαν το μότο “…get as fast  as a dry 

cleaner”.

Τρίτον,  ανέπτυξαν ένα σύστημα πληρωμών πραγματικά πρωτοποριακό. Εφοδίασαν 

τους  πωλητές  με  φορητά  μηχανήματα  πίστωσης  και  μεταφερόμενοι  στο  χώρο  του 

καταστήματος μπορούσαν να χρεώσουν επιτόπου τον πελάτη για την αγορά του χωρίς να 

χρειάζεται να μετακινηθεί και να περιμένει στο ταμείο.  

Τέλος,  δημιούργησαν  το  δικό  τους  κατάστημα  λιανικής  με  έναν  πραγματικά 

εκκεντρικό  εξωτερικό  σχεδιασμό.  Το κατάστημα  έμοιαζε  με  έναν  τεράστιο  κύβο  «cube» 

ηλεκτρονικού  υπολογιστή,  με  το  λευκό  λαμπερό  χρώμα  του  λογοτύπου  της  Apple με 

αποτέλεσμα να δείχνει σαν γυάλινο κύβο. Προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο να μεταφέρουν 

τον πελάτη ψυχολογικά στο να ζήσει την εμπειρία  Apple και να νοιώσει την διαφορά σε 

σχέση με μία επίσκεψή του στο παραδοσιακό λιανικό εμπόριο. Το αποτέλεσμα ήταν πλήρως 

επιτυχημένο. Το 2004 η εταιρία έφτασε σε τζίρο το ένα δισεκατομμύριο ευρώ (1 δις ευρώ) σε 

ετήσιες πωλήσεις γρηγορότερα από οποιονδήποτε λιανέμπορο στην ιστορία.

Το προαναφερθέν παράδειγμα είναι ενδεικτικό της επιτυχίας του visual merchandising 

και  της  ανταπόκρισης  των  καταναλωτών,  όμως  και  πολλοί  άλλοι  ερευνητές  αναφέρουν 

διάφορες οπτικές του λιανικού εμπορίου που μπορούν να επηρεάσουν τον καταναλωτή. Οι 

Kotler (1973-1974) και  Smith &  Burns (1996), αναφέρουν τον πολύ σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει η ατμόσφαιρα του καταστήματος (atmospherics). Για παράδειγμα η μουσική, η 

μυρωδιά  και  το  χρώμα  συνδέονται  με  την  συμπεριφορά  του  καταναλωτή  οδηγώντας 

ακολούθως στο συμπέρασμα ότι επηρεάζουν την αγοραστική του συμπεριφορά.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια  Soars (2003), το χρώμα επηρεάζει τη διάθεση και τις 

προτιμήσεις  μας  και  πρωταγωνιστεί  στις  επιλογές  μας.   Είναι  μία πηγή  δύναμης που θα 

έπρεπε  να  προβληματίσει  ολόκληρο  τον  τομέα  λιανικής.  Το  χρώμα,  η  μορφή  και  το 

περιεχόμενο δημιουργούν τις διαφοροποιήσεις στα πράγματα και για το λόγο αυτό θα έπρεπε 

να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη. Τα ευρύματα της έρευνας της Soars αναφέρονται ενδεικτικά 

στον  Πίνακα  1  ως  προς  τις  δυνητικές  επιλογές  που  προσφέρουν  τα  διάφορα  χρώματα. 

Ανάλογη  έρευνα  των  Funk και  Ndubisi (2006)  αναφέρει  ότι  το  χρώμα  ενεργοποιεί  το 

ενδιαφέρον και αυξάνει τη δύναμη της έλξης προς τα προϊόντα. Συγκεκριμένοι παράγοντες 

όπως η προτίμηση ενός χρώματος επηρεάζει την επιλογή του προϊόντος. Το χρώμα επηρεάζει 

τις αποφάσεις μεταξύ των δύο φύλων (So &  Smith,  2002) ακόμη και στο επαγγελματικό 

περιβάλλον. Συνήθης διαφοροποίηση αποτελεί η επιλογή χρώματος στα διαγράμματα και η 

έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  υποστηρίζει  την  άποψη  ότι  το  χρώμα  βοηθάει  στη  λήψη 
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αποφάσεων. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το φαινόμενο της δυναμικής του χρώματος όπου 

λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις στις αγορές μέσω διαδικτύου. Η μη ακρίβεια στο χρώμα 

έχει  δημιουργήσει  μεγάλα  προβλήματα  παραπόνων  και  απώλειας  πελατών  στις  εταιρίες 

ηλεκτρονικού εμπορίου (Nitse et all, 2004).

Πίνακας 1: Ψυχολογία του χρώματος.

Χρώμα Αποτέλεσμα
Κόκκινο Τραβάει την προσοχή

Ενεργοποιεί τις κινήσεις
Μεγάλη δύναμη επίδρασης, απευθύνεται και στα δύο φύλα (όχι μόνο για γυναίκες)
Κλιμακώνει τον ανθρώπινο μεταβολισμό
Ενθουσιώδες, ευχάριστο
Δυνατό
Κρύβει πάθος, αυξάνει την πίεση αίματος
Δημιουργεί στους ανθρώπους την κλίση να ξοδεύουν περισσότερο

Κίτρινο Γενικά το πρώτο χρώμα που παρατηρεί το ανθρώπινο μάτι
Χαρούμενο
Χρησιμοποιείται για διανοητική ενεργοποίηση
Συνδυασμός του κίτρινου υποβάθρου με μαύρα γράμματα κειμένου έχει αποδειχθεί 

ότι μένει στην μνήμη πιο εύκολα
Υποδηλώνει εγωισμό και αισιοδοξία
Αύξηση της αυτοπεποίθησης – αλλά η υπερβολική χρήση γίνεται αντιπαθητική
Χαλάρωση (συνήθως σε σκιές φωτισμού)
Καλύτερες οι πιο σκούρες αποχρώσεις

Μπλε Ηρεμία – χαμηλώνει την πίεση αίματος (φωτισμός light blue)
Ενθαρρύνει  τα αντανακλαστικά και  την λογική σκέψη και  προκαλεί  στους  την 

κλίση να ξοδεύουν λιγότερο
Διανόηση
Αξιοπρέπεια (απόχρωση σκούρη μπλε)
Το  αγαπημένο  χρώμα  πολλών  ενηλίκων  και,  για  κάποιο  περίεργο  λόγο,  των 

μελισσών 
Πράσινο Ηρεμία και ησυχία (σκούρο πράσινο)

Καθησυχαστικό
Τέλεια ισορροπία
Διεγερτικό και αναζωογονητικό(λαμπερό πράσινο)
Υγεία

Καφέ Σπιτικό 
Γήινο

Βιολετί Προσήλωση
Ροζ Γυναικείο

Καταπραϋντικό (οι πιο κόκκινες αποχρώσεις)
Σέξυ

Πορτοκαλί Άγριου πάθος και σαρκικής ευχαρίστησης
Αισθησιακό 
Σωματικής άνεσης

Μαύρο Σοφιστικέ
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Λευκό Αθωότητας
Ειρηνικό

 

Μπορεί να είναι ψυχρό και στείρο αλλά με νότες ασημί και μπλε μπορεί αν γίνει 

ζεστό

Συμπληρωματικά με το χρώμα, η μουσική είναι ένας ακόμη παράγοντας που επιδρά 

στις αντιδράσεις των καταναλωτών και στις αποφάσεις αγοράς στο σημείο λιανικής πώλησης 

ως μία ακόμη μορφή επικοινωνίας. Η «δύναμη» της εσωτερικής μουσικής σε ένα κατάστημα 

ως παράγοντας  επηρεασμού της  αγοραστικής συμπεριφοράς ξεκίνησε να διακρίνεται  στις 

αρχές  του  1980.  Ο  Morrison (2001)  εστίασε  στην  επιτυχία  της  αμερικάνικης  αλυσίδας 

καταστημάτων  εσωρούχων  Victoria’s Secret όπου  έρευνα  απέδειξε  ότι  ασυναίσθητα  οι 

καταναλωτές  κινητοποιούνταν  από  την  κλασική  μουσική  που  αμυδρά  ακούγονταν  στο 

εσωτερικό των καταστημάτων σε σημείο που να επηρεάζει την απόφασή τους περισσότερο 

από  το  προϊόν  αυτό  καθαυτό  που  πωλούνταν  στο  κατάστημα,  δηλαδή  τα  εσώρουχα.  Η 

μουσική έδινε στο κατάστημα έναν χαρακτήρα πιο ποιοτικό με αποτέλεσμα να θεωρούνται 

εξίσου ποιοτικά τα προϊόντα και η ποιότητα υπηρεσιών. Άλλη έρευνα των  Hargreves και 

North (1999), που επίσης αναφέρει ο Morrison στο σχετικό άρθρο του, πραγματοποιήθηκε σε 

super market και συνέδεσε τις υψηλές πωλήσεις γαλλικών κρασιών με το άκουσμα γαλλικής 

μουσικής. Το ίδιο απεδείχθη όταν η μουσική έγινε ιταλική, τα κρασιά που καταναλώνονταν 

περισσότερο ήταν τα ιταλικά. Ομοίως και με ισπανική μουσική και ισπανικά κρασιά

Άλλος  ένας  σημαντικός  παράγοντας  στο  κομμάτι  των  atmospherics είναι  η  οσμή 

(Soars,  2003).  Η  μυρωδιά  θεωρείται  ο  πιο  σύντομος  δρόμος  προς  τον  εγκέφαλο.  Η 

χρησιμοποίηση  αρωματικών  μεθόδων  του  marketing μπορεί  να  επηρεάσει  θετικά  την 

αγοραστική  συμπεριφορά  εσωτερικά  του  καταστήματος  ή  και  εξωτερικά,   εφόσον 

διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα. Στην έρευνα της Soars οι πελάτες ένοιωθαν ότι η παραμονή 

τους  στο  κατάστημα  ήταν  για  πολύ  λιγότερη  ώρα  από  την  πραγματική  όταν 

χρησιμοποιήθηκαν ευχάριστα αρώματα  και αποκρίθηκαν θετικά στα παρακάτω:

• Στην εκτίμησή τους σχετικά με την ποιότητα του καταστήματος

• Στην εκτίμησή τους για το περιβάλλον του καταστήματος

• Στην εκτίμησή τους για την ποιότητα των εμπορευμάτων

• Στην εκτίμησή τους για συγκεκριμένα προϊόντα

• Στις προθέσεις τους για επισκεψιμότητα στο κατάστημα

• Στην αγοραστική τους πρόθεση για συγκεκριμένα προϊόντα.
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Ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα είναι η επίδραση 

κάποιων αρωμάτων στην προσπάθεια επανατοποθέτησης κάποιου προϊόντος, στην δέσμευση 

των  πελατών  καθώς  και  στα  ευεργετικά  χαρακτηριστικά  στην  διάθεση  και  ζήτηση  του 

αγοραστή. 

Παρακάτω δίδονται ορισμένα παραδείγματα:

• Άρωμα γλυκού βασιλικού – ανεβάζει τη διάθεση, βελτιώνει την ψυχική υγεία 

και τη μνήμη

• Άρωμα δάφνης  - απαλύνει τη νευρική κούραση και μελαγχολία

• Άρωμα φασκόμηλου – απαλύνει από το άγχος, την ενοχή και την επιθετικότητα

• Άρωμα γαρίφαλου – έχει αφροδισιακές ιδιότητες και ξεκουράζει

• Άρωμα τζίντζερ – απαλύνει από την σύγχυση, τη μοναξιά και την αγωνία

• Άρωμα γκρέιπφρουιτ – αναζωογονεί και δίνει ενέργεια

• Άρωμα λεμονιού  – δίνει ισορροπία, αναζωογονεί, αυξάνει την ενέργεια διώχνει 

την απάθεια

• Άρωμα λάιμ – ανεβάζει τη διάθεση και την ψυχολογία

• Άρωμα φουντουκιού – ενεργοποιεί τον εγκέφαλο, βελτιώνει την αυτοπεποίθηση 

και λειτουργεί αφροδισιακά

• Άρωμα γλυκού πορτοκαλιού – προσφέρει ηρεμία και απώλεια άγχους, διώχνει 

την ανησυχία 

• Άρωμα δυόσμου – δίνει ενέργεια και ηρεμία

• Άρωμα μανταρινιού – έχει την ιδιότητα να προσφέρει ηρεμία και να καλύπτει 

εσωτερικά, ψυχολογικά τραύματα

• Άρωμα βανίλιας – απαλύνει το άγχος, την αγωνία και ηρεμεί.

Η συσκευασία είναι ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την 

αγοραστική συμπεριφορά (Silayoi &  Speece,  2007).  Τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας 

μπορούν να προσδώσουν στο προϊόν μοναδικότητα και αυθεντικότητα. Επίσης, μπορούν να 

επηρεάσουν την προοπτική του καταναλωτή αναφορικά με την ποιότητα του προϊόντος και 

αυτό παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην διαδικασία της τελικής μορφοποίησης και της προβολής των 

χαρακτηριστικών μίας μάρκας.  Αν η συσκευασία επικοινωνεί ότι  είναι  υψηλής ποιότητας 

συχνά οι καταναλωτές θεωρούν ότι το προϊόν είναι υψηλής ποιότητας. Η επικοινωνία που 

προσλαμβάνει  ο  καταναλωτής  από  τη  συσκευασία  θεωρείται  έξυπνη  και  άμεση.  Συχνά, 

μεγάλες  εταιρίες  παραγωγής  αφιερώνουν  πολύ  χρόνο  και  μεγάλα  οικονομικά  ποσά  στην 
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δημιουργία ενός κατάλληλου περιτυλίγματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μία χαμηλής ποιότητας 

συσκευασία μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή στην άποψη περί χαμηλής ποιότητας του 

προϊόντος.    

Επιπλέον,  η  εικόνα  του  προϊόντος  πάνω  στη  συσκευασία  συχνά  είναι  ένα  πολύ 

χρήσιμο  χαρακτηριστικό.  Είναι  στοιχείο  της  οπτικής  προβολής  και  συχνά  λειτουργεί  ως 

στρατηγική μέθοδος διαφοροποίησης, που αυξάνει την «πρόσβαση» του καταναλωτή στην 

αντίληψη  για  το  προϊόν.  Και  αυτό  γιατί  οι  εικόνες  είναι  περισσότερο  επικοινωνιακές 

συγκριτικά με τις  λέξεις (Underwood et al.,  2001) και είναι ο πιο σύντομος και εύκολος 

τρόπος να δημιουργηθεί η διαδικασία «δέσμευσης (involvement)» με τον πελάτη. Η οπτική 

της  συσκευασίας  μπορεί  εύκολα  να  κινητοποιήσει  την  προσοχή  του  πελάτη  και  να  του 

αυξήσει τις προσδοκίες για το περιεχόμενο του προϊόντος.  Μία καλά παραγόμενη εικόνα 

προϊόντος προκαλεί την ανάμνηση και την θετική συσχέτιση με το προϊόν. 

Ποικίλες αντιδράσεις παρουσιάζονται σε συσχέτιση με τα υλικά κατασκευής και τον 

τύπο της παρουσίασης.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε μεγάλο κατάστημα ρούχων της Μεγάλης Βρετανίας 

(Kerfoot et all, 2003), από τις διάφορες μορφές υλικών προβολής, το γυαλί έχαιρε γενικής 

αποδοχής  και  οι  ερωτηθέντες  απάντησαν  ότι  τα  ρούχα που  ήταν  πάνω σε  γυαλί  έδειχνα 

καθαρά  και  τακτοποιημένα.  Θεωρήθηκε  «έξυπνη»  προβολή  και  πολύ  μοντέρνο  το 

merchandising.  Επίσης,  τα  ρούχα  που  ήταν  διπλωμένα  και  το  ένα  πάνω στο  άλλο  στην 

επιφάνεια του γυαλιού έδειχναν σαν παγάκια και ήταν ευχάριστα αισθητικά.

Όταν το γυαλί συνδυάζονταν με χρώμιο η προβολή έδειχνε πιο χαρούμενη. 

Τέλος,  το  χρώμα  της  κατασκευής  δημιουργούσε  εντυπώσεις  για  το  κόστος  των 

ρούχων. Για παράδειγμα, η κόκκινη προβολή έδινε την αίσθηση κακογουστιάς.

Visual     Merchandising  

Καθώς  οι  προτιμήσεις  των  καταναλωτών  ολοένα  αλλάζουν,  οι  λιανοπωλητές 

προσπαθούν να εφαρμόσουν ένα νέο πελατοκεντρικό merchandising παρά την παραδοσιακή 

στρατηγική «λίγο από όλα» που πιθανόν παλαιότερα λειτουργούσε αποδοτικά. 

Το οπτικό  merchandising ή αλλιώς η οπτική προβολή των προϊόντων είναι το μέσο 

επικοινωνίας ενός καταστήματος ή μίας εταιρίας για την αξία και την ποιότητα της εικόνας 

της στους δυνητικούς της πελάτες. Σύμφωνα με τον Stevenson (2008) το merchandising δεν 

είναι  πλέον  μόνο  διαφήμιση,  λογότυπα  και  έκθεση  του  ονόματος  του  προϊόντος.  Όταν 
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χρησιμοποιείται σωστά μπορεί να γίνει  ένα αποτελεσματικό εργαλείο στρατηγικής και να 

θέσει  τις βάσεις για μία προσωπική και  μακροχρόνια εμπειρία μεταξύ του  brand και του 

καταναλωτή. 

Κάθε κατάστημα λιανικής προσπαθεί να «χτίσει» και να ενισχύσει την εικόνα του και 

την αντίληψη του καταναλωτή μέσω παρουσιάσεων που απευθύνονται στους αγοραστές και 

τους μετατρέπουν σε πελάτες. Η προσπάθεια αυτή γίνεται μέσω της δημιουργίας ταύτισης και 

πιστότητας  με  τη  μάρκα  (brand loyalty)  και  ενισχύοντας  το  καταναλωτικό  αίσθημα  του 

πελάτη.

Το κατάστημα «Penney store» (National Family Opinion Poll, 2002), μία από τις πιο 

παλιές  αμερικάνικες  αλυσίδες  λιανικής  ανέπτυξε  «το  merchandising ανά  κατηγορία»  και 

βελτίωσε την δυναμική της στους πελάτες με ταυτόχρονη μείωση του κόστους της. 

Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν απαιτούσε μεγαλύτερο βάθος και χρώμα στα μεγάλα 

αντικείμενα. Παράλληλα άλλαξαν τη θέση των ρούχων. Ένας πελάτης επισκεπτόμενος το 

κατάστημα θα μπορούσε να επιλέξει  μεταξύ κατηγορίας  το ρούχο που θα ήθελε  και  όχι 

μεταξύ μάρκας. Δηλαδή, στο ράφι με τα παντελόνια θα μπορούσε να βρει όλες τις μάρκες 

που διέθετε το κατάστημα χωρίς να χρειάζεται να αλλάζει εταιρία από ράφι σε ράφι. Το ίδιο 

έγινε με όλους τους τύπους ρούχου. Έτσι δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη 

ευκολία προς τον πελάτη. 

Η στρατηγική αυτή ονομάζεται προβολή ταξινόμησης (classification merchandising) 

και περιλαμβάνει δύο πλεονεκτήματα από λειτουργικής άποψης. Βοηθάει το εργαζόμενο να 

ανατροφοδοτήσει το ράφι γιατί γνωρίζει ακριβώς που πηγαίνει κάθε τύπος εμπορεύματος, 

οπότε χρειάζεται  και λιγότερη εκπαίδευση, και βοηθάει στην μείωση των πανομοιότυπων 

αναπαραγωγών  και  της  αίσθησης  ακαταστασίας,  οδηγώντας  σε  καλύτερη  διαχείριση 

εμπορευμάτων.

Σύμφωνα  με  τον  διευθυντή  περιβάλλοντος  Charles Foughty,  θέτοντας  εσωτερικά 

οπτικά κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές η εταιρία έδειξε μία πρωτόγνωρη δέσμευση 

στην οπτική προβολή σε όλη την αλυσίδα. Το δικό του τμήμα, το τμήμα του περιβάλλοντος 

χώρου  της  οικείας,  κατηγοριοποιήθηκε  σε  δεκατρία  (13)  διαφορετικά  πρότυπα  σχέδια 

πατώματος σε έξι γκρουπ. Κάθε ομάδα είχε το δικό της καθορισμένο τετραγωνικό χώρο για 

κάθε κατηγορία εμπορεύματος. Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν προβολή αποτελούμενη 

από υποομάδες (modular merchandising) με καθορισμένα πακέτα αγορών που να καλύπτουν 

πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών και να ταιριάζουν αρμονικά με το χώρο που κάθε 

πελάτης  επιθυμεί.  Η  εταιρία  πρόσφερε  μία  ολοκληρωμένη  λύση  και  χρησιμοποίησε  τις 
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τεχνικές προβολής με απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση προς τους πλάτες της και 

την αύξηση των πωλήσεων. 

Επίσης, αναφορικά με την άποψη “common-sense concepts” η διοίκηση του «Penney 

store» αποφάσισε να προχωρήσει σε μία στρατηγική κεντρικοποίηση των ταμείων. Αυτό θα 

σήμαινε  ότι  ο  πελάτης  θα  διευκολυνόταν  ακόμη  περισσότερο  για  τις  αγορές  του.  Έτσι, 

εφόσον έγινε ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε δεκατέσσερα (14) καταστήματα της αλυσίδας το 

αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό ώστε  να προχωρήσει  η  εταιρία σε  μία  επένδυση 

ύψους  πενήντα  εκατομμυρίων  δολλαρίων  (50  εκατ  δολ)  ώστε  όλα  τα  καταστήματα  της 

αλυσίδας να διαθέτουν έναν κεντρικό ταμειακό σχεδιασμό. Το πρόγραμμα απέδωσε κατά το 

μέγιστο και οι πελάτες ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά καθώς το σύστημα αυτό τους πρόσφερε 

περισσότερο χρόνο για τις επιλογές τους μέσα στο κατάστημα και λιγότερο για το χρόνο 

αναμονής προς το ταμείο. 

Η οπτική προβολή έχει  πολλές διαστάσεις,  από τον πρώτο χώρο της βιτρίνας του 

καταστήματος μέχρι τον εσωτερικό χώρο όπου υπάρχουν πολλές προεκτάσεις όπως προβολές 

στον  τοίχο,  στο  πάτωμα,  σε  ράφι,  σε  γόνδολα,  αλλά  και  σε  διαφημιστικό  υλικό  όπως 

διαφημιστικές  πινακίδες,  φωτογραφίες,  προβολές  βίντεο  και  πολλές  ακόμη.  Επίσης, 

γενικότερα περιλαμβάνει οποιαδήποτε διαφήμιση κάποιας μάρκας ή λογότυπο καταστήματος 

(Mills et al., 1995). Θα μπορούσανε να ορίσουμε το merchandising ως οποιαδήποτε ενέργεια 

ή μορφή επικοινωνίας που έχει ως στόχο την προσέλκυση του πελάτη στο κατάστημα.

Τα  τελευταία  χρόνια  παρατηρούμε  την  προσπάθεια  πολλών  εταιριών  προς  ένα 

εκτεταμένο  πελατοκεντρικό  merchandising (customer-centric merchandising)  όπου  οι 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται αποδίδονται από πολλούς ερευνητές. Παρακάτω αναλύεται η 

πρόταση του  Tyagi (2005)  που αφορά τα πολυκαταστήματα λιανικής και η πρότασή του 

περιλαμβάνει  τα  εξής  βήματα:  το  πρώτο  βήμα  αναφέρεται  στον  χωρισμό  των 

υποκαταστημάτων σε τμήματα (ομάδες), διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τα καταστήματα 

της  ομάδας  να  έχουν  παραπλήσια  εμπορεύματα  μεταξύ  τους  ώστε  ο  καταναλωτής  που 

προτιμά  ένα  συγκεκριμένο  στυλ  να  μπορεί  να  βρει  παραπλήσια  προϊόντα  που  τον 

ικανοποιούν στον ίδιο χώρο. Ο καταναλωτής στον χώρο όπου ταυτίζεται με τους υπόλοιπους 

πελάτες και νοιώθει πιο οικεία μπορεί πιο εύκολα να προχωρήσει σε αγορά προϊόντος, να 

μείνει  περισσότερη  ώρα  στο  κατάστημα  και  να  επηρεαστεί  σε  αυθόρμητη  αγοραστική 

συμπεριφορά  μέσα  από  προτάσεις  που  η  έξυπνη  επικοινωνία  του  merchandising του 

προσφέρει.  Το  δεύτερο  βήμα  αφορά  την  τμηματοποίηση  συγκεκριμένης  ποικιλίας 
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εμπορευμάτων  που  εκφράζει  ότι  όπου  εγκαθίσταται  κάθε  ομάδα  προϊόντων  του 

καταστήματος εκεί πραγματοποιούνται και όλες οι δραστηριότητες σχεδιασμού. 

Ένα  παράδειγμα  θα  μπορούσε  να  είναι  η  κατηγορία  των  καθαριστικών.  Σε 

καταστήματα που είναι τοποθετημένα σε περιοχές με χαμηλά εισοδήματα και οι πελάτες δεν 

διατίθενται να ξοδέψουν πολλά χρήματα για ένα ακριβό καθαριστικό, οι ειδικοί σχεδιασμού 

του  ελεύθερου  χώρου  θα  προτιμούσαν  να  τοποθετήσουν  τα  καθαριστικά  σε  σκόνη  στο 

επίπεδο του ματιού ώστε να είναι πιο ευδιάκριτα και οι συγκεκριμένοι τύποι απορρυπαντικών 

είναι  οι  πιο  ταχυκίνητοι  στην  κατηγορία  αυτή  των  πελατών.  Αντίθετα,  σε  γεωγραφικές 

περιοχές  όπου  οι  καταναλωτές  διαθέτουν  υψηλότερα  εισοδήματα,  στη  οπτική  θέση  του 

ματιού (eye level) οι ειδικοί θα τοποθετούσαν τα απορρυπαντικά σε υγρή μορφή. 

Σύμφωνα με τον ερευνητή,  οι  λιανοπωλητές που εφαρμόζουν την πελατοκεντρική 

προβολή έχουν πολλαπλάσια οφέλη. Από την μείωση της πτώσης των χαμένων πωλήσεων 

μέχρι την μείωση του κόστους αποθεμάτων και την βελτίωση της κερδοφορίας τους, την 

αξιοποίηση  κάθε  τύπου  αποθέματος  ακόμη  κι  αν  δεν  είναι  η  πιο  πρόσφατη  μορφή 

καθαριστικού και  φυσικά δείχνει  στους  πελάτες  του ότι  είναι  μία εταιρία που μπορεί  να 

ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να εξελιχθεί και να καλύψει τις 

διαφορετικές ανάγκες του πελατολογίου της.   

Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με συγκεκριμένες μορφές προβολών εσωτερικού 

και εξωτερικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα την προβολή σε βιτρίνα / παράθυρο του 

καταστήματος και την προβολή στον εσωτερικό χώρο που πραγματοποιείται μέσω μεθόδων 

για  την  ατμόσφαιρα  του  περιβάλλοντος  (atmospherics),  την  προβολή  στο  ράφι,  την 

επιδαπέδια  προβολή  (γόνδολα)  και  την  προβολή  μέσω  διαφημιστικών  υλικών,  όπως 

πινακίδες. 

Το οπτικό   merchandising   σε σχέση με την αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά   

Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τον χώρο του καταστήματος σαν ένα είδος χώρου 

συγκέντρωσης πληροφοριών για κάποιον καταναλωτή που πηγαίνει  στο κατάστημα χωρίς 

συγκεκριμένη λίστα προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει και καθώς εισέρχεται μέσα στο 

κατάστημα  θυμάται  μία  ανάγκη  ή  αποφασίζει  για  μία  αγορά  παίρνοντας  ιδέες  από  τα 

προϊόντα  που  βρίσκονται  γύρω  στον  χώρο.  Συνήθως  σε  ένα  μεγάλο  κατάστημα  ο 

καταναλωτής περιφέρεται λίγο άσκοπα και τη διάρκεια της βόλτας του εστιάζει σε προϊόντα 
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– ανάγκες. Όσο περισσότερο το κατάστημα ενεργοποιεί την προσοχή του καταναλωτή, με 

την έξυπνη επικοινωνία, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι επιθυμίες και οι πιθανότητες τελικά 

να δημιουργηθεί μία αυθόρμητη αγορά.

Το  μεγαλύτερο  μέρος  της  βιβλιογραφίας  αποτυγχάνει  να  αναγνωρίσει  ευθέως  τις 

δυνατότητες του οπτικού merchandising όσον αφορά την αποτελεσματική επίδρασή του στην 

συμπεριφορική αντίδραση του καταναλωτή με έναν λεπτομερή τρόπο (Kerfoot et al., 2003). 

Παρόλα αυτά, έρευνα του ιδίου συγγραφέα οδήγησε σε αποτελέσματα όπου η ανάπτυξη της 

προσέγγισης προς τον πελάτη και η θετική συμπεριφορά ή αγνόηση εκ μέρους του συνδέεται 

πολύ στενά με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές οπτικής παρουσίασης των εμπορευμάτων.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας των Kerfoot et al. (2003).  

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2 και στον Πίνακα 2, μία προτιμητέα συμπεριφορά 

που οδηγεί σε ευχαρίστηση του πελάτη, στις περισσότερες περιπτώσεις περικλείει την έρευνα 

του πελάτη, το πλησίασμα προς το αντικείμενο και όταν ενεργοποιηθεί η διαδικασία αυτή η 

σύνδεση με την τελική αγορά του προϊόντος γίνεται συνήθως γεγονός.

Διάγραμμα 2: Συμπεριφορική διαδικασία από την έκθεση στην κατανάλωση.
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Πίνακας 2: Οπτικό merchandising – αποδοτικές αντιδράσεις και επικείμενες κινήσεις.

Συναισθηματική 

αντίδραση Δράση Ποσοστό ανταπόκρισης
Άρεσε (40 αντιδράσεις) Έφυγε αμέσως 10

Πλησίασε το προϊόν 88
Αγόρασε 80

Δεν άρεσε

(36 αντιδράσεις) Έφυγε αμέσως 64
Πλησίασε το προϊόν 36
Αγόρασε 19

Αδιάφορο (15 responses) Έφυγε αμέσως 46
Πλησίασε το προϊόν 53
Αγόρασε 47

Σημειώσεις:  Οι αντιδράσεις των καταναλωτών δεν βγαίνουν αθροιστικά 100 καθώς η 

διαδικασία  πλησιάσματος  και  αγοράς  του  προϊόντος  δεν  είναι  αποκλειόμενες  μεταξύ 

τους, όμως επίσης παραλείπονται από τον πίνακα λοιπές δυνητικές αντιδράσεις.

Kerfoot,  S.,  Davies,  B.  &  Ward,  P.  (2003),  “Visual  merchandising  and  the  creation  of 

discernible retail brands”, International Journal of Retail and Distribution Management

Η έρευνα υπογραμμίζει  ότι  η  οπτική ευχαρίστηση,  λειτουργεί  ως  συναγερμός  και 

προάγγελος  της  διαδικασίας  πλησιάσματος  του  προϊόντος,  αν  και  δεν  έχει  πάντοτε  ως 

αποτέλεσμα αυτή την συμπεριφορά. Σε αρκετό αριθμό περιπτώσεων, η οπτική ευχαρίστηση 

οδηγεί  σε  αγνόηση.  Αλλά  αυτός  ο  τύπος  συμπεριφοράς  είναι  επίσης  αντίλαλος  των 

αντιδράσεων όπου δεν άρεσε το προϊόν. Στο Διάγραμμα 1, τριάντα έξι τις εκατό (36%) από 

μη  ευχαριστημένες  αντιδράσεις  οδήγησαν  σε  πλησίασμα  και  ακόμη  πιο  αυστηρά  ,  σε 

ποσοστό δέκα εννιά τις εκατό (19%) σε αγορά. Οπότε, η μη αρεστή προβολή δεν συνεπάγεται 

απαραιτήτως αγνόηση από τη μεριά του πελάτη. 

Η  εργασία  αυτή  εστιάζει  στην  παροχή  πληροφορίας  σχετικά  με  το  μοντέλο 

καταναλωτικής  συμπεριφοράς  των  Churchill and Peter (1998)  όπου  εφαρμόστηκε  στην 

αλυσίδα λιανικής «Micra Stores» με την δημιουργία σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ όπως οι 
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τεχνικές  του  merchandising.  Παρά  το  γεγονός  ότι  μοντέλο  αναφέρεται  σε  πολλούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τις 

επεκτάσεις  εκείνες  που  αναφέρονται  στο  κομμάτι  του  μάρκετινγκ  καθώς  είναι  η  σκοπιά 

ενδιαφέροντος της παρούσης εργασίας. 

ΚΥΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
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Έχοντας  ως  θεωρητικό  υπόβαθρο  το  μοντέλο  καταναλωτικής  πελατειακής  – 

αγοραστικής  συμπεριφοράς  των  Churchill and Peter (1998),  θα  προσπαθήσουμε  να 

ερμηνεύσουμε την εργασία αυτή μέσα από δύο μεγάλα ερευνητικά ερωτήματα:

Το πρώτο ερώτημα της έρευνάς μας αποτελείται από τέσσερα υποερωτήματα, όπου το 

κάθε ένα διαπραγματεύεται ένα διαφορετικό κομμάτι της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

ΠΡΩΤΟ  ΕΡΩΤΗΜΑ:  Είναι  το  υπάρχον  σύστημα  προβολής  της  Mama Products 

αποτελεσματικό  σε  συσχέτιση  με  τον  τελικό  καταναλωτή;  Ποια  είναι  η  αντίληψη  του 

καταναλωτή  απέναντι  σε  ένα  πλήρες  ράφι  με  οργάνωση  και  σχεδιασμό  της  σειράς  των 

προϊόντων σύμφωνα με  την  τακτική του συστήματος  merchandising;  Και  πως αντιδρά ο 

καταναλωτής σε μία ελκυστική βιτρίνα;

 Πόσο  αποτελεσματικό  είναι  το  merchandising ως  ένα  εργαλείο  εφαρμογής 

επιχειρησιακής στρατηγικής; 

• Το υποερώτημα αυτό θα διερευνηθεί με την μέτρηση των πωλήσεων ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος του γνωστού ενεργειακού τονωτικού Red Bull το 

οποίο θα τοποθετηθεί με προωθητικές ενέργειες. Οι πληροφορίες που θα 

συλλέξουμε  σχετικά  με  το  αποτέλεσμα των  ενεργειών θα  είναι  από  τις 

πωλήσεις της «μαμάς» εταιρίας.

 Είναι  τα  “Micra stores”  ελκυστικά  στους  καταναλωτές;  Εξυπηρετούν  τα 

υπάρχοντα καταστήματα τις αρχιτεκτονικές ανάγκες των διαθέσιμων χώρων τους;

• Το υποερώτημα αυτό θα απαντηθεί από την ροή πελατών πριν και μετά την 

παρέμβασή  μας,  δίνοντας  ερωτηματολόγιο  στους  ιδιοκτήτες  των 

καταστημάτων,  το  οποίο  υποστηρίζεται  από  ερωτηματολόγιο  προς  τους 

πελάτες. 

• Ακόμη,  θα πραγματοποιηθεί  συνέντευξη  με  εκπροσώπους του  τμήματος 

πωλήσεων  που  επισκέπτονται  παρόμοια  καταστήματα  με  τα  «Micra 

Stores».

 Έχουν τα “Micra Stores” λογική κατανομή στο ράφι προβολής των εμπορευμάτων; 

Χρησιμοποιούν καθιερωμένες τεχνικές προβολής;   

• Για  να  απαντήσουμε  στο  παρόν  υποερώτημα  θα  χρησιμοποιήσουμε  τη 

μέθοδο του benchmarking και θα δεχτούμε ως πρότυπη τεχνική προβολής 

το σύνολο των μεθόδων της  Coca-Cola Hellas Company. Καθώς η  Coca-
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Cola διαθέτει προϊόντα που δεν είναι μέρος της απαραίτητης διατροφής του 

ανθρώπινου  οργανισμού  και  συνεπώς  τα  προϊόντα  της  συγκαταλέγονται 

στα  προϊόντα  αυθόρμητης  αγοράς,  θεωρούμε  ότι  μπορούν  να  μας 

βοηθήσουν με ακριβή εφαρμογή για τις ανάγκες της παρούσης εργασίας. 

Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στην εταιρία Mama Products μέσω 

της καλής συνεργασίας των δύο εταιριών. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος 

της παρατήρησης και καταγραφής των συγκεκριμένων τεχνικών. 

• Μέτρηση του μήκους του ραφιού πριν και μετά την παρέμβασή μας. 

 Είναι  οι  ενέργειες  προβολής  και  προώθησης  των  εμπορευμάτων  αιτία  για  την 

αύξηση των πωλήσεων;

• Θα  μετρηθεί  με  τη  χρήση  ερωτηματολογίου  προς  τους  ιδιοκτήτες  των 

καταστημάτων.

Το δεύτερο ερώτημά της έρευνάς μας δεν έχει υποερωτήματα αλλά αποτελείται από 

την κύρια εικόνα του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των Micra Stores.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:  Ποια είναι η θέση των κύριων ανταγωνιστών της αλυσίδας στο 

θέμα των τεχνικών προβολής; 

 Θα  μετρηθεί  με  την  μέθοδο  του  μυστικού  πελάτη  (mystery shoppers),  θα 

παρουσιαστεί  ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό  και  τέλος,  θα  συμπεριληφθεί  στις 

ερωτήσεις της συνέντευξης με τους εκπροσώπους των πωλήσεων. 

Η  έρευνα  που  θα  διενεργήσουμε  μπορεί  να  στηριχθεί  στη  σχέση  μεταξύ  των 

χαρακτηριστικών  των  καταναλωτών  και  των  καταστημάτων  μικρής  λιανικής  που 

αναφερόμαστε, όπως τα «Micra Stores». Η τάση των νέων ανθρώπων στην αυθόρμητη αγορά 

είναι  ένα  χαρακτηριστικό  που  λαμβάνεται  υπόψη  όπως  και  οι  τεχνικές  προβολής  που 

επηρεάζουν την συμπεριφορά των νέων.

Αλλά ποια μέθοδος, η ποιοτική ή η ποσοτική, κρίνεται περισσότερο ενδεικτική για να 

οδηγηθούμε στα επιθυμητά αποτελέσματα; 

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές και οι δύο μέθοδοι παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά

Οι Onwuegbuzie and Leech (2005) ανέπτυξαν το κομμάτι του διαφωνίας μεταξύ των 

δύο μεθόδων, τον διαχωρισμό τους και κατά πόσο μία μέθοδος θεωρείται παραγωγική στην 

κοινωνική και συμπεριφορική επιστημονική ανάλυση. Οι ερευνητές υποστήριξαν την μικτή 
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μεθοδολογία σαν ένα σημαντικό βήμα εξελιγμένη πραγματική (pragmatic) έρευνα. Ορισμένα 

από τα αποτελέσματά τους αναφέρονται στην αρχή αυτής της παρούσης ανάλυσης ώστε να 

παρουσιαστούν οι σκοποί της επιλεγόμενης μεθοδολογίας. 

Σύμφωνα με τη μελέτη τους,  υπάρχουν διαφορές  μεταξύ ποιοτικής  και  ποσοτικής 

μεθόδου  αναφορικά  με  την  οντολογία,  επιστημολογία,  αξιολογία,  ρητορική,  λογική, 

γενίκευση και περιστασιακή διασύνδεση. Τρεις σχολές σκέψης (Rossman and Wilson, 1985) 

έχουν  αναπτύξει  τον  «πόλεμο»  μεταξύ  των  δύο  μεθόδων  :  καθαρολόγοι  (purists), 

καταστασιολόγοι  (situationalists)  και  πραγματιστές  (pragmatists).  Η  διαφορά  μεταξύ  των 

τριών αναφερομένων σχολών έγκειται στο βάθος της ανάλυσης που η κάθε σχολή θεωρεί ότι 

πρέπει οι δύο μέθοδοι να συνυπάρχουν και μπορούν να συνδυαστούν. Πιο συγκεκριμένα, η 

σχολή  των  καθαρολόγων,  θεωρεί  ότι  οι  δύο  μέθοδοι  δεν  μπορούν  και  δεν  πρέπει  να 

συνδυαστούν  ενώ  υποστηρίζει  την  μονο-μεθοδική  ανάλυση.  Οι  καταστασιολόγοι 

υποστήριξαν την μονο-μεθοδική ανάλυση αλλά επίσης αποδέχτηκαν την αξία και των δύο 

μεθόδων.  Υποστήριξαν  ότι  συγκεκριμένες  ερωτήσεις  έρευνας  (research questions) 

οδηγούνται από μόνες τους στην κατάλληλη μέθοδο είτε είναι αυτή ποιοτική είτε ποσοτική. 

Η τελευταία σχολή των πραγματιστών, υποστήριξε ότι κακώς υπάρχει διχοτομία μεταξύ των 

δύο μεθόδων και ότι μία ολοκληρωμένη έρευνα θα πρέπει να εμπεριέχει εξίσου ποιοτική και 

ποσοτική ανάλυση. 

Από την άλλη πλευρά, οι ερευνητές αναφέρουν ομοιότητες μεταξύ των δύο μεθόδων 

όπως είναι η χρήση της παρατήρησης προκειμένου να προκύψουν τα ερωτήματα έρευνας. 

Και  τα  δύο  είδη  μεθόδων  κάνουν  προσπάθεια  να  διαχωρίσουν  τα  δεδομένα  τους, 

χρησιμοποιώντας μία μέθοδο που συχνά αναφέρεται  ως «τριχοτόμηση», χρησιμοποιώντας 

παράλληλη χρήση πολλαπλών ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων. Η αρχή της τριχοτόμησης 

(Lockyer,  2006)  αναφέρεται  στην  χρησιμοποίηση  παραπάνω  από  μίας  μεθόδου  για  την 

απάντηση σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Επιπλέον, οι υποστηρικτές και των δύο μεθόδων 

επιλέγουν  και  χρησιμοποιούν  αναλυτικές  τεχνικές  που  έχουν  σχεδιαστεί  να  δίνουν  μία 

μέγιστη εξήγηση από τα δεδομένα τους και να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα ώστε τα 

αποτελέσματά  τους  να  είναι  σεβαστά  προς  την  αντίστοιχη  άποψή  τους  για  την 

πραγματικότητα.  Προσθετικά,  τόσο  η  ποσοτική  όσο  η  ποιοτική  μέθοδος  χρησιμοποιούν 

χρήσιμες πρακτικές για να επιβεβαιώσουν τα δεδομένα τους. Τέλος, η ρόλος της θεωρίας 

είναι κεντρικός και στις δύο τεχνικές. Στη ποσοτική μέθοδο οι πιο κοινοί στόχοι είναι αυτοί 

της θεωρίας εισαγωγής και του χτισίματος της θεωρίας,  ενώ στην ποιοτική μέθοδο ο πιο 

συνήθης στόχος είναι η πρακτική και εφαρμογή της θεωρίας. 
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Παρατηρούμε από τα παραπάνω ότι προκύπτουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ των δύο 

μεθόδων. Σύμφωνα, με τους Onwuegbuzie and Leech (2005), έχοντας θετική προσέγγιση και 

προς τις δύο μεθόδους οι πραγματιστές είναι σε πιο πλεονεκτική θέση καθώς χρησιμοποιούν 

την  ποιοτική  έρευνα  για  να  ενισχύσουν  την  ποσοτική  και  το  αντίστροφο.  Επιπλέον,  οι 

Edmondson και  McManus (2007) υποστήριξαν ότι αν μία μέθοδος ανάλυσης συμπληρώνει 

την  ποιοτική  ανάλυση  με  ποσοτικά  χαρακτηριστικά  επιτρέπει  στους  ερευνητές  να 

διαχωρίζουν και να ανακαλύπτουν μη αναμενόμενους προβληματισμούς,  να ελέγχουν την 

ερμηνεία  των  ποιοτικών  τους  δεδομένων,  να  επιβεβαιώνουν  την  αλήθεια  των 

συμπερασμάτων τους και τελικά να έχουν πιο τεκμηριωμένη ανάλυση της έρευνάς τους. 

Σε υποστήριξη της τελευταίας άποψης και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος 

καθηγητή, στην παρούσα μελέτη θα προβούμε σε μικτή μεθοδολογία ανάλυσης της έρευνάς 

μας,  θα  χρησιμοποιήσουμε  τόσο  την  ποσοτική  όσο  και  ποιοτική  έρευνα  με  σκοπό  την 

εμπειρική και περιγραφική ακρίβεια των συμπερασμάτων. 

Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων θα είναι  πιο χρήσιμος στην δική μας περίπτωση 

καθώς η ποσοτική έρευνα θα μας δώσει μάλλον στατιστικά δεδομένα ενώ η ερμηνεία της 

ποιοτικής μας συλλογής στοιχείων μέσω των συνεντεύξεων με έμπειρα στελέχη της αγοράς 

θα  ολοκληρώσει  την  έρευνα.  Καθώς  η  εργασία  αυτή  έχει  εκτός  από  εκπαιδευτικό  και 

επαγγελματικό  ενδιαφέρον,  κρίνουμε  την  διπλή  μεθοδολογία  ως  πιο  ασφαλή  για  την 

διεξαγωγή  στρατηγικών  συμπερασμάτων  που  η  εταιρία  Mama Products θα  μπορεί  να 

βασισθεί πριν πάρει τις τελικές αποφάσεις για την διαχείριση και υποστήριξη των «Micra 

Stores».  Για παράδειγμα,  αν προκύψει  ποσοτικά το συμπέρασμα ότι  η  γόνδολα είναι  μία 

μορφή προβολής με θετικά αποτελέσματα προς τους καταναλωτές αλλά οι επιθεωρητές των 

πωλήσεων προβάλουν το επιχείρημα ότι  η συγκεκριμένη τεχνική δεν ενδείκνυται για τον 

χώρο του μικρού σημείου λιανικής γιατί μπορεί ο πελάτης να νοιώθει ασφυκτικά, θα πρέπει η 

άποψη αυτή να ληφθεί σοβαρά υπόψη. 

Η αυθόρμητη συμπεριφορά του καταναλωτή έχει γίνει η εξαρτώμενη μεταβλητή σε 

αυτήν την έρευνα και τα έξι μέρη του ερωτηματολογίου (Παράρτημα 1) που περιγράφουν το 

λιανικό περιβάλλον, την ατμόσφαιρα, τα επιλεγόμενα εργαλεία προβολών (merchandising) 

και των προωθητικών ενεργειών μας είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές.

Οι απαντήσεις μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας την Likert πεντάβαθμη κλίμακα, με ένα range 

μεταξύ του ποτέ = 1 και του πάντοτε = 5.

37



Κάθε ερώτημα ή υπο-ερώτημα της παρούσης απαντήθηκε πραγματοποιώντας έρευνα 

στο περιβάλλον της μικρής λιανικής των «Micra Stores»,  σε πελάτες των καταστημάτων, 

στους ιδιοκτήτες και σε εκπροσώπους του τμήματος  πωλήσεων της Mama Products.

Καθώς η ερευνήτρια της παρούσης μελέτης δεν διαθέτει εμπειρία στην διεξαγωγή και 

αποπεράτωση  μίας  έρευνας  και  με  τα  συγκεκριμένα  χρονικά  περιθώρια,  θα  υπάρξουν 

αδυναμίες και σίγουρα το αποτέλεσμα δεν θα διαθέτει επαγγελματική πληρότητα, όμως θα 

γίνει μία προσπάθεια για ολοκληρωμένη παρουσίαση αποτελεσμάτων.

Το γκρουπ του δείγματος (νέοι πελάτες) επιλέχθηκε από το σύνολο των πελατών των 

Micra Stores της γειτονιάς κάθε καταστήματος, που παρουσιάζουν μία σχετική συχνότητα 

επισκέψεων.  Λόγω  της  πυκνότητας  των  καταστημάτων  μικρής  λιανικής  στην  ευρύτερη 

περιοχή  της  Θεσσαλονίκης,  δεν  θεωρούμε  ότι  οι  συγκεκριμένοι  πελάτες  παρουσιάζουν 

πιστότητα αλλά το ενδεχόμενο αυτό μάλλον λειτουργεί θετικά για την έρευνά μας καθώς οι 

καταναλωτές διαθέτουν κριτική ικανότητα που είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση των Micra 

Stores. Απώτερος στόχος της εργασίας δεν είναι να συλλέξουμε θετικές απόψεις αλλά να 

προβληματιστούμε  και  να  βελτιώσουμε  ακόμη  περισσότερο  το  περιβάλλον  λιανικής  που 

προσφέρουν τα  Micra Stores, την παροχή υπηρεσίας προς τους πελάτες μας και τελικά την 

αύξηση του τζίρου και της κερδοφορίας.  Στο έργο αυτό θα μας βοηθήσει εκτός από την 

κριτική ικανότητα των πελατών, το διαφορετικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο 

και  τα  διαφορετικά  χαρακτηριστικά  της  αγοραστικής  συμπεριφοράς  τους.  Το  βασικό 

εργαλείο  που  χρησιμοποιήθηκε  είναι  το  ερωτηματολόγιο  των  πελατών.   Διαφορετικό 

ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για τους μάνατζερς, που είθιστε να είναι οι ιδιοκτήτες των 

καταστημάτων  ενώ  πραγματοποιήθηκαν  συνεντεύξεις  με  εκπροσώπους  του  τμήματος 

πωλήσεων  της  Mama Products που  επισκέπτονται  ως  προμηθευτές  καταστήματα 

ανταγωνιστικών αλυσίδων λιανικής στην γεωγραφική περιοχή που μας αφορά.     

Μία μικτή ποσοτικά και ποιοτική μέθοδος εφαρμόστηκε με ποικιλία εργαλείων. 

Πρώτο ερευνητικό ερώτημα.

Το πρώτο ερώτημα της έρευνάς μας αναφέρεται στο υπάρχον σύστημα που εφαρμόζει 

η  Mama Products στα καταστήματα της αλυσίδας, κατά πόσο είναι εφαρμόσιμο και επιδρά 

στους πελάτες των Micra Stores. 
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Πρώτο ερώτημα, πρώτο υπο-ερώτημα.

Χρησιμοποιώντας τα γραφήματα πωλήσεων της εταιρίας (Παράρτημα 2) ενός project 

για ένα συγκεκριμένο προϊόν, το ενεργειακό ρόφημα “Red Bull”, θα πραγματοποιήσουμε την 

πρώτη experimental ανάλυση.

Πιο συγκεκριμένα, τα σχέδιο δράσης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το τμήμα 

Μάρκετινγκ  της  εταιρίας  Mama Products και  στελέχη  της  εταιρίας  Mantis,  που  είναι  η 

εταιρία  που  αντιπροσωπεύει  το  γνωστό  προϊόν  Red Bull για  την  ευρύτερη  περιοχή  της 

Ελλάδας.

Στόχος  ήταν  η  αύξηση  των  πωλήσεων  του  συγκεκριμένου  προϊόντος 

χρησιμοποιώντας  μία  συγκεκριμένη  τεχνική  αύξησης  των  “προσώπων”2 στο  ράφι  του 

ψυγείου με στόχο το καταλληλότερο σημείο προβολής, που είναι στο επίπεδο του ματιού. 

Φωτογραφικό  υλικό  είναι  διαθέσιμο  παρακάτω.  Για  την  υποστήριξη  της  ενέργειας 

χρησιμοποιήθηκε  η δύναμη πωλήσεων της  Mama Products. Για περίοδο ενός μήνα, κάθε 

πάγιο (ψυγείο) που ανήκε στην εταιρία ήταν υπό την ευθύνη ενός πωλητή για την σωστή 

τοποθέτηση  και  προβολή  του  προϊόντος.  Επίσης,  ο  πωλητής  «χρεώθηκε»  την  ευθύνη 

συντήρησης της προβολής για την ίδια περίοδο. Σε κάθε επίσκεψή του στο σημείο ο πωλητής 

είχε  την  ευθύνη  του  merchandising.  Προκειμένου  οι  πελάτες  να  συμφωνήσουν  με  την 

ενέργεια  αυτή,  αποφασίστηκε  να  δοθεί  ένα  κίνητρο.  Έτσι,  για  το  χρονικό  διάστημα  της 

ενέργειας το προϊόν τοποθετήθηκε στο φυλλάδιο ενεργειών της Mama Products (Παράρτημα 

2)  και  προβλήθηκε  με  συγκεκριμένη  προσφορά.  Το  συγκεκριμένο προϊόν  το  οποίο  είναι 

ταχυκίνητο, αλλά και η προσφορά πραγματοποιήθηκαν ώστε οι πελάτες να έχουν κάθε λόγο 

να  προβούν  στην  αγορά  του  προϊόντος,  να  έχουν  συμφέρον  και  να  αποδεχθούν  την 

συμμετοχή του πωλητή της εταιρίας στην διαρρύθμιση των προϊόντων στο πάγιο. 

Πρώτο ερώτημα, δεύτερο υπο-ερώτημα

Για  την  διερεύνηση του  δεύτερου  υπο-ερωτήματος  σχετικά  με  την  αντίληψη  των 

καταναλωτών για το περιβάλλον λιανικής που προσφέρουν τα Micra Stores και τις ενέργειες 

προβολής  των  προϊόντων  και  των  προωθητικών  προσπαθειών  θα  χρησιμοποιήσουμε  το 

2 Ορισμός της ορολογίας “προσώπων”: στις τεχνικές merchandising ως πρόσωπα αναφέρονται τα τεμάχια του 
ενός συγκεκριμένου προϊόντος, στην περίπτωσή μας τα τενεκεδάκια, που προβάλλονται μπροστά στο ράφι.   
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ερωτηματολόγιο  των  καταναλωτών  (Παράρτημα  1  –  ερωτηματολόγιο  νούμερο  1),  το 

ερωτηματολόγιο  των  μανατζερς  (Παράρτημα  1  –  ερωτηματολόγιο  νούμερο  2)   και  τις 

συνεντεύξεις των εκπροσώπων του τμήματος πωλήσεων της Mama Products (Παράρτημα 1 – 

συνεντεύξεις). 

Αν και το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει μόνο κάποιες από τις ενδεικτικές μεθόδους 

merchandising θεωρούμε ότι μπορεί να καλύψει το θέμα με το οποίο πραγματευόμαστε σε 

ικανοποιητικό  βαθμό.  Στο  μέλλον  και  εάν  υπάρχει  ακαδημαϊκό  και  επαγγελματικό 

ενδιαφέρον θεωρούμε ότι θα μπορούσε η διατριβή αυτή να αναπτυχθεί από την ερευνήτρια, 

ύστερα από τις καθοδηγήσεις του ακαδημαϊκού υπεύθυνου καθηγητή. 

Το  ερωτηματολόγιο  νούμερο  1  αποτελείται  από  έξι  μέρη  και  αναφέρεται  στην 

αυθόρμητη αγοραστική τάση των καταναλωτών λιανικής, όπως αυτή επηρεάζεται από την 

οπτική  προβολή,  το  λιανικό  περιβάλλον  και  τα  διαφοροποιημένα  δημογραφικά 

χαρακτηριστικά.  Η  πρώτη  ενότητα  της  έρευνας  αναφέρεται  στην  αγοραστική  κλίση.  Η 

δεύτερη ενότητα μετράει την επίδραση των εξωτερικών παραγόντων του καταστήματος. Η 

τρίτη  ενότητα  ως  την  έκτη  περιλαμβάνει  κυρίως  ερωτήσεις  που  αφορούν  το  εσωτερικό 

περιβάλλον  του  καταστήματος  και  τρεις  διαφορετικές  πρακτικές  ως  ενδεικτικές  στην 

προσέλκυση πελατών.  Τέλος,  η  τελευταία  ενότητα  περιέχει  το  δημογραφικό  προφίλ  των 

ερωτηθέντων, όπως το γένος, η ηλικία, το μηνιαίο εισόδημα, η κατοικία και το ακαδημαικό 

επίπεδο. Τα χαρακτηριστικά αυτά θα μας βοηθήσουν να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας για 

τον τρόπο επηρεασμού των καταναλωτών σε θετικό και αρνητικό επίπεδο. 

Το ερωτηματολόγιο νούμερο 2 οργανώθηκε κατά τον ίδιο τρόπο με το νούμερο 1. 

Οι λιανοπωλητές σύμφωνα με τον  Curhan (1972), γενικά θεωρούν ότι η εξωτερική 

έκθεση των προϊόντων γενικά επηρεάζει τις μονάδες πώλησης των προϊόντων θετικά, αλλά 

σπάνια αντιλαμβάνονται ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουν την κερδοφορία τους. 

Δηλαδή,  δεν  χρησιμοποιούν  τα  προϊόντα  με  τον  πιο  ωφέλιμο  τρόπο,  τοποθετώντας  στο 

επίπεδο του ματιού, την καλύτερη δηλαδή θέση προβολής, τα προϊόντα που παρουσιάζουν το 

μεγαλύτερο  δυνατό  μικτό  κέρδος.  Επίσης,  θα  μπορούσαν  με  τον  ίδιο  τρόπο  να 

εκμεταλλευτούν τους διαδρόμους υψηλής κίνησης.  Συνήθως εκεί τοποθετούνται  προϊόντα 

δημοφιλή προς τους πελάτες χωρίς να έχει προηγηθεί συγκεκριμένη μελέτη.

Καθώς ο απώτερος στόχος της εργασίας είναι να αξιοποιηθούν τα μέσα που διαθέτουν 

οι μάνατζερς των καταστημάτων Micra Stores, να ενημερωθούν για τις αλλαγές που μπορούν 

να κάνουν, για την ανάπτυξη των καταστημάτων και να αυξηθεί η αξιοπιστία τους προς τη 

Mama Products,  το ερωτηματολόγιο αυτό κατασκευάστηκε με τις  ίδιες ενότητες αλλά με 

μικρότερο αριθμό ερωτήσεων. Η οπτική γωνία με την οποία αντιλαμβάνονται οι μάνατζερς 
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των καταστημάτων τις ανάγκες του σύγχρονου περιβάλλοντος λιανικής είναι πολύ σημαντική 

καθώς η συνεργασία τους είναι απαραίτητη για το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Τέλος, το κομμάτι των συνεντεύξεων έγινε μέσα από το περιβάλλον εργασίας με δύο 

επιθεωρητές και δύο προϊσταμένους. Η άποψή τους είναι σημαντική καθώς έχουν μεγάλη 

εμπειρία  από  τη  λιανική  αγορά  της  Θεσσαλονίκης.  Οι  ερωτήσεις  που  περιλαμβάνονται 

αναφέρονται  κυρίως  στην  ελκυστικότητα  των  Micra Stores συγκριτικά  με  γνωστής 

ανταγωνιστικής αλυσίδας λιανικής στις τέσσερεις τεχνικές προβολής: βιτρίνας, ατμόσφαιρας, 

ραφιού, επιδαπέδιας και προωθητικής πινακίδας3.   

Πρώτο ερώτημα, τρίτο υπο-ερώτημα

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για το ερώτημα αυτό αποφασίστηκε να είναι το 

benchmarking.  Το  benchmarking αναφέρεται  στον  ανταγωνισμό,  τη  βελτίωση  και  την 

ανταλλαγή ιδεών (Webster & Lu, 1995). Είναι η ανταλλαγή δεδομένων των πρακτικών και η 

παρουσίασή τους με νούμερα που προκύπτουν από την εφαρμογή των εταιριών σε θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη και βελτίωση μπορεί να προκύψει όταν ο ενδιαφερόμενος 

αναζητήσει τις λύσεις από το benchmarking αλλά τις επεκτείνει, αναζητήσει τα δεδομένα που 

αφορούν τη δική του δουλειά και εφαρμόσει τις ανάλογες αλλαγές. Τότε μπορεί η μέθοδος να 

εφαρμοστεί με αποτυχία, διαφορετικά το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μέτριο. 

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  στην  εργασία  αυτή  χρησιμοποιήσαμε  τις  αρχές 

merchandising που εφαρμόζει και υλοποιεί η εταιρία Coca-Cola Company ως μία αποδεκτή 

θεωρία.  Η  στρατηγική  συνεργασία  της  Mama Products με  την  Coca-Cola Hellas μας 

επέτρεψε  να  έχουμε  πρόσβαση  σε  αυτά  τα  δεδομένα,  τα  οποία  προσπαθήσαμε  να 

εφαρμόσουμε στα Micra Stores. Αν και η Coca-Cola συνήθως αναφέρεται σε merchandising 

ψυγείου  ενώ το  ενδιαφέρον της  παρούσης  εργασίας  είναι  και  στον  λοιπό  εσωτερικό  και 

εξωτερικό  χώρο  του  καταστήματος,  θεωρούμε  τις  πρακτικές  της  εταιρίας  ως  αποδεκτό 

εργαλείο  καθώς  παρουσιάζουν  μεγάλη  επιτυχία  εδώ  και  αρκετά  χρόνια  και  αφορούν  το 

περιβάλλον της μικρής λιανικής της Θεσσαλονίκης.  

Υπό  τις  οδηγίες  της  Coca-Cola Company (Σεμινάριο  για  νέους  υπαλλήλους, 

Σεπτέμβριος 2007) εβδομήντα έξι τις εκατό (76%) των συνολικών ημερήσιων αναγκών ενός 
3 Καθορισμός της “πινακίδας”: μπορεί είτε να υποδηλώνει ότι στο κατάστημα υπάρχει το συγκεκριμένο προϊόν, 
για παράδειγμα τύπος είτε να χρησιμοποιείται ως έξυπνη επικοινωνία, δηλαδή να υπονοεί την ύπαρξη κάποιου 
προϊόντος χωρίς να το διαφημίζει άμεσα, για παράδειγμα…   
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νοικοκυριού  αποτελείται  από  προϊόντα  αυθόρμητης  αγοράς4 όπως  τα  αναψυκτικά.  Οι 

καταναλωτές  αγοράζουν  επώνυμα  προϊόντα  και  αυτός  είναι  ο  λόγος  που  η  Coca-Cola 

Company επιλέγει  να  διαφημίζει  τόσο  πολύ  τα  προϊόντα  της.  Παρόλα  αυτά,  μόνο  η 

διαφήμιση δεν φτάνει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν για 

την  ενίσχυση της  προβολής των προϊόντων μέσα στον  χώρο του καταστήματος,  όπως οι 

παρακάτω:

o Καθαρός χώρος προβολής (ράφι πώλησης, ράφι αποθήκευσης, ψυγείο)

o Αρκετό απόθεμα

o Κατηγοριοποίηση των προϊόντων (όλα τα  αναψυκτικά  μαζί,  όλοι  οι  χυμοί 

μαζί σε διαφορετικό σημείο στο ράφι, και ομοίως για τους λοιπούς τύπους 

προϊόντων)

o Στην είσοδο του καταστήματος,  ο πελάτης πρέπει  να νοιώθει  χαλαρός,  να 

υπάρχει ο σωστός φωτισμός, τα προϊόντα να είναι τακτοποιημένα στα ράφια 

και  στον  υπόλοιπο  χώρο  του  καταστήματος  και  τα  χρώματα  να  είναι 

κατάλληλα.

o Να υπάρχουν καθαρές προωθητικές πινακίδες σε διάφορα εμφανή σημεία.

o Να  υπάρχουν  γόνδολες  με  προβολές  των  προϊόντων  μεταξύ  του  νοητού 

τριγώνου που ενώνει το ταμείο του καταστήματος με την έξοδο και ένα από 

τα  πιο  απαραίτητα  προϊόντα  της  διατροφικής  αλυσίδας  του  ανθρώπινου 

οργανισμού όπως το γάλα ή το ψωμί.

 

Οι παραπάνω πεποιθήσεις της Coca-Cola σχετικά με το merchandising εφαρμόστηκαν 

στα  Micra Stores και  συγκεκριμένα  για  το  προϊόν  σοκολάτα  Milka.  Η  απόφαση  για  το 

συγκεκριμένο  προϊόν  πάρθηκε  γιατί  οι  Έλληνες  καταναλωτές  δεν  είναι  απόλυτα 

εξοικειωμένοι  με  το  συγκεκριμένο  brand,  οπότε  τα  αποτελέσματά  μας  σχετικά  με  την 

επίδραση στην  καταναλωτική  συμπεριφορά  μπορούν  να  θεωρηθούν  πιο  ακριβή.  Παρόλα 

αυτά, η επιλογή ενός λιγότερου γνωστού προϊόντος δυσχεραίνει  το έργο μας.  Ο επίσημη 

αντιπρόσωπος της σοκολάτας Milka για την Ελλάδα είναι η εταιρία Kraft Foods Hellas, που 

όμως στην ελληνική αγορά διαθέτει  το δικό της  τοπικό  brand σοκολάτας,  την σοκολάτα 

“Lacta” και για λόγους μη κανιβαλισμού του τοπικού προϊόντος, η εταιρία επιλέγει να μην 

εισάγει στην ελληνική αγορά την γνωστή σε ευρωπαϊκό επίπεδο «Milka».  Θεωρούμε την 

Milka κατάλληλο προϊόν για το πείραμά μας και γιατί ανήκει σε μία μεγάλη εταιρία όπως η 

4 Ορισμός της “αυθόρμητης αγοράς”: όλα τα προϊόντα που δεν παρουσιάζουν διατροφική αξία και δεν κρίνονται 
απαραίτητα σε ένα νοικοκυριό.
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Kraft και  συγκεντρώνει  τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά για  να  την  εμπιστεύεται  ο  Έλληνας 

καταναλωτής. 

Για  περίοδο  ενός  μήνα,  σε  τέσσερα  καταστήματα  της  αλυσίδας  Micra Stores 

τοποθετήθηκε ακριβώς απέναντι από το ταμείο ένα ράφι γεμάτο σοκολάτα Milka. Η έρευνα 

μέτρησε  τις  αντιδράσεις  των  καταναλωτών  στο  τέλος  των  ημερήσιων  αγορών  τους,  την 

πιθανότητα να αγοράσουν σοκολάτα και την πιθανότητα το προϊόν επιλογής τους να είναι η 

σοκολάτα Milka.    

Συμπληρωματικά,  η  έρευνα  υποστηρίχθηκε  από  τη  μέθοδο  του  μυστικού  πελάτη 

(mystery shopping) με συγκεκριμένη λίστα (Παράρτημα 3) η οποία δημιουργήθηκε από την 

ερευνήτρια ώστε να περιλαμβάνει τις απαραίτητες τεχνικές προβολής που αναφερθήκαμε και 

συμπληρώθηκε  από  τους  πωλητές  της  Mama Products που  επισκέπτονται  τα  τέσσερα 

καταστήματα. Ο στόχος ήταν να αποδειχθεί αν οι κατευθυντήριες γραμμές της  Coca-Cola 

χρησιμοποιούνται από τα Micra Stores.

Οι πωλήσεις της εταιρίας (Παράρτημα 3) και οι πωλήσεις κατά μήκος του ραφιού 

συνολικά  για  τα  τέσσερα  καταστήματα,  που  φιλοξενούσε  τις  προβολές  της  Milka είναι 

ενδεικτικές για το αποτέλεσμα πριν και μετά την παρέμβασή μας. 

Πρώτο ερώτημα, τέταρτο υπο-ερώτημα 

Το πρώτο ερώτημα της έρευνάς μας ολοκληρώνεται  με την αύξηση των έμμεσων 

πωλήσεων, όπως την αντιλαμβάνονται οι καταστηματάρχες.

Το εργαλείο εφαρμογής είναι το ερωτηματολόγιο των ιδιοκτητών (Παράρτημα 1 – 

ερωτηματολόγιο νούμερο 2) όπως αναλύθηκε παραπάνω. 

    

Δεύτερο ερώτημα έρευνας

Το δεύτερο ερώτημα που μας απασχόλησε αφορά την στάση των ανταγωνιστικών 

αλυσίδων  λιανικής  και  τα  εργαλεία  προβολών  που  χρησιμοποιούν  για  να  αυξήσουν  τις 

πωλήσεις τους. Χρησιμοποιήθηκε και πάλι η μέθοδος του mystery shopper, συγκεντρώθηκε 

φωτογραφικό υλικό και πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των πωλήσεων.

Σύμφωνα με τον Wilson (1998) το mystery shopping είναι μία μορφή συμμετοχικής 

παρατήρησης, που χρησιμοποιούν οι αναλυτές ενεργώντας ως πελάτες ή δυνητικοί πελάτες 
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για να εξετάσουν την ποιότητα υπηρεσιών κατά την εκτέλεση μίας  υπηρεσίας.  Σε όρους 

οποιασδήποτε ερευνητικής προσέγγισης, η αξιοπιστία της τεχνικής μπορεί να οριστεί ως το 

βαθμό που όμοιες παρατηρήσεις από διαφορετικούς ερευνητές μπορούν να αποδώσουν τα 

ίδια αποτελέσματα. 

Το mystery shopping έχει κατακριθεί από πολλούς ερευνητές διότι περιλαμβάνει τον 

κίνδυνο της υποκειμενικότητας. Αντικειμενική μέτρηση μπορεί να επιτευχθεί (Wilson, 1998) 

σε περιπτώσεις όπως η καταγραφή ή μη μίας ενέργειας (για παράδειγμα, υπάρχει πινακίδα 

προβολής προϊόντων)  ή  σε  χαρακτηριστικά που μπορούν να  μετρηθούν (για  παράδειγμα, 

αριθμός αποδείξεων ή το μήκος της ουράς αναμονής). Σε περιπτώσεις όπως η ευγένεια των 

υπαλλήλων  η  μέτρηση  κινδυνεύει  να  είναι  υποκειμενική.  Για  να  ξεπεραστούν  αυτά  τα 

προβλήματα είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των «μυστικών αγοραστών» στις συνθήκες, τις 

ανάγκες της έρευνας και στις δεξιότητες των ανθρώπων. Τα δεδομένα είναι απαραίτητο να 

αναπροσαρμόζονται και να υπάρχει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι σε πενήντα (50) καταστήματα λιανικής 

(McKechnie,  Grant &  Bagaria,  2007) είχε  ως στόχο την παρατήρηση και καταγραφή της 

ακουστικής συμπεριφοράς. Σε κάθε κατάστημα δύο μυστικοί ερευνητές χρησιμοποιήθηκαν 

με τις ιδιότητες του αγοραστή «shopper» και του παρατηρητή «observer». Τα αποτελέσματα 

ήταν ικανοποιητικά δεδομένου ότι αναφέρθηκε ως περιορισμός το γεγονός ότι δεν υπήρξε 

πραγματικά διάλογος κατά την διεξαγωγή της έρευνας.

Στην έρευνά μας, η μέθοδος του  mystery shopper χρησιμοποιήθηκε σε επιλεγμένα 

καταστήματα  ανταγωνιστικών  αλυσίδων  μικρής  λιανικής  και  πραγματοποιήθηκε  από  την 

ερευνήτρια, σε διαφορετικές ημέρες του μήνα. Λόγω μικρής εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο 

θέμα,  και  να  αποφευχθούν  ζητήματα  υποκειμενικότητας,  δημιουργήθηκε  λίστα  τεχνικών 

merchandising σε  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  όπως  η  καθαριότητα  των  ραφιών,  η 

διαθεσιμότητα  του  αποθέματος  και  η  ύπαρξη  προωθητικών  πινακίδων  ή  προβολών  σε 

γόνδολες (Παράρτημα 4). Μία πεντάβαθμη κλίμακα Likert χρησιμοποιείται και πάλι για την 

συλλογή των παρατηρήσεων. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε φωτογραφικό υλικό (Παράρτημα 4) 

ενώ μέρος των ερωτήσεων των συνεντεύξεων είχε ως στόχο το παρόν ζήτημα (Παράρτημα 

1).              

Τέλος, αναφέρουμε ότι το στατιστικό πακέτο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση 

των  δεδομένων  ήταν  το  Statistical Package for Social Science (SPSS)  ενώ  σε  κάποιες 

περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Excel.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Το  κεφάλαιο  αυτό  περιλαμβάνει  μία  λεπτομερή  ανάλυση  και  συζήτηση  των 

αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα περάστηκαν από το Excel στο Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS)  για  επεξεργασία.  Η στατιστικές  μέθοδοι  που  χρησιμοποιήθηκαν  από  το 

SPSS ήταν κυρίως η περιγραφική στατιστική, οι συχνότητες και τα γραφήματα. 

Η ανάλυση του πρώτου ερωτηματολογίου για τους πελάτες οδήγησε σε εντυπωσιακά 

αποτελέσματα σχετικά με τον τρόπο που αισθάνονται και  αντιδρούν οι  καταναλωτές στο 

λιανικό περιβάλλον των Micra Stores και γενικότερα. 

Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για το δείγμα δίδονται παρακάτω στον Πίνακα 3 

και αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. 

Πίνακας 3: Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα Δημογραφικών Χαρακτηριστικών
Gender : Mail or female

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 

male 133 63,9 63,9 63,9
female 75 36,1 36,1 100,0
Total 208 100,0 100,0  

 

                                   Age : Under 18, 18-24, 25-35, above 36

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 

under18 18 8,7 8,7 8,7
18-24 50 24,0 24,0 32,7
25-35 80 38,5 38,5 71,2
36+ 60 28,8 28,8 100,0
Total 208 100,0 100,0  

Income : Under 600€, 600-1200€, above 1200€

 Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent
Valid Under600€ 62 29,8 29,8 29,8
 600-1200€ 103 49,5 49,5 79,3
 1200+€ 43 20,7 20,7 100,0
 Total 208 100,0 100,0  

Residence : Centre or outskirts

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
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Valid
 
 

centre 98 47,1 47,1 47,1
outskirts 110 52,9 52,9 100,0
Total 208 100,0 100,0  

Education : Secondary, Undergraduate, Postgraduate

 Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent
Valid Secondary 126 60,6 60,6 60,6
 Undergraduate 70 33,7 33,7 94,2
 Postgraduate 12 5,8 5,8 100,0
 Total 208 100,0 100,0  

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων  ήταν  άνδρες  (περίπου  64%)  ενώ  οι  γυναίκες  ήταν  μικρότερο  μέρος  του 

δείγματος  (περίπου 36%).  Όπως είδαμε παραπάνω στην θεωρία μας  από τους  Coley και 

Burgess (2003), και τα δύο φύλα επηρεάζονται από τις τεχνικές προβολής που χρησιμοποιούν 

τα καταστήματα λιανικής αλλά σε διαφορετικό βαθμό και ανάλογα με τα προϊόντα πώλησης, 

η  δημογραφική  σύνθεση  ως  προς  την  πλειοψηφία  των  ανδρών  δεν  θεωρείται  αρνητικό 

δεδομένο.

Από  τη  συζήτησή  μας  με  τους  ιδιοκτήτες  των  καταστημάτων,  φάνηκε  ότι  η 

τμηματοποίηση του δείγματος ήταν κοντά με το πραγματικό δείγμα και εξηγήθηκε ως εξής: 

οι περισσότεροι άνδρες καταναλωτές δεν επιδεικνύουν υπομονή στην ουρά αναμονής των 

σούπερ μάρκετ και για το λόγο αυτό προτιμούν να πραγματοποιούν τις καθημερινές αγορές 

από συνοικιακά σύγχρονα καταστήματα ψιλικών για τις καθημερινές ημερήσιες αγορές τους. 

Επίσης, η πλειοψηφία των πελατών του δείγματός μας ήταν νέοι ηλικίας μεταξύ 25-35 

ετών. Το δείγμα αυτό για την έρευνα μας είναι αποδεκτό καθώς οι περισσότεροι είναι νέοι 

εργαζόμενοι  με  ένα  μέσο  εισόδημα  και  δυνητικοί  καταναλωτές  επηρεαζόμενοι  από  τις 

τεχνικές μάρκετινγκ.  Το νεανικό δείγμα μας επίσης ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 

καθώς οι νέοι δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη πειθαρχία όσον αφορά τα καθημερινά ψώνια τους 

με  αποτέλεσμα  να  χρησιμοποιούν  αρκετά  τα  καταστήματα  της  γειτονιάς  για  ψώνια  που 

ξεχνούν στα  super market.  Τα  Micra Stores ανήκουν στην κατηγορία καταστημάτων που 

είναι ιδανικά για λύσεις τελευταίας στιγμής.

Το  εισόδημα  των  ερωτηθέντων  τέθηκε  στο  ερωτηματολόγιο  μας  μεταξύ  τριών 

κατηγοριών: κάτω από 600€, μεταξύ 600€ και 1200€ και πάνω από 1200€. Το μεγαλύτερο 
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μέρος αποτελείται από την μέση κλίμακα και είναι ταιριαστό με το νεανικό δείγμα μας, που 

στη σημερινή εποχή συχνά αποκαλείται γενιά των 700€.   

Οι  περισσότεροι  ερωτηθέντες  κατοικούν  στα  περίχωρα  της  πόλης.  Καθώς  οι 

τοποθεσίες των Micra Stores στρατηγικά επιλέγονται στα περίχωρα της πόλης, ο περιορισμός 

είναι πλήρως αποδεκτός.

Τέλος, η μεγαλύτερη αναλογία εξήντα τις εκατό (60%) των ερωτηθέντων ανήκουν 

στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούν οι φοιτητές με ποσοστό τριάντα τρία και εφτά 

τις εκατό (33,7%) και οι πτυχιούχοι με ποσοστό μόνο πέντε και οχτώ τις εκατό (5,8%). Η 

αναλογία αυτή δεν συμπίπτει  με τον μέσο όρο αναλογίας της Ελλάδας.  Το γεγονός αυτό 

μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από παράγοντες όπως η τοποθεσία των Micra Stores σε περιοχές 

εκτός κέντρου. Σύμφωνα με μία έρευνα ελληνικού πανεπιστημίου σχετικά με τις εισαγωγικές 

εξετάσεις  του 2001 (www  .  stat  -  athens  .  aueb  .  gr  ),  οι  μαθητές που κατοικούν στο κέντρο της 

πόλης είναι πιο προικισμένοι και δείχνουν μεγαλύτερη επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις 

από τους μαθητές που κατοικούν στα προάστια. Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής ταιριάζει 

με  το  εκπαιδευτικό  status των  πελατών  των  Micra Stores.  Επιπλέον,  εξετάζοντας  τα 

συμπεράσματα από προκύπτουν από το  SPSS φιλτράροντας την κατοικία παρουσιάζεται η 

πραγματική διαφορά μεταξύ κατοίκων κέντρου και περιφέρειας. 

Τα παρακάτω γραφήματα 1 και 2 του SPSS είναι ενδεικτικά των αποτελεσμάτων. 

  

SPSS Γράφημα 1: Πίτα της εκπαιδευτικής σύνθεσης των ερωτηθέντων στο κέντρο της πόλης 

postgraduate

undergraduate

secondary
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SPSS Γράφημα 2: Πίτα της εκπαιδευτικής σύνθεσης των ερωτηθέντων των περιχώρων

postgraduate

undergraduate

secondary

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι είναι περισσότεροι οι ερωτηθέντες που ανήκουν στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατοικούν στα προάστια σε σχέση με το ίδιο εκπαιδευτικό 

δείγμα που κατοικεί στο κέντρο της πόλης. 

 

Ομοίως με το πρώτο ερωτηματολόγιο, το ερωτηματολόγιο νούμερο 2 που αφορά τους 

μάνατζερς των καταστημάτων αναλύεται δημογραφικά στον Πίνακα 4.

Πίνακας  4:  Περιγραφικά  στατιστικά  δεδομένα  Δημογραφικών  Χαρακτηριστικών  των 

Managers 
male or female

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 

1 6 54,5 54,5 54,5
2 5 45,5 45,5 100,0
Total 11 100,0 100,0  

<18, 18-24, 25-35, >36

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
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Valid
 
 
 

2 1 9,1 9,1 9,1
3 6 54,5 54,5 63,6
4 4 36,4 36,4 100,0
Total 11 100,0 100,0  

<10000€, 10000-15000€, >15000€

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 

2 6 54,5 54,5 54,5
3 5 45,5 45,5 100,0
Total 11 100,0 100,0  

centre, outskirts

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 

1 3 27,3 27,3 27,3
2 8 72,7 72,7 100,0
Total 11 100,0 100,0  

secondary, undergraduate, postgraduate

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 

1 8 72,7 72,7 72,7
2 3 27,3 27,3 100,0
Total 11 100,0 100,0  

Σύμφωνα  με  τον  Πίνακα  4,  σχεδόν  πενήντα  πέντε  τις  εκατό  (55%)  των  έντεκα 

ερωτηθέντων ιδιοκτητών και μάνατζερς των καταστημάτων είναι άνδρες και αντίστοιχα το 

υπόλοιπο σαράντα πέντε τις εκατό είναι γυναίκες. 

Επίσης,  πενήντα πέντε  τις  εκατό ήταν νέοι  άνθρωποι  ηλικίας  μεταξύ 25-35 ετών, 

τριάντα έξι τις εκατό είναι ηλικίας μεγαλύτερη από 36 ετών και μόνο ένα εννιά τις εκατό 

αντιστοιχεί σε ηλικία κάτω από 24 ετών. Το νεαρό της ηλικίας των περισσοτέρων μάνατζερς 

θεωρείται πολύ καλό για την έρευνά μας καθώς οι νέοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται καλύτερα 

τις ανάγκες τις αγοράς εφόσον ζουν τις παράλληλα εξελίξεις και δεν συγκρίνουν τις ανάγκες 

της σύγχρονης αγοράς με παρελθόντες καταστάσεις.

Έξι  από  τα  έντεκα καταστήματα παρουσιάζουν  μηνιαίο  τζίρο  μεταξύ  10.000€ ως 

15.000€  που  είναι  πολύ  ικανοποιητικός  μέσος  όρος  τζίρου.  Τα  υπόλοιπα  καταστήματα 

παρουσιάζουν καλύτερο τζίρο που ξεπερνάει 15.000€. 
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Οχτώ από τα καταστήματα βρίσκονται στην περιφέρεια της πόλης και είναι σημεία 

που στρατηγικά έχει επιλέξει η Mama Products για την ανάπτυξη των Micra Stores και τρία 

καταστήματα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης.

Τέλος, οχτώ από τους ιδιοκτήτες είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και 

τρεις είναι φοιτητές. Αποτελέσματα έρευνας (www  .  studentgossip  .  gr  ) δείχνουν ότι το ογδόντα 

τέσσερα  τις  εκατό  των  νέων  τελειόφοιτων  στην  Ελλάδα  για  περίοδο  τριών  ετών 

απασχολούνται σε εταιρίες. Τα παρόν αποτέλεσμα εξηγεί την ύπαρξη κατά την πλειοψηφία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως μάνατζερς στα Micra Stores και επίσης δικαιολογεί το νεαρό 

της ηλικίας τους.

Πριν την ανάλυση των δεδομένων μας και την απάντηση των κύριων ερωτημάτων 

που θέσαμε, προηγούνται οι συνεντεύξεις και οι απόψεις των εκπροσώπων των πωλήσεων 

σχετικά  με  την  ελκυστικότητα  των  Micra Stores,  τα  ανταγωνιστικό  περιβάλλον,  το 

περιβάλλον  εσωτερικά  του  καταστήματος  και  τις  τεχνικές  προβολής  merchandising που 

χρησιμοποιούνται. 

Οι  ερωτήσεις  των  συνεντεύξεων  παρουσιάζονται  παρακάτω  στο  Παράρτημα  1  – 

Συνεντεύξεις.

Τα  τέσσερα  στελέχη  των  πωλήσεων  απάντησαν  σχεδόν  όμοια  στις  περισσότερες 

ερωτήσεις, γεγονός που υποδηλώνει την εγκυρότητα των απαντήσεών τους. Η εμπειρία τους 

από την  λιανική αγορά της  Θεσσαλονίκης  καθώς  εργάζονται  χρόνια στην εταιρία  Mama 

Products είναι  πολύ  σημαντική  και  βοηθάει  πολύ  στην  έρευνά  μας.  Η  συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε με τη μορφή συζήτησης. Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι 

προκειμένου  να  αποφύγουμε  τον  κίνδυνο  πρόκλησης  εντύπωσης  από  τους 

συνεντευξιαζόμενους, που είναι ένα από τα μειονεκτήματα της μεθόδου καθώς δεν υπάρχει 

σχετική  εμπειρία  και  εκπαίδευση  από  τους  συντελεστές  (Hufficutt &  Woehr,  1999),  η 

ερευνήτρια ανέφερε συχνά την ανάγκη ύπαρξης αντικειμενικών απαντήσεων. Επίσης, έγινε 

ξεκάθαρο στους συμμετέχοντες ότι δεν υπάρχει στόχος μείωσης της αξιοπιστίας τους στην 

εταιρία που εργάζονται καθώς τα δεδομένα είναι απόρρητα και ότι εξετάζονται οι απαντήσεις 

τους που είναι συνέπεια του επαγγελματισμού τους. 

Όλοι συμφώνησαν ότι τα  Micra Stores είναι πιο ελκυστικά από τα  Mini Smart, την 

αλυσίδα λιανικής που χρησιμοποιήθηκε ως κύριος ανταγωνιστής των Micra. Η άποψη αυτή 

προήλθε  κυρίως  για  το  εσωτερικό  περιβάλλον  (ράφια,  ευκολία,  ταχύτητα  εξυπηρέτησης, 

περιβάλλον) και  λιγότερο για  τον εξωτερικό χώρο και  την προβολή της βιτρίνας.  Για το 

εξωτερικό  περιβάλλον δύο από τους  τέσσερεις  συνομιλητές  επέμειναν  στην εξίσου καλή 
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εικόνα  των  Mini Smart,  παρόμοια  με  τα  MIcra Stores.  Φωτογραφικό  υλικό  δίδεται  στο 

Παράρτημα 4. 

Ο εσωτερικός χώρος των Micra συμφωνήθηκε από όλους ότι είναι πιο λειτουργικός 

και  έχει  καλύτερη  εκμετάλλευση  του  ελεύθερου  χώρου.  Επίσης  τέθηκε  το  ζήτημα  της 

ευκολίας  προς  τον  πελάτη  να  βρει  το  προϊόν  που  ψάχνει.  Τα  Mini Smart είναι  πολύ 

ανταγωνιστικά γιατί έχουν πολύ καλή αρχιτεκτονική κατασκευή και αν και δόθηκε ιδιαίτερη 

σημασία  στο  παρόν  ζήτημα  κατά  την  κατασκευή  των  Micra Stores,  δεν  δείχνουν  να 

υπερτερούν του ανταγωνιστή τους. 

Στην ερώτηση σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες οι τέσσερεις ειδικοί απάντησαν 

θετικά για τα  Micra Stores. Σύμφωνα με τη γνώμη τους έχουν σε καθημερινή βάση πολύ 

περισσότερες ενέργειες που αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων. Συζήτησαν επίσης 

ότι  μέσα  στα  καταστήματα  υπάρχουν  πολλές  διαφορετικές  τεχνικές  προβολής,  όπως 

εκπτωτικές τιμές, επιδαπέδιες σκαλιέρες με προϊόντα, προσφορές στα ράφια, προβολές στον 

πάγκο πώλησης και άλλες. Επιπλέον, τονίστηκε η διευκόλυνση των πελατών καθώς τα Micra 

Stores διαθέτουν  καθαρές  σημάνσεις  που δείχνουν που  βρίσκεται  κάθε  τύπος  προϊόντος. 

Κοινή άποψη τέθηκε και η ανταπόκριση των πελατών σε τέτοιου είδους ενέργειες. Γνώμη 

των ειδικών είναι ότι οι τεχνικές αυτές αυξάνουν τις έμμεσες πωλήσεις και ενισχύουν την 

αυθόρμητη συμπεριφορά. 

Τέλος, οι πωλητές ανέφεραν την ανάγκη για πιο άμεσες τεχνικές σε συγκεκριμένα 

γρουπ καταναλωτών, όπως οι  νέοι  και  τα παιδιά,  που είναι  περισσότερο επιρρεπείς  στην 

αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά και είναι καθημερινοί πελάτες. 

Από τη συζήτηση μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι τα Micra Stores είναι σε 

σχετικά  πλεονεκτική  θέση  έναντι  του  ανταγωνισμού  τους,  αν  και  υπάρχουν  πολλές 

δυνατότητες προς βελτίωση. 

Καθώς οι απαντήσεις από το ερωτηματολόγιο νούμερο 1 ανήκουν στην κλίμακα από 

το1 μέχρι το 5,  ο μέσος όρος κάθε υπο-ενότητας ερωτήσεων θα μπορούσε να δώσει  μία 

γρήγορη άποψη σχετικά με το πιο επιτυχημένο εργαλείο μάρκετινγκ. Αυτό είναι η τρίτη υπο-

ενότητα, η ατμόσφαιρα του καταστήματος (the atmospherics) (παρουσιάζεται στον Πίνακα 5) 

η  οποία συγκέντρωσε τον  μεγαλύτερο μέσο όρο (3,6596).  Η έκθεση στην βιτρίνα και  οι 

προωθητικές ενέργειες μέσα στο κατάστημα συγκέντρωσαν τους δύο μεγαλύτερους μέσους, 

3,2580  και  3,2175  αντίστοιχα.  Η  προβολή  στο  ράφι  ακολούθησε  ως  τέταρτη  στη  σειρά 

αποτελεσματικότητας με μέσο όρο 3,1260 και τέλος, η λιγότερο ελκυστική προβολή από τις 

προτεινόμενες αποδείχθηκε η επιδαπέδια προβολή (gondolas) με μέσο 2,9115.  
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Πίνακας 5: Descriptive Statistics των υπο-ενοτήτων
     Descriptive Statistics

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Average impulse 208 1,20 4,20 2,8798 ,65643
Average window 208 1,00 5,00 3,2580 1,02161
Average atmospherics 208 1,40 5,00 3,6596 ,81217
Average shelf 208 1,80 4,60 3,1260 ,52833
Average gondolas 208 1,00 8,60 2,9115 ,85525
Avage promotions 208 1,25 4,75 3,2175 ,70657
Valid N (listwise) 208     

Σαν ολοκληρωμένη εικόνα από τον παραπάνω πίνακα αποδεικνύεται η σημασία της 

ατμόσφαιρας του καταστήματος,  με άλλα λόγια η εμπειρία που τα κατάστημα προσφέρει 

στον καταναλωτή. Η σημασία αυτού του αποτελέσματος φαίνεται και από το γεγονός ότι 

υπάρχει πολύ μικρή τυπική απόκλιση, που σημαίνει ότι ο πληθυσμός αντέδρασε συμπαγώς, 

και η επίδραση της προβολής προς τους ερωτηθέντες είναι κοινή.

Την  αξιοπιστία  του  αποτελέσματος  μπορούμε  να  επιβεβαιώσουμε  και  με  την 

προηγούμενη θεωρητική υποστήριξη των Kotler (1973-1974) και Smith & Burns (1996) που 

ανέπτυξαν  τον  σημαντικό  ρόλο  των  διαφόρων  εσωτερικών περιβαλλοντικών  παραγόντων 

λιανικής.

Κάτω από την μεθοδολογία που παραπάνω παρουσιάσαμε, δίδεται η κριτική άποψη 

της ερευνήτριας σχετικά με τα ζητήματα που μας απασχολούν και τα συμπεράσματα των 

οποίων παρουσιάζονται ακολούθως:

Αποτελέσματα πρώτου ερωτήματος, πρώτου υπο-ερωτήματος

 

Το  “Red Bull”  project υλοποιήθηκε  απευθείας  στο  σημείο  πώλησης,  στο  πάγιο 

(ψυγείο)  του  σημείου  με  τη  συνεργασία  του  τμήματος  πωλήσεων.   Χρονική  περίοδος 

υλοποίησης  τέθηκε  ο  μήνας  Ιούνιος.  Τα  αποτελέσματα  της  ενέργειας  φαίνονται  αμέσως 

παρακάτω, από τις πωλήσεις του προϊόντος στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6: Στοιχεία πωλήσεων εταιρίας Mama Products
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ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΙΑΝ 
ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ 
ΠΩΛΗΣΗς

ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ

ΠΩΛ 
ΜΑΙΟΣ 
2008

ΠΩΛ 
ΙΟΥΝ 
2008

5004 RED BULL ENERGY DRINK 250ΜΛ Χ 24 2,03 33,12
ΚΙΒ 24 
ΤΕΜ 940 1325

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 40,93%

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 478 645

ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 34,94%

Η  επίδραση  της  προωθητικής  ενέργειας  ήταν  εντυπωσιακή.  Οι  περισσότεροι 

καταναλωτές αντέδρασαν θετικά στην εμφανή παρουσία του προϊόντος στα ράφι. Παρακάτω 

δίδεται και φωτογραφικό υλικό ως παράδειγμα της συγκεκριμένης τεχνικής προώθησης που 

χρησιμοποιήθηκε. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν ραγδαία, περίπου σε ποσοστό σαράντα ένα τις 

εκατό (41%) και παράλληλα επιτεύχθηκε αύξηση της διανομής, σε ποσοστό περίπου τριάντα 

πέντε τις εκατό (35%). Η αύξηση της διανομής, σύμφωνα και με τη γνώμη του τμήματος 

μάρκετινγκ  της  Mama Products πραγματοποιήθηκε  κυρίως  λόγω  της  συμμετοχής  του 

τμήματος πωλήσεων και λόγω των έξτρα παροχών που επωφελήθηκαν οι πελάτες από την 

αγορά του προϊόντος. Το διαφημιστικό φυλλάδιο της εταιρίας που πρόβαλλε την μείωση της 

τιμής του Red Bull και ενίσχυσε την ενέργειά μας δίδεται παρακάτω (Παράρτημα 2).  

Τα περιεκτικά αποτελέσματα ικανοποίησαν τα στελέχη της Mantis Α.Ε., της εταιρίας 

που αντιπροσωπεύει το προϊόν στην Ελλάδα, και αντάμειψαν την  Mama Products με ένα 

σημαντικό πιστωτικό σημείωμα βασισμένο στις αγορές που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 

της ενέργειας. 

Φωτογραφικό Υλικό 1: Παρουσίαση προωθητικής ενέργειας για το προϊόν Red Bull
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Ως ένα πειραματικό πλάνο δράσης θεωρούμε ότι  ήταν άκρως εποικοδομητικό και 

επιβεβαίωσε τους αρχικούς προβληματισμούς μας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

τεχνικών  προβολής.  Η  ανταπόκριση  των  καταναλωτών  ήταν  μεγαλύτερη  από  την 

αναμενόμενη  ακόμη  και  για  τα  στελέχη  της  Mama Products.  Βεβαίως  θα  πρέπει  να 

αναφέρουμε όπως μας προέκυψε από συζήτηση με τον διευθυντή μάρκετινγκ της εταιρίας ότι 

ως  τάση  τα  ενεργειακά  ποτά  είναι  πολύ  δημοφιλή  τα  τελευταία  χρόνια  και  συνεχώς 

αναπτύσσονται.  Σε  παρόμοια  ενέργεια  στο  μέλλον  και  σε  άλλου  τύπου  προϊόντα,  ο 

περιορισμός αυτός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Προτάσεις για το μέλλον παρουσιάζονται 

παρακάτω, στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων της παρούσης μελέτης. 

Αποτελέσματα πρώτου ερωτήματος, δευτέρου υπο-ερωτήματος  

Η ελκυστικότητα των  Micra Stores μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο νούμερο ένα, 

των  καταναλωτών,  συμπληρωματικά  με  το  δεύτερο  ερωτηματολόγιο  των  μάνατζερς  των 

καταστημάτων  και  παράλληλα  με  τις  απαντήσεις  των  συνεντευξιαζομένων  εκπροσώπων 

πωλήσεων. 

Εμφάνιση ψυγείου πριν την 
παρέμβαση μας: 

2 πρόσωπα Red Bull 

Εμφάνιση ψυγείου μετά την 
παρέμβασή μας:

4 πρόσωπα Red Bull 
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 Ανάλυση  της  σχέσης  μεταξύ  της  επιλογής  καταστήματος  λιανικής  που 

προκαλείται  από την εικόνα της  βιτρίνας  και  των διαφορετικών ηλικιακών 

γκρουπ του δείγματος:

SPSS Γράφημα 3: Σχέση μεταξύ καταστήματος λιανικής και ηλικίας καταναλωτή

 

 
under18 18-24 25-35 36+

<18, 18-24, 25-35, >36

0

1
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4
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Mean Store choice

Παρατηρούμε ότι το ηλικιακό γκρουπ που φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από 

την βιτρίνα του καταστήματος είναι το γκρουπ κάτω των 18 ετών, δηλαδή οι μαθητές, και 

δεύτερο ακολουθεί το γκρουπ μεταξύ 25-35 ετών, δηλαδή οι νέοι εργαζόμενοι. Επιλέξαμε να 

μετρήσουμε την συσχέτιση μεταξύ των συγκεκριμένων δύο παραμέτρων λόγω του γεγονότος 

ότι  τα  Micra Stores βρίσκονται  στρατηγικά  τοποθετημένα  σε  γειτονιές  όπου  κυρίως 

κατοικούν νέοι άνθρωποι. Τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα καθώς όπως συναντήσαμε 

στην ανωτέρω θεωρητική προσέγγιση (Gilbert, 1948) η ηλικία που επηρεάζεται περισσότερο 

από την έξυπνη επικοινωνία (μορφή που υλοποιείται μέσω της βιτρίνας του καταστήματος) 

είναι κυρίως  οι νέοι. Από την άλλη, το αποτέλεσμα της μη επίδρασης της βιτρίνας στους 

φοιτητές που ουσιαστικά εκφράζουν το ηλικιακό γκρουπ 18-24 ήταν μη αναμενόμενο. Η 

εξήγηση  που  δίδεται  είναι  ότι  στην  ηλικία  αυτή  οι  καταναλωτές  δεν  διαθέτουν  μεγάλη 

οικονομική άνεση καθώς ή σπουδάζουν ή αναζητούν εργασία και για τους λόγους αυτούς 

περιορίζουν τον αυθορμητισμό τους στις αγορές τους. Ακολούθως συστήνουμε τις προτάσεις 

μας για την επαγγελματική προοπτική του αποτελέσματος.
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 Ακόμη  ένα  ενδιαφέρον  αποτέλεσμα  προκύπτει  από  την  συσχέτιση  των 

καταναλωτών  που  μένουν  αρκετή  ώρα  σε  ένα  κατάστημα  λιανικής 

επηρεαζόμενοι  από  το  ωραίο  περιβάλλον  λιανικής  και  του  διαθέσιμου 

εισοδήματός τους (Πίνακες 7 και 8).

Πίνακας 7: Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα των καταναλωτών που μένουν περισσότερο σε 

ένα κατάστημα και του εισοδήματός τους

Descriptive Statistics

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Stay longer 208 1 5 3,55 1,325
<600€, 600-1200€, >1200 208 1 3 1,91 ,706
Valid N (listwise) 208     

Πίνακας 8: Συνδυαστική ανάλυση των παραπάνω δεδομένων 

 Case Processing Summary

 
<600€, 600-1200€, 
>1200 Cases

  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
Stay longer under600€ 62 29,81% 0 ,0% 62 29,81%
 600-1200€ 103 49,52% 0 ,0% 103 49,52%
 1200+€ 43 20,67% 0 ,0% 43 20,67%

Παρατηρούμε ότι ο μέσος 3,55 των καταναλωτών που μένουν περισσότερο σε ένα 

κατάστημα  λιανικής  εξαιτίας  του  περιβάλλοντος  υποδηλώνει  ότι  οι  περισσότεροι 

ερωτηθέντες  από  το  δείγμα  όντως  αντιδρούν  έτσι.  Αυτό  είναι  πολύ  θετικό  για  τα 

καταστήματα  Micra Stores.  Σε  αντίθεση  ο  μέσος  1,91  της  εισοδηματικής  κατηγορίας 

αναφέρεται κυρίως στην κλίμακα 600€ με 1.200€ το μήνα. Η μικρή τυπική απόκλιση 0,706 

είναι ενδεικτική της ομοιογένειας των απαντήσεων.

Τα αποτελέσματα παρατηρούμε  in advance στον Πίνακα 8. Σχεδόν οι μισοί από το 

σύνολο των ερωτηθέντων (49,52%) ανήκουν στην εισοδηματική κατηγορία 600€ ως 1.200 € 

μηνιαίως και δείχνουν ότι μένουν περισσότερο σε ένα κατάστημα όταν είναι ευχαριστημένοι 

από  το  περιβάλλον.  Λιγότερο  δείχνουν  να  επηρεάζονται  οι  εργαζόμενοι  με  πιο  υψηλό 

56



εισόδημα,  περίπου  είκοσι  τις  εκατό  (20%)  και  σχεδόν  τριάντα  τις  εκατό  (30%)  οι 

καταναλωτές με το πιο χαμηλό εισόδημα. 

Τα  αποτελέσματα  αυτά  ενισχύονται  και  από  τις  απαντήσεις  των  μάνατζερς  των 

καταστημάτων (Πίνακας 9) τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και δείχνουν ότι καταναλωτές με 

μεσαίο μηνιαίο εισόδημα επηρεάζονται από το προσφάτως αποκαλούμενο atmospherics του 

καταστήματος. Το παρόν συμπέρασμα είναι μία ευκαιρία για τα καταστήματα της αλυσίδας 

να αναπτύξουν το περιβάλλον που προσφέρουν.    

Πίνακας 9: Ανάλυση σχέσης καταναλωτών που μένουν περισσότερο σε ένα κατάστημα και 

ξοδεύουν περισσότερο

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
People stay longer 11 3 5 4,36 ,674
Stay longer spend more 11 2 5 4,00 ,894
Valid N (listwise) 11     

Σύμφωνα  με  τους  μάνατζερς,  όταν  κάποιος  ελκύεται  από  το  περιβάλλον  μένει 

περισσότερο  σε  ένα  κατάστημα  (μέσος  4,36)  και  καθώς  παραμένει  στο  χώρο  του 

καταστήματος ψωνίζει περισσότερο (μέσος 4). Η τυπική απόκλιση και στις δύο κατηγορίες 

ενισχύει την σύμφωνη γνώμη των επαγγελματιών.

 Οι καταναλωτές που ανήκουν στην στοχοποιημένη ομάδα ηλικίας μεταξύ 25-

35  ετών  αποφασίζουν  τι  επιθυμούν  να  αγοράσουν  κατά  τη  διάρκεια  των 

αγορών τους μέσα στο κατάστημα. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από την 

μελέτη  της  σχέσης  μεταξύ  των  μεταβλητών  ηλικία  και  επιλογή  απόφασης 

(Πίνακας 10).

Πίνακας 10: Αποφάσεις εσωτερικά του καταστήματος που επηρεάζονται από την ηλικία

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
In-store decisions 208 1 5 3,22 1,246
<18, 18-24, 25-35, >36 208 1 4 2,88 ,929
Valid N (listwise) 208     

57



Σύμφωνα με τον Πίνακα 10, ο μέσος μεταξύ των καταναλωτών που αποφασίζουν τι 

θέλουν να αγοράσουν μέσα στο κατάστημα λιανικής είναι 3,22 και μεταφράζεται ως εξής: 

ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων πηγαίνει για ψώνια χωρίς συγκεκριμένη λίστα αγορών. 

Παρόλα  αυτά,  η  αυξημένη  τυπική  απόκλιση  1,246  υποδηλώνει  ότι  μεγάλο  μέρος  των 

ερωτηθέντων δεν συμφωνεί με τη λογική αυτή. 

Ο συγκεκριμένος τύπος καταναλωτών αποφασίζει αν χρειάζεται ένα προϊόν και αν θα 

προβεί στην αγορά του όταν δει το προϊόν στο σημείο πώλησης. Σύμφωνα με τα descriptive 

statistics, οι περισσότεροι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτήν την πρακτική ανήκουν στην 

μεσαία ηλικιακή κλίμακα του δείγματός μας, μεταξύ 25 με 35 ετών και περισσότερο στο 

τελευταίο ηλικιακό γκρουπ.

Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να εξηγηθούν από το γεγονός ότι οι καταναλωτές 

αυτών  των  ηλικιών,  που  συνήθως  είναι  οικογενειάρχες,  πρέπει  να  προγραμματίζουν  τις 

καθημερινές αγορές τους γιατί εξαρτώνται από τις ανάγκες της οικογένειας.  Ο σύγχρονος 

τρόπος  ζωής  όπου  ο  μέσος  ενήλικας  δεν  παντρεύεται  και  δεν  κάνει  οικογένεια  νωρίς, 

επηρεάζει το ποσοστό των αυθόρμητων αγορών.  

Οι εκπρόσωποι των πωλήσεων οι οποίοι απάντησαν στις ερωτήσεις της συνέντευξης 

(Παράρτημα 1 – Ερώτηση συνέντευξης 4) συμφώνησαν με αυτήν την πρακτική.

Η άποψη τους όσον αφορά τους καταναλωτές αυτούς σε σχέση με τις merchandising 

τεχνικές  μέσα στα  Micra Stores είναι  θετική.  Οι  πελάτες  ανταποκρίνονται  από  το  ζεστό 

λιανικό περιβάλλον που προσφέρουν τα καταστήματα της αλυσίδας. 

 Ακόμη  ένα  ενδιαφέρον  συμπέρασμα  προκύπτει  από  την  συσχέτιση  των 

παραμέτρων  μέσος  αυθόρμητης  διάθεσης  και  φύλου.  Τα αποτελέσματα 

προβάλλονται παρακάτω στον Πίνακα 11.

 

Πίνακας 11: Αυθόρμητη συμπεριφορά όπως επηρεάζεται από το φύλο

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Average 208 1,20 4,20 2,8798 ,65643
mail or female 208 1 2 1,36 ,481
Valid N (listwise) 208     

Παρατηρώντας τον μέσο της αυθόρμητης λειτουργίας του συνόλου των ερωτηθέντων 

που είναι περίπου 2,88 διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματός μας λειτουργεί 
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εν μέρει και αυθόρμητα κατά τη διάρκεια των αγορών του. Σε συνδυασμό με τον μέσο του 

φύλου  παρατηρούμε  ότι  περισσότερες  γυναίκες  λειτουργούν  με  αυτόν  τον  τρόπο.  Το 

αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό της έρευνας των Coley και Burgess (2003), όπου διαπιστώθηκε 

ότι άντρες και γυναίκες λειτουργούν διαφορετικά σε κάποιον παράγοντα επιρροής ενώ οι 

γυναίκες χαρακτηρίζονται από ακατανίκητη επιθυμία αγορών. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε το γεγονός ότι οι 

περισσότερες γυναίκες – ερωτώμενοι διαβάζοντας το ερωτηματολόγιο, από την πρώτη κιόλας 

ερώτηση, αντιδρούσαν θετικά προφορικά προς την ερευνήτρια ενώ οι περισσότεροι άνδρες – 

ερωτώμενοι αντιδρούσαν ειρωνικά στην συγκεκριμένη ερώτηση. Βεβαίως,  το αποτέλεσμα 

του  μέσου  1,36  υποδηλώνει  ότι  και  αρκετοί  άνδρες  λειτουργούν  αυθόρμητα.  Και  αυτό 

επιβεβαιώνουν και  οι  μάνατζερς των καταστημάτων, των οποίων η άποψη παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 12. 

Πίνακας 12: Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα άποψης μάνατζερς καταστημάτων αναφορικά 

με την αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά

   
Descriptive Statistics

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
People buy more 11 2 5 3,55 ,934
Valid N (listwise) 11     

Οι μάνατζερς των καταστημάτων θεωρούν ότι οι περισσότεροι πελάτες όταν δούνε 

μία καλή προσφορά αγοράζουν περισσότερη ποσότητα από αυτήν που αρχικά υπολογίζανε. 

Το μοντέλο των  Kerfoot et all (2003) όπου η διαδικασία που ο καταναλωτής εντοπίζει ένα 

προϊόν  που  του  αρέσει  μετατρέπεται  σε  διαδικασία  πραγματικής  αγοράς  ενισχύει  την 

εγκυρότητα αυτού του αποτελέσματος. Ο μέσος 3,55 είναι ενδεικτικός των αποτελεσμάτων. 

Όμως ορισμένοι εκ των ερωτηθέντων δείχνουν να αντιδρούν διαφορετικά βάση της τυπικής 

απόκλισης. 

 Ανάλυση  της  σχέσης  μεταξύ  των  πελατών  που  ξοδεύουν  περισσότερα 

χρήματα σε ένα κατάστημα όταν μένουν περισσότερη ώρα και των ηλικιακών 

γκρουπ που επηρεάζονται περισσότερο. Παρουσιάζεται στο SPSS Γράφημα 4.
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SPSS Graph 4: Μεγαλύτερη κατανάλωση πελατών όπως επηρεάζεται από την ηλικία
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Σύμφωνα με το γράφημα, οι  ηλικίες  που επηρεάζονται περισσότερο και  ξοδεύουν 

περισσότερα χρήματα όταν παραμένουν σε ένα κατάστημα λιανικής είναι αρχικά τα παιδιά 

και οι έφηβοι, έπειτα οι νέοι ηλικίας 18-24, ακολουθούν η αμέσως επόμενη ηλικιακή κλίμακα 

των 25-35 και τέλος το ηλικιακό γκρουπ άνω των 36 ετών. 

Το αποτέλεσμα συνδέεται με τις απόψεις των πωλητών που υποστήριξαν ότι τα παιδιά 

και οι έφηβοι είναι οι καθημερινοί πελάτες των Micra Stores και αντιδρούν αυθόρμητα στις 

προωθητικές ενέργειες.

Επίσης, υποστηρίχθηκε βιβλιογραφικά (Gilbert,  1948) ως το πιο ενδιαφέρον  target 

group για  την  δοκιμή  και  εφαρμογή  μάρκετινγκ  προωθητικών  ενεργειών  και  τεχνικών 

προβολής. 

 Η  μουσική  είναι  ένας  πολύ  σημαντικός  παράγοντας  επηρεασμού  της 

αυθόρμητης αγοραστικής συμπεριφοράς. Το αποτέλεσμα που προέκυψε από 

την έρευνά μας ήταν ότι περισσότερο η μουσική επηρέασε τους ερωτηθέντες 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα 13. 
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Πίνακας 13: Ταξινόμηση σε αντιπαράθεση των παραμέτρων μουσική και εκπαίδευση

Music * Secondary, Undergraduate, Postgraduate Crosstabulation

Count 

 
 

Secondary, Undergr, Postgr

secondary
undergrad

uate postgraduate
Total

 
Music
 
 
 
 

1 12 2 0 14
2 6 15 0 21
3 20 13 3 36
4 22 11 7 40
5 66 29 2 97

Total 126 70 12 208

Εξήντα έξι  καταναλωτές από τους  συνολικά εκατόν είκοσι  έξι  που ανήκουν στην 

δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  συμφώνησε  ότι  όταν  ακούει  μουσική  κατά  τη  διάρκεια  των 

αγορών του επηρεάζεται και ότι η μουσική δημιουργεί ατμόσφαιρα στον περιβάλλοντα χώρο. 

Είναι στοιχείο των atmospherics. Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και από την ανάλυση 

των  στοιχείων  των  φοιτητών,  περίπου  είκοσι  εννιά  άτομα,  ενώ  λιγότερο  σημαντικός 

παράγοντας  αποδείχθηκε  ότι  είναι  για  την  πλειοψηφία  των  αποφοίτων  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, όπου μόνο δύο ερωτηθέντες απέδωσαν στον παράγοντα μουσική βαθμό 5 στο 

ερωτηματολόγιο  μας.  Σύμφωνα  με  την  πειραματική  ανάλυση  του  Morrison (2001)  στο 

σημείο λιανικής, η μουσική είναι ένας περαιτέρω παράγοντας επηρεασμού της αγοραστικής 

συμπεριφοράς και μία συμπληρωματική μορφή επικοινωνίας. 

 Μία  ακόμη  τεχνική  merchandising που  διαφοροποιεί  τα  Micra Stores και 

αναφέραμε νωρίτερα στην εργασία μας είναι οι επεξηγηματικές ταμπέλες που 

υποδεικνύουν  που  βρίσκεται  κάποια  κατηγορία  προϊόντος  ή  επικοινωνούν 

κάποια ενέργεια ή κάποια προσφορά.  Οι ταμπέλες κάνουν τα καταστήματα 

πιο ελκυστικά και πιο φιλικά στους καταναλωτές. Από το  SPSS Γράφημα 5 

προκύπτει  ότι  οι  καταναλωτές  ηλικίας  είκοσι  πέντε  με  τριάντα πέντε  ετών 

εκτιμούν περισσότερο την τεχνική αυτή κατά τη διάρκεια των αγορών τους. 

SPSS Γράφημα 5: Πίτα των ηλικιακών γκρουπ όπως επηρεάζονται από τις σημάνσεις 
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<18, 18-24, 25-35, 
>36
under18
18-24
25-35
36+

Περισσότερο  καθώς  φαίνεται  επηρεάζονται  οι  ερωτηθέντες  ηλικίας  μεταξύ  25-35 

ετών. Κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης μετά το πρώτο γκρουπ ακολουθούν οι ερωτηθέντες 

καταναλωτές άνω των τριάντα έξι ετών, έπειτα οι νέοι μεταξύ δεκαοχτώ ως είκοσι τεσσάρων 

ετών και τέλος οι μικρότερες ηλικίες κάτω των δεκαοχτώ ετών. Σύμφωνα με την κριτική 

άποψη του ερευνητή αυτής της εργασίας, οι λόγοι που η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν 

μεταξύ είκοσι πέντε με τριάντα πέντε ετών είναι κυρίως οι απαιτήσεις χρόνου που αυξάνουν 

την ανάγκη στους νέους ανθρώπους για διευκόλυνση της διαδικασίας αγορών τους ιδίως 

όσον αφορά τα καθημερινά αναγκαία ψώνια του σπιτιού. Έτσι, οι ταμπέλες μπορούν να είναι 

πολύ χρήσιμες όπως και στην περίπτωση των άνω των τριάντα έξι ετών, τους νέους δηλαδή 

οικογενειάρχες που εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Από την 

άλλη μεριά, αποτυχημένες προσπάθειες των καταναλωτών να βρουν το προϊόν που επιζητούν 

είναι παράγοντας άγχους και μετατρέπει τα ψώνια σε δυσάρεστη διαδικασία σύμφωνα με 

τους  Aylott και  Mitchell (1999). Τα αποτελέσματα αυτά αυξάνουν την αναγκαιότητα των 

ενδεικτικών  πινακίδων  και  είναι  χαρακτηριστικό  των  καλά  οργανωμένων  καταστημάτων 

λιανικής. 

Επιπλέον, όλοι οι εκπρόσωποι των πωλήσεων συμφώνησαν ότι οι ταμπέλες είναι πολύ 

βοηθητικές στον χώρο των Micra Stores. 

Φωτογραφικό υλικό του υπάρχοντος εσωτερικού χώρου των καταστημάτων δίδεται 

στο Παράρτημα 2.    
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 Το  πρώτο  ερώτημα  έρευνας  ολοκληρώνεται  με  τα  αποτελέσματα  της 

επίδρασης  των  προωθητικών  ενεργειών  με  την  μορφή  προφορικής 

επικοινωνίας υπαλλήλων (promotion girls) σε συνδυασμό με τις διαφορετικές 

ηλικίες  και  το  υπάρχον  εισόδημα  ο  Πίνακας  14  και  το  SPSS Γράφημα  6 

παρουσιάζουν τα συμπεράσματα.

Πίνακας14:  Εξέταση  της  σύνδεσης  μεταξύ  προωθητικών  ενεργειών,  εισοδήματος  και 

εκπαίδευσης 

Από τον παραπάνω Πίνακα 14, σε όλες τις κατηγορίες εισοδήματος των ερωτηθέντων, 

οι  απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δείχνουν να επηρεάζονται περισσότερο από τις 

προωθητικές ενέργειες. Οι φοιτητές δείχνουν επίσης ότι επηρεάζονται αν και σε χαμηλότερο 

βαθμό  ενώ  οι  πτυχιούχοι  αντιδρούν  λιγότερο.  Παρόλα  αυτά  από  την  παρατήρηση  των 

εισοδηματικών γκρουπ, η ομάδα που περισσότερο φαίνεται ότι επηρεάζεται είναι αυτή με 

μηνιαίο μισθό μεταξύ 600€ και 1.200€. Λιγότερο επηρεάζονται στην έρευνά μας οι χαμηλά 

αμειβόμενοι και ακόμη λιγότεροι η ομάδα με το πιο υψηλό μηνιαίο εισόδημα.

<600€, 
600-
1200€, 
>1200

Secondary, 
Undergr, 
Postgr Cases

   Valid Missing Total
   N Percent N Percent N Percent
Promo 
girl

Under600
€

secondary 46 100,0% 0 ,0% 46 100,0%

  undergraduate 16 100,0% 0 ,0% 16 100,0%
 600-1200€ secondary 61 100,0% 0 ,0% 61 100,0%
  undergraduate 35 100,0% 0 ,0% 35 100,0%
  postgraduate 7 100,0% 0 ,0% 7 100,0%
 1200+€ secondary 19 100,0% 0 ,0% 19 100,0%
  undergraduate 19 100,0% 0 ,0% 19 100,0%
  postgraduate 5 100,0% 0 ,0% 5 100,0%
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SPSS Γράφημα 6: Εξέταση της σύνδεσης μεταξύ προωθητικών ενεργειών, εισοδήματος και 

εκπαίδευσης 

under600€ 600-1200€ 1200+€
<600€ , 600-1200€ , >1200

1

2

3

4

5

Promo girl

204
186
177

147

137
13493

43 4

129
8865

160
149

71
61

152 Secondary, 
Undergr, Postgr

secondary
undergraduate
postgraduate

Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και από το Γράφημα 6. Όπως παρατηρούμε, το 

πιο  υποσχόμενο  γκρουπ  καταναλωτών  απέναντι  στις  προωθητικές  ενέργειες  είναι  οι 

καταναλωτές μεσαίου οικονομικά επιπέδου και κυρίως φοιτητές.  Από την άλλη μεριά,  το 

λιγότερο  υποσχόμενο  γκρουπ  καταναλωτών  είναι  και  πάλι  οι  φοιτητές  με  το  πιο  υψηλό 

εισόδημα, πάνω από 1200€ μηνιαίως. 

Από  τους  αποφοίτους  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  τα  μεσαία  εισοδήματα  είναι 

περισσότερο θετικά στην συγκεκριμένη τεχνική από αυτούς που διαθέτουν υψηλό εισόδημα.

Τέλος, το πιο προσιτό γκρουπ για προωθητικές ενέργειες προκύπτει να είναι αυτό με 

το χαμηλότερο εισόδημα. Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει με την προσέγγιση των Bellenger et 

al.  (1978)  που  ανάπτυξαν  μία  θεωρία  η  οποία  αγνοεί  τα  συμπεριφορικά  κίνητρα  της 

αυθόρμητης αγοράς για μία μεγάλη γκάμα προϊόντων και αντιθέτως, συγκεντρώνεται σε μία 

μικρή γκάμα σχετικά οικονομικών προϊόντων.

Από τα αποτελέσματα της έρευνά μας αυτής προκύπτει ότι η διαδικασία αυθόρμητης 

αγοράς κινητοποιείται ανεξάρτητα από την χρηματική αξία του προϊόντος, δηλαδή δεν αφορά 
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μόνο τα ακριβά προϊόντα αλλά και τα απλά καθημερινά,  όπως τα προϊόντα που πουλά η 

αλυσίδα καταστημάτων Micra Stores.    

 Αποτελέσματα πρώτου ερωτήματος, τρίτου υπο-ερωτήματος 

Στην προσπάθειά μας να απαντήσουμε στο ερώτημα σχετικά με την ύπαρξη σωστής 

κατανομής στο ράφι πώλησης των Micra Stores και τις θετικές συνέπειες που μπορεί να έχει 

μία  τέτοια  προβολή,  αρχικά  χρησιμοποιήσαμε  την  μέθοδο  της  παρέμβασης  στο  ράφι 

προβολής της σοκολάτας Milka με τις οδηγίες που λάβαμε από την benchmarking ανάλυση 

των πρακτικών της εταιρίας Coca-Cola στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Από τη λίστα που χρησιμοποιήθηκε για τα Micra Stores και συμπληρώθηκε από τους 

πωλητές της Mama Products προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα , στον Πίνακα 15:

Πίνακας 15: Αποτελέσματα από λίστα benchmarking για τα Micra Stores

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ MERCHANDISING ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Καθαρισμός των ραφιών. ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

Καθαρισμός του εσωτερικού χώρου. ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

Επαρκές απόθεμα σοκολάτας Milka στα ράφια. ΑΡΙΣΤΑ

Επαρκές απόθεμα προϊόντων γενικά στα ράφια. ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Merchandising ανά κατηγορία. ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Χρώμα στο περιβάλλοντα χώρο. ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

Επαρκής φωτισμός. ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

Τακτοποιημένα ράφια. ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Ελκυστική βιτρίνα καταστήματος. ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Εσωτερικές προωθητικές ενέργειες: στα ράφια. ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Εσωτερικές προωθητικές ενέργειες: σε επιδαπέδια προβολή. ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ
Εσωτερικές προωθητικές ενέργειες: χαμηλές τιμές, εκπτώσεις, 
προωθητικές σημάνσεις. ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

Τα  περιγραφικά  αποτελέσματα  είναι  μέρος  της  κλίμακας  πέντε  βαθμών  και 

επεξηγούνται  ως  εξής:  1=ΚΑΘΟΛΟΥ  ΚΑΛΑ,  2=ΕΤΣΙ  ΚΙ  ΕΤΣΙ,  3=ΚΑΛΑ,  4=ΠΟΛΥ 

ΚΑΛΑ & 5=ΑΡΙΣΤΡΑ. Η κλίμακα μεταφράστηκε από τον ερευνητή σε συνεργασία με τους 

πωλητές που έλαβαν μέρος στο πειραματικό στάδιο της έρευνάς μας ώστε τα αποτελέσματα 

να είναι πιο σαφή και συγκεκριμένα.   
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Φάνηκε από τα παραπάνω ότι τα Micra Stores διαθέτουν γενικά πολύ καλή εικόνα σε 

ορισμένες τεχνικές όπως το καθάρισμα των ραφιών και του εσωτερικού χώρου, διαθέτουν 

χρώμα  και  φως  ώστε  να  προσφέρουν  ένα  ωραίο  περιβάλλον  και  συνεργάζονται  σε 

προωθητικές ενέργειες των εταιριών. Όμως, επίσης παρατηρήθηκε ότι θα έπρεπε, σύμφωνα 

πάντα με τις αρχές merchandising που η εταιρία Coca-Cola διέθεσε στην Mama Products να 

υπήρχε  μεγαλύτερο  απόθεμα,  να  ήταν  κατηγοριοποιημένα  τα  προϊόντα  (category 

merchandising), να ήταν τακτοποιημένο το περιβάλλον, να υπήρχαν πιο ελκυστικές προβολές 

στην βιτρίνα των καταστημάτων και τέλος, περισσότερες προωθητικές ενέργειες στα ράφια 

και σε γόνδολες. 

Όσον  αφορά  την  προωθητική  ενέργεια  της  σοκολάτας  Milka,  τα  καταστήματα 

διέθεταν αρκετό απόθεμα και ελκυστική προβολή στο ράφι πώλησης. 

Τα  αποτελέσματα  (Mama Products πωλήσεις  –  Παράρτημα  3)  των  πτωτικών 

πωλήσεων του προϊόντος κατά 0,52% μπορούν εν μέρει να εξηγηθούν από την γενικότερη 

πτώση  της  αγοράς  των  ζαχαρωδών  και  κυρίως  της  σοκολάτας  την  περίοδο  που 

προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε το πειραματικό στάδιο της έρευνάς μας, κυρίως για λόγους 

εποχικότητας.  Η  σοκολάτα  παρουσιάζει  πτώση  των  πωλήσεων  σε  όλη  την  καλοκαιρινή 

σεζόν, σύμφωνα με τον Marketing manager της Mama Products.

Στη συνέχεια εξετάσαμε την υπάρχουσα κατάσταση και τις πρακτικές των τεσσάρων 

αντιπροσωπευτικών Micra Stores σε συνδυασμό με τις οδηγίες που αποδεχτήκαμε ως σωστές. 

Τα  αποτελέσματα  ήταν  παρόμοια  στα  τέσσερα  καταστήματα.  Παρουσίασαν  μία 

αύξηση των πωλήσεων στη σοκολάτα  Milka (Παράρτημα 3) από είκοσι τις  εκατό (20%) 

μέχρι  περίπου  πενήντα  έξι  τις  εκατό  (56%),  ανάλογα  με  τις  προϋποθέσεις  κάθε 

καταστήματος.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε  ότι  το  κατάστημα  που  υπέδειξε  την  μεγαλύτερη 

αύξηση πωλήσεων βρίσκεται σε γειτονικά με πολλά παιδιά, που και πάλι επιβεβαιώνει την 

υπάρχουσα και προαναφερόμενη θεωρία μας (Gilbert, 1948).

Βασιζόμενοι  στα  παραπάνω  αποτελέσματα  που  εγκυροποιούν  το  εργαλείο  που 

χρησιμοποιήσαμε μπορούμε να πούμε ότι  η  merchandising τεχνική μας στο συγκεκριμένο 

πείραμα ήταν πολύ επιτυχημένη. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιοχές προς βελτίωση σε πολλές 

μορφές  έξυπνης  –  μάρκετινγκ  επικοινωνίας  στον  υπάρχον  ελεύθερο  χώρο  των 

καταστημάτων.  Ο  περιορισμός  αυτός  λαμβάνεται  υπόψη  στην  έρευνά  μας  καθώς  τα 
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αποτελέσματα πιθανόν να ήταν πολύ διαφορετικά αν τα  Micra χρησιμοποιούσαν όλες τις 

προτεινόμενες τεχνικές. 

Για  να  εκτιμήσουμε  καλύτερα  τα  αποτελέσματα  θα  χρησιμοποιήσουμε  ως 

αντιπαράθεση τις πρακτικές του μεγαλύτερου ανταγωνιστή των Micra Stores, επίσης αλυσίδα 

καταστημάτων λιανικής που λειτουργούν υπό την ασπίδα μεγάλου ομίλου της Θεσσαλονίκης 

την Σωτήριος Φόλιας Α.Ε., τα Mini Smart. Τα αποτελέσματα της τεχνικής mystery shopping, 

τα  οποία  θα  αναφέρουμε  παρακάτω  αποδεικνύουν  ότι  τα  Micra Stores είναι  πιο 

επαγγελματικά οργανωμένα στον εσωτερικό τους χώρο, όμως η σύγκριση στους εξωτερικούς 

χώρους των δύο ανταγωνιστών είναι πολύ δύσκολη, καθώς τα  Mini Smart διαθέτουν πολύ 

καλή ή εξίσου καλή εξωτερική εικόνα. Στο Παράρτημα 4 παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό 

της εξωτερικής εικόνας των Micra Stores και των Mini Smart. 

Αποτελέσματα πρώτου ερωτήματος, τετάρτου υπο-ερωτήματος 

Τα  αποτελέσματα  των  τεχνικών  merchandising σύμφωνα  με  τους  μάνατζερς  των 

καταστημάτων λιανικής επηρεάζουν την αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά και αυξάνουν 

έμμεσα τις  πωλήσεις.  Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε με την ανάλυση του δεύτερου 

ερωτηματολογίου όπου ζητήθηκε από τους μάνατζερς των καταστημάτων να εκτιμήσουν τις 

αντιδράσεις των πελατών τους σύμφωνα με την δική τους κριτική άποψη.

Σε συνδυασμό με τα προηγούμενα αποτελέσματα του Πίνακα 9  «Ανάλυση σχέσης 

καταναλωτών που μένουν περισσότερο σε ένα κατάστημα και ξοδεύουν περισσότερο» και 

του  Πίνακα  12  «Περιγραφικά  στατιστικά  δεδομένα  άποψης  μάνατζερς  καταστημάτων 

αναφορικά  με  την  αυθόρμητη  αγοραστική  συμπεριφορά»  που  χρησιμοποιήθηκε  το 

ερωτηματολόγιοο  νούμερο δύο και  υποστήριξε  την αύξηση των έμμεσων πωλήσεων που 

δημιουργήθηκε από την τεχνική προβολής, ο Πίνακας 16 παρουσιάζει μία άλλη προσέγγιση. 

Πίνακας 16: Ανάλυση επίδρασης επιδαπέδιας προβολής βάση εισοδήματος πληθυσμού

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
People see often buy 11 1 3 2,00 ,632
<10000€, 10000-15000€, 
>15000€ 11 2 3 2,45 ,522

Valid N (listwise) 11     
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Έτσι,  από  τον  παραπάνω  πίνακα  φαίνεται  ότι  αν  και  ο  μηνιαίος  τζίρος  των 

καταστημάτων είναι υψηλός, μόνο ο μέσος όρος των πελατών δείχνει να επηρεάζεται από τις 

επιδαπέδιες προβολές. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν προβαίνουν στην αγορά ενός 

προϊόντος απλά και μόνο επειδή το συναντούν μπροστά τους συχνά. 

Άρα,  η  γόνδολα  ως  εργαλείο  προβολής  έχει  την  μικρότερη  επιρροή  προς  τους 

καταναλωτές και έρχεται σε αντίθεση με τις απόψεις των εκπροσώπων των πωλήσεων που 

στη συνέντευξη ανέφεραν ότι κατά την άποψη τους είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο 

που επηρεάζει θετικά τους πελάτες. 

    

Αποτελέσματα δευτέρου ερωτήματος έρευνας 

Το δεύτερο μεγάλο ερώτημα που θέσαμε στην εργασία μας αναλύεται με την μέθοδο 

του μυστικού πελάτη (mystery shopping). Από την λίστα που σχεδιάστηκε παρακάτω για την 

ανταγωνιστική αλυσίδα  Mini Smart και συμπλήρωσε η ερευνήτρια της παρούσης μελέτης 

εξάγαμε τα παρακάτω συμπεράσματα, στον Πίνακα 17.

Πίνακας 17: Αποτελέσματα λίστα μυστικού πελάτη για τα Mini Smart

MERCHANDISING ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Καθαρισμός ραφιών. ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου. ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

Επαρκές απόθεμα στα γενικά ράφια. ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Ελκυστική βιτρίνα καταστήματος. ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ

Εσωτερικές προωθητικές ενέργειες: στα ράφια. ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Εσωτερικές προωθητικές ενέργειες: σε επιδαπέδια προβολή. ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ
Εσωτερικές προωθητικές ενέργειες: χαμηλές τιμές, εκπτώσεις, 
προωθητικές σημάνσεις. ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Όπως και στην προαναφερόμενη λίστα των  Micra Stores,  χρησιμοποιήθηκε η ίδια 

μορφή ερωτήσεων ώστε να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα. 

Προκύπτουν τα εξής: η μεγαλύτερη μέριμνα των Mini Smart αφορά τον καθαρισμό 

των  ραφιών  και  του  εσωτερικού  χώρου.  Η  διαθεσιμότητα  αποθέματος  στα  ράφια  είναι 

χαμηλή  ενώ  βελτιώσεις  χρειάζονται  στους  τομείς  προωθητικών  ενεργειών,  επιδαπέδιων 
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προβολών  και  λοιπών  τεχνικών  όπως  προβολή  χαμηλότερης  τιμής  και  προωθητικών 

ταμπελών. 

Κάποιες  από  τις  παραπάνω  τεχνικές,  ιδίως  όσον  αφορά  την  εξωτερική  προβολή 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 σε αντιδιαστολή με τα Micra Stores. Από το φωτογραφικό 

υλικό  και  των  δύο  καταστημάτων  που  ενδεικτικά  παρουσιάζουμε  διακρίνουμε  κάποιες 

μορφές προβολής που και τα δύο επενδύουν όπως οι τεμπέλες και οι επιδαπέδιες προβολές. 

Τα Mini Smart χρησιμοποιούν πιο ανεπτυγμένη εξωτερική επικοινωνία, με την τέντα 

ηλίου της γνωστής εταιρίας χυμών (Amita), πρακτική που επηρεάζει τον εσωτερικό φωτισμό, 

βασικό εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες της Coca-Cola Company. 

Από την  άλλη,  τα  Micra Stores χρησιμοποιούν πολλές  προωθητικές  ταμπέλες  και 

έχουν πιο εμφανή βιτρίνα καταστήματος. 

Ακόμη,  κρίνουμε  σκόπιμο  να  αναφέρουμε  ότι  και  τα  δύο  καταστήματα  είναι 

σχεδιασμένα με χαρούμενα χρώματα. 

Κάποιες  από  τις  ανωτέρω  δραστηριότητες  της  λίστας  μυστικού  πελάτη 

διαπιστώθηκαν από την ερευνήτρια, ήταν όμως πολύ δύσκολο να φωτογραφηθούν για λόγους 

επαγγελματικής ακεραιότητας. 

Τα  Mini Smart διαθέτουν ένα μέσο όρο σε ενέργειες προβολής, παρόλα αυτά είναι 

ένας μεγάλος ανταγωνιστής των Micra Stores.      
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Συνοψίζοντας, η έρευνά μας χωρίστηκε σε δύο μεγάλους προβληματισμούς με κύριο 

θέμα την αποτελεσματικότητα των μεθόδων προβολής, την υιοθέτηση τεχνικών προβολής 

από  την  εταιρία  Mama Products και  συγκεκριμένα  για  τα  καταστήματα  λιανικής  Micra 

Stores, την ελκυστικότητα των καταστημάτων, τις μεθόδους προβολής που χρησιμοποιούν 

και τελικά, την ανταπόκριση των καταναλωτών σε τέτοιες μεθόδους. Επίσης εξετάσαμε την 

υπάρχουσα κατάσταση των Micra Stores σε σχέση με τον ανταγωνισμό ώστε να μπορέσουμε 

να  εκτιμήσουμε  τις  ανάγκες  των  καταστημάτων  σχετικά  με  το  ανταγωνιστικό  τους 

πλεονέκτημα και να λάβουμε στρατηγικές αποφάσεις για την σωστή ανάπτυξή τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας ήταν θετικά και βρήκαν εφαρμογή στηριζόμενα 

στην  αναφερόμενη  θεωρητική  προσέγγιση.  Η  μεθοδολογία  που  χρησιμοποιήσαμε  μας 

οδήγησε στην ευεργετική συνέπεια των μεθόδων προβολής,  προσαρμοσμένη όμως για το 

περιβάλλον  της  μικρής  λιανικής,  όπως  των  Micra Stores.  Διαπιστώσαμε  την  επιρροή 

συγκεκριμένων  τεχνικών  όπως  η  προβολή  στο  ράφι,  η  εμφάνιση  της  βιτρίνας  και  η 

ατμόσφαιρα  του  καταστήματος  και  την  μη  επιρροή  της  επιδαπέδιας  προβολής.  Τέλος, 

εκτιμήσαμε την αύξηση των πωλήσεων που προέρχεται από τις τεχνικές του merchandising 

και  διαπιστώσαμε  τις  ευκαιρίες  που  μας  παρουσιάζονται  μέσα  από  την  ανάλυσή  του 

ερωτηματολογίου και της σύνθεσης των πελατών.       

Τα αποτελέσματα του πρώτου ερωτήματος μας οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα και 

προτάσεις για το μέλλον. 

Το πλάνο υλοποίησης του προϊόντος  Red Bull ήταν πολύ εποικοδομητικό και πολύ 

επιτυχημένο  στην  την  εταιρία  Mama Products.  Προτείνουμε  την  συνέχιση  τέτοιων 

προγραμμάτων  με  άλλα  προϊόντα,  σε  συνεργασία  με  προμηθεύτριες  εταιρίες  ώστε  να 

υπάρχουν  και  ποιοτικά  και  οικονομικά  οφέλη.  Η  Mama Products θα  μπορούσε  να 

συστηματοποιήσει  την  προσπάθεια  αυτή  με  συγκεκριμένες  προϋποθέσεις  ανά  περίοδο, 

περιοχή,  πελάτες,  προωθητικές ενέργειες,  προβολή μέσω του φυλλαδίου της εταιρίας  και 

χρηματικής ανταπόδοσης. Καθώς πολλές εταιρίες σήμερα επενδύουν σε οργανωμένα τμήμα 

merchandising, η  Mama Products που κατέχει την εμπειρία μπορεί να οργανώσει καλύτερα 

και να προσφέρει αυτήν την υπηρεσία στις συνεργαζόμενες εταιρίες. 
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Σύμφωνα με  τα  αποτελέσματα του Γραφήματος  3,  που  δείχνει  την  σχέση μεταξύ 

ηλικιακών γκρουπ και επίδρασης της βιτρίνας, τα Micra Stores θα μπορούσαν να ενισχύσουν 

την παρουσίαση των προϊόντων που επηρεάζουν περισσότερο τις ηλικίες μεταξύ 18-24 ετών. 

Προτείνουμε  την  προβολή  προϊόντων  μουσικής  και  ταινιών  όπως  cds,  dvds,  εισιτήρια 

συναυλιών,  μουσικούς  διαγωνισμούς  σε  συνεργασία  ίσως  με  κάποιους  τοπικούς 

ραδιοφωνικούς  σταθμούς  και  λοιπές  μάρκετινγκ  τεχνικές  που  το  συγκεκριμένο  ηλικιακό 

γκρουπ ασχολείται ιδιαίτερα πολύ. Οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν τους 

νέους αυτής της ηλικίας να προτιμήσουν ένα κατάστημα Micra Stores και με συνέπεια την 

μεγαλύτερη κατανάλωση, καθώς η αυθόρμητη αγοραστική συμπεριφορά προκύπτει από την 

ανάγκη του ανθρώπου να ικανοποιήσει πολλαπλές ανάγκες και διαφέρει από άνθρωπο σε 

άνθρωπο, όπως αναφέρει ο Hausman supported (2000).

Τα  Micra Stores θα πρέπει να συνεχίσουν αν επενδύουν σε ένα ωραίο περιβάλλον 

λιανικής  καθώς  οι  καταναλωτές  επηρεάζονται  και  μένουν  περισσότερο  στο  κατάστημα. 

Επιπρόσθετα,  σε  μία  εποικοδομητική  αναλογία  μεταξύ  των  καταναλωτών  που  ψωνίζουν 

περισσότερο  όταν  μένουν  περισσότερο  σε  ένα  κατάστημα,  τα  Micra Stores πρέπει  να 

στοχεύσουν σε αυτόν τον στόχο. Η μαμά εταιρία, Mama Products προτείνουμε να ενισχύσει 

το  περιβάλλον  των  καταστημάτων  σε  συνδυασμό  και  πάλι  με  προμηθεύτριες  εταιρίες. 

Εταιρίες όπως η  Coca-Cola, η  Pepsico, η  Cadbury, η  Nestle και άλλες από διαφορετικούς 

κλάδους. Πιθανές συμφωνίες που μπορούν αν υλοποιηθούν είναι σχετικές με τα ράφια, τους 

τοίχους (με οθόνες προβολής),  τις  προωθητικές ενέργειες,  τα διαφημιστικά υλικά (στυλό, 

σταχτοδοχεία,  είδη  οικιακής  χρήσης)  και  άλλες  μορφές  προβολής  ώστε  το  εσωτερικό 

περιβάλλον να γίνει πιο ελκυστικό προς των καταναλωτή. Ένα καλό παράδειγμα εξωτερικής 

τεχνικής επικοινωνίας είναι η τέντα που χρησιμοποιεί ο ανταγωνισμός (Παράρτημα 4). Όπως 

γράφει ο Moss (2007) που επιβεβαιώνει αυτήν τη πρακτική, τα «ψώνια» ως δραστηριότητα 

έχουν εξελιχθεί σε εμπειρία διασκέδασης και οι μεγάλες εταιρίες υιοθετούν τους τρόπους που 

μπορούν να μετατρέψουν την καθημερινή ανάγκες του σπιτιού σε διασκέδαση. Η διοίκηση 

της αλυσίδας Micra Stores βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση καθώς έχει την στήριξη της μαμάς 

εταιρίας  αλλά  και  τη  συνεργασία  πολλών  μεγάλων  εταιριών  για  να  συμβουλευτεί 

εκτενέστερα και να παραδειγματιστεί στην διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου. 

Εφόσον οι νέοι επηρεάζονται από την παρουσίαση των προϊόντων στις αγορές τους, 

τα  Micra Store θα πρέπει  να αυξήσουν την παρουσίαση με  όσο το δυνατό περισσότερες 

merchandising πρακτικές. Στρατηγικά, η εμπορική διοίκηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στα 
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νεανικά  ηλικιακά  γκρουπ  που  επηρεάζονται  περισσότερο.  Όμως  επίσης,  ειδικός 

επικοινωνιακός χειρισμός θα πρέπει να υπάρχει για τους οικογενειάρχες καταναλωτές που 

είναι πιο αξιόπιστοι και σταθεροί στις επιλογές τους. Προτείνουμε, εφόσον ένα κατάστημα 

διαθέτει το χώρο, να αφιερώσει ένα χώρο που να αναφέρεται στις ανάγκες της οικογένειας, 

ώστε οι  πελάτες αυτοί  να αισθάνονται  πιο οικεία κατά τη διάρκεια των αγορών τους.  Η 

πελατοκεντρική αυτή τεχνική θεωρούμε ότι μπορεί να επηρεάσει θετικά τους καταναλωτές 

και  να αυξήσει  τα κίνητρα της αγοραστικής  τους  διαδικασίας,  όπως αναφέρεται  από τον 

Tyagi (2005).      

Όσον  αφορά  τα  αυθόρμητα  χαρακτηριστικά  της  γυναικείας  προσωπικότητας  που 

αναλύσαμε παραπάνω και προέκυψαν τόσο την θεωρία (Coley and Burgess, 2003) όσο και 

από την πειραματική έρευνάς μας, προτείνουμε την υλοποίηση τεχνικών στα Micra Stores με 

περισσότερο  γυναικείο  προσανατολισμό.  Το  καθημερινό  λιανικό  περιβάλλον  μπορεί  να 

υποστηρίξει  τις  γυναικείες  συνήθειες  παράλληλα  με  τα  ψώνια  σπιτιού,  εισάγοντας 

καλλυντικά ή άλλα προϊόντα που μπορούν να κεντρίσουν την γυναικεία προσωπικότητα. Και 

τα προϊόντα αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και να οργανωθούν κατάλληλα στα ράφια 

χρησιμοποιώντας  κατάλληλες  τεχνικές.  Το  merchandising ανά  κατηγορία  μπορεί  να 

ενισχύσει σημαντικά τις πωλήσεις όπως είδαμε στο αμερικάνικο κατάστημα  Penney store 

(National Family Opinion Poll, 2002) που κατάφερε να βελτιώσει την επίδραση προς τους 

πελάτες του σε συνδυασμό με αντίστοιχη μείωση του κόστους. 

Σχετικά  με  την  επίδραση  στα  παιδιά  και  τους  νέους  που  ξοδεύουν  περισσότερα 

χρήματα  όταν  μένουν  περισσότερο  σε  ένα  κατάστημα  λιανικής,  τα  Micra Stores θα 

μπορούσαν στρατηγικά να αναπτυχθούν σε γειτονιές με αρκετές νέες οικογένειες και παιδιά, 

δεδομένο που μπορεί να υπάρξει από την στατιστική υπηρεσία της Ελλάδας και σίγουρα πιο 

κοντά σε σχολεία, πανεπιστήμια και παιδικούς σταθμούς. Επιπροσθέτως της προηγούμενης 

αναφοράς για ανάπτυξη της διασκέδασης κατά τη διαδικασία των αγορών, προτείνουμε τα 

Micra Stores να αναπτύξουν στο εξωτερικό χώρο δραστηριότητες για παιδιά, ώστε οι γονείς 

να  είναι  ήσυχοι  κατά  τη  διάρκεια  των  αγορών  τους.  Αν  και  η  έλλειψη  συμπεριφορικού 

ελέγχου θα έπρεπε να συνοδεύεται από κριτική φαίνεται ότι επηρεάζει τους καταναλωτές και 

αποτελεί  την αιτία  για σημαντικό αριθμό αγορών σε πολλές  κατηγορίες προϊόντων όπως 

υποστηρίζουν με τη θεωρία τους οι Rook and Fisher (1995).
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Η επόμενη πρότασή μας αναφέρεται σε συσχέτιση με την προσέγγιση της μουσικής. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Soars (2003) ο παράγοντας μουσική είναι πολύ σημαντικός. Η 

θετική επίδραση στη διάθεση των καταναλωτών καθιστά τη μουσική μέρος της αγοραστικής 

απόφασης. Η θεωρία συμπληρώνεται από τα αποτελέσματα του πρώτου ερωτηματολογίου 

μας.  Καθώς η μουσική ως μέρος της γενικότερης ατμόσφαιρας είναι  σημαντική για τους 

περισσότερους  πελάτες  των  Micra Stores προτείνουμε  τις  εξής  βελτιώσεις:  να  υπάρχει 

επιλεγμένη  μουσική  που  να  ταιριάζει  με  το  προφίλ  των  καταστημάτων  και  το  λιανικό 

περιβάλλον. Επαγγελματική άποψη κρίνεται σημαντική στον τομέα αυτό. 

Προκειμένου να βελτιώσουμε την merchandising τεχνική των ταμπελών και σύμφωνα 

με την θεωρία του χρώματος (Soars, 2003) προτείνουμε την κατηγοριοποίηση των πινακίδων 

που  ήδη  χρησιμοποιούνται  από  τα  καταστήματα  με  ανάλογο  χρώμα  ανά  κατηγορία 

προσφοράς. Για παράδειγμα, κίτρινες σημάνσεις θα μπορούσαν να καθορίζουν τις χαμηλές 

τιμές ή πορτοκαλί σημάνσεις τις προϊοντικές προσφορές. Αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να 

κατηγοριοποιήσει  τις  προωθητικές  ενέργειες  και  να  αυξήσει  την  αυθόρμητη  αγοραστική 

διαδικασία σύμφωνα με την έρευνα του Welles (1986) όπου σχεδόν 90% των ερωτηθέντων 

ανταποκρίνονται στα οικοκυρικά τους καθημερινά ψώνια αυθόρμητα. 

Τέλος,  όσον αφορά τις  προωθητικές ενέργειες  και  εφόσον το πιο προσιτό γκρουπ 

προέκυψε  από  την  έρευνά  μας  ότι  είναι  οι  καταναλωτές  με  το  πιο  χαμηλό  εισόδημα, 

προτείνουμε  την  ενίσχυση  των  προωθητικών  ενεργειών  με  αποδέκτες  τους  καταναλωτές 

υψηλότερου εισοδήματος. Οι περισσότεροι άνθρωποι μία τουλάχιστον εμπειρία αυθόρμητης 

αγοράς και σε ένα υψηλό ποσοστό μεταξύ 30% και  50% όλων των αγορών μπορούν να 

χαρακτηριστούν από τους αγοραστές ως αυθόρμητες (Han et al., 1991). Έτσι, δεν θα έπρεπε 

να υποτιμούμε και να επενδύουμε στις υπόλοιπες εισοδηματικές κατηγορίες πελατών. 

Σε συνέχεια των προτάσεών μας για το πρώτο ερώτημα της έρευνάς μας, ακόμη μία 

ωφέλιμη προωθητική ενέργεια θα πρέπει να αναφερθεί και να υποστηριχθεί, η ενέργεια της 

Milka σοκολάτας  και  της  έκθεσής  της  στο  ράφι  του  σημείου  πώλησης.  Σύμφωνα με  τα 

αποτελέσματα που ήταν πολύ θετικά προτείνουμε ανεπιφύλακτα την ανάπτυξη παρόμοιων 

ενεργειών. Το ράφι που πραγματοποιήσαμε το πείραμά μας με το προϊόν σοκολάτας ένωσε 

την θεωρία με την πρακτική εφαρμογή. Ακόμη και η εποχικότητα δεν επηρέασε σε μεγάλο 

βαθμό τις πωλήσεις του προϊόντος. Η Mama Products θεωρούμε ότι θα πρέπει να οργανώσει 

την προώθηση διαφόρων τέτοιων  project, όπως και η προωθητική ενέργεια με το  Red Bull 
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και να πουλάει την παροχή αυτή στις εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται. Η benchmarking 

τεχνική θα έπρεπε να αναπτυχθεί και να κατηγοριοποιηθεί σε διαφορετικές τεχνικές οπτικής 

προβολής  (visual merchandising)  σε  συνδυασμό  με  τα  διαφορετικά  χαρακτηριστικά  των 

πελατών. Για παράδειγμα, διαφορετική προσέγγιση θα πρέπει να υπάρχει σε ένα σημείο που 

πουλάει κυρίως προϊόντα καπνού, διαφορετική σε κατάστημα ψιλικών, διαφορετική σε στέκι 

εφημερίδων και διαφορετική σε  mini market, όπως τα  Micra Stores. Καθώς οι αυθόρμητες 

αγορές είναι περίπου μεταξύ του 27% και 62% όλων των αγορών των πολυχώρων (Bellenger 

et al., 1978), οι λόγοι της ανάπτυξης αυτής της δραστηριότητας ουσιαστικοί. 

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, υποστηρίζουμε την ανάπτυξη κινήτρων για έμμεσες 

πωλήσεις. Με κατάλληλη επιλογή τεχνικών, για παράδειγμα εφόσον η επιδαπέδια προβολή 

κρίθηκε μικρότερης σημασίας, προτείνουμε να μην χρησιμοποιηθεί στα Micra Stores αλλά ο 

ελεύθερος  χώρος  να  αξιοποιηθεί  με  διαφορετικό  τρόπο.  Θα  μπορούσαν  να  αναπτυχθούν 

άλλες  πρακτικές  η  ατμόσφαιρα  του  περιβάλλοντος  χώρου,  τα  ράφια  και  οι  εσωτερικές 

προσφορές.  

Ο  δεύτερος  προβληματισμός  μας  εστιάζει  στο  κομμάτι  της  ανταγωνιστικής 

προσέγγισης. 

Τα  Micra Stores έχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Αν και κατά τη διάρκεια της 

έρευνάς μας υποστηρίχθηκε η ανώτερη θέση των  Micra έναντι του ανταγωνισμού, δεν θα 

προτείναμε τον  εφησυχασμό της  διοίκησης της  εταιρίας.  Αντιθέτως η εταιρία οφείλει  να 

δείξει τον επαγγελματισμό της προς τους πελάτες και να συνεχίσει να βελτιώνει τις υπηρεσίες 

της.  Η  Mama Products θα  πρέπει  να  λάβει  υπόψη  της  τις  αδυναμίες  της  αλυσίδας  που 

διαπιστώθηκαν από την λίστα του benchmarking και τα αποδεικτικά στοιχεία του μυστικού 

πελάτη. Βελτιώσεις θα πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον για να 

αναπτυχθεί η προσωπικότητα των καταστημάτων (Smith &  Burns, 1996) και η συμμετοχή 

του πελάτη (Smith & Carsky, 1996). Η  συστηματική και οργανωμένη παρατήρηση μεγάλων 

καταστημάτων του ανταγωνισμού. Όπως για παράδειγμα  super market ή  hyper markets θα 

μπορούσε  να  ενισχύσει  την  προσπάθεια  των  Micra Stores για  επιτυχημένη  ανάπτυξη 

τεχνικών προβολής.   

Όλες οι παραπάνω προτάσεις αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν ώστε να ενισχυθεί ο 

αρχικός  στόχος  της  εργασίας  μας,  που  ήταν  η  βελτιστοποίηση  του  ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος των Micra Stores. Για να ολοκληρώσουμε την μελέτη παρουσιάσαμε επίσης 

της ανάλυση ανταγωνισμού.  
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Είναι όμως όλες αυτές οι προτάσεις συνδεδεμένες με τις πεποιθήσεις των πελατών 

των  Micra Stores και με τις απόψεις των στελεχών της  Mama Products; Η σύνδεση είναι 

πολύ  σημαντική  ώστε  να  επιτευχθεί  το  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  με  την  προοπτική 

στρατηγικής ανάπτυξης της αλυσίδας λιανικής. 

Όπως αναφέραμε παραπάνω οι εκπρόσωποι των πωλήσεων συμφωνούν όσον αφορά 

την βιτρίνα των  Micra Stores.  Και σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο των καταναλωτών, η 

τεχνική αυτή όντως επηρεάζει στην επιλογή καταστήματος. Σε συνδυασμό με την θεωρία 

προβολής  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τον  ανταγωνισμό  τα  Micra Stores θα  πρέπει  να 

ασχοληθούν με αυτήν την οπτική. 

Από την άλλη μεριά,  η τεχνική της επιδαπέδιας προβολής που προέκυψε να είναι 

λιγότερο αποτελεσματική παρά την αντίθετη θεωρητική άποψη, θεωρούμε ότι  πιθανόν να 

ανταποκρίνεται σε διαφορετικό τύπο καταστήματος. Ίσως στα μεγάλα σούπερ μάρκετ που 

υπάρχει περισσότερος χώρος και οι καταναλωτές συνήθως αφιερώνουν περισσότερο χρόνο. 

Στα μικρά καταστήματα λιανικής οι αγορές γίνονται συνήθως γρήγορα και οι καταναλωτές 

δεν προσέχουν τις γόνδολες. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ολοκληρώνοντας τις απαντήσεις που λάβαμε από την εμπειρική έρευνά μας σε σχέση 

με τα αρχικά ερωτήματα που θέσαμε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι πέντε τεχνικές που 

αναπτύξαμε (παρουσίαση βιτρίνας, ατμόσφαιρα, προβολή ραφιού, επιδαπέδια προβολή και 

προωθητικές  ενέργειες  εσωτερικού  χώρου)  στο  σύνολό  τους  επηρεάζουν  την  αυθόρμητη 

αγοραστική  συμπεριφορά.  Τα  Micra Stores χρησιμοποιούν  τις  τεχνικές  για  να  είναι  πιο 

ανταγωνιστικά και πιο ελκυστικά από τους ανταγωνιστές τους. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι 

βελτιώσεις  μπορούν  να  γίνουν  τόσο  σε  επίπεδο  προβολής  όσο  και  σε  επίπεδο  έξυπνης 

επικοινωνίας μάρκετινγκ που στην σύγχρονη εποχή αποτελεί μέρος της ζωής μας. 

Οι  απαντήσεις  πιστοποιούν  την  θεωρητική  επισκόπηση  με  διαφοροποιήσεις  που 

συνδέονται με την σαφήνεια (specificity) του θέματος που αναλύουμε. Για παράδειγμα τα 

αποτελέσματα της επιδαπέδιας τεχνικής. Αν και υποστηρίζεται θεωρητικά δεν φαίνεται να 

επιδρά στους πελάτες των Micra Stores. Οι διαφοροποιήσεις δεν είναι αρκετά μεγάλες για να 

υποτιμήσουμε την καθολικότητα (universality) των αποτελεσμάτων της αναφοράς χωριστά 

από  την  υπόθεση  της  τοποθεσίας  των  καταστημάτων  που  επηρεάζουν  την  άμιλλα  του 

δείγματος (εκπαιδευτικό επίπεδο).  

Η ανώτερη θέση των Micra Stores σε ανταγωνιστικό επίπεδο αποτελεί μία πρόκληση 

για τη διοίκηση της εταιρίας που καλείται να ισχυροποιήσει αυτή τη θέση και να βελτιώσει τα 

αδύναμα σημεία της. Η συνεχής βελτίωση ακόμη και σε τομείς που παρουσιάζουν επιτυχία 

μπορεί  να  ενισχύσει  ακόμη  περισσότερο  τη  θέση  των  Micra Stores στην  αντίληψη  των 

καταναλωτών.  Τα  θέματα  που  η  διοίκηση  πρέπει  να  εστιάσει  στο  μέλλον  είναι  η 

συστηματοποίηση  των  τεχνικών  προβολής,  τα  κίνητρα  για  τους  νεότερους  πελάτες,  η 

ενίσχυση του λιανικού περιβάλλοντος, η πελατοκεντρική προσέγγιση και η κατηγοριοποίηση 

στην προβολή, η διαμόρφωση γυναικείου και οικογενειακού  χώρου, η υιοθέτηση μουσικής, 

οι χρωματιστές σηματοποιήσεις και οι κάθε είδους προωθητικές ενέργειες που αναφέρονται 

σε όλες τις ηλικίες. 
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Με  τις  παραπάνω  προτάσεις  θεωρούμε  ότι  τα  Micra Stores θα  επιτύχουν  τους 

στρατηγικούς  στόχους  τους  και  η  μελέτη  αυτή  θα  είναι  πραγματικά  χρήσιμη  ως  μία 

εποικοδομητική  επαγγελματική  προσέγγιση  για  την  Mama Products που  συνδυάζει  τους 

εκπαιδευτικούς στόχους με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα της ερευνήτριας. 

Θεωρούμε ότι στο μέλλον το παρόν ζήτημα μπορεί περαιτέρω να ερευνηθεί και σε 

άλλους  κλάδους  εκτός  του  λιανικού  εμπορίου  ενώ  μεγάλο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η 

προέκταση στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μεγαλύτερο «στοίχημα» τίθεται για τις μικρομεσαίες 

παραδοσιακές  επιχειρήσεις  που  απαιτείται  να  κάνουν  μεγάλα  βήματα  προόδου  για  να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις. Πιστεύουμε ότι το merchandising 

ως επιστήμη έχει σχεδόν παντού εφαρμογή ίσως σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Ακόμη 

και  η  παρουσία  ενός  ανθρώπου ως προσωπικότητα σε ατομικό ή επαγγελματικό επίπεδο 

απαιτεί τη χρήση μεθόδων προβολής. Ενώ ένας ακόμη προβληματισμός τίθεται στο θέμα της 

ηθικής των μεθόδων αυτών. 

Τέλος, όσον αφορά την έρευνά μας πιστεύουμε ότι λειτούργησε περιοριστικά το μη 

ευέλικτο  περιβάλλον  της  μικρής  λιανικής,  καθώς  τα  αποτελέσματα  μπορεί  να  ήταν 

διαφορετικά σε διαφορετικού τύπου κατάστημα λιανικής, και να χρησιμοποιούσαμε άλλες 

μεθόδους  προβολής.  Για  παράδειγμα  στο  περιβάλλον  ενός  κινηματογράφου  η  προβολή 

διαφημιστικών μηνυμάτων ή ταινιών πραγματοποιείται μέσω μεγάλων οθόνων. Ένας ακόμη 

περιορισμός  θεωρούμε  ότι  ήταν  η  πραγματοποίηση  της  έρευνας  στο  πολεοδομικό 

συγκρότημα Θεσσαλονίκης.  Σε κάποιο περισσότερο τουριστικό μέρος πιθανολογούμε την 

διαφορετική αντίδραση των πελατών καθώς συνδέονται πολλές διαφορετικές κουλτούρες στη 

σύνθεση του πληθυσμού. Τέλος, η χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε η έρευνα αποτελεί 

περιορισμό καθώς παρόμοια έρευνα των περίοδο των Χριστουγέννων πιθανόν να είχε ακόμη 

πιο θετικά αποτελέσματα.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 1 (για τους καταναλωτές)

Ερωτήσεις Έρευνας
  
Τμήμα 1: Αυθόρμητη Αγορά  

 Ποτέ Πάντοτε  
1. Πηγαίνω για ψώνια για να αλλάξω διάθεση. 1 2 3 4 5  
2. Νοιώθω ωραία όταν κάνω μία αυθόρμητη αγορά. 1 2 3 4 5  
3. Μετανοιώνω όταν κάνω μία αυθόρμητη αγορά. 1 2 3 4 5  
4. Δυσκολεύομαι να συγκρατήσω τον εαυτό μου όταν δω μία 
καλή προσφορά. 1 2 3 4 5  
5. Όταν βλέπω μία καλή προσφορά, αγοράζω περισσότερη 
ποσότητα από την επιθυμητή αρχικά. 1 2 3 4 5  

  
Τμήμα 2: Επίδραση της βιτρίνας  

 Ποτέ Πάντοτε  
6. Μπαίνω σε ένα κατάστημα όταν με τραβάει η βιτρίνα του. 1 2 3 4 5  
7. Συνηθίζω να διαλέγω κατάστημα από την βιτρίνα του. 1 2 3 4 5  
8. Το χρώμα μίας βιτρίνας με επηρεάζει όσον αφορά τα 
προϊόντα. 1 2 3 4 5  

  
Τμήμα 3: Επίδραση από το περιβάλλον του 
καταστήματος  

 Ποτέ Πάντοτε  
9. Συνηθίζω να μένω περισσότερο σε ένα κατάστημα όταν 
το περιβάλλον είναι ωραίο. 1 2 3 4 5  
10. Η μουσική είναι σημαντική για μένα την ώρα που 
ψωνίζω. 1 2 3 4 5  
11. Όταν μένω περισσότερη ώρα σε ένα κατάστημα 
συνήθως ξοδεύω περισσότερα χρήματα. 1 2 3 4 5  
12. Πάντοτε κοιτάτω την καθαριότητα ενός χώρου. 1 2 3 4 5  
13. Όταν πρόκειται για φαγητό συνήθως επιλέγω 
καταστήματα που μυρίζουν ωραία. 1 2 3 4 5  

  
Τμήμα 4: Επίδραση από παρουσίαση στο ράφι  

 Ποτέ Πάντοτε  
14. Επιλέγω τι θα αγοράσω αφού μπω σε κάποιο 
κατάστημα. 1 2 3 4 5  
15. Όταν βλέπω άγνωστα προϊόντα σε προβολή στο επάνω 
ράφι δεν διστάζω να αγοράσω. 1 2 3 4 5  

83



16. Θα αγοράσω κάποιο επώνυμο προϊόν ακόμη κι αν είναι 
τοποθετημένο στο κάτω ράφι. 1 2 3 4 5  
17. Συνηθίζω να εμπιστεύομαι τις προβολές των 
καταστημάτων όταν επιλέγω ένα προϊόν. 1 2 3 4 5  
18. Αγοράζω αυτό που είχα αρχικά σκοπό παρά τις 
προβολές του καταστήματος. 1 2 3 4 5  

  
Τμήμα 5: Επίδραση από επιδαπέδια παρουσίαση 
(γόνδολες).  

 Ποτέ Πάντοτε  
19. Όταν βλέπω προϊόντα που χρειάζομαι αγοράζω αυτό 
που θα βρω μπροστά μου. 1 2 3 4 5  
20. Όταν βλέπω προϊόντα σε επιδαπέδια προβολή τα 
αγοράζω γιατί θεωρώ ότι έχουν καλή τιμή. 1 2 3 4 5  
21. Όταν περπατάω στο διάδρομο κοιτάω αριστερά δεξιά τα 
προϊόντα που βρίσκονται σε προβολές. 1 2 3 4 5  
22. Όταν συναντάω συχνά μπροστά μου κάποιο προϊόν 
θεωρώ ότι είναι γνωστό, αλλά εγώ δεν το ξέρω. 1 2 3 4 5  
23. Όταν συναντάω συχνά μπροστά μου στο super market 
ένα προϊόν, θα το αγοράσω ακόμη κι αν δεν συνηθίζω να το 
καταναλώνω. 1 2 3 4 5  

  
Τμήμα 6: Επίδραση από προωθητικές ενέργειες  

 Ποτέ Πάντοτε  
24. Όταν βλέπω μία ενδιαφέρουσα προσφορά σε ταμπέλα 
σε κάποιο προϊόν που χρησιμοποιώ (πχ έκπτωση) 
συνηθίζω να την αγοράζω. 1 2 3 4 5  
25. Οι καθαρές ταμπέλες με βοηθούν να βρίσκω τα 
προϊόντα. 1 2 3 4 5  
26. Όταν βλέπω από μακρυά μία ταμπέλα προώθησης 
συνηθίζω να πλησιάζω για να δω αν με ενδιαφέρει. 1 2 3 4 5  
27. Αν κάποιο άτομο (κοπέλα προώθησης) μου μιλήσει σε 
κάποιο κατάστημα συνηθίζω να αγοράζω το προιόν. 1 2 3 4 5  

  
Δημογραφικές Ερωτήσεις

        

Ποιό είναι το φύλο σου ? (τοποθέτησε ένα       ) Άνδρας  Γυναίκα   
  

Ποια είναι η ηλικία σου ? (βάλε σε κύκλο την απάντησή σου) 
 < 
18

18-
24

25-
35 > 36

  

Ποιό είναι το μηνιαίο εισόδημά σου ? (βάλε σε κύκλο...)
< 
600€

600€ - 
1.200€

> 
1.200€

  

Πού βρίσκεται η κατοικία σου ? (τοποθέτησε ένα       ) Κέντρο  Περίχωρα   
  
Ποιο είναι το επίπεδο μόρφωσής σου ? (βάλε σε κύκλο...) Λύκειο Πανεπιστήμιο MBA – PHD
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 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΝΟΥΜΕΡΟ  2  (για  τους  μάνατζερς  των  καταστημάτων 

λιανικής)

Ερωτήσεις Έρευνας
  
Τμήμα 1: Αυθόρμητη Αγορά  

 Ποτέ Πάντοτε  
1. Όταν οι πελάτες βλέπουν μία καλή προσφορά, 
αγοράζουν περισσότερη ποσότητα. 1 2 3 4 5  

  
Τμήμα 2: Επίδραση της βιτρίνας  

 Ποτέ Πάντοτε  
2. Οι πελάτες μπαίνουν σε ένα κατάστημα όταν τους αρέσει 
η βιτρίνα του. 1 2 3 4 5  

  
Τμήμα 3: Επίδραση από το περιβάλλον του 
καταστήματος  

 Ποτέ Πάντοτε  
3. Οι πελάτες συνηθίζουν να μένουν περισσότερο σε ένα 
κατάστημα όταν το περιβάλλον είναι ωραίο. 1 2 3 4 5  
4. Όταν οι πελάτες μένουν περισσότερη ώρα σε ένα 
κατάστημα συνήθως ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. 1 2 3 4 5  
5. Όταν πρόκειται για φαγητό συνήθως επιλέγουν 
καταστήματα που μυρίζουν ωραία. 1 2 3 4 5  

  
Τμήμα 4: Επίδραση από παρουσίαση στο ράφι  

 Ποτέ Πάντοτε  
6. Όταν οι πελάτες βλέπουν άγνωστα προϊόντα σε προβολή 
στο επάνω ράφι δεν διστάζουν να αγοράσουν. 1 2 3 4 5  
7. Οι πελάτες θα αγοράσουν κάποιο επώνυμο προϊόν ακόμη 
κι αν είναι τοποθετημένο στο κάτω ράφι. 1 2 3 4 5  

  
Τμήμα 5: Επίδραση από επιδαπέδια παρουσίαση 
(γόνδολες).  

 Ποτέ Πάντοτε  
8. Όταν οι πελάτες συναντούν συχνά μπροστά τους ένα 
προϊόν, θα το αγοράσουν ακόμη κι αν δεν συνηθίζουν να το 
καταναλώνουν. 1 2 3 4 5  

  
Τμήμα 6: Επίδραση από προωθητικές ενέργειες  

 Ποτέ Πάντοτε  
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9. Οι καθαρές ταμπέλες βοηθούν τους πελάτες να βρίσκουν 
τα προϊόντα. 1 2 3 4 5  
10. Αν κάποιο άτομο (κοπέλα προώθησης) μιλήσει σε 
κάποιον πελάτη μέσα στο κατάστημα συνήθως θα αγοράσει 
το προιόν. 1 2 3 4 5  

  
Δημογραφικές Ερωτήσεις

        

Ποιό είναι το φύλο σου ? (τοποθέτησε ένα       ) Άνδρας  Γυναίκα   
  

Ποια είναι η ηλικία σου ? (βάλε σε κύκλο την απάντησή σου) 
 < 
18

18-
24

25-
35 > 36

  

Ποιός είναι ο μηνιαίος τζίρος (βάλε σε κύκλο...) < 10000€
10000€ - 
15000€ >15000€

  

Πού βρίσκεται η τοποθεσία του καταστήματος? (τοποθέτησε 
ένα       ) Κέντρο  Περίχωρα   
  
Ποιο είναι το επίπεδο μόρφωσής σου ? (βάλε σε κύκλο...) Λύκειο Πανεπιστήμιο MBA – PHD
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ (με τους εκπροσώπους των πωλήσεων)

Ερωτήσεις συνέντευξης με πωλητές
Ερώτηση 1:  
Πιστεύεις ότι τα καταστήματα λιανικής Micra Stores είναι πιο 
ελκυστικά από τα Mini Smart ?  
  
Απάντηση:  

        
Ερώτηση 2:  
Μπορείς να υποδείξεις κάποιους λόγους ? Πιστεύεις ότι η 
εξωτερική εικόνα του καταστήματος επηρεάζει τους 
καταναλωτές?  
  
Απάντηση:  

        
Ερώτηση 3:  
Πιστεύεις ότι οι προωθητικές ενέργειες διευκολύνουν τους 
καταναλωτές να βρουν το προϊόν που θέλουν?  
  
Απάντηση:  

        
Ερώτηση 4:  
Θεωρείς ότι οι τεχνικές προβολής εσωτερικά του 
καταστήματος επηρεάζουν τις έμμεσες πωλήσεις των Micra 
Stores?  
  
Απάντηση:  

        
Ερώτηση 5:  
Σε τί βαθμό τα Micra Stores χρησιμοποιούν πρακτικές 
προβολής και προώθησης των προΙόντων? Μπορείς να 
αναφέρεις κάποιες από αυτές?  
  
Απάντηση:  

        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   2  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ MAMA PRODUCTS (Project Red Bull)

MAMA PRODUCTS Α.Ε.
TMHMA ΑΓΟΡΩΝ

  
RED BULL ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

  
  

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΛΙΑΝΙΚ
Η ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ 
ΠΩΛΗΣΗΣ

ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ

ΠΩΛ 
MΑΙΟΣ 
2008

ΠΩΛ 
ΙΟΥΝ 
2008

5004
RED BULL ENERGY DRINK 
250ΜΛ Χ 24 2,03 33,12

ΚΙΒ 24 
ΤΕΜ 940 1325

  
ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 40,93%

  
  
  
  

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 478 645
  

ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 34,94%

       

MAMA PRODUCTS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (Προωθητική ενέργεια χαμηλής 

τιμής στο Red Bull)
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MICRA STORES ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  (τεχνική  με  ταμπέλες 

σήμανσης)

2 3 1 0   -    4 6   3 5   3 52 3 1 0   -    4 6   3 5   3 5                        : Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν                     : Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 9% ή 19%  

24 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,5lt 
11

6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,5lt 

3   3   
  

22
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   3  

ΛΙΣΤΑ BENCHMARKING ΓΙΑ ΤΑ MICRA STORES
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MERCHANDISING   ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ     ΤΩΝ   MICRA STORES  

ΣΗΜΕΙΟ 1:  

Καθαρά ράφια πώλησης. 1 2 3 4 5  
ΣΗΜΕΙΟ 2:  

Καθαρός εσωτερικά χώρος καταστήματος. 1 2 3 4 5  
ΣΗΜΕΙΟ 3:  

Αρκετό απόθεμα της σοκολάτας Milka stock στα ράφια. 1 2 3 4 5  
ΣΗΜΕΙΟ 4:  
Αρκετό απόθεμα προϊόντων γενικά στα υπόλοιπα 
ράφια. 1 2 3 4 5  
ΣΗΜΕΙΟ 5:  
Προβολή προϊόντων ανά κατηγορία (category 
merchandising). 1 2 3 4 5  
ΣΗΜΕΙΟ 6:  

Χρωματισμός στον περιβάλλοντα χώρο. 1 2 3 4 5  
ΣΗΜΕΙΟ 7:  

Επαρκής φωτισμός. 1 2 3 4 5  
ΣΗΜΕΙΟ 8:  

Τακτοποιημένα ράφια και χώροι γενικότερα. 1 2 3 4 5  
ΣΗΜΕΙΟ 9:  

Ελκυστική βιτρίνα καταστήματος. 1 2 3 4 5  
ΣΗΜΕΙΟ 10:  

Εσωτερικές προωθητικές ενέργειες: στο ράφι. 1 2 3 4 5  
ΣΗΜΕΙΟ 11:  
Εσωτερικές προωθητικές ενέργειες: επιδαπέδια 
προβολή. 1 2 3 4 5  
ΣΗΜΕΙΟ 12:  
Εσωτερικές προωθητικές ενέργειες: χαμηλές τιμές, 
εκπτώσεις, ταμπέλες. 1 2 3 4 5  

Σχόλια  

 
 

        

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ MAMA PRODUCTS (Project Milka)

MAMA PRODUCTS A.E.
TMHMA ΑΓΟΡΩΝ
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ MILKA (ΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2008)

  
  

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΙΑΝ 
ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛ

ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ

ΠΩΛ 
ΜΑΙΟΣ 
2008

ΠΩΛ 
ΙΟΥΝ 
2008

8906
ΣΥΝΟΛΟ: MILKA CHOCOLATE 
100gr X 12pieces (1€) 1€ 12€

DISPLAY 
12 
PIECES 1148 1142

  
ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0,52%

       

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ MILKA ΑΝΑ ΜΗΚΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΤΩΝ MICRA STORES 

(Πριν και μετά την παρέμβασή μας)

MICRA STORE 1
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ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΑΝ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ

ΠΩΛ 
ΡΑΦΙΟΥ 
ΜΑΙΟΣ 
2008

 ΠΑΛ 
ΡΑΦΙΟΥ 

ΙΟΥΝ 
2008

5004
MILKA CHOCOLATE 100GR X 
12PIECES 1 € ΤΕΜ 36 48

INCREASING BY ONE DISPLAY:  33,33%

MICRA STORE 2

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΑΝ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ

ΠΩΛ 
ΡΑΦΙΟΥ 
ΜΑΙΟΣ 
2008

 ΠΑΛ 
ΡΑΦΙΟΥ 

ΙΟΥΝ 
2008

5004
MILKA CHOCOLATE 100GR X 
12PIECES 1 € ΤΕΜ 42 61

INCREASE:  45,24%

MICRA STORE 3

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΑΝ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ

ΠΩΛ 
ΡΑΦΙΟΥ 
ΜΑΙΟΣ 
2008

 ΠΑΛ 
ΡΑΦΙΟΥ 

ΙΟΥΝ 
2008

5004
MILKA CHOCOLATE 100GR X 
12PIECES 1 € ΤΕΜ 34 53

INCREASE:  55,88%

MICRA STORE 4

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΑΝ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ

ΠΩΛ 
ΡΑΦΙΟΥ 
ΜΑΙΟΣ 
2008

 ΠΑΛ 
ΡΑΦΙΟΥ 

ΙΟΥΝ 
2008

5004
MILKA CHOCOLATE 100GR X 
12PIECES 1 € ΤΕΜ 44 53

INCREASE:  20,45%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (Λίστα για Mini Smart)

MERCHANDISING   ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ "  MINI     SMART  "  
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ΣΗΜΕΙΟ 1:  

Καθαρά ράφια πώλησης. 1 2 3 4 5  

  
ΣΗΜΕΙΟ 2:  

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου. 1 2 3 4 5  

  
ΣΗΜΕΙΟ 3:  

Επαρκές απόθεμα στα ράφια. 1 2 3 4 5  

  
ΣΗΜΕΙΟ 4:  

Ελκυστική βιτρίνα καταστήματος. 1 2 3 4 5  

  
ΣΗΜΕΙΟ 5:  

Εσωτερικές προωθητικές ενέργειες: στα ράφια. 1 2 3 4 5  

  
ΣΗΜΕΙΟ 6:  

Εσωτερικές προωθητικές ενέργειες: επιδαπέδια προβολή. 1 2 3 4 5  

  
ΣΗΜΕΙΟ 7:  
Εσωτερικές προωθητικές ενέργειες: χαμηλές τιμές, 
εκπτώσεις, ταμπέλες. 1 2 3 4 5  
  

Σχόλια  
 

        
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Τεχνικές προβολής της ανταγωνιστικής αλυσίδας λιανικής)

94



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ MICRA STORES (Εξωτερική εικόνα)

95
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