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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Εισαγωγικά στοιχεία

Τις τελευταίες δεκαετίες οι αγοραστικές αποφάσεις γίνονται όλο και πιο 

πολύπλοκες λόγω ενός τεράστιου όγκου προϊόντων με σύνθετη φύση που 

δεν διαφοροποιούνται επαρκώς μεταξύ τους. Η σηματοποίηση (branding) 

διευκολύνει σημαντικά τη λήψη αγοραστικής απόφασης, καθώς βοηθάει 

αρχικά τους καταναλωτές να αναγνωρίσουν ένα προϊόν και στη συνέχεια 

βοηθάει το προϊόν να διαφοροποιηθεί.

Η δημιουργία μιας ισχυρής μάρκας αποτελεί πρωταρχικό στόχο κάθε 

επιχείρησης. Εταιρίες με υψηλή αξία μάρκας απολαμβάνουν υψηλότερα 

μερίδια αγοράς, επιτυγχάνουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και διαθέτουν 

ένα ισχυρό και διατηρήσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών 

τους.

Η προσήλωση στη μάρκα (brand loyalty) κατά κανόνα προϋποθέτει τα 

υπόλοιπα συστατικά της αξίας μάρκας, δηλ. την αναγνωρισιμότητα της 

μάρκας, την αντιληπτή ποιότητα της και τους συσχετισμούς του καταναλωτή 

με την μάρκα. Μπορεί ταυτόχρονα να θεωρηθεί δικαιολογημένα ο στρατηγικός 

πυρήνας της αξίας μάρκας, καθώς αποτελεί ένα μέτρο του δεσμού που έχει ο 

καταναλωτής με μία μάρκα. Όσο μεγαλύτερη είναι η προσήλωση στη μάρκα, 

τόσο λιγότερο ευάλωτη είναι η μάρκα αυτή στις κινήσεις των ανταγωνιστών 

της. Η προσήλωση στη μάρκα είναι ίσως το σημαντικότερο κριτήριο 

υπολογισμού της αξίας μιας μάρκας, καθώς μεταφράζεται σε μελλοντικές 

πωλήσεις και κέρδη.
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1.2. Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η έννοια της 

προσήλωσης στη μάρκα, η αξία της, οι τρόποι δημιουργίας και ενδυνάμωσης 

της καθώς και οι τρόποι μέτρησης της. Αντικείμενο της έρευνας είναι η 

μέτρηση του βαθμού προσήλωσης στη μάρκα των Ελλήνων καπνιστών, ο 

καθορισμός των λόγων αλλαγής μάρκας καθώς και ο έλεγχος της υπόθεσης 

ύπαρξης σχέσης μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών και προσήλωσης 

στη μάρκα.

Αναλυτικότερα τα ερωτήματα που θα απαντηθούν μέσω της 

συγκεκριμένης έρευνας είναι τα εξής:

• Ποιος είναι ο βαθμός προσήλωσης στη μάρκα των Ελλήνων καπνιστών;

• Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι αλλαγής μάρκας τσιγάρων;

• Ποιοι είναι οι λόγοι που ορισμένοι καπνιστές δεν χαρακτηρίζονται από 

προσήλωση προς καμία μάρκα;

• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν υπέρ της δοκιμής μιας μάρκας τσιγάρων;

• Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των καπνιστών από τη μάρκα τους;

• Ποια η επίδραση έλλειψης της μάρκας των καταναλωτών σε συγκεκριμένο 

σημείο πώλησης;

• Ποιο είναι το price ρτΘΓπϊυπι που συνδέουν ορισμένοι καταναλωτές με τη 

μάρκα τους;

• Πόσο αφοσιωμένοι είναι γενικότερα οι καταναλωτές στη μάρκα τσιγάρων 

που καπνίζουν;

• Ποια είναι η σχέση της διαφήμισης με την επιλογή της μάρκας;

• Υπάρχει σχέση αναγνωρισιμότητας μιας μάρκας τσιγάρων και 

πιθανότητας δοκιμής της;



• Υπάρχει σχέση βαθμού χρήσης του προϊόντος και βαθμού προσήλωσης 

στη μάρκα;

• Υπάρχει σχέση δημογραφικών χαρακτηριστικών και βαθμού προσήλωσης 

στη μάρκα;

1.3. Συνοπτική παρουσίαση του κλάδου της καπνοβιομηχανίας

Ο λόγος που επιλέχθηκε η ελληνική καπνοβιομηχανία ως ο κλάδος για 

τη μέτρηση της προσήλωσης στη μάρκα των καταναλωτών του είναι ότι τα 

τσιγάρα αποτελούν την προϊοντική κατηγορία με τον υψηλότερο βαθμό 

προσήλωσης στη μάρκα (71% στις ΗΠΑ) - (Dow Jones & Co Inc., 1989), 

παρόλο που οι εταιρίες λόγω της φύσης του προϊόντος δύσκολα εφαρμόζουν 

τις κλασικές μεθόδους αύξησης και διατήρησης της προσήλωσης στη μάρκα, 

όπως μειώσεις τιμών για τους ήδη καταναλωτές, παροχή επιπρόσθετων 

υπηρεσιών κλπ. Έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο προσδιορισμός των 

κύριων λόγων αλλαγής μάρκας και ο εντοπισμός εκείνου του τμήματος της 

αγοράς που είναι ευκολότερο να προσεγγιστεί από μία μάρκα τσιγάρων που 

θέλει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της.

Προχωρώντας σε μια σύντομη παρουσίαση του κλάδου της 

καπνοβιομηχανίας, πρέπει να αναφέρουμε ότι η αγορά χαρακτηρίζεται από 

ολιγοπώλιο με έξι εταιρίες να πραγματοποιούν το σημαντικότερο μέρος των 

πωλήσεων. Η Philip Morris -ηγέτης του κλάδου- κατέχει 16% μερίδιο αγοράς 

(με μάρκες τσιγάρων όπως τα Marlboro, τα Chesterfield, ή τα Virginia Slims), 

ακολουθεί η British American Tobacco (ΒΑΤ) με 15% (και μάρκες όπως Peter 

Stuyvesant, Lucky Strike, Kent και Winfield) και η R.J. Reynolds με 4% (και 

μάρκες όπως Camel, More και Winston).
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λυμφωνα με τις ιοιες τις καπνοβιομηχανίες, η οιαφημιση στον κλαοο

δεν αποσκοπεί στην αύξηση της κατανάλωσης αλλά στη διατήρηση του 

μεριδίου αγοράς, στην αποφυγή αλλαγής μάρκας και στην ενίσχυση της 

προσήλωσης σε αυτή. Σύμφωνα με άλλες απόψεις, η διαφήμιση αποσκοπεί 

στην προσέλκυση νέων χρηστών του προϊόντος και στην αύξηση της χρήσης 

του από τους ήδη καπνιστές. Ωστόσο τα αστρονομικά ποσά που δίνονται για 

διαφήμιση αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο εισόδου για επιχειρήσεις 

που επιθυμούν να εισέλθουν στον κλάδο.

Προωθητικές ενέργειες που επιβραβεύουν την προσήλωση των 

καπνιστών στη μάρκα είναι σχετικά σπάνιες. Χαρακτηριστική ήταν η 

διαφημιστική εκστρατεία της Marlboro το 1999 στις ΗΠΑ που έδινε μία κάμερα 

σε όποιον προσκόμιζε αποδείξεις ότι κάπνισε 1600 τσιγάρα της μάρκας ως 

ανταμοιβή για την προσήλωση του σε αυτή.

Η Ελλάδα (μαζί με την Ιαπωνία) είναι η πρώτη χώρα σε κατανάλωση 

τσιγάρων ανά άτομο παγκοσμίους, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη έντονες τάσεις 

αντικαπνιστικών εκστρατειών. Η διαφήμιση στον κλάδο ρυθμίζεται από τη 

νομοθεσία, καθώς απαγορεύεται η διαφήμιση τσιγάρων σε ραδιόφωνο και 

τηλεόραση, όπως και στον κινηματογράφο (με εξαίρεση τις ταινίες 

□κατάλληλες για ανηλίκους). Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της 

προβολής δίνεται για έντυπη και υπαίθρια διαφήμιση, ενώ σημαντική είναι η 

τάση για χορηγίες καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Στην Ελλάδα η διείσδυση είναι μεγαλύτερη στις ηλικίες 25-39 ετών με 

ποσοστό 70% για τους άντρες και 40% για τις γυναίκες. Σύμφωνα με άλλες 

στατιστικές, υπολογίζεται ότι λιγότερο από το 10% των καπνιστών αλλάζει 

μάρκα μέσα σε ένα έτος, ενώ παγκοσμίως περισσότεροι από το 80% των
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καπνιστών που γεννήθηκαν μετά το 1935 άρχισαν το κάπνισμα πριν τα 21

τους.

1.4. Η αξία της σηματοποίησης - Αξία μάρκας

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από το χαμηλό βαθμό 

διαφοροποίησης μεταξύ των υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών, την 

εισαγωγή πολλών νέων επιχειρήσεων σε ήδη κορεσμένες αγορές, τη 

δημιουργία ιδιωτικών σημάτων, τον αυξανόμενο τιμολογιακό ανταγωνισμό και 

την έντονη τμηματοποίηση της αγοράς. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η 

διαδικασία της αγοραστικής απόφασης γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Οι 

καταναλωτές αδυνατούν να επιλέξουν ένα προϊόν ειδικά όταν είναι υψηλής 

τεχνολογίας ή όταν δεν μπορούν να αντιληφθούν τις διαφορές του από τα 

ανταγωνιστικά του.

Σύμφωνα με τους Keegan et al. (1992), η σηματοποίηση (branding) 

διευκολύνει σημαντικά τη λήψη αγοραστικής απόφασης, καθώς συμβάλλει 

αρχικά στην αναγνώριση και στη συνέχεια στη διαφοροποίηση του προϊόντος.

Χάρη στη σηματοποίηση οι αγοραστές μπορούν να αναγνωρίσουν ένα 

προϊόν (identification), να το θυμούνται και -εφόσον είναι ευχαριστημένοι από 

την απόδοση του- να το ξαναγοράσουν. Η διαδικασία της αγοράς γίνεται 

ευκολότερη και το επίπεδο του αντιληπτού κινδύνου που συνδέεται με την 

αγορά ενός προϊόντος μειώνεται καθώς οι αγοραστές έχουν προηγούμενη 

εμπειρία με αυτό.

Η σηματοποίηση περιλαμβάνει το συσχετισμό ενός προϊόντος με ένα 

σύνολο από σύμβολα αναγνώρισης όπως το όνομα της μάρκας, το λογότυπο, 

ενα σύμβολο, μία συσκευασία ή πιθανώς και ένα σλόγκαν. Από την πλευρά



της επιχείρησης, ο συσχετισμός με αυτά τα σύμβολα είναι καθοριστικός στη 

δημιουργία υψηλής αφοσίωσης στη μάρκα.

Η σηματοποίηση επίσης βοηθάει να διαφοροποιηθεί ένα προϊόν από 

τα ανταγωνιστικά του (differentiation). Οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται 

περισσότερες διαφορές μεταξύ των προϊόντων που γνωρίζουν από ό,τι 

παλιότερα και προτιμούν το προϊόν που αντιλαμβάνονται ως 

διαφοροποιημένο από τα ανταγωνιστικά του.

Η σηματοποίηση, όταν σχεδιαστεί και εκτελεστεί σωστά από μια 

επιχείρηση, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η αξία 

του οποίου συχνά αναφέρεται ως αξία της μάρκας.

Σύμφωνα με τον Aaker (1991), αξία μάρκας (brand equity) είναι ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών και λειτουργιών που συνδέονται με το όνομα ή και 

το σύμβολο μιας μάρκας και αυξάνουν ή μειώνουν την αξία που προσφέρει 

ένα προϊόν ή υπηρεσία στην εταιρία και στους πελάτες της εταιρίας.

Τα κύρια συστατικά στοιχεία της αξίας μάρκας (Aaker, 1991) είναι τα 

εξής (Σχ. 1-1):

- Αναγνωρισιμότητα μάρκας (brand name awareness)

- Προσήλωση στη μάρκα (brand loyalty)

- Αντιληπτή ποιότητα (perceived quality)

- Συσχετισμοί μάρκας (brand associations)

Κάθε συστατικό στοιχείο της αξίας μάρκας δημιουργεί αξία με πολλαπλούς 

τρόπους και μπορεί να έχει διαφορετική βαρύτητα στη συνολική αξία της 

μάρκας ανάλογα με την προϊοντική κατηγορία ή τη φάση του κύκλου ζωής της 

μάρκας. Παρακάτω παρουσιάζονται περιληπτικά τα στοιχεία που συνθέτουν 

την αξία μάρκας.



Α ναγνωρισι μότητα 
μάρκας

Αντιληπτή
ποιότητα

Προσήλωση 
στη μάρκα

Συσχετισμοί 
της μάρκας

Σχ. 1-1. Αξία μάρκας.
Πηγή: Aaker(1991), σελ. 17.

• Αναγνωρισιμότητα μάρκας

Η αναγνωρισιμότητα αναφέρεται στη δύναμη της παρουσίας μιας 

μάρκας στο μυαλό του καταναλωτή (Aaker, 1996). Μετριέται με διάφορες 

μεθόδους ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να θυμάται ο 

καταναλωτής ένα προϊόν. Κυμαίνεται από την απλή αναγνώριση της μάρκας 

(αν έχει εκτεθεί ποτέ ο καταναλωτής στο όνομα της μάρκας), στην ανάκληση 

(όπου ο καταναλωτής απαριθμεί όλες τις μάρκες της προϊοντικής κατηγορίας 

που μπορεί να θυμηθεί), στην πρώτη μάρκα - top of mind (η πρώτη μάρκα 

που του έρχεται στο μυαλό) έως την επικρατούσα -dominant (η μοναδική 

μάρκα που θυμάται ο καταναλωτής) (Parente et al., 1996).

Η αναγνωρισιμότητα μιας μάρκας δεν προϋποθέτει ότι ο καταναλωτής 

γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της, τις διαφορές της από τις υπόλοιπες μάρκες ή 

ακόμα και την ακριβή προϊοντική κατηγορία της. Ωστόσο, οι καταναλωτές 

προτιμούν μία μάρκα που γνωρίζουν από ένα προϊόν με άγνωστη μάρκα 

ακόμη και αν δεν έχουν στοιχεία για την ποιότητα τους. Και αυτό συμβαίνει
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γιατί η υψηλή αναγνωρισιμότητα μιας μάρκας συνδέεται στο μυαλό των 

καταναλωτών με υψηλότερη ποιότητα.

• Αντιληπτή ποιότητα

Η αντιληπτή ποιότητα μιας μάρκας αν και θα μπορούσε να 

συμπεριλαμβάνεται στους συσχετισμούς μιας μάρκας εξετάζεται ξεχωριστά, 

γιατί έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στην εικόνα της μάρκας όσο και στην 

οικονομική της απόδοση.

Ο Aaker (1991) ορίζει την αντιληπτή ποιότητα μιας μάρκας ως την 

αντίληψη του καταναλωτή για τη γενική ποιότητα ή υπεροχή ενός προϊόντος ή 

μιας υπηρεσίας σε σχέση με τον σχεδιασμένο σκοπό του και συγκριτικά με τα 

ανταγωνιστικά του προϊόντα ή υπηρεσίες.

Αν και η άμεση σύνδεση της οικονομικής απόδοσης σε κάποιο 

συγκεκριμένο στοιχείο είναι δύσκολη, έρευνες που χρησιμοποίησαν την PIMS 

βάση δεδομένων (με ετήσιες μετρήσεις περισσοτέρων από 100 μεταβλητών 

για 3.000 επιχ/κές μονάδες) απέδειξαν ότι η αντιληπτή ποιότητα συμβάλει 

περισσότερο στην απόδοση του κεφαλαίου (Return on Investmnt) απ’ ό,τι το 

μερίδιο αγοράς, η Έρευνα και Ανάπτυξη ή οι δαπάνες για μάρκετινγκ. Υψηλή 

αντιληπτή ποιότητα επιτρέπει και υψηλότερες τιμές, αυξάνοντας παράλληλα 

το μερίδιο αγοράς. Επιπλέον, από πενταετή έρευνα που διεξήχθη από τον 

Claes Fomell στο Εθνικό Κέντρο Ποιοτικής Έρευνας του Πανεπιστημίου του 

Michigan για 77 σουηδικές επιχειρήσεις προκύπτει ότι η αντιληπτή ποιότητα 

μιας μάρκας είναι σημαντικός παράγοντας της ικανοποίησης του πελάτη , ενώ 

ως αποτέλεσμα έχει θετική επίπτωση και στις αποδόσεις των μετοχών της 

εταιρίας (Σχ. 1-2).



■ ROI
■ Quality

Σχ. 1-2. Η επίπτωση των μεταβολών του ROI και της ποιότητας στην απόδοση 
των μετοχών
Πηγή: Aaker (1996), σελ. 18.

Η αντιληπτή ποιότητα μιας μάρκας μπορεί να αποτελέσει και κριτήριο 

διαφοροποίησης μεταξύ διαφορετικών μαρκών. Ορισμένες μάρκες με βάση 

την ποιότητα που τις αποδίδουν οι καταναλωτές μπορούν να τοποθετούνται 

ως ηγέτες κόστους ή να προβάλλονται ως προϊόντα prestige (premium 

brands). Φυσικά μια τέτοια διαφοροποίηση έχει άμεσες επιπτώσεις στην 

εικόνα και την αξία της μάρκας.

• Προσήλωση στη μάρκα

Οι Keegan et al. (1992) ορίζουν την προσήλωση (ή αφοσίωση) στη 

μάρκα ως τη συστηματική αγορά ενός προϊόντος από έναν πελάτη λόγω 

ικανοποίησης με την απόδοση του.

Κατά τους Pride και Ferell (1997), προσήλωση στη μάρκα είναι η 

ευνοϊκή στάση ενός πελάτη απέναντι σε μία συγκεκριμένη μάρκα και, ανάλογα 

με την ισχύ της προσήλωσης, η πιθανότητα συστηματικής αγοράς της
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μάρκας, όταν εγείρεται ανάγκη για προϊόν της εν λόγω προϊοντικής 

κατηγορίας.

Οι Dick και Basu (1994) ορίζουν την προσήλωση στη μάρκα ως τη 

δύναμη της σχέσης της στάσης ενός καταναλωτή απέναντι σε ένα προϊόν και 

την επαναλαμβανόμενη αγορά του.

Ο Neal (1997) θέτοντας την έννοια της προσήλωσης στη μάρκα σε πιο 

στενά όρια την ορίζει ως την αναλογία των φορών που ένας αγοραστής 

επιλέγει την ίδια μάρκα σε μία συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία σε σχέση 

με το συνολικό αριθμό των αγορών που πραγματοποίησε σε αυτή την 

κατηγορία υπό τη συνθήκη ότι οι άλλες μάρκες είναι εξίσου διαθέσιμες στον 

ίδιο τόπο και χρόνο.

• Συσχετισμοί μάρκας

Η αξία της μάρκας υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους 

συσχετισμούς που κάνουν οι καταναλωτές με τη μάρκα (brand associations). 

Ο Aaker (1991) ορίζει ως συσχετισμό με τη μάρκα οτιδήποτε συνδέεται στο 

μυαλό του καταναλωτή με αυτή. Αυτοί οι συσχετισμοί μπορεί να 

περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά του προϊόντος, ένα διάσημο πρόσωπο που 

διαφημίζει το προϊόν ή ένα συγκεκριμένο σύμβολο ή σλόγκαν (Aaker, 1996). 

Οι συσχετισμοί της μάρκας καθορίζονται από την ταυτότητα της μάρκας και 

από την εικόνα που θέλει η επιχείρηση να διαμορφώσει στο μυαλό των 

καταναλωτών για τη μάρκα. Άλλωστε μια ισχυρή ταυτότητα (brand identity) 

αποτελεί προϋπόθεση για μια ισχυρή μάρκα.

Σύμφωνα με τον Aaker (1991) οι συσχετισμοί της μάρκας δημιουργούν 

αξία για την επιχείρηση με ποικίλους τρόπους. Καταρχήν βοηθάνε τον
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καταναλωτή στην επεξεργασία και ανάκτηση πληροφοριών για τη μάρκα, 

προσφέρουν μια βάση για διαφοροποίηση της μάρκας, δίνουν κίνητρο αγοράς 

και δημιουργούν θετικές στάσεις και συναισθήματα απέναντι στη μάρκα.



2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ

«ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΚΑ»

2.1. Η έννοια της προσήλωσης στη μάρκα

Η προσήλωση στη μάρκα μπορεί δικαιολογημένα να θεωρηθεί ο 

πυρήνας της αξίας μάρκας. Όταν ο καταναλωτής αγοράζει με κύριο κριτήριο 

τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή ή την ευκολία πρόσβασης 

αδιαφορώντας για την μάρκα, η αξία μάρκας είναι χαμηλή. Αντιθέτως, αν οι 

καταναλωτές συνεχίζουν να αγοράζουν μία μάρκα παρά τον έντονο 

ανταγωνισμό που μπορεί να προσφέρει ανώτερα χαρακτηριστικά ή καλύτερες 

τιμές, τότε η συγκεκριμένη μάρκα διακρίνεται από υψηλή αξία.

Ο Aaker (1996) όρισε την προσήλωση στη μάρκα ως ένα μέτρο του 

συνδέσμου που έχει ο καταναλωτής προς μία μάρκα. Δείχνει πόσο πιθανό 

είναι να αλλάξει ο καταναλωτής μάρκα, ειδικά όταν η άλλη μάρκα μεταβάλλει 

την τιμή ή τα χαρακτηριστικά της. Όσο μεγαλύτερη είναι η προσήλωση στη 

μάρκα, τόσο λιγότερο ευάλωτη είναι η μάρκα αυτή στις κινήσεις των 

ανταγωνιστών της. Η προσήλωση στη μάρκα είναι ίσως το σημαντικότερο 

κριτήριο υπολογισμού της αξίας μιας μάρκας, καθώς μεταφράζεται σε 

μελλοντικές πωλήσεις και κέρδη (Reichheld, 1996).

2.2. Επίπεδα προσήλωσης στη μάρκα

Σύμφωνα με τον Aaker (1991), υπάρχουν διάφορα επίπεδα 

προσήλωσης στη μάρκα. Τα επίπεδα αυτά ανσπαρίστανται στην πυραμίδα 

του σχήματος 2-1.
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Σχ. 2-1. Η πυραμίδα της αφοσίωσης
Πηγή: Aaker (1991), σελ. 40.

Το κατώτερο επίπεδο περιλαμβάνει τον μη προσηλωμένο αγοραστή, 

που είναι τελείως αδιάφορος προς τη μάρκα. Όλες οι μάρκες μιας 

προϊοντικής κατηγορίας θεωρούνται ισάξιες και το όνομα της μάρκας παίζει 

ελάχιστο ρόλο στην αγοραστική απόφαση. Ο αγοραστής προτιμά τη μάρκα 

που είναι σε προσφορά ή είναι πιο εύκολα προσβάσιμη. Ο συγκεκριμένος 

τύπος καταναλωτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως μετακινούμενος (switcher) ή 

αγοραστής με βάση τη τιμή (price buyer).

Το δεύτερο επίπεδο αφορά τους αγοραστές που είναι ευχαριστημένοι 

με το προϊόν τόσο όσο χρειάζεται για να μην αλλάξουν μάρκα. Ο 

συγκεκριμένος τύπος καταναλωτή μπορεί να μην είναι απόλυτα 

ικανοποιημένος από τη μάρκα, αλλά είτε ο καταναλωτής δεν έχει υψηλή 

ανάμιξη με την εν λόγω προϊοντική κατηγορία ώστε να ασχοληθεί ενεργά με 

την αναζήτηση μιας καλύτερης μάρκας είτε δεν είναι πρόθυμος να υποστεί το



κόστος (switching cost) που συνήθως συνεπάγεται η αλλαγή της μάρκας ενός 

προϊόντος. Οι καταναλωτές αυτοί μπορούν να χαρακτηριστούν ως αγοραστές 

από συνήθεια (habitual buyers). Αυτά τα τμήματα - αν και κατά κανόνα είναι 

δύσκολα προσεγγίσιμα γιατί έχουν περιορισμένο ενδιαφέρον για το προϊόν και 

δεν αναζητούν πληροφορίες - μπορούν να γίνουν ευάλωτα σε ανταγωνιστές 

που δημιουργούν έντονα οφέλη από την αλλαγή μάρκας.

Το τρίτο επίπεδο προσήλωσης στη μάρκα περιλαμβάνει τους 

καταναλωτές που είναι επίσης ικανοποιημένοι από τη μάρκα και έχουν 

επιπλέον υψηλά κόστη αλλαγής μάρκας. Το κόστος αλλαγής μπορεί να 

αφορά απώλεια χρόνου ή χρήματος ή ακόμη και υψηλό επίπεδο αντιληπτού 

λειτουργικού κινδύνου που αποδίδει ο καταναλωτής στη νέα μάρκα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια αλλαγής των λογισμικών 

προγραμμάτων που χρησιμοποιεί μια εταιρία. Μια τέτοια αλλαγή συνεπάγεται, 

πέρα από το κόστος αγοράς του νέου προγράμματος, επιπρόσθετα κόστη 

επανεκπαίδευσης του προσωπικού, λειτουργικούς κινδύνους κλπ. Αυτή η 

κατηγορία καταναλωτών μπορεί να χαρακτηρισθεί ως προσηλωμένοι λόγω 

κόστους αλλαγής (switching-cost loyal), καθώς οι ανταγωνιστές πρέπει να 

ξεπεράσουν το κόστος αλλαγής μάρκας προσφέροντας ένα κίνητρο για να 

αλλάξουν τη μάρκα ή ένα όφελος αρκετά μεγάλο που να εξουδετερώσει τις 

ζημίες.

Στο τέταρτο επίπεδο ανήκουν οι καταναλωτές που τους αρέσει 

πραγματικά η μάρκα. Η προτίμηση τους μπορεί να βασίζεται σε κάποιο 

συσχετισμό, π.χ. συσχετισμό με ένα σύμβολο, με υψηλή αντιληπτή ποιότητα, 

ή με συγκεκριμένες περιστάσεις χρήσης. Πολλές φορές είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί ο κύριος λόγος αυτής της προτίμησης. Συχνά αυτή η θετική

14



σχέση οφείλεται στη μακρόχρονη σχέση του καταναλωτή με το προϊόν. Οι 

καταναλωτές αυτής της κατηγορίας μπορούν να χαρακτηριστούν ως φίλοι της 

μάρκας (friends of the brand), καθώς υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο 

ανάμεσα σε αυτούς και τη μάρκα.

Το ανώτερο επίπεδο περιλαμβάνει τους αφοσιωμένους (committed) 

πελάτες. Αυτοί είναι ιδιαίτερα περήφανοι που ανακάλυψαν ή που 

χρησιμοποιούν τη μάρκα, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτούς είτε 

λειτουργικά είτε γιατί εκφράζει την προσωπικότητα τους. Συνιστούν τη μάρκα 

και σε άλλους, και το όφελος για τη μάρκα δεν είναι τόσο οι αγορές τους όσο η 

επίδραση που έχουν σε νέους αγοραστές της μάρκας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα του συγκεκριμένου επιπέδου 

προσήλωσης στη μάρκα είναι οι αναβάτες των Harley Davidson, ή οι κάτοχοι 

του Volkswagen Beetle. Οι συγκεκριμένες μάρκες έχουν ένα σημαντικό 

αριθμό αφοσιωμένων αγοραστών που ουσιαστικά αποτελούν την καλύτερη 

διαφήμιση για τις μάρκες που χρησιμοποιούν.

Όπως κάθε κατηγοριοποίηση, έτσι και τα πέντε επίπεδα προσήλωσης 

στη μάρκα είναι πιθανό να μην εφαρμόζουν σε όλες τις προϊοντικές 

κατηγορίες ή σε όλους τους τύπους καταναλωτών. Επιπλέον, είναι δυνατό 

ένας καταναλωτής να συνδυάζει χαρακτηριστικά από δύο επίπεδα, π.χ. να 

του αρέσει η μάρκα και παράλληλα να έχει υψηλά κόστη αλλαγής μάρκας. Σε 

γενικές γραμμές ωστόσο η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση δείχνει τις ποικίλες 

μορφές που μπορεί να έχει η προσήλωση στη μάρκα και την επίδρασή της 

πάνω στην αξία της μάρκας (Aaker, 1991).

Μια άλλη προτεινόμενη από τον Aaker (1996) τμηματοποίηση της 

αγοράς με κριτήριο την προσήλωση των καταναλωτών στη μάρκα
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περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: τους μη πελάτες, δηλ. αυτούς που αγοράζουν 

μάρκες ανταγωνιστριών επιχειρήσεων ή δεν είναι χρήστες της προϊοντικής 

κατηγορίας, αυτούς που αλλάζουν μάρκες εξαπίας της τιμής (price switchers), 

τους παθητικά προσηλωμένους (passively loyal) που αγοράζουν κυρίως από 

συνήθεια, τους αμφηαλαντευόμενους (fence sitters) μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων μαρκών και τους αφοσιωμένους (committed).

Κάθε επιχείρηση έχει ως στόχο να βελτιώσει το βαθμό της 

προσήλωσης στη μάρκα, αυξάνοντας τον αριθμό των πελατών που δεν 

αλλάζουν μάρκα με βάση την τιμή, ενισχύοντας τους δεσμούς των 

αμφιταλαντευόμενων και των αφοσιωμένων με τη μάρκα και αυξάνοντας τον 

αριθμό των πελατών που θα πλήρωναν περισσότερο για να 

χρησιμοποιήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία.

2.3. Η προσήλωση στη μάρκα ως βάση της αξίας της μάρκας

Κατά τον Aaker (1991) μια σημαντική διαφορά της προσήλωσης στη 

μάρκα από τα άλλα συστατικά της αξίας μάρκας είναι ότι συσχετίζεται άμεσα 

με την εμπειρία χρήσης. Η προσήλωση στη μάρκα προϋποθέτει αγορά του 

προϊόντος και εμπειρία χρήσης. Αντίθετα, η αναγνωρισιμότητα μάρκας, οι 

συσχετισμοί και η αντιληπτή ποιότητα μπορούν να είναι ιδιαίτερα υψηλά και 

για μάρκες που ο καταναλωτής δεν έχει ποτέ αγοράσει.

Η προσήλωση στη μάρκα αποτελεί μια βάση της αξίας μάρκας που 

δημιουργείται από πολλούς παράγοντες, με πρωταρχικό την εμπειρία χρήσης. 

Αν και η προσήλωση στη μάρκα επηρεάζεται και σε πολλές περιπτώσεις 

μπορεί να οφείλεται στα υπόλοιπα συστατικά της αξίας μάρκας, όπως είναι η 

αναγνωρισιμότητα της μάρκας, οι συσχετισμοί και η αντιληπτή ποιότητα, δεν
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μπορεί να εξηγηθεί πάντα από αυτούς τους παράγοντες. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι ανεξάρτητη από αυτούς, ενώ σε άλλες η φύση της σχέσης 

δεν είναι ξεκάθαρη. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις οι καταναλωτές να 

συμπαθούν μια μάρκα με χαμηλή αντιληπτή ποιότητα (McDonald’s) ή να 

αντιπαθούν κάποια άλλη με υψηλή αντιληπτή ποιότητα (ένα γιαπωνέζικο 

αυτοκίνητο). Καθώς η προσήλωση στη μάρκα είναι το συστατικό της αξίας 

μάρκας που είναι πιο άμεσα συνδεδεμένο με τις πωλήσεις, πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη σημασία σε αυτό (Aaker, 1991).

Βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις, οι διαστάσεις της αξίας μάρκας 

συσχετίζονται με κάποιους τρόπους μεταξύ τους. Έτσι η αντιληπτή ποιότητα 

βασίζεται εν μέρει σε συσχετισμούς ή ακόμη και στην αναγνωρισιμότητα της 

μάρκας, καθώς μια γνωστή μάρκα είναι πολύ πιο εύκολο να πείσει για την 

ποιότητα της. Περαιτέρω ο συσχετισμός με ένα σύμβολο ή ένα σλόγκαν 

μπορεί να δημιουργήσει αναγνωρισιμότητα. Έτσι δεν μπορεί κανείς να 

ισχυριστεί ότι οι τέσσερις διαστάσεις της αξίας μάρκας είναι ανεξάρτητες 

μεταξύ τους (Aaker, 1991).

Την πιθανή αρνητική συσχέτιση μεταξύ αναγνωρισιμότητας μάρκας και 

προσήλωσης σε αυτή εξηγεί το “Μοντέλο του Νεκροταφείου” (Graveyard 

Model) που αναπτύχθηκε από την Young & Rubicam Europe υπό την 

καθοδήγηση του Jim Williams. Όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα 2-2 οι 

μάρκες τοποθετούνται στο χάρτη με βάση τις διαστάσεις της 

αναγνωρισιμότητας και της ανάκλησης τους. Ο κανόνας είναι οι μάρκες να 

ακολουθούν την καμπύλη που «ραίνεται στο σχήμα. Οι δυο εξαιρέσεις 

σποδεικνύουν ότι η «αναγνωρισιμότητα ή η ανάκληση της μάρκας δεν 

συνδέονται π«άντα θετικά με την προσήλωση σε αυτή.
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Όπως εξηγεί ο Aaker (1996), μία περίπτωση αποτελούν οι υγιείς 

μάρκες niche. Αυτές βρίσκονται κάτω από την γραμμή, γιατί είναι γνωστές σε 

λίγους καταναλωτές και έχουν χαμηλή αναγνωρισιμότητα. Ωστόσο έχουν 

υψηλό ποσοστό ανάκλησης από τους καταναλωτές που τις χρησιμοποιούν 

και υψηλό βαθμό προσήλωσης στη μάρκα. Οι συγκεκριμένες μάρκες με βάση 

την υψηλή προσήλωση που διακρίνει τους πελάτες τους μπορούν να 

βελτιώσουν τη συνολική απόδοσή τους βελτιώνοντας το επίπεδο 

αναγνωρισιμότητάς τους.

Σχ. 2-2. Το μοντέλο του νεκροταφείου 
Πηγή : Aaker (1996), σελ. 15.

Η δεύτερη περίπτωση είναι το «νεκροταφείο». Οι μάρκες που 

βρίσκονται στο άνω αριστερό άκρο του σχήματος διακρίνονται από υψηλή 

αναγνωρισιμότητα αλλά χαμηλή ανάκληση και χαμηλή προσήλωση στη 

μάρκα. Οι καταναλωτές γνωρίζουν τη μάρκα, αλλά όχι μόνο δεν είναι 

προσηλωμένοι σε αυτή αλλά ούτε και την θεωρούν υποψήφια όταν 

αγοράζουν τη συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία. Έτσι αποδεικνύεται ότι η
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υψηλή αναγνωρισιμότητα μιας μάρκας δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη 

της συστατικό μιας ισχυρής μάρκας, αν δεν συνδέεται και από υψηλή 

προσήλωση σε αυτή.

Επίσης σημαντική διάσταση μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην 

αντιληπτή ποιότητα (perceived quality) και την ικανοποίηση από τη χρήση 

(user satisfaction ). Ενώ η αντιληπτή ποιότητα καθορίζεται από το σύνολο των 

ατόμων που έχουν άποψη για μία μάρκα, η ικανοποίηση από τη χρήση 

συνίσταται από τη μέση βαθμολόγηση ποιότητας για τη μάρκα από τους 

συχνούς χρήστες της, δείχνει τη δύναμη της μάρκας μέσα στη βάση των 

χρηστών της και είναι ενδεικτική της προσήλωσης στη μάρκα. Έτσι ενώ το 

MTV είναι η 100η μάρκα από άποψη αντιληπτής ποιότητας (με βαθμολογία 

5,2 σε εντεκάβαθμη κλίμακα), είναι παράλληλα 2η ανάμεσα στην πελατειακή 

του βάση (με 9,3 βαθμούς). Παρόμοια η TOYOTA είναι μόλις 62η από 

άποψη αντιληπτής ποιότητας αλλά 4η σε ικανοποίηση των χρηστών της (με 

9,19 βαθμούς). Όπως είναι επόμενο, το MTV και η TOYOTA διακρίνονται από 

πολύ υψηλότερη προσήλωση των πελατών τους σε αυτές απ’ ότι θα 

υπολόγιζε κανείς λαμβάνοντας υπόψη την αντιληπτή τους ποιότητα (Aaker, 

1996).

2.4. Παράγοντες που διαμορφώνουν την προσήλωση στη μάρκα

Η προσήλωση στη μάρκα μπορεί να παίρνει διαφορετικές μορφές και 

να απαιτεί διαφορετικούς χειρισμούς ανάλογα με τη φύση του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας, την οικονομία ή την ανταγωνιστική κατάσταση της 

βιομηχανίας.
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Ωστόσο ορισμένες τάσεις που παρατηρούνται στην προσήλωση στη 

μάρκα είναι κοινές και ισχύουν για όλες τις μορφές που αυτή ενδεχομένως να 

παίρνει. Παρακάτω προσπαθούμε να αναλύσουμε τις σημαντικότερες από 

αυτές.

► Ο βαθμός προσήλωσης στη μάρκα εξαρτάται από την προϊοντική 

κατηγορία

Ο βαθμός προσήλωσης στη μάρκα διαφέρει σημαντικά μεταξύ 

διαφορετικών προϊοντικών κατηγοριών. Έρευνα της Dow Jones & Co. Inc που 

δημοσιεύθηκε στο Wall Street Journal το 1989 δείχνει (Σχ. 2-3) ότι οι 

καταναλωτές είναι περισσότερο προσηλωμένοι στη μάρκα για προϊόντα όπως 

τσιγάρα (71%), μαγιονέζα (65%), οδοντόκρεμες (61%) και καφέ (58%). 

Αντίθετα ο βαθμός προσήλωσης των Αμερικανών καταναλωτών είναι πολύ 

χαμηλότερος για προϊόντα όπως αθλητικά παπούτσια (27%), κονσέρβες 

λαχανικών (25%) και σακούλες σκουπιδιών (23%). Αν και πιθανολογούμε ότι 

τα ποσοστά προσήλωσης στη μάρκα θα διέφεραν σημαντικά αν η έρευνα 

διεξαγόταν σε άλλη χώρα με διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες, η τάση 

να επηρεάζεται ο βαθμός της προσήλωσης από την προϊοντική κατηγορία 

ισχύει για όλες τις αγορές.
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Σγ. 2-3. Βαθμός προσήλωσης στη μάρκα ανάλογα με προϊοντική κατηγορία.
Πηγή: Wall Street Journal, Dow-Jones & Co. Inc, Oct. 1989.

► Ο βαθμός προσήλωσης στη μάρκα εξαρτάται από τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του καταναλωτή

Το ποσοστό προσήλωσης στη μάρκα εξαρτάται και από τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του καταναλωτή. Από έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία προκύπτει ότι 

ορισμένες ομάδες καταναλωτών είναι περισσότερο προσηλωμένες σε μία 

μάρκα από κάποιες άλλες (Πιν. 2-1). Έτσι το 60% των ατόμων με ηλικία άνω 

Γων 60 ετών είναι προσηλωμένο σε μία μάρκα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

για τις ηλικίες 18 έως 29 ετών είναι μόλις 42%. Επιπλέον για τη συγκεκριμένη
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αγορά οι άντρες επιδεικνύουν μεγαλύτερο ποσοστό προσήλωσης στη μάρκα

απ’ ό,τι οι γυναίκες.

Ομάδες πιο πιθανό να είναι 
πρααηλωμένες «τη μάρκα

Ομάδες λιγότερο πιθανό να είναι 
προοηλωιιένες «τη μάρκα

Ηλικίες άνω των 60 ετών 60%
Εισόδημα $35.000449.999 55%
Εργάτες 53%
Δυτικοί 52%
Άντρες 51%

Γυναίκες 43%
Μαύροι 42%
Ηλυάες 18-29 42%
Ανατολικοί 42%

Πιν. 2-1. Καταναλωτές προσηλωμένοι στη μάρκα για την αμερικανική 
αυτοκινητοβιομηχανία.
Πηγή: Keegan et al., (1992).

Οι Pride και Ferrell (1997) αναφέρουν ότι η προσήλωση στη μάρκα 

διαφέρει και ανάλογα με τη χώρα. Έτσι οι καταναλωτές στην Γαλλία, 

Γερμανία και Μεγ. Βρετανία επιδεικνύουν μικρότερα ποσοστά προσήλωσης 

στη μάρκα από τους Αμερικανούς καταναλωτές.

► Ο βαθμός προσήλωσης στη μάρκα των σύγχρονων καταναλωτών 

έχει μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν

Η προσήλωση στη μάρκα, σε γενικές γραμμές, φαίνεται να μειώνεται, 

καθώς οι επιχειρήσεις τις τελευταίες δεκαετίες εντείνουν τον τιμολογιακό 

ανταγωνισμό κάνοντας βραχυπρόθεσμες προωθητικές ενέργειες (όπως 

εκπτώσεις, προσφορές, κουπόνια κλπ). Ένας άλλος λόγος μείωσης της 

προσήλωσης στη μάρκα είναι η συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία νέων 

προϊόντων μεταξύ των οποίων οι καταναλωτές έχουν να επιλέξουν.

Ειδικά τη δεκαετία του 1980 οι καταναλωτές έγιναν πιο 

συνειδητοποιημένοι απέναντι στην αξία ενός προϊόντος. Έρευνα που
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δημοσιεύθηκε στη Wall Street Journal αναφέρει ότι το ποσοστό των 

καταναλωτών που θα παρέμενε πιστό στη μάρκα τους ενόψει προσφορών 

ανταγωνιστικών τιμών μειώθηκε από 80% σε 60% σε αυτή την περίοδο. 

Επίσης από την έρευνα της Dow Jones & Co. Inc του 1989 προέκυψε ότι το 

12% των καταναλωτών δεν είναι προσηλωμένο σε καμία μάρκα, ενώ μόνο το 

17% είναι προσηλωμένο σε κάποια μάρκα για μία έως πέντε προϊοντικές 

κατηγορίες. Τέλος, μόνο το 2% των καταναλωτών είναι προσηλωμένο σε 

κάποια μάρκα για περισσότερες από 16 προϊοντικές κατηγορίες (από τις 25 

της έρευνας).

► Η εμπειρία χρήσης και η τιμή αποτελούν τα σημαντικότερα κριτήρια 

αλλαγής μάρκας

Από έρευνα της Roper Organization (1993) προκύπτει ότι η 

προηγούμενη εμπειρία χρήσης με τη μάρκα και η τιμή αποτελούν τους 

σημαντικότερους λόγους αλλαγής μάρκας με ποσοστά 80% και 62% 

αντίστοιχα. Ακολουθούν η ποιότητα, οι προσωπικές συστάσεις από γνωστούς 

και η αναγνωρισιμότητα της μάρκας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας που 

παρουσιάζονται στο Σχ. 2-4, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 

το μόνο κριτήριο του οποίου η σημασία παρουσιάζει σταθερά ανοδική τάση 

είναι η τιμή, η οποία αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εμπόδιο δημιουργίας 

προσήλωσης στη μάρκα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Επίσης κατά τους Boone και Kurtz (1992), πέρα από την τιμή συχνά 

τίθενται θέματα υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος ως αιτίες μη 

διατήρησης της προσήλωσης σε μία μάρκα.



ποσοστό καναλωτών

□ 1975

■ 1985

■ 1992

Σχ. 2-4. Αλλαγές στη σημασία παραγόντων που επηρεάζουν την αλλαγή μάρκας. 
Πηγή: Brandweek, June 7, 1993, Roper Starch Worldwide.

► To «Κοινωνικό Μάρκετινγκ» αυξάνει την προσήλωση στη μάρκα

Οι Pringle και Thompson (1999) ορίζουν το Cause Related Marketing 

(Μάρκετινγκ με κοινωνικό σκοπό) ως μια στρατηγική τοποθέτηση και ένα 

εργαλείο του μάρκετινγκ που συνδέει μια εταιρία ή μία μάρκα με ένα σχετικό 

κοινωνικό σκοπό ή θέμα για αμοιβαία αποκόμιση οφελών. Ένα πρόγραμμα 

Cause Related Marketing μπορεί να περιλαμβάνει μια στρατηγική συμμαχία 

μεταξύ μιας επιχείρησης και μιας φιλανθρωπικής ή εθελοντικής οργάνωσης 

για την υποστήριξη ενός κοινού σκοπού.

Η υιοθέτηση από μια επιχείρηση ενός κοινωνικού σκοπού βελτιώνει την 

αντίληψη των καταναλωτών για τη μάρκα και αυξάνει τις αγοραστικές τους 

προθέσεις. Καθώς βελτιώνεται η εικόνα της επιχείρησης, διαφοροποιούνται τα 

προϊόντα της και αυξάνονται τόσο οι πωλήσεις όσο και ο βαθμός 

προσήλωσης των καταναλωτών στη μάρκα.

Όσον αφορά την πιθανότητα αλλαγής μάρκας προς όφελος της 

επιχείρησης που εφαρμόζει Cause Related Marketing, τα αποτελέσματα είναι
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ιδιαίτερα θετικά. Έρευνα της Roper Starch (The Cone / Roper Cause-Related 

Marketing Trends Report, 1997) δείχνει ότι υπάρχει 76% πιθανότητα οι 

καταναλωτές να αλλάξουν μάρκα ή λιανοπωλητή υπέρ εταιρίας που σχετίζεται 

με κάποιο κοινωνικό σκοπό, αν η ποιότητα και η τιμή είναι ίδιες. Ακόμη από 

έρευνα του 1996 προκύπτει ότι το 64% των καταναλωτών είναι διατεθειμένοι 

να πληρώσουν περισσότερο (κατά μέσο όρο 5%) για ένα προϊόν αν η 

επιχείρηση που το παράγει προσφέρει στην ευρύτερη κοινωνία.

► Οι “ανταμοιβές” δεν δημιουργούν πάντα προσήλωση στη μάρκα

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη στην προσπάθεια δημιουργίας ή 

αύξησης προσήλωσης στη μάρκα είναι η λανθασμένη χρήση των ανταμοιβών 

προς τους πελάτες. Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις ανταμοιβές 

(rewards) ως βραχυπρόθεσμες προωθητικές ενέργειες ή προσφορές. 

Σύμφωνα με τους O’Brien και Jones (1995), με αυτό τον τρόπο οι ανταμοιβές 

μπορούν να δημιουργήσουν αξία μόνο δίνοντας κίνητρο σε παλιούς και νέους 

πελάτες να δοκιμάσουν ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. Δεν δημιουργούν ούτε 

ενισχύουν την προσήλωση στη μάρκα, παρά μόνο αν σχεδιαστούν και 

εφαρμοστούν ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής διαχείρισης της 

προσήλωσης.

Οι O’Brien και Jones (1995) παρουσιάζουν τους παρακάτω κανόνες 

που διασφαλίζουν ότι οι ανταμοιβές ενισχύουν την προσήλωση στη μάρκα 

και δεν λειτουργούν αρνητικά προσελκύοντας ανεπιθύμητους πελάτες:

1. Δεν είναι όλοι οι πελάτες ίσοι. Οι καλύτεροι πελάτες της εταιρίας πρέπει 

να επωφελούνται καλύτερων τιμών ή επιπρόσθετων υπηρεσιών 

(τακτικές που εφαρμόζουν π.χ. πολλές τράπεζες).



2. Η αξία που δημιουργείται από την παροχή ανταμοιβών πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη του απαιτούμενου κόστους.

3. Η μακροπρόθεσμη προοπτική είναι απαραίτητη για όλες τις ενέργειες 

που αποσκοπούν στην αύξηση της προσήλωσης στη μάρκα.

4. Οι προσφορές πρέπει να στοχεύουν τους κατάλληλους πελάτες που 

δημιουργούν αξία στην εταιρία (και όχι αυτούς που αλλάζουν διαρκώς 

μάρκες με κύριο κριτήριο την τιμή ή τις προσφορές).

2.5. Μέτρηση της προσήλωσης στη μάρκα

Η μέτρηση της προσήλωσης στη μάρκα είναι πολύ σημαντική καθώς 

μπορεί να δώσει στοιχεία για τη δομή της και να συσχετιστεί πιο άμεσα με την 

κερδοφορία της μάρκας. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στη μέτρηση της 

προσήλωσης στη μάρκα. Άλλες χρησιμοποιούν μετρήσεις συμπεριφοράς, 

ενώ άλλες βασίζονται σε μετρήσεις συστατικών της προσήλωσης στη μάρκα 

όπως είναι τα κόστη αλλαγής, η ικανοποίηση, η αρέσκεια για τη μάρκα και η 

αφοσίωση.

• Συμπεριφορικές μετρήσεις (behavior measures)

Ο πιο συνήθης τρόπος μέτρησης της προσήλωσης στη μάρκα είναι ο 

συμπεριφορικός. Κατά τον Aaker (1991), η εξέταση πραγματικών προτύπων 

αγοραστικής συμπεριφοράς κρίνεται ως ο πιο απλός και άμεσος τρόπος 

μέτρησης της προσήλωσης στη μάρκα. Π.χ. η Nielsen North America και η 

Information Resources, Inc (IRI) μετρούν την έκταση στην οποία τα 

νοικοκυριά αγοράζουν την ίδια μάρκα σε δύο διαδοχικές χρονικές περιόδους 

και ταξινομούν περαιτέρω τους νέους καταναλωτές ανάλογα με το αν



αγόρασαν το προϊόν σε προσφορά ή όχι. Ανάμεσα στις μετρήσεις που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής:

- Ποσοστά επαναγοράς (repurchase rates) : Τι ποσοστό των κατόχων 

Oldsmobile αγοράζουν Oldsmobile την επόμενη φορά που θα αγοράσουν 

αυτοκίνητο;

- Ποσοστά αγορών (percent of purchases): Από τις πέντε τελευταίες αγορές 

ενός καταναλωτή, τι ποσοστό έχει μια συγκεκριμένη μάρκα;

- Αριθμός μαρκών που αγοράζονται (number of brands purchased): Τι 

ποσοστό των καταναλωτών καφέ αγοράζουν μόνο μία μάρκα; Τι ποσοστό 

εναλλάσσονται μεταξύ δύο μαρκών; Τι ποσοστό μεταξύ τριών; (Aaker, 1991, 

σελ. 43-44).

Το κύριο πρόβλημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι σε 

περιπτώσεις προϊόντων χαμηλής ή μέτριας ανάμιξης μετράει και την 

αγοραστική συμπεριφορά που οφείλεται σε συνήθεια (habitual behavior) και 

όχι σε πραγματική προσήλωση στη μάρκα.

Η μέτρηση συμπεριφορικών δεδομένων αν και αντικειμενική έχει 

περιορισμούς. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι δύσκολο ή δαπανηρό 

να συγκεντρωθούν τα συγκεκριμένα στοιχεία ή είναι πιθανό η μέθοδος να μην 

παρέχει αρκετά στοιχεία για την εξαγωγή ικανοποιητικών προβλέψεων για το 

μέλλον. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας συμπεριφορικά δεδομένα, είναι δύσκολη 

η διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που πραγματικά άλλαξαν μάρκα και στις 

αγορές πολλαπλών μαρκών από διαφορετικά μέλη ενός νοικοκυριού. Έτσι μια 

φαινομενική αλλαγή μάρκας ενός νοικοκυριού ή ενός οργανισμού από IBM σε 

Compaq μπορεί να οφείλεται απλώς στο ότι τα μέλη του νοικοκυριού ή του 

οργανισμού είναι προσηλωμένα σε διαφορετικές μάρκες.
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• Μέτρηση του κόστους αλλαγής (switching costs)

Μια ανάλυση του κόστους αλλαγής μάρκας μπορεί να βοηθήσει στην 

εκτίμηση του βαθμού προσήλωσης στη μάρκα. Όσο υψηλότερα είναι τα 

κόστη αλλαγής μάρκας για έναν καταναλωτή, τόσο υψηλότερος θα είναι και ο 

βαθμός προσήλωσης στη μάρκα.

Το σημαντικότερο ίσως κόστος αλλαγής μάρκας αποτελεί η επένδυση 

που έχει πραγματοποιήσει ένας καταναλωτής σε ένα προϊόν ή σε ένα 

σύστημα. Άλλο κόστος είναι ο κίνδυνος της αλλαγής. Ακόμη και όταν ένα 

προϊόν ή σύστημα δεν λειτουργεί απόλυτα ικανοποιητικά, ο καταναλωτής είναι 

απρόθυμος να το αλλάξει ακριβώς γιατί δεν γνωρίζει τα προβλήματα που είναι 

πιθανό να αντιμετωπίσει με το νέο.

Μια εταιρία που θέλει να διευρύνει το βαθμό προσήλωσης στη μάρκα 

των πελατών της πρέπει να ενισχύσει τα κόστη αλλαγής της και να αυξήσει 

την εξάρτηση των πελατών της από το προϊόν ή την εταιρία της. Τα κόστη 

αλλαγής μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για 

την επιχείρηση που τα χρησιμοποιεί αποδοτικά.

• Μέτρηση ικανοποίησης (measuring satisfaction)

Η μέτρηση της ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας των καταναλωτών από 

ένα προϊόν ή υπηρεσία μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στον καθορισμό 

του βαθμού προσήλωσης του πελάτη στη μάρκα. Εδώ σημασία έχουν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες, οι λόγοι αλλαγής μάρκας, κλπ. 

Π.χ. στο 2° και 3° επίπεδο προσήλωσης στη μάρκα η ικανοποίηση μπορεί να 

είναι αρκετά χαμηλή, όχι τόσο χαμηλή όμως που να παρακινήσει τη 

διαδικασία λήψης απόφασης για αλλαγή μάρκας.
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Τα εργαλεία μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη πρέπει να είναι 

σύγχρονα , αντιπροσωπευτικά και ευαίσθητα σε αλλαγές. Μια απλή εκτίμηση 

ενός προϊόντος ως ικανοποιητικού ή μη, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 

λήψη κατάλληλων αποφάσεων. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές προτάσεις 

που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ικανοποίησης του καταναλωτή.

- Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη εμπειρία μου, θα έλεγα ότι είμαι

(δυσαρεστημένος, ικανοποιημένος, ενθουσιασμένος).

- Η μάρκα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου κατά την τελευταία μου

εμπειρία χρήσης.

- Θα αγοράζατε τη μάρκα στην επόμενη περίπτωση χρήσης;

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της μέτρησης της 

ικανοποίησης του πελάτη ως ένδειξη του βαθμού προσήλωσης του στη μάρκα 

είναι η παγίδα του «ικανοποιημένου» πελάτη. Ο Reichheld (1996) σημειώνει 

ότι ένα ποσοστό 65% έως 85% που αλλάζει μάρκα ή εταιρία δήλωνε 

ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο από την προηγούμενη μάρκα ή εταιρία 

του. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα ποσοστά ικανοποίησης των πελατών 

κυμαίνονται μεταξύ 85% και 95%, αλλά τα ποσοστά επαναγοράς δεν 

ξεπερνούν το 40%.

Από την εκτενή έρευνα των Jones και Sasser (1995) προέκυψε ότι 

εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, μόνο η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη 

εξασφαλίζει την προσήλαιση του στην μάρκα και αποφέρει θετικά 

μακροπρόθεσμα οικονομικά αποτελέσματα. Ειδικά σε αγορές με έντονο 

ανταγωνισμό υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά στην προσήλωση των απλά 

ικανοποιημένων και των πλήρως ικανοποιημένων πελατών και κάθε 

απόκλιση από την απόλυτη ικανοποίηση συνεπάγεται τεράστια μείωση της



προσήλωσης στη μάρκα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Xerox που 

μετά από έρευνα της διαπίστωσε ότι οι απόλυτα ικανοποιημένοι πελάτες της 

είναι 6 φορές πιο πιθανό να αγοράσουν προϊόντα της εταιρίας τους 

επόμενους 18 μήνες από τους ικανοποιημένους πελάτες της.

Όπως αναφέρουν οι Jones και Sasser (1995) ακόμη και σε αγορές με 

σχετικά χαμηλό ανταγωνισμό, η παροχή στους πελάτες ανώτερης αξίας είναι 

ο μοναδικός τρόπος για υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και προσήλωσης των 

πελατών. Και αυτό γιατί υπάρχουν δύο τύποι προσήλωσης: η πραγματική 

μακροπρόθεσμη προσήλωση και η πλασματική προσήλωση. Μια ποικιλία 

παραγόντων μπορεί να δημιουργεί πλασματική προσήλωση και να κάνει τους 

καταναλωτές να φαίνονται προσηλωμένοι ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. 

Παράγοντες όπως κυβερνητικές ρυθμίσεις που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, 

υψηλά κόστη αλλαγής, κατοχή τεχνολογικού εξοπλισμού που περιορίζει τις 

εναλλακτικές και ισχυρά προγράμματα προώθησης της προσήλωσης αν 

εκλείψουν, έχουν ως αποτέλεσμα καταναλωτές που (ραίνονταν προσηλωμένοι 

να αλλάξουν μάρκα ή εταιρία.

Αν και τα αποτελέσματα των ερευνών για τη μέτρηση της ικανοποίησης 

των πελατών αποτελούν μια σημαντική ένδειξη της πορείας της επιχείρησης, 

δεν αποτελούν επαρκή πηγή πληροφόρησης για εξαγωγή συμπερασμάτων. Η 

εταιρία πρέπει να χρησιμοποιήσει και άλλες μεθόδους για να διαπιστώσει τις 

ανάγκες των πελατών.

Οι Jones και Sasser (1995) προτείνουν πέρα από τη μέτρηση της 

ικανοποίησης τις παρακάτω μεθόδους για τη διαπίστωση των αναγκών των 

πελατών: ανατροφοδότηση (από σχόλια, παράπονα, ερωτήσεις των 

πελατών), έρευνα μάρκετινγκ (με συνεντεύξεις τόσο των νέων πελατών όσο



και κυρίως των αποχωρούντων πελατών), συνεντεύξεις με το προσωπικό που 

έρχεται σε επαφή με τους πελάτες και στρατηγικές δραστηριότητες (όπου οι 

εργαζόμενοι έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες σε διαφορετικό 

περιβάλλον).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Jones και Sasser (1995) τονίζουν ότι η 

διοίκηση δεν θα πρέπει να θεωρεί θετικό το αποτέλεσμα η πλειοψηφία των 

πελατών τους να ανήκουν στην κατηγορία των «ικανοποιημένων» πελατών. 

Γιατί μόνο οι απόλυτα ικανοποιημένοι πελάτες είναι πραγματικά 

προσηλωμένοι στην εταιρία. Ο Πιν. 2-2 ερμηνεύει το βαθμό προσήλωσης 

ενός πελάτη στη μάρκα ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης του.

Απάντηση Περιγραφή Προσήλωση

5 απόλυτα ικανοποιημένος πολύ προσηλωμένος

3-4 ικανοποιημένος εύκολα μετακινείται σε
ανταγωνιστή

1-2 δυσαρεστημένος καθόλου προσηλωμένος

Πιν. 2-2. Ερμηνεία επιπέδων ικανοποίησης.
Πηγή: Jones & Sasser (1995)

• Μέτρηση αρέσκειας για τη μάρκα (liking of the brand)

To τέταρτο επίπεδο προσήλωσης στη μάρκα εμπεριέχει αρέσκεια 

(liking), κατά πόσο δηλ. η εταιρία αρέσει στους καταναλωτές και πόσο φιλικά 

αισθάνονται αυτοί απέναντι στα προϊόντα. Οι ανταγωνιστές πολύ πιο εύκολα 

μπορούν να μιμηθούν ή να ανταγωνιστούν ένα συγκεκριμένο τεχνικό 

χαρακτηριστικό παρά να αντιγράψουν ή να ανταγωνιστούν τη φιλική,



προσωπική σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε μία μάρκα και τους 

καταναλωτές της.

Η αρέσκεια μπορεί να εμπεριέχει διάφορα στοιχεία όπως αυτό της 

φιλίας, του σεβασμού, της συμπάθειας, της εμπιστοσύνης. Πολύ συχνά τα 

θετικά συναισθήματα ενός καταναλωτή προς μία μάρκα δεν μπορούν να 

αποδοθούν ή να συσχετισθούν άμεσα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή 

λειτουργίες της μάρκας.

Ένας τρόπος μέτρησης του πόσο αρέσει μία μάρκα είναι ο 

υπολογισμός του επιπρόσθετου ποσού (price premium) που θα δέχονταν να 

πληρώσουν οι καταναλωτές προκειμένου να αποκτήσουν τη μάρκα και της 

μείωσης της τιμής που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν οι ανταγωνιστές για 

να κερδίσουν ένα αφοσιωμένο πελάτη της ανταγωνίστριας μάρκας. Υπάρχουν 

διάφορες προσεγγίσεις στην εκτίμηση του price premium που μπορεί να έχει 

μία μάρκα. Η πιο απλή, η δολλαρομετρική (dollarmetric), υπολογίζει πόσο θα 

πλήρωνε ένας καταναλωτής για να αποκτήσει την αγαπημένη του μάρκα. 

Ερωτήσεις όπως οι παρακάτω συμπεριλαμβάνονται συχνά σε 

ερωτηματολόγια για εκτίμηση του price premium που ο καταναλωτής είναι 

διατεθειμένος να πληρώσει.

-Μια συσκευασία 250 gr της X μάρκας τιμολογείται.....δρχ. Πόσες δραχμές

παραπάνω θα ήσασταν διατεθειμένος να πληρώσετε για να αγοράσετε την Υ 

μάρκα αντί για την X;

- Η μάρκα Υ θα έπρεπε να κοστίζει...... % λιγότερο από τη μάρκα X για

αποφασίσω να αλλάξω μάρκα.

- Για μια συσκευασία 250 γραμ. μπισκότων θα προτιμούσατε τη μάρκα X

στην τιμή......... ή τη μάρκα Υ στην τιμή......... ;

Ή



• Μέτρηση αφοσίωσης (commitment)

Οι ττιο ισχυρές μάρκες, με την υψηλότερη αξία, έχουν και ένα μεγάλο 

αριθμό αφοσιωμένων καταναλωτών. Η αφοσίωση είναι εύκολο να διαπιστωθεί 

με διάφορους τρόπους: από το πόσο οι καταναλωτές μιλάνε για το προϊόν, αν 

το συνιστούν σε άλλους και προσφέρουν και λόγους για την αγορά του, από 

το πόσο σημαντικό είναι το προϊόν στις δραστηριότητες του καταναλωτή ή 

στην έκφραση της προσωπικότητας του. Ερωτήσεις ή προτάσεις όπως οι 

παρακάτω χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αφοσίωσης ενός πελάτη σε 

μία μάρκα.

- Θα συνιστούσατε το προϊόν ή την υπηρεσία σε άλλους:

- Μου είναι ευχάριστο να χρησιμοποιώ το προϊόν X.

Στη συνολική προσπάθεια εκτίμησης της αξίας μάρκας πέρα από την 

ορθή μέτρηση των 4 συστατικών της (της αναγνωρισιμότητας, της αφοσίωσης 

στη μάρκα, της αντιληπτής ποιότητας και των συσχετισμών της μάρκας) 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε δύο παράγοντες:

1. Στη σχετική σημασία στη συνολική αξία μάρκας του κάθε συστατικού

στοιχείου της,

2. Στην ταυτότητα της μάρκας, την πρόταση αξίας και την τοποθέτηση της

μάρκας.

Όπως αναφέρει ο Aaker (1996), μια ανάλυση της δομής της αξίας 

μάρκας είναι απαραίτητη. Χρειάζεται να εκτιμηθεί ποια στοιχεία του κάθε 

συστατικού είναι κρίσιμα για την αξία μάρκας και ποια η σχετική αξία της 

προσήλωσης στη μάρκα. Για ένα προϊόν που βρίσκεται στο στάδιο εισαγωγής 

ή και ανάπτυξης του κύκλου ζωής του και στόχο αποτελεί η αύξηση του 

μεριδίου αγοράς μέσω νέων πελατών, η προσήλωση στη μάρκα μπορεί να



είναι λιγότερο σημαντική. Αλλά και όταν η μεγάλη σχετική αξία της 

προσήλωσης στη μάρκα θεωρείται δεδομένη, σε ένα προϊόν μπορεί να είναι 

πιο σημαντική η διαχείριση των χρηστών από συνήθεια ενώ σε άλλο η 

διαχείριση του βαθμού της ανάμιξης των πελατών με τη μάρκα.

Η ταυτότητα της μάρκας, η πρόταση αξίας και η τοποθέτηση της 

μάρκας είναι επίσης κρίσιμης σημασίας. Αν είναι ξεκάθαρες και λειτουργικές, 

θα υποδεικνύουν που πρέπει να δώσει έμφαση το επικοινωνιακό πρόγραμμα 

της εταιρίας και σε ποιο από τα συστατικά της αξίας μάρκας πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη σημασία.

Οι Boone και Kurtz (1992) προτείνουν για τη μέτρηση του βαθμού της 

προσήλωσης στη μάρκα τη διάκριση της σε τρία στάδια: (1) την 

αναγνωρισιμότητα της μάρκας, (2) την προτίμηση της μάρκας και (3) την 

επιμονή στη μάρκα και τη μέτρηση αυτών των επιμέρους παραγόντων.

Η αναγνωρισιμότητα μάρκας (brand awareness) αποτελεί τον πρώτο 

στόχο μιας εταιρίας για τα νέα προϊόντα της, που θέλει να τα κάνει γνωστά 

στο καταναλωτικό κοινό. Πέρα από την ευρεία διαφήμιση και την έμφαση στο 

logo της μάρκας, για τη δημιουργία υψηλής αναγνωρισιμότητας 

χρησιμοποιείται η διανομή δωρεάν δειγμάτων και η παροχή εκπτωτικών 

κουπονιών. Από τη στιγμή που ο καταναλωτής χρησιμοποιήσει μία φορά ένα 

προϊόν ή θυμάται ότι το έχει δει να διαφημίζεται, οι πιθανότητες αγοράς του 

προϊόντος αυξάνονται σημαντικά.

Η προτίμηση της μάρκας (brand preference) αποτελεί το δεύτερο 

στάδιο της προσήλωσης στη μάρκα. Εδώ οι καταναλωτές βασιζόμενοι στην 

προηγούμενη εμπειρία τους με το προϊόν θα το προτιμήσουν έναντι των



ανταγωνιστικών του εφόσον είναι διαθέσιμο. Οι εταιρίες με προϊόντα στο 

στάδιο της προτίμησης μάρκας έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 

υπολοίπων προϊόντων στην αγορά.

Η επιμονή στη μάρκα (brand insistence) είναι το ανώτατο στάδιο 

προσήλωσης στη μάρκα και περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία οι 

καταναλωτές δεν εξετάζουν εναλλακτικά προϊόντα ακόμα και σε περίπτωση 

μη διαθεσιμότητας της μάρκας που επιθυμούν και αναζητούν επίμονα το 

προϊόν. Μια μάρκα σε αυτό το στάδιο έχει επιτύχει να δημιουργήσει 

μονοπωλιακή κατάσταση στη συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών. Αν και η 

επιμονή στη μάρκα αποτελεί συχνά τον ανώτερο στόχο μιας εταιρίας, πολύ 

σπάνια επιτυγχάνεται (και κυρίους για εξειδικευμένα προϊόντα).

2.6. Διατήρηση και αύξηση της προσήλωσης στη μάρκα

Η αλλαγή μάρκας κατά κανόνα απαιτεί κόπο, ακόμα και σε 

περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σημαντικά χρηματικά κόστη αλλαγής. Με 

εξαίρεση τα προϊόντα με τα οποία ο καταναλωτής δεν έχει σημαντική ανάμιξη 

και μεταξύ των οποίων δεν αντιλαμβάνεται σημαντικές διαφορές, ο 

καταναλωτής δεν αναζητάει ποικιλία στις αγορές του, καθώς οι μάρκες που 

του είναι οικείες θεωρούνται και πιο ασφαλείς. Ο Aaker (1991) προτείνει τους 

παρακάτω βασικούς κανόνες για τη διατήρηση και αύξηση της προσήλωσης 

των καταναλωτών στη μάρκα:

► Σωστή συμπεριφορά απέναντι στον πελάτη

Η αρνητική συμπεριφορά των υπαλλήλων απέναντι στον πελάτη 

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο αλλαγής μάρκας. Ειδικά σε 

περιπτώσεις εταιριών παροχής υπηρεσιών συχνά οι πελάτες προτιμούν



καταστήματα ή υπηρεσίες με υψηλότερες τιμές ή δυσκολότερα προσβάσιμες 

προκειμένου να τύχουν καλύτερης εξυπηρέτησης

► Δημιουργία σχέσης με τον πελάτη

Η συχνή επαφή με τον πελάτη -πέρα από τη στιγμή της πώλησης- 

δημιουργεί δεσμούς μεταξύ πελατών και εταιρίας που αυξάνουν την 

προσήλωση στη μάρκα. Ομάδες εστίασης όπου εισακούονται τα αιτήματα των 

πελατών, επιστολές που ενημερώνουν για τα νέα της επιχείρησης κλπ. 

δείχνουν στον πελάτη ότι η άποψη του είναι σημαντική για την επιχείρηση και 

λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις ενέργειες της.

► Μέτρηση/ διαχείριση ικανοποίησης πελάτη

Τακτικές μετρήσεις της ικανοποίησης/δυσαρέσκειας του πελάτη είναι 

σημαντικές για την επιχείρηση προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για 

να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς.

Τα ξενοδοχεία Marriott Hotels π.χ. πραγματοποιούν εβδομαδιαίες 

μετρήσεις της ικανοποίησης των πελατών τους προκειμένου να εντοπίσουν 

προβλήματα και να αντιδράσουν κατάλληλα. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας 

εκτιμώνται ο χρόνος αναμονής των πελατών στην υποδοχή, η καθαριότητα 

των δωματίων κλπ.

► Δημιουργία κόστους αλλαγής

Ένας τρόπος δημιουργίας κόστους αλλαγής είναι η πρόσθεση ενός 

τέτοιου χαρακτηριστικού στο προϊόν που κάνει την αλλαγή του δαπανηρή ή 

απλώς ασύμφορη. Για παράδειγμα, η προσφορά εγγυήσεων ή δωρεάν 

τεχνικής εξυπηρέτησης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αντικίνητρο αλλαγής 

μάρκας.



Κόστος αλλαγής αποτελεί ουσιαστικά και η άμεση ανταμοιβή της 

προσήλωσης στη μάρκα. Τα frequent flyer clubs των αεροπορικών εταιριών ή 

οι κάρτες μέλους σε καταστήματα και σουπερμάρκετς αυξάνουν την 

προσήλωση στη μάρκα ή στην επιχείρηση, καθώς αυτή η προσήλωση τους 

ανταμείβεται με χρηματικές εκπτώσεις ή παροχή επιπλέον υπηρεσιών.

► Παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών

Η παροχή κάποιων επιπρόσθετων υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές. Η 

ύπαρξη χώρου για την απασχόληση των παιδιών την ώρα που αγοράζουν οι 

γονείς τους, ένα καλάθι με φρούτα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κ.ά. δείχνουν 

το ενεργό ενδιαφέρον της εταιρίας για τον πελάτη και μπορούν να 

συμβάλλουν σημαντικά στην δημιουργία θετικής σχέσης μεταξύ επιχείρησης 

και πελάτη.

► Frequent-buyer programs & customer clubs

Μέσα στα πλαίσια των παραπάνω ενεργειών δημιουργήθηκαν τα 

προγράμματα τακτικών αγοραστών και τα clubs πελατών, που σκοπό έχουν 

την ενίσχυση των δεσμών των πελατών με τη μάρκα ή την εταιρία και την 

αύξηση της προσήλωσης τους σε αυτές.

Τα frequent-buyer programs πρωτοαναπτύχθηκαν από αεροπορικές 

εταιρίες, ενώ σήμερα χρησιμοποιούνται από μια πληθώρα εταιριών σε 

διαφορετικούς κλάδους και προϊοντικές κατηγορίες, όπως στα βιβλία (με το 

πρόγραμμα Waldenbooks Preferred Reader), στον κλάδο των ξενοδοχείων 

(Hilton Senior Honors Frequent Traveler Program), ή ακόμη και στα 

εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης (Burger King Frequent Customers Club). 

Τέτοια προγράμματα τακτικών αγοραστών δίνουν κίνητρο στους πελάτες να



μείνουν αφοσιωμένοι στη μάρκα, διαφοροποιούν τη μάρκα από τις υπόλοιπες 

και επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της εταιρίας στην πλήρη ικανοποίηση των 

προσηλωμένων πελατών.

Τα customer clubs ενθαρρύνουν ένα ακόμη ανώτερο επίπεδο 

προσήλωσης στη μάρκα. Παραδείγματα το Nintendo Fun Club, το Focas Club 

ή clubs μελών γυμναστηρίων. Τα μέλη αυτών των clubs λαμβάνουν επιστολές 

με τα νέα της εταιρίας, λαμβάνουν προνομιακές εκπτώσεις, ειδικές 

προσφορές ή δώρα και επιπλέον τεχνική εξυπηρέτηση, συμμετέχουν σε 

διαγωνισμούς, κληρώσεις και σε ειδικές εκδηλώσεις ή έχουν ακόμη και την 

ευκαιρία να δοκιμάσουν πρώτοι νέα προϊόντα της εταιρίας.

Όπως παρατηρεί ο Aaker (1996), τα frequent buyer programs και τα 

customer clubs αποδεικνύουν το ενεργό ενδιαφέρον της εταιρίας για τους 

πελάτες. Προκαλούν ωστόσο επιπλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την 

ανάμιξη των πελατών, καθώς δίνουν στους καταναλωτές την ευκαιρία να 

ταυτιστούν με τη μάρκα, να εκφράσουν τις απόψεις τους και τη στάση τους 

απέναντι στο προϊόν και να έρθουν σε επαφή με άλλους επίσης 

προσηλωμένους πελάτες.

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της λειτουργίας των customer clubs και 

των frequent buyer programs είναι η συγκέντρωση στοιχείων από την εταιρία 

για τους πελάτες της που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ 

αποτελεσματικά στις επόμενες ενέργειες του μάρκετινγκ. Δημιουργώντας 

αρχεία των αγορών των πελατών της, η επιχείρηση είναι σε θέση να 

απευθύνει τα νέα της προϊόντα στους κατάλληλους αγοραστές και να 

ενισχύσει την προσωπική σχέση που θέλει να αναπτύξει με τους πελάτες της 

(Aaker, 1996).



2.7. Η στρατηγική αξία της προσήλωσης στη μάρκα

Σύμφωνα με τον Aaker (1991) ο βαθμός προσήλωσης στη μάρκα 

αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα (strategic asset) που αν χρησιμοποιηθεί 

σωστά μπορεί να προσφέρει αξία στην εταιρία με διάφορους τρόπους:

1) Μειωμένα κόστη μάρκετινγκ (reduced marketing costs)

Καταρχήν μία μάρκα που χαρακτηρίζεται από υψηλή προσήλωση των 

καταναλωτών της σε αυτή έχει μειωμένες δαπάνες για το μάρκετινγκ. 

Αποτελεί γενικό κανόνα ότι η εξυπηρέτηση των υπαρχόντων πελατών κοστίζει 

λιγότερο από την ανεύρεση νέων. Οι νέοι καταναλωτές, πέρα από τις πιθανές 

δυσκολίες προσέγγισής τους, χρειάζονται ένα κίνητρο για να αλλάξουν τη 

μάρκα που χρησιμοποιούν και η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι πλέον τους 

είναι οικεία. Ειδικά όταν στην αλλαγή μάρκας περικλείονται και κόστη 

αλλαγής, η προσέγγιση των νέων υποψήφιων αγοραστών γίνεται ακόμη πιο 

δύσκολη και δαπανηρή. Και σε πολλές περιπτώσεις γίνεται το λάθος η 

επιχείρηση στην προσπάθεια της να επεκταθεί σε νέες αγορές να 

παραμελήσει τις υπάρχουσες.

Αντίθετα, η διατήρηση των υπαρχόντων καταναλωτών είναι πιο εύκολη 

υπόθεση. Η μάρκα τούς είναι ήδη οικεία και τους προσφέρει σιγουριά. Η 

επιχείρηση οφείλει απλώς να φροντίσει να κρατάει τους πελάτες 

ικανοποιημένους ώστε να μην τους δοθεί κίνητρο να αναζητήσουν 

εναλλακτικές μάρκες.

Επιπλέον, υψηλά επίπεδα προσήλωσης στη μάρκα των υπαρχόντων 

καταναλωτών αποτελούν σημαντικό εμπόδιο εισόδου στον κλάδο για νέους 

ανταγωνιστές. Ο νεοεισερχόμενος στην αγορά -προκειμένου να κερδίσει



μερίδιο αγοράς- θα πρέπει να ανταγωνιστεί την καλά εδραιωμένη μάρκα με 

υψηλές δαπάνες για διαφήμιση και μειωμένες τιμές, στοιχεία που 

συνεπάγονται χαμηλή κερδοφορία. Στα πλαίσια αυτής της πρακτικής, πολλές 

εταιρίες που διακρίνονται από υψηλά επίπεδα προσήλωσης των 

καταναλωτών στις μάρκες διαφημίζουν αυτό το προσόν τους, ώστε να 

αποτρέψουν τους υποψήφιους ανταγωνιστές τους.

Αλλά ακόμα και οι εταιρίες που εισέρχονται τελικά στον κλάδο σπάνια 

επιλέγουν ως αγορά-στόχο τους πελάτες που είναι ήδη προσηλωμένοι σε μία 

μάρκα. Προτιμούν ελαφρείς χρήστες (light users) για να αποφύγουν τον 

άμεσο ανταγωνισμό με τις εταιρίες που χαρακτηρίζονται από υψηλή αξία 

μάρκας.

2) Υψηλή διαπραγματευτική δύναμη στα ράφια (trade leverage)

Υψηλή προσήλωση των καταναλωτών σε μία μάρκα σημαίνει και 

υψηλή διαπραγματευτική δύναμη της μάρκας στα ράφια. Οι λιανέμποροι - 

λόγω της δεδομένης ζήτησης των εν λόγω προϊόντων από τους αγοραστές- 

φροντίζουν να τα έχουν σε καλά σημεία στα μαγαζιά τους. Δεν είναι τυχαίο 

ότι εταιρίες με ιδιαίτερα επιτυχημένες μάρκες επιτυγχάνουν καλύτερες 

συμφωνίες για το σύνολο των προϊόντων τους ή εισάγουν ευκολότερα νέες 

ποικιλίες, μεγέθη ή επεκτάσεις μάρκας των προϊόντων τους βασιζόμενες στην 

υψηλή διαπραγματευτική δύναμη που τους παρέχει η υψηλή προσήλωση των 

καταναλωτών σε κάποια μάρκα τους.
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3) Προσέλκυση νέων πελατών (attracting new customers)

Ειδικά σε περιπτώσεις προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, για τα οποία οι 

καταναλωτές δεν έχουν επαρκείς γνώσεις ή τα οποία διακρίνονται από υψηλό 

επίπεδο αντιληπτού κινδύνου, ένα υψηλό επίπεδο προσήλωσης των 

καταναλωτών στη μάρκα αποτελεί κίνητρο για τους υποψήφιους αγοραστές. 

Μια επιλογή προϊόντος που έχει ήδη γίνει και συνεχίζει να γίνεται από μία 

ευχαριστημένη ομάδα καταναλωτών δεν μπορεί παρά να αποτελεί μία 

ασφαλή επιλογή και να μειώνει τον αντιληπτό κίνδυνο του προϊόντος για τον 

καταναλωτή που εξετάζει εναλλακτικές μάρκες. Συχνά και οι διαφημίσεις 

προβάλλουν την υψηλή προσήλωση των καταναλωτών στη μάρκα ως 

επιχείρημα αγοράς για νέους αγοραστές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 

της IBM που για καιρό χρησιμοποιούσε ως slogan στις διαφημίσεις τη φράση: 

“ You won’t get fired for buying IBM*.

Επιπλέον ένα υψηλό μερίδιο αγοράς αποτελούμενο από 

ικανοποιημένους, αφοσιωμένους πελάτες προσδίδει στη μάρκα την εικόνα 

ενός επιτυχημένου, αξιόπιστου προϊόντος και διασφαλίζει την μακρόχρονη 

σχέση της εταιρίας με τον πελάτη. Ειδικά σε περιπτώσεις διαρκών αγαθών, 

όπου μπορεί να χρειάζονται εγγυήσεις, τεχνική υποστήριξη, κλπ, η 

βιωσιμότητα της εταιρίας και της μάρκας αποτελούν σημαντικό κριτήριο για 

την επιλογή προϊόντος.

Τέλος, μια ευρεία βάση προσηλωμένων πελατών δημιουργεί ιδιαίτερα 

αποτελεσματική αναγνωρισιμότητα μάρκας. Οι καταναλωτές επηρεάζονται 

περισσότερο από φίλους και γνωστούς που χρησιμοποιούν ή συνιστούν μία 

μάρκα παρά από μία διαφήμιση. Ειδικά τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε
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εμφανείς περιστάσεις χρήσης επιτυγχάνουν υψηλότερα ποσοστά ανάκλησης 

μάρκας.

4) Χρόνος αντίδρασης σε ανταγωνιστικές πιέσεις (time to respond to 

competitive threats)

Υψηλή προσήλωση των πελατών στη μάρκα δίνει στην επιχείρηση 

χρόνο για να αντιδράσει στις κινήσεις των ανταγωνιστών της. Ένας 

προσηλωμένος πελάτης δεν θα αλλάξει μάρκα αμέσως μόλις εισέλθει στην 

αγορά μια ανταγωνίστρια μάρκα με ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Έτσι η 

επιχείρηση προλαβαίνει να αντιδράσει και να προβεί στις κατάλληλες αλλαγές 

του δικού της προϊόντος ώστε να αντιμετωπίσει τον επικείμενο ανταγωνισμό. 

Κατηγορίες πελατών που αναζητούν το πιο προηγμένο τεχνολογικά προϊόν ή 

την πιο καινοτόμα μάρκα σπάνια χαρακτηρίζονται από προσήλωση σε μια 

συγκεκριμένη μάρκα, καθώς είναι οι πρώτοι που θα αλλάξουν μάρκα με την 

είσοδο μιας νέας καλύτερης.

2.8. Η αξία του προσηλωμένου πελάτη

Η προσήλωση στη μάρκα ωστόσο αποφέρει κέρδη στην εταιρία και 

μέσω της αξίας των προσηλωμένων πελατών. Οι Reichheld και Sasser (1990) 

παρατηρούν ότι όσο μεγαλύτερης διάρκειας είναι η σχέση του πελάτη με την 

εταιρία, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα κέρδη. Επιχειρήσεις μπορούν να έχουν 

100% αύξηση των κερδών τους διατηρώντας μόνο 5% περισσότερους από 

τους ήδη υπάρχοντες πελάτες τους.

Αν εξυπηρετούνται σωστά, οι πελάτες δημιουργούν αυξανόμενα κέρδη 

κάθε χρόνο που παραμένουν πελάτες της εταιρίας. Ο κανόνας είναι ίδιος για
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όλους τους κλάδους και τις αγορές: όσο περισσότερο διατηρεί μια επιχείρηση 

έναν πελάτη, τόσο πιο κερδοφόρος γίνεται ο πελάτης για την επιχείρηση. Η 

σχέση αυτή απεικονίζεται στο Σχ. 2-5 για τέσσερις διαφορετικούς κλάδους. Για 

ένα συνεργείο αυτοκινήτων π.χ. το αναμενόμενο κέρδος για το τέταρτο έτος 

από έναν πελάτη που μένει στην επιχείρηση τέσσερα χρόνια είναι μεγαλύτερο 

από το τριπλάσιο του κέρδους που ο ίδιος πελάτης επιφέρει τον πρώτο 

χρόνο. Και όταν οι πελάτες αποχωρούν από την εταιρία, παίρνουν μαζί τους 

και όλες τις προοπτικές δημιουργίας αυξανόμενου κέρδους.

Έτος

□ πιστωτ. κάρτες

□ συνεργείο αυτοκ.

■ βιομηχ. διανομή

□ επαγγελμ. καθαρισμ.

Σχ. 2-5. Πόσο κέρδος αποφέρει ο μακροχρόνιος πελάτης
Πηγή: “Zero Defections: Quality comes to Services”, Frederick F. Reichheld & W. 
Earl Sasser, Harvard Business School Press, Sept.-Oct. 1990 (προσαρμογή).

Είναι προφανές ότι η απόκτηση ενός νέου πελάτη περιλαμβάνει κάποιο 

κόστος για διαφήμιση, προωθήσεις, κλπ. Για παράδειγμα, στις πιστωτικές 

κάρτες, οι εταιρίες ξοδεύουν κατά μέσο όρο $51 για την απόκτηση ενός νέου 

πελάτη και το άνοιγμα του λογαριασμού του. Επιπλέον, ο νέος πελάτης 

αρχικά χρησιμοποιεί την κάρτα αγορά προσφέροντας ένα χαμηλό κέρδος. Αν 

ο πελάτης παραμείνει και δεύτερη χρονιά, τα οικονομικά στοιχεία (όπως



φαίνεται και στο Σχ. 2-5) βελτιώνονται σημαντικά. Καθώς ο πελάτης συνηθίζει 

τη χρησιμοποίηση της κάρτας και είναι ευχαριστημένος από την υπηρεσία 

που του παρέχεται, την χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο. Αυτή η τάση 

διαπιστώνεται σε περισσότερες από 100 εταιρίες σε 24 διαφορετικούς 

κλάδους που αναλύθηκαν.

Πέρα από την αύξηση της κίνησης του πελάτη, οι Reichheld και Sasser 

(1990) αναφέρουν ότι η επιχείρηση ωφελείται και από τη μείωση των 

λειτουργικών εξόδων. Ο έλεγχος της πιστωτικής ιστορίας ενός πελάτη και η 

πρόσθεση του στη βάση δεδομένων της εταιρίας είναι δαπανηρή υπόθεση, 

αλλά αποτελεί διαδικασία που γίνεται μόνο μία φορά. Επίσης, όσο η 

επιχείρηση αποκτά εμπειρία με τους πελάτες της, μπορεί να τους 

εξυπηρετήσει πιο αποτελεσματικά.

Επιπλέον οι επιχειρήσεις με μακροχρόνιους πελάτες σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις μπορούν να χρεώσουν περισσότερο για τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες τους. Πολλοί πελάτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 

περισσότερο για να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο ή να επισκεφθούν ένα γιατρό 

που γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Η επιχείρηση που έχει αναπτύξει τόσο 

προσηλωμένους πελάτες είναι σε θέση -κάτω από ορισμένες συνθήκες- να 

χρεώνει ένα premium για την εμπιστοσύνη του πελάτη στην εταιρία.

Ένα ακόμη οικονομικό όφελος από τους προσηλωμένους πελάτες είναι 

η δωρεάν διαφήμιση που προσφέρουν. Οι προσηλωμένοι πελάτες μιλούν για 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης και τα συνιστούν στους 

γνωστούς τους. Μια κατασκευαστική εταιρία στις ΗΠΑ π.χ. διαπίστωσε ότι 

περισσότερο από το 60% των πελατών της προέρχεται από συστάσεις 

παλαιών πελατών της.
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Οι Reichheld και Sasser καταλήγουν ότι αυτές οι εξοικονομήσεις 

κόστους και τα επιπρόσθετα έσοδα που προέρχονται από τους 

προσηλωμένους πελάτες συνδυάζονται και παράγουν μια σταθερά 

αυξανόμενη ροή κερδών στη διάρκεια της σχέσης του πελάτη με την εταιρία 

(Σχ. 2-6). Αν και η σχετική σημασία του κάθε παράγοντα ποικίλει μεταξύ 

διαφορετικών κλάδων, το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι οι μακροχρόνιοι πελάτες 

επιφέρουν αυξανόμενα κέρδη. Για να εκτιμήσει η επιχείρηση την πραγματική 

αξία ενός πελάτη, πρέπει να λάβει υπόψη της όλους αυτούς τους παράγοντες.

□ Price premium

□ Συστάσεις

□ Μειωμένα λειτουργ. 
κόστη

■ Αυξανόμενες αγορές

□ Βασικό κέρδος

Σχ. 2-6. Αιτίες αυξανόμενης κερδοφορίας των πελατών με το χρόνο
Πηγή: “Zero Defections: Quality comes to Services”, Frederick F. Reichheld & W.
Earl Sasser, Ftarvard Business School Press, Sept.-Oct. 1990 (προσαρμογή).

Όταν μια επιχείρηση μειώνει το ρυθμό απώλειας των πελατών της 

(defection rate), η μέση σχέση με τον πελάτη διαρκεί περισσότερο και τα 

κέρδη αυξάνονται ραγδαία. Ένας τρόπος εκτίμησης του βαθμού 

ανταπόκρισης των κερδών στις αλλαγές του ρυθμού απώλειας των πελατών 

είναι ο σχεδιασμός της καμπύλης απώλειας πελατών (Σχ. 2-7). Ο πίνακας 

δείχνει ξεκάθαρα πώς μικρές αλλαγές στο ρυθμό απώλειας πελατών μιας 

επιχείρησης μπορούν να επιφέρουν πολύ μεγάλες αλλαγές στα κέρδη. Στο
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Σχ. 2-7. Καμπύλη απώλειας πελατών για εταιρία πιστωτικών καρτών.
Πηγή: “Zero Defections: Quality comes to Services”, Frederick F. Reichheld & W. 
Earl Sasser, Harvard Business School Press, Sept.-Oct. 1990.

σχήμα φαίνεται ττ.χ. ότι όταν η εταιρία των πιστωτικών καρτών μειώνει το 

ρυθμό απώλειας των πελατών της από 20% σε 10%, η μέση διάρκεια της 

σχέσης με έναν πελάτη αυξάνεται από 5 σε 10 χρόνια και η αξία του πελάτη 

υπερδιπλασιάζεται - αυξανόμενη από $134 σε $300. Όταν ο ρυθμός 

απώλειας πελατών μειωθεί άλλο ένα 5%, η μέση διάρκεια της σχέσης με έναν 

πελάτη διπλασιάζεται ξανά και τα κέρδη αυξάνονται κατά 75% (από $300 σε 

$525). Όπως αναφέρθηκε, ο κανόνας ότι τα κέρδη αυξάνονται καθώς οι 

ρυθμοί απώλειας των πελατών μειώνονται, ισχύει σε όλους τους κλάδους, με 

διαφορετικά ωστόσο ποσοστά. Από έρευνα των Reichheld και Sasser (1990) 

διαπιστώθηκε ότι μειώνοντας τις απώλειες κατά 5%, τα κέρδη αυξάνονται 

κατά 85% στον τραπεζικό κλάδο, κατά 50% σε ένα ασφαλιστικό γραφείο και 

κατά 30% σε μια αλυσίδα συνεργείων αυτοκινήτων 30% (Σχ. 2-8).
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Σχ. 2-8. Αύξηση κερδών από μείωση της απώλειας πελατών κατά 5%.
Πηγή: “Zero Defections: Quality comes to Services”, Frederick F. Reichheld & W. 
Earl Sasser, Flarvard Business School Press, Sept.-Oct. 1990.

Αν και τις περισσότερες φορές το κέρδος αναφέρεται ως κύριος στόχος 

κάθε επιχειρηματικής μονάδας, πραγματικός πυρήνας κάθε επιτυχημένης 

επιχείρησης είναι η δημιουργία αξίας για τον πελάτη. Αυτή με τη σειρά της 

δημιουργεί προσηλωμένους πελάτες και οι προσηλωμένοι πελάτες 

αποφέρουν ανάπτυξη και κέρδη για την εταιρία.

Ο Reichheld (1996) προτείνει το παρακάτω μοντέλο που εξηγεί πως η 

προσήλωση στη μάρκα προκαλεί μια σειρά από οικονομικά αποτελέσματα 

που επηρεάζουν όλη την επιχειρηματική μονάδα:

1. Η δημιουργία ανώτερης αξίας για τον πελάτη από την πλευρά της 

επιχείρησης προσελκύει στην επιχείρηση τους καλύτερους πελάτες με
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αποτέλεσμα να αυξάνονται τα έσοδα και το μερίδιο αγοράς της 

εταιρίας. Μια ισχυρή πρόταση αξίας δίνει στην εταιρία το περιθώριο να 

είναι πιο επιλεκτική όσον αφορά τους νέους της πελάτες, κάτι που 

περαιτέρω υποκινεί διατηρήσιμη ανάπτυξη.

2. Η διατηρήσιμη ανάπτυξη επιτρέπει στην επιχείρηση να προσφέρει 

τέτοιες αποδοχές και δυνατότητες καριέρας που να προσελκύουν και 

να κρατούν τους καλύτερους εργαζόμενους. Η διαρκής προσφορά 

ανώτερης αξίας στους πελάτες αυξάνει την αφοσίωση των 

εργαζομένων, καθώς το προσωπικό της εταιρίας αισθάνεται 

υπερηφάνεια και ικανοποίηση για την εργασία του. Τέλος, καθώς οι 

μακροχρόνιοι εργαζόμενοι γνωρίζουν καλύτερα τους μακροχρόνιους 

πελάτες της εταιρίας, μαθαίνουν να προσφέρουν ακόμη περισσότερη 

αξία, που περαιτέρω ενισχύει την προσήλωση τόσο των πελατών όσο 

και των εργαζομένων.

3. Οι υποκινημένοι μακροχρόνιοι εργαζόμενοι επιτυγχάνουν μείωση του 

κόστους και βελτίωση της ποιότητας που με τη σειρά τους δημιουργούν 

περισσότερη αξία για τον πελάτη και αυξημένη παραγωγικότητα. Η 

επιχείρηση είναι έτσι σε θέση να χρησιμοποιήσει αυτό το πλεόνασμα 

παραγωγικότητας για να χρηματοδοτήσει αυξημένες χρηματικές 

απολαβές και καλύτερη εκπαίδευση για τους υπαλλήλους της, στοιχεία 

που και πάλι ενισχύουν την παραγωγικότητα και την αφοσίωση των 

εργαζομένων.

4. Η γεωμετρικά αυξανόμενη παραγωγικότητα δημιουργεί τέτοιο 

πλεονέκτημα κόστους που πολύ δύσκολα οι ανταγωνιστές μπορούν να 

αντιμετωπίσουν. Το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κόστους
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(παράλληλα με το γεγονός ότι οι προσηλωμένοι πελάτες δημιουργούν 

ένα συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο αγοράς) αποφέρει ανάπτυξη και 

κέρδη ικανά να προσελκύσουν και να διατηρήσουν προσηλωμένους 

επενδυτές.

5. Οι προσηλωμένοι επενδυτές σταθεροποιούν το σύστημα, μειώνουν το 

κόστος κεφαλαίου και επιτρέπουν τα πλεονάζοντα διαθέσιμα να 

εισρεύσουν πίσω στην επιχείρηση για να χρηματοδοτήσουν 

επενδύσεις για τους πελάτες και τους εργαζόμενους, οι οποίες με τη 

σειρά τους αυξάνουν τη δυνατότητα της εταιρίας να δημιουργεί νέα και 

ακόμη μεγαλύτερη αξία για όλα τα μέλη του συστήματος.

Όπως τονίζει ο Reichheld (1996), τα κέρδη δεν αποτελούν τον πυρήνα του 

μοντέλου. Όλο το σύστημα στηρίζεται στην αυξανόμενη αξία της επιχείρησης 

που προέρχεται από τη δημιουργία ανώτερης αξίας για τον πελάτη, τους 

εργαζόμενους και τους επενδυτές και καταλήγει στην επίτευξη σημαντικών 

οικονομικών αποτελεσμάτων.

2.9. Ο εντοπισμός του “κατάλληλου” πελάτη

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν οι επιχειρήσεις είναι να 

προσπαθούν να κερδίσουν κάθε πελάτη. Όμως δεν έχει κάθε πελάτης την ίδια 

αξία για την επιχείρηση. Κάθε φορά που η επιχείρηση συναλλάσσεται με έναν 

πελάτη, πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει την αξία του, δηλ. πόσα 

χρήματα είναι πιθανό ο πελάτης αυτός να ξοδέψει στην εταιρία στο μέλλον. 

Ένας προσηλωμένος πελάτης μιας αυτοκινητοβιομηχανίας π.χ. έχει αξία 

$332.000 (σύμφωνα με υπολογισμό του Carl Sewell, εμπορικού 

αντιπροσώπου της General Motors), ποσό που πρέπει να λαμβάνει υπόψη
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του κάθε υπάλληλος της εταιρίας που συναλλάσσεται μαζί του. Παρόμοια, 

ένας τακτικός πελάτης της εταιρίας Domino’s Pizza (σύμφωνα με υπολογισμό 

του Phil Bressles, συνιδιοκτήτη πέντε καταστημάτων Domino στη Maryland) 

αναμένεται να ξοδέψει περισσότερα από $5.000 μέσα σε 10 χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Reichheld (1993), δεν είναι όλοι οι πελάτες 

ίσοι. Οι εταιρίες πρέπει να στοχεύουν τους “κατάλληλους” πελάτες. Και 

κατάλληλοι πελάτες δεν είναι απαραιτήτους αυτοί που μπορούν να 

προσεγγιστούν πιο εύκολα ή αυτοί που είναι περισσότερο κερδοφόροι 

βραχυπρόθεσμα, αλλά αυτοί που είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν 

μακροχρόνιες σχέσεις με την εταιρία.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γιατί κάποιοι πελάτες δεν μένουν ποτέ 

προσηλωμένοι σε μια εταιρία, ανεξαρτήτως της αξίας που λαμβάνουν. Η 

πρόκληση για την επιχείρηση είναι να αποφύγει όσο είναι δυνατόν αυτούς 

τους πελάτες και να προτιμήσει αυτούς των οποίων η προσήλωση είναι 

δυνατόν να αναπτυχθεί.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά και ιστορικό προηγούμενων αγορών 

δίνουν ενδείξεις για την έμφυτη προσήλωση κάθε καταναλωτή. Όπως 

αναφέρει ο Reichheld (1993), άτομα που αγοράζουν μετά από σύσταση 

γνωστών τους τείνουν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσήλωση από άτομα 

που αγοράζουν εξαιτίας μιας διαφήμισης. Επίσης αυτοί που αγοράζουν στις 

κανονικές τιμές είναι πιο προσηλωμένοι από αυτούς που αγοράζουν σε 

περιόδους προσφορών. Ακόμη οι μεσήλικες και οι αγροτικοί πληθυσμοί 

τείνουν να έχουν μεγαλύτερη προσήλωση σε συγκεκριμένες μάρκες 

προϊόντων.
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Ο εντοπισμός των προσηλωμένων πελατών απαιτεί από την πλευρά 

της επιχείρησης τον προσδιορισμό εκείνης της ομάδας των πελατών της στην 

οποία μπορεί να προσφέρει ανώτερη αξία. Σύμφωνα με τον Reichheld (1993), 

αν αυτή η ανάλυση γίνει σωστά, το τμήμα των καταναλωτών που θα 

επιλεχθεί θα διακρίνεται από σχετική ομοιογένεια, κάτι που διευκολύνει την 

εξυπηρέτηση του. Ειδικές προωθητικές ενέργειες και άλλες στρατηγικές 

τιμολόγησης που αποσκοπούν στην προσέλκυση νέων πελατών μπορούν να 

έχουν τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και αυτό γιατί 

προσελκύουν ακριβώς την ομάδα των πελατών που οι επιχειρήσεις θέλουν 

να αποφύγουν: αυτούς που επιλέγουν με κύριο κριτήριο την τιμή, έχουν πολύ 

χαμηλά ποσοστά προσήλωσης και είναι οι πιο πιθανοί να αποχωρήσουν 

σύντομα από την εταιρία.

Ο Sir Colin Marshall (CEO της British Airways) σε συνέντευξη του το 
1995 στον Steven Prokesch δήλωσε: ”... πρώτο μέλημα της εταιρίας είναι ο 
προσδιορισμός και η προσέλκυση εκείνων των πελατών που θα εκτιμήσουν 
περισσότερο τις προσφερόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης και στη συνέχεια η 
διατήρηση τους ως πελάτες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το 
35% των πελατών της εταιρίας ευθύνεται για το 60% των πωλήσεων της εταιρίας. 
Χρησιμοποιώντας τεχνικές μάρκετινγκ, συγκεντρώσαμε το μεγαλύτερο μέρος των 
ενεργειών μας στη διατήρηση αυτών των πελατών και στην αύξηση των εργασιών μας
μαζί τους.....Αρχικά εκτενώς και συνεχώς μελετάμε την αγορά για να εντοπίσουμε τα
τμήματα που προσφέρουν την πιθανότητα δημιουργίας ενός υψηλότερου περιθωρίου 
κέρδους - τμήματα όπως γυναίκες επιχειρηματίες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, και 
σύμβουλοι - και να αναγνωρίσουμε αυτά τα άτομα ανάμεσα στους πελάτες μας. Στη 
συνέχεια κατασκευάζουμε εκτενείς περιγραφές του lifestyle του κάθε πελάτη, τις 
οποίες χρησιμοποιούμε για να αυξήσουμε τις πωλήσεις των εισιτηρίων μας και για να 
πουλήσουμε και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Πέρα από τον εντοπισμό του πόσο 
πρόσφατα και πόσο συχνά αυτοί οι πελάτες ταξιδεύουν μαζί μας για εργασία και για 
ευχαρίστηση, προσδιορίζουμε τη γενικότερη αγοραστική τους συμπεριφορά, την 
ικανότητα τους να επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις άλλων ανθρώπων και τις 
ανάγκες αξίας τους. Αλλά η αναγνώριση τέτοιων πελατών είναι ο μισός αγώνας. Το 
να μάθουμε από αυτούς ώστε να σχεδιάσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που 
θα έχουν υψηλή αξία για αυτούς στο μέλλον είναι ο άλλος μισός. Και εκεί είναι που 
νομίζω ότι υπερέχουμε....”



2.10. Διαχείριση της απώλειας πελατών

Ωστόσο, όσα μέτρα και αν λάβουν οι επιχειρήσεις για τη διατήρηση και 

αύξηση της προσήλωσης των πελατών τους σε αυτήν, είναι αναπόφευκτο 

ορισμένοι πελάτες να αποχωρήσουν. Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση 

είναι η επιχείρηση να είναι σε θέση να εντοπίζει τους πελάτες που φεύγουν 

και στη συνέχεια να αναλύει τις πληροφορίες που παίρνει και να κάνει τις 

απαραίτητες διορθώσεις.

Όπως τονίζουν οι Reichheld και Sasser (1990), η ελαχιστοποίηση των 

απωλειών όσον αφορά στις αποχωρήσεις πελατών απαιτεί μηχανισμούς για 

τον εντοπισμό των πελατών που έχουν τερματίσει τη σχέση τους με την 

εταιρία ή είναι έτοιμοι να την τερματίσουν. Αν και η συγκέντρωση αυτών των 

στοιχείων σχεδόν πάντα απαιτεί την ύπαρξη κάποιου πληροφοριακού 

συστήματος, σπάνια απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.

Το πιο σημαντικό είναι η επιχείρηση να συγκεντρώνει συστηματικά 

πληροφορίες για τους πελάτες της. Μερικές επιχειρήσεις, όπως οι εταιρίες 

κινητής τηλεφωνίας, οι ασφαλιστικές ή οι τράπεζες, έχουν στις βάσεις 

δεδομένων τους μια πληθώρα πληροφοριών (π.χ. ονόματα και διευθύνσεις, 

ιστορικά αγορών, τηλεφωνικά νούμερα). Για αυτές τις επιχειρήσεις ο 

εντοπισμός των απωλειών πελατών είναι σχετικά εύκολη υπόθεση. Απαιτείται 

απλώς οργάνωση των δεδομένων.

Οι Reichheld και Sasser (1990) τονίζουν ότι για κάποιες άλλες 

επιχειρήσεις ο εντοπισμός των πελατών που αλλάζουν εταιρία αποτελεί πολύ 

δυσκολότερη υπόθεση, καθώς οι πελάτες είναι ανώνυμοι και απρόσωποι 

απέναντι στη διοίκηση. Επιχειρήσεις π.χ. λιανικών πωλήσεων πρέπει να 

βρουν δημιουργικούς τρόπους για να γνωρίσουν τους πελάτες τους. Έτσι



πολλά καταστήματα προσφέρουν κάρτες μέλους, οι οποίες πέρα από το να 

προσφέρουν στον πελάτη ειδικές εκπτώσεις και προσφορές, βοηθούν 

παράλληλα την επιχείρηση να συγκεντρώνει λεπτομερείς πληροφορίες για τις 

αγοραστικές συνήθειες του πελάτη, τη συχνότητα των αγορών του, το μέσο 

ποσό που δαπανά ανά επίσκεψη, κλπ.

Ένας λόγος για τον εντοπισμό των πελατών που φεύγουν είναι για να 

προσπαθήσει η επιχείρηση να τους κερδίσει πίσω. Για παράδειγμα, η MBNA 

America έχει ειδική ομάδα αποτελούμενη από τους καλύτερους telemarketers 

της εταιρίας που προσπαθεί να αποτρέψει τους πελάτες που επιθυμούν να 

κλείσουν τον λογαριασμό τους με την εταιρία. Το ποσοστό επιτυχίας για τη 

συγκεκριμένη εταιρία ανέρχεται στο 50%.

Αλλά, όπως αναφέρουν και οι Reichheld και Sasser (1996), ο κύριος 

λόγος για τον εντοπισμό των αποχωρούντων πελατών είναι η πληροφόρηση 

που προσφέρουν. Η επιχείρηση μπορεί να μάθει από τους αποχωρούντες 

γιατί έφυγαν από την επιχείρηση και να χρησιμοποιήσει αυτές τις 

πληροφορίες για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της και να αποτρέψει μελλοντικές 

αποχωρήσεις.

Βέβαια και εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι δεν αποτελεί στόχο της 

εταιρίας να διατηρεί αιωνίως όλους τους πελάτες της. Μερικοί πελάτες είναι 

πιθανό να απαιτούν τέτοιες επενδύσεις από την πλευρά της εταιρίας που να 

είναι ασύμφορο οικονομικά για την επιχείρηση να τους κρατήσει. Άλλοι τύποι 

πελατών δεν παραμένουν αρκετό χρόνο στην επιχείρηση ώστε να γίνουν 

επικερδείς. Η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει τους πελάτες 

που επιθυμεί να διατηρήσει και να αναζητά τους τρόπους με τους οποίους 

μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη αξία για αυτούς.



2.11. Continuous Relationship Marketing

Ένα χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια διατήρησης και ενδυνάμωσης 

της προσήλωσης σε μια μάρκα είναι το Continuous Relationship Marketing 

(Μάρκετινγκ Συνεχιζόμενων Σχέσεων). To CRM είναι μια προσέγγιση του 

μάρκετινγκ κατά την οποία η επιχείρηση επιδιώκει τη δημιουργία στενών 

σχέσεων με τους τωρινούς και υποψήφιους πελάτες προκειμένου να τους 

ενθαρρύνει να αποδώσουν στην εταιρία μεγάλη αξία (Child et al.). Για να 

επιτύχει τον στόχο της η επιχείρηση πρέπει να αναπτύσσει και συνεχώς να 

ανανεώνει μια βαθιά κατανόηση των τωρινών και μελλοντικών αναγκών κάθε 

πελάτη, καθώς και να προσαρμόζει τις επιλογές και την επικοινωνία της 

πρότασης της αξίας της στις ανάγκες του καταναλωτή όσο πιο αποδοτικά και 

οικονομικά είναι δυνατό.

Οι Child et al. (1997) προτείνουν μια σειρά από ενέργειες που 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του συχνού φαινομένου εταιρίες να 

προσφέρουν εκπτώσεις και δώρα σε καταναλωτές που επιδεικνύουν 

προσήλωση σε μια μάρκα και εντούτοις να αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν 

τις πληροφορίες που κερδίζουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

προσηλωμένων πελατών τους. Τα προτεινόμενα μέτρα είναι τα εξής:

- Χρήση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών, ειδικά σε καίριους τομείς που μπορούν να 

ενδυναμώσουν την προσήλωση με την πάροδο του χρόνου. Οι 

συγκεντρωθείσες πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη 

τμηματοποίηση των πελατών της εταιρίας, που μπορεί να οδηγήσει 

ακόμη και σε επαναπροσδιορισμό της αγοράς-στόχου. Για παράδειγμα, 

η GEICO (ασφαλιστική εταιρία στις ΗΠΑ) χρησιμοποιεί άμεσες τεχνικές



μάρκετινγκ για να προσεγγίσει τους μοτοσικλετιστές με χαμηλό 

ποσοστό κινδύνου.

Εστίαση στους παράγοντες που δημιουργούν αξία στο συγκεκριμένο 

κλάδο. Κάθε βιομηχανία έχει δύο ή τρεις καθοριστικούς παράγοντες 

που προσδιορίζουν την αξία του πελάτη. To CRM βρίσκει τη χρυσή 

ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες δημιουργώντας το 

μεγαλύτερο κέρδος για την εταιρία. Σε πολλές περιπτώσεις σημαντικές 

προσφορές ή χαμηλές τιμές που προσελκύουν μεγάλο αριθμό νέων 

πελατών δεν είναι πάντα κερδοφόρες για την επιχείρηση. Για 

παράδειγμα, μια τράπεζα έχει μεγαλύτερο όφελος από μεγαλύτερη 

χρήση της πιστωτικής κάρτας ενός πελάτη της παρά από την 

απόκτηση ενός νέου πελάτη. Επίσης οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας - 

λόγω επιδότησης των συσκευών- έχουν συχνά μεγαλύτερο όφελος 

από έναν παλιό πελάτη τους που ανανεώνει τη συνδρομή του παρά 

από ένα νέο.

Η σύνθεση των διαφόρων παραγόντων που δημιουργούν αξία βοηθάει 

στην εκτίμηση της αξίας που έχει για την επιχείρηση ο προσηλωμένος 

«μια ζωή» στα προϊόντα της πελάτης (customer lifetime value). To CLV 

εκτιμάει την αξία που μπορεί να έχει ένας πελάτης για την εταιρία σε 

έναν εκτενή ορίζοντα χρόνου συνυπολογίζοντας πέρα από το μέγεθος 

των αγορών που πραγματοποιεί ο πελάτης ή τη συχνότητα των 

αγορών του και παράγοντες όπως τη διαφήμιση που κάνει στην 

επιχείρηση ή τον τρόπο πληρωμής του. Όπως είναι επόμενο, το CRM 

είναι πιο αποτελεσματικό όταν δημιουργεί σχέσεις με τους πελάτες που
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διακρίνονται από υψηλή συνολική αξία για την επιχείρηση κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους.

Δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες, όχι απλά βάσεων δεδομένων. Η 

δημιουργία μιας πλήρους βάσης δεδομένων με το πελατολόγιο της 

εταιρίας και με επαρκείς πληροφορίες για τον κάθε πελάτη δεν έχει 

όφελος αν δεν χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με 

τους πελάτες.

Δυνατότητα για διαφορετική εξυπηρέτηση ή συμπεριφορά προς τους 

πελάτες. Είναι θεμιτό οι εταιρίες να δημιουργούν διαδικασίες μέσα από 

τις οποίες οι προσηλωμένοι πελάτες της ή αυτοί που αποφέρουν 

μεγαλύτερα κέρδη στην εταιρία να τυγχάνουν προνομιακής 

εξυπηρέτησης ή διαφορετικής συμπεριφοράς από τους υπόλοιπους 

πελάτες της εταιρίας. Έτσι οι αεροπορικές εταιρίες δημιουργούν 

πολυεπίπεδα συστήματα συχνών ταξιδιωτών προσφέροντας 

προτεραιότητα στις κρατήσεις στους αφοσιωμένους πελάτες της κλπ, 

ενώ οι εταιρίες πιστωτικών καρτών αντιμετωπίζουν με διαφορετικές 

διαδικασίες τους πελάτες τους που καθυστέρησαν στην πληρωμή τους 

ανάλογα με το εάν έχουν ταξινομηθεί ως καλοπληρωτές ή όχι. 

Διαφοροποίηση της εταιρίας μέσω των δεξιοτήτων των υπαλλήλων της, 

όχι μέσω του κεφαλαίου της. To CRM θεωρεί ότι διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δημιουργείται μέσω των δεξιοτήτων που 

διαθέτει μια εταιρία, π.χ. την κατανόηση της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς των πελατών της μέσω της ανάλυσης στοιχείων, την 

ανεύρεση νέων τρόπων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 

της και κυρίως τη δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες. Ανταγωνιστικό



πλεονέκτημα που προκύπτει από το κεφάλαιο της εταιρίας είναι εύκολο 

να αντιγράφει από τους ανταγωνιστές και δεν βοηθάει στη 

διαφοροποίηση της εταιρίας μακροχρόνια.



3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1. Σκοπός έρευνας

Τα τσιγάρα αποτελούν μια προϊοντική κατηγορία με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον όσον αφορά την προσήλωση των καταναλωτών στη μάρκα. Αν 

και προϊόν με χαμηλό βαθμό ανάμιξης του καταναλωτή στην αγοραστική του 

διαδικασία και περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων διακρίνεται από το 

μεγαλύτερο ποσοστό προσήλωσης στη μάρκα (71%), σύμφωνα με έρευνα 

της Dow Jones & Co Inc. το 1989. Ειδικά η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε 

κατανάλωση τσιγάρων ανά άτομο παγκοσμίως (με 139 πακέτα ανά άτομο 

ετησίως).

Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η μέτρηση του βαθμού 

προσήλωσης στη μάρκα των Ελλήνων καπνιστών. Γενικότερα, τα ερωτήματα 

στα οποία θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις μέσω της έρευνας είναι τα 

εξής:

• Ποιος είναι ο βαθμός προσήλωσης στη μάρκα των Ελλήνων καπνιστών;

• Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι αλλαγής μάρκας τσιγάρων;

• Ποιοι είναι οι λόγοι που ορισμένοι καπνιστές δεν χαρακτηρίζονται από 

προσήλωση προς καμία μάρκα;

• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν υπέρ της δοκιμής μιας μάρκας τσιγάρων;

• Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των καπνιστών από τη μάρκα τους;

• Ποια η επίδραση έλλειψης της μάρκας των καταναλωτών σε συγκεκριμένο 

σημείο πώλησης;

• Ποιο είναι το price premium που συνδέουν οι καταναλωτές με τη μάρκα 

τους;
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• Πόσο αφοσιωμένοι είναι γενικότερα οι καταναλωτές στη μάρκα τσιγάρων 

που καπνίζουν;

• Ποια είναι η σχέση της διαφήμισης με την επιλογή της μάρκας τσιγάρων;

• Υπάρχει σχέση αναγνωρισιμότητας μιας μάρκας τσιγάρων και 

πιθανότητας δοκιμής της;

• Υπάρχει σχέση βαθμού χρήσης του προϊόντος και βαθμού προσήλωσης 

στη μάρκα;

• Υπάρχει σχέση δημογραφικών χαρακτηριστικών και βαθμού προσήλωσης 

στη μάρκα;

Πολλά από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα προσπαθήσουμε 

να τα συγκρίνουμε με ανάλογα αποτελέσματα ξένων ερευνών για τα τσιγάρα ή 

αποτελέσματα ερευνών για άλλες προϊοντικές κατηγορίες. Τονίζουμε ότι μας 

ενδιαφέρουν τα τσιγάρα γενικότερα ως προϊοντική κατηγορία και όχι 

συγκεκριμένες μάρκες.

3.2. Σχέδιο έρευνας

Η έρευνα που διεξήχθη ανήκει στην κατηγορία των περιγραφικών 

(descriptive research), καθώς το πρόβλημα και οι στόχοι της έρευνας έχουν 

ορισθεί ξεκάθαρα και υπάρχει ανάγκη για περιληπτικές μετρήσεις 

προκειμένου να απαντηθούν οι ερωτήσεις της έρευνας. Άλλωστε ανάλογες 

έρευνες έχουν διεξαχθεί για παρόμοια προϊόντα και εδώ γίνεται προσπάθεια 

διαπίστωσης αν τα αποτελέσματα εφαρμόζονται είτε στα ελληνικά δεδομένα 

είτε στην προϊοντική κατηγορία των τσιγάρων.

Στα πλαίσια της έρευνας έγινε χρήση διατμηματικού σχεδίου (cross- 

sectional analysis), αφού μετράμε μία φορά μόνο το δείγμα στοιχείων και
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παίρνουμε την στιγμιαία εικόνα των μεταβλητών ενδιαφέροντος, σε ένα 

χρονικό σημείο (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001). Για την μέτρηση των στάσεων 

γίνεται χρήση της μεθόδου μέσω αυτοαναφορών (self reports).

3.3. Σχέδιο δειγματοληψίας

Πληθυσμός για τις ανάγκες της έρευνας αποτελούν όλοι οι Έλληνες 

καπνιστές τσιγάρων. Πιο συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει η καταναλωτική 

συμπεριφορά όλων των Ελλήνων που καπνίζουν τσιγάρα (σε μικρότερο 

βαθμό) συστηματικά ή περιστασιακά. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων και 

στα πλαίσια της έρευνας ο πληθυσμός αυτός θα διακριθεί σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: αυτούς που επιδεικνύουν συμπεριφορά προσήλωσης σε κάποια 

μάρκα (μέσω της συστηματικής αγοράς της ίδιας μάρκας) και αυτούς που δεν 

είναι προσηλωμένοι σε καμία μάρκα τσιγάρων.

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα είναι μη πιθανότητας 

(nonprobability sample), καθώς τα υποκείμενα που συμμετείχαν στην έρευνα 

και αποτέλεσαν το δείγμα προέκυψαν με υποκειμενική (subjective) επιλογή 

και η πιθανότητα κάθε υποκειμένου να συμπεριληφθεί στην έρευνα είναι 

άγνωστη. Κύριο κριτήριο για την επιλογή των υποκειμένων ήταν η 

προσπάθεια δημιουργίας ενός δείγματος με σύνθεση ανάλογη του 

πληθυσμού όσον αφορά στις διαστάσεις της ηλικίας και του φύλου (quota 

sample). Για την εξαγωγή αυτών των ποσοστιαίων συνθέσεων 

χρησιμοποιήθηκαν έρευνες που έγιναν για το κάπνισμα στην Ελλάδα. Το 

μέγεθος του δείγματος καθορίστηκε σειριακά (sequential). Οικονομικοί και 

χρονικοί περιορισμοί επέβαλαν την παράλληλη συλλογή και επεξεργασία των



στοιχείων μέχρις ότου τα αποτελέσματα που προέκυπταν να είναι 

αξιοποιήσιμα.

Το δείγμα -όπως προέκυψε- αποτελείτο τελικά από 97 άτομα ηλικίας 

άνω των δέκα πέντε ετών. Το 66% του δείγματος ήταν άντρες και το 34% 

γυναίκες. Η πλειοψηφία των υποκειμένων ανήκει στην κατηγορία 25-45 ετών, 

καθώς σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία ανήκουν και οι περισσότεροι Έλληνες 

καπνιστές.

3.4. Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Παραδοσιακά η προσήλωση στη μάρκα ή η αλλαγή μάρκας αποτελούν 

μορφές συμπεριφοράς που διαπιστώνονται και μετρώνται με την παρατήρηση 

(observation) και συγκεκριμένα μέσω longitudinal analysis με τη μέθοδο των 

true panels. Από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις των ίδιων μεταβλητών 

δημιουργούνται μήτρες αλλαγής μαρκών (turnover tables ή brand-switching 

matrixes), που δείχνουν την προσήλωση ενός καταναλωτή σε μια 

συγκεκριμένη μάρκα και την πιθανότητα αλλαγής μάρκας. Ωστόσο αυτή η 

μέθοδος διαπιστώνει μόνο συμπεριφορές και δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσει 

κίνητρα ή εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική 

συμπεριφορά των υποκειμένων.

Για αυτό κυρίως το λόγο κρίθηκε σκόπιμο τα πρωτογενή στοιχεία να 

συγκεντρωθούν με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Σε αυτή την επιλογή 

βοηθά ιδιαίτερα η φύση του ερευνούμενου προϊόντος. Κατά κανόνα ο 

αγοραστής είναι και ο χρήστης του προϊόντος, αλλά ακόμα και στις 

περιπτώσεις που η αγορά γίνεται από κάποιο τρίτο πρόσωπο είναι 

προγραμματισμένη όσον αφορά την επιλογή της μάρκας. Επιπλέον αν και το
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προϊόν κρίνεται χαμηλής ανάμιξης κυρίως λόγω της συχνά 

επαναλαμβανόμενης αγοράς του, χρησιμοποιείται σε εμφανείς περιστάσεις 

χρήσης και είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη ζωή του μέσου καπνιστή, οπότε 

και είναι πολύ ευκολότερη για τον ερωτώμενο η παροχή πληροφοριών για τη 

χρήση μιας μάρκας τσιγάρων από ότι είναι για τα περισσότερα προϊόντα 

χαμηλής ανάμιξης (π.χ. απορρυπαντικά).

Η προσωπική συνέντευξη θεωρήθηκε ως η κατάλληλη μορφή 

διαχείρισης του ερωτηματολογίου και αποτέλεσε και την κύρια μέθοδο 

συλλογής των στοιχείων. Λόγω όμως της απλής μορφής του 

ερωτηματολογίου και του εύκολα αντιληπτού θέματος της έρευνας και για 

εξοικονόμηση χρόνου, ένας μικρός αριθμός ερωτηματολογίων απαντήθηκαν 

τηλεφωνικά (6%) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (3%). Από ανάλυση των 

αποτελεσμάτων δεν προέκυψε διαφορά στις απαντήσεις ανάλογα με την 

μορφή της επικοινωνίας.

Καθώς η έρευνα έχει σκοπό τη μελέτη της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς των καπνιστών εν γένει και όχι των καπνιστών μιας 

συγκεκριμένης μάρκας τσιγάρων, θεωρήθηκε ότι δεν είναι δυνατός ο 

επηρεασμός των ερωτώμενων. Έτσι δεν κρίθηκε σκόπιμη η απόκρυψη του 

σκοπού της έρευνας από τους ερωτώμενους. Ο στόχος της έρευνας 

αποκαλύπτεται στην εισαγωγή του ερωτηματολογίου, όπου προσδιορίζεται ότι 

μας ενδιαφέρουν οι λόγοι αλλαγής μάρκας ή οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την επιλογή κάποιας μάρκας και όχι συγκεκριμένες μάρκες.

Παράλληλα με το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν πολλά 

δευτερογενή στοιχεία που βοήθησαν τόσο στη δημιουργία του 

ερωτηματολογίου όσο και στην καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων



που προέκυψαν από αυτό. Χαρακτηριστικά, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των Ελλήνων καπνιστών που προέκυψαν από άλλη έρευνα ήταν απαραίτητα 

για την επιλογή του δείγματος.

3.5. Ερευνητικό εργαλείο και προέλεγχος

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα (έκθεμα 1) 

είναι αυστηρά δομημένο και αποτελείται κυρίως από ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και μία ερώτηση ανοιχτής απόκρισης (open-ended response). Για τη 

μέτρηση της ικανοποίησης των καταναλωτών από τη μάρκα τους 

χρησιμοποιήθηκε πεντάβαθμη κλίμακα Likert. Στο τέλος του 

ερωτηματολογίου ζητούνται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των

ερωτώμενων. Δεν γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των ψυχογραφικών 

χαρακτηριστικών των ερωτώμενων, καθώς αυτά θα μας ενδιέφεραν 

περισσότερο αν η έρευνα αφορούσε συγκεκριμένες μάρκες τσιγάρων.

Συγκεκριμένα η 1η ερώτηση έχει σκοπό να μετρήσει το βαθμό χρήσης 

του προϊόντος και να κατατάξει τους ερωτώμενους σε βαρείς και ελαφρείς 

χρήστες. Η 2η ερώτηση αποτελεί ουσιαστικά ερώτηση φίλτρου και ταξινομεί 

τους ερωτώμενους σε προσηλωμένους (έστω πλασματικά) σε μάρκα 

καπνιστές και σε μη προσηλωμένους. Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεί και 

branch question, καθώς οι μη προσηλωμένοι ερωτώμενοι παραπέμπονται σε 

επόμενες ερωτήσεις.

Οι απαντήσεις της 3ης ερώτησης μας ενδιαφέρουν κυρίως για την 

ταξινόμηση των ερωτώμενων σε καπνιστές διαφορετικών ευρειών κατηγοριών 

τσιγάρων (ελληνικά, εισαγόμενα, ελαφριά ή μη) και όχι για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για το βαθμό προσήλωσης σε συγκεκριμένες μάρκες,



καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος. Ο 

λόγος που δεν δόθηκαν στους ερωτώμενους πιθανές κατηγορίες τσιγάρων σε 

ερώτηση πολλαπλής επιλογής ήταν η αδυναμία ορισμένων ερωτώμενων - 

κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας- να κατηγοριοποιήσουν τη μάρκα των τσιγάρων 

τους με βάση κάποια χαρακτηριστικά της.

Η 4η ερώτηση βοηθάει στη μέτρηση του χρονικού διαστήματος 

προσήλωσης στη μάρκα, ενώ η 5η επιχειρεί να εντοπίσει τους κύριους λόγους 

αλλαγής μάρκας ανάμεσα στα άτομα που σήμερα επιδεικνύουν συμπεριφορά 

προσήλωσης. Τα χαρακτηριστικά των τσιγάρων που χρησιμοποιούνται στην 

ερώτηση και αποτελούν πιθανούς λόγους αλλαγής μάρκας προέκυψαν από 

focus group, τα μέλη του οποίου κλήθηκαν να επιλέξουν τους παράγοντες 

που θεωρούν πιο σημαντικούς στην επιλογή τσιγάρου από μία λίστα 

παραγόντων ξένης έρευνας (έκθεμα 2).

Η 6η ερώτηση εντοπίζει παράγοντες που επιδρούν στη δοκιμή μιας 

νέας (από άποψη εμπειρίας χρήσης) μάρκας, ενώ η 7η ερώτηση μετράει το 

βαθμό ικανοποίησης των προσηλωμένων καπνιστών από τη μάρκα τσιγάρων 

τους. Η 8η ερώτηση προσδιορίζει τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση 

έλλειψης της μάρκας σε κάποιο σημείο πώλησης και η 9η μετράει το price 

premium της μάρκας των προσηλωμένων καταναλωτών. Η ερώτηση 10 

μετράει την αφοσίωση του καταναλωτή στη μάρκα του (μέσω της εκδήλωσης 

της σύστασης της στον κοινωνικό περίγυρο), ενώ η 11η προσπαθεί να 

εντοπίσει μια αρχική σχέση διαφήμισης και επιλογής μάρκας.

Οι ερωτήσεις 12 και 13 απευθύνονται στους καπνιστές που δεν 

καπνίζουν συστηματικά την ίδια μάρκα. Η 12η ερευνά τους λόγους μη
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προσηλωμένης συμπεριφοράς και η 13η επιχειρεί να εντοπίσει τους 

παράγοντες που επιδρούν στη δοκιμή μιας νέας μάρκας.

Οι υπόλοιπες ερωτήσεις απευθύνονται σε προσηλωμένους και μη 

καπνιστές. Η 14η ερώτηση μετράει το βαθμό δοκιμής νέων μαρκών τσιγάρων 

ενώ η 15η περιλαμβάνει στάσεις, μερικά από τα αποτελέσματα των οποίων 

θα συγκριθούν με αντίστοιχες έρευνες για άλλες προϊοντικές κατηγορίες.

Τέλος, οι ερωτήσεις 16 έως 19 καθορίζουν τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των ερωτώμενων.

Από τον προέλεγχο του ερωτηματολογίου προέκυψαν οι εξής αλλαγές 

στο περιεχόμενο του ερωτηματολογίου:

• Διαπιστώθηκε δυσκολία των ερωτώμενων να ιεραρχήσουν τους λόγους 

αλλαγής μάρκας και τελικά τους δόθηκε απλώς η δυνατότητα να αναφέρουν 

περισσότερους από ένα λόγους.

• Άλλαξε η δβαθμη κλίμακα μέτρησης της ικανοποίησης των καπνιστών από 

τη μάρκα τους και ο αρνητικός πόλος μετατράπηκε από «απόλυτα 

δυσάρεστη μένος» σε «ελάχιστα ευχαριστημένος», καθώς δεν υπήρχαν 

προσηλωμένοι καπνιστές που να δηλώνουν παντελή έλλειψη ικανοποίησης 

από τη μάρκα τους.

• Προστέθηκε η απάντηση «Θα σταματούσα το κάπνισμα» στην 9η ερώτηση 

που αναφέρεται στην αντίδραση του καταναλωτή σε περίπτωση αύξησης της 

τιμής της μάρκας του.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας θα επιχειρηθεί μια σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των διαφορετικών τύπων μετρήσεων της προσήλωσης στη



μάρκα για τους καπνιστές. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η συυπεοιωοοική 

υέτοηση θεωρούμε ότι καλύπτεται από την 2η ερώτηση, καθώς ένας 

καπνιστής που δηλώνει ότι καπνίζει κάθε φορά την ίδια μάρκα, σε σχετική 

ερώτηση θα δήλωνε πρόθεση επαναγοράς της μάρκας που αγόρασε την 

τελευταία φορά. Επιπλέον ερωτήσεις όπως "Από τις πέντε τελευταίες αγορές 

τσιγάρων σας, τι ποσοστό έχει η συγκεκριμένη μάρκα;” και “Μεταξύ πόσων μαρκών 

τσιγάρων εναλλάσσεστε;” που μετρούν ποσοστά αγορών και συνολικό αριθμό 

μαρκών που αγοράζονται σε συμπεριφορικές μετρήσεις απλώς θα 

επιβεβαίωναν κατά τη γνώμη μας τα αποτελέσματα της 2ης ερώτησης.

Δεν επιχειρείται μέσω του ερωτηματολογίου υέτοηση του κόστους 

αλλανης υάοκας αν και αποτελεί μια σημαντική μορφή μέτρησης της 

προσήλωσης σε μια μάρκα, καθώς θεωρούμε ότι το κόστος αλλαγής μάρκας 

τσιγάρων είναι κυρίως ψυχολογικό ή οργανικό (δεν εμπεριέχονται επενδύσεις 

σε εξοπλισμό ή χρηματικό κόστος), είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί και δεν 

μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της εν λόγω έρευνας.

Αντίθετα η υέτοηση της ικανοποίησης των καπνιστών από τη μάρκα 

τους καλύπτεται από την 7η ερώτηση και η υέτοηση αρέσκειας νια τη υάοκα 

επιχειρείται μέσω της 9ης ερώτησης και της μέτρησης του price premium της 

μάρκας. Τέλος η υέτοηση Tnc αφοσίωσης στη υάοκα υποδηλώνεται από το 

βαθμό που ένας καταναλωτής θα σύστηνε τη μάρκα του σε άλλους (με τη 10η 

ερώτηση).

3.6. Έλεγχος εγκυρότητας της έρευνας

Προβαίνοντας σε έναν έλεγχο εγκυρότητας της έρευνας, ο 

σημαντικότερος περιορισμός θεωρούμε ότι τίθεται από το δείγμα μη



πιθανότητας που χρησιμοποιήθηκε. Αν και έγινε προσπάθεια να υπάρχει 

σύνθεση του δείγματος ανάλογη με αυτή του συνολικού πληθυσμού που μας 

ενδιαφέρει, το μικρό μέγεθος του δείγματος και διάφοροι άλλοι περιορισμοί 

της έρευνας μειώνουν το βαθμό εγκυρότητας της. Η εγκυρότητα της έρευνας 

περιορίζεται επιπλέον από τους παρακάτω παράγοντες:

• κίνδυνος από παρέκκλιση εργαλείου

Η αρνητική διατύπωση ορισμένων στάσεων στη 15η ερώτηση δεν 

έγινε αντιληπτή από όλους τους ερωτώμενους με αποτέλεσμα τα 

αποτελέσματα των συγκεκριμένων προτάσεων να μην είναι 

αντιπροσωπευτικά των πραγματικών στάσεων των υποκειμένων.

Επιπλέον, σε αρκετές απαντήσεις παρατηρήθηκε σύγχυση μεταξύ 5ης 

και 6ης ερώτησης, δηλ. των λόγων αλλαγής μάρκας και των παραγόντων που 

επηρέασαν για τη δοκιμή μιας συγκεκριμένης μάρκας. Αρκετοί ερωτώμενοι 

παρουσίασαν ως παράγοντα επιρροής την επιθυμία π.χ. για πιο ελαφρύ 

τσιγάρο, κλπ. Οι συγκεκριμένες απαντήσεις δε συμπεριλήφθηκαν στα 

αποτελέσματα.

Τέλος, στην ερώτηση για το αν οι ερωτώμενοι θα συνιστούσαν τη μάρκα 

τσιγάρων τους σε άλλους, πολλοί απάντησαν αρνητικά παρόλο που από όλες 

τις υπόλοιπες ερωτήσεις διαπιστώνεται ιδιαίτερα υψηλή προσήλωση στη 

μάρκα. Η αρνητική αυτή απάντηση -αν και δικαιολογείται εν μέρει από τη 

φύση του προϊόντος- δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα για τη 

γενικότερη αφοσίωση (commitment) του καπνιστή στη μάρκα του.

• κίνδυνος από ωρίμανση

Στις ερωτήσεις που αναφέρονται στο χρονικό διάστημα που καπνίζει ο 

ερωτώμενος τη μάρκα του ή στο συνολικό αριθμό των μαρκών που έχει

IS7



δοκιμάσει παρατηρήθηκε από πολλούς ερωτώμενους δυσκολία απάντησης. 

Θεωρούμε ωστόσο ότι η προσεγγιστική απάντηση που τελικά δόθηκε σε 

περίπτωση που δε θυμόταν ο ερωτώμενος το ακριβές διάστημα ή τον ακριβή 

αριθμό καλύπτει ως ένα σημείο τις ανάγκες της έρευνας.

• κίνδυνος από χρόνο μετρήσεων

Η εξωτερική εγκυρότητα της έρευνας επηρεάζεται από χρονικές 

συγκυρίες. Η έλλειψη ιδιαίτερης προβολής - το τελευταίο χρονικό διάστημα - 

της ανάγκης για καλό φίλτρο και προστασία της υγείας των καπνιστών είχε 

πιθανότατα ως αποτέλεσμα να μην αποτελέσει το «καλύτερο φίλτρο» 

σημαντικό λόγο αλλαγής μάρκας. Σε διαφορετικό χρόνο μέτρησης των ίδιων 

μεταβλητών, ανάλογα με το γενικότερα κλίμα που θα επικρατεί στην κοινωνία 

απέναντι στο κάπνισμα, οι απαντήσεις θα ήταν διαφορετικές.



4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων και τον έλεγχο ότι είναι 

πλήρως συμπληρωμένα και σύμφωνα με τις οδηγίες, έγινε η κωδικοποίηση 

των απαντήσεων (έκθεμα 2) και η κατάταξη των αποτελεσμάτων σε πίνακες. 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

SPSS. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε κυρίως μέσα από 

περιγραφικές αναλύσεις, αναλύσεις συσχέτισης και παλινδρόμησης, κλπ.

4.1. Περιγραφικές αναλύσεις

Από τους 97 ερωτώμενους, οι 82 απάντησαν (ερώτηση 1η) ότι 

καπνίζουν καθημερινά (ποσοστό 84,5%) και οι 15 περιστασιακά (15,5%). Το 

3,7% των ερωτώμενων που καπνίζουν καθημερινά καπνίζει 1 έως 5 τσιγάρα 

ημερησίως, το 14,6% 6 έως 10, το 39% 11-20, το 37,8% 21-40 τσιγάρα και το 

4,9% απάντησε ότι καπνίζει περισσότερα από 40 τσιγάρα ημερησίως. Για την

Σχ. 4-1. Ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων

>5 τσιγάρα 
6-10 τσιγάρα 
11-20 τσιγάρα

■ 21-40 τσιγάρα
■ >40 τσιγάρα

περαιτέρω επεξεργασία των απαντήσεων τα άτομα που καπνίζουν έως 10 

τσιγάρα την ημέρα θεωρούνται ελαφρείς χρήστες (με συνολικό ποσοστό 

18,3%), ενώ τα άτομα που καπνίζουν περισσότερα από 20 τσιγάρα την ημέρα 

θεωρούνται βαρείς χρήστες (42,7%).

Στην ερώτηση για το αν καπνίζουν την ίδια μάρκα κάθε φορά (ερώτηση 

2?) το 89,7% των ερωτώμενων απάντησε θετικά, ενώ μόνο το 10,3%
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απάντησε ότι δεν αγοράζει συστηματικά την ίδια μάρκα τσιγάρων. Το 

ποσοστό 89,7% αποτελεί ουσιαστικά μία αρχική μέτρηση του βαθμού 

προσήλωσης στη μάρκα για τους Έλληνες καπνιστές. Ωστόσο, περισσότερο 

ενδιαφέρον έχει να διαπιστώσουμε το βαθμό προσήλωσης ξεχωριστά για 

τους συστηματικούς και τους περιστασιακούς καπνιστές. Έτσι διαπιστώνουμε 

ότι από τους 82 ερωτώμενους που απάντησαν ότι καπνίζουν καθημερινά, οι 

81 αγοράζουν κάθε φορά την ίδια μάρκα (ποσοστό 98,7%), ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τους περιστασιακούς καπνιστές είναι μόνο 40%. Τα παραπάνω 

ποσοστά απεικονίζονται στο σχήμα 4-2.

Σχ. 4-2. Ποσοστό προσήλωσης στη μάρκα

συστηματικοί καπνιστές περιστασιακοί καπνιστές

Από την ερώτηση για το πόσο χρόνο καπνίζουν οι προσηλωμένοι 

καταναλωτές τη συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων (ερώτηση 4η) προέκυψαν τα 

εξής αποτελέσματα: το 5,7% των ερωτώμενων καπνίζει τη μάρκα του για 

λιγότερο από 6 μήνες, το 20,5% για 6 μήνες έως 2 έτη, το 36,4% από 2 έως 5 

έτη, το 21,6% από 5 έως 10 έτη, ενώ το 15,9% για περισσότερα από 10 έτη. 

Καθώς οι απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό από την ηλικία του ερωτώμενου, ο χρόνος προσήλωσης στη μάρκα
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ενδιαφέρει περισσότερο να συσχετισθεί με την ικανοποίηση από τη μάρκα 

παρά να αποτελέσει ένδειξη υψηλής προσήλωσης σε αυτή.

Ως κύριους λόγους αλλαγής μάρκας (ερώτηση 5η) οι ερωτώμενοι 

ανέφεραν τους εξής: “πιο ελαφρύ τσιγάρο" (50,5%), “καλύτερη γεύση” 

(43,5%), “χαμηλότερη τιμή” (14,1%), “ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητα 

μου” (14%), “πιο βαρύ τσιγάρο” (12,9%) και “καλύτερο φίλτρο” (10,6%). 

Παρατηρούμε ότι σημαντικότεροι λόγοι αλλαγής μάρκας είναι η αναζήτηση πιο 

ελαφριού τσιγάρου και η επιθυμία για καλύτερη γεύση, ενώ τιμή, φίλτρο και 

συσχετισμός μάρκας τσιγάρων με την προσωπικότητα του καταναλωτή έχουν 

πολύ μικρότερη σημασία (Σχ. 4-3).

Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δοκιμή μιας νέας 

μάρκας (ερώτηση 6), οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι κυρίως επηρεάζονται από 

τους φίλους και τον κοινωνικό τους περίγυρο με ποσοστό 74%. Το 23% 

δήλωσε ότι επηρεάστηκε και από τη διαφήμιση στην επιλογή της μάρκας 

τσιγάρων που καπνίζει σήμερα και 5% από προωθητικές ενέργειες (όπως
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δωρεάν δείγματα) μιας μάρκας τσιγάρων. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο ένας 

ερωτώμενος (ποσοστό 1,15%) θεωρεί ότι επηρεάστηκε από τον πωλητή στο 

σημείο πώλησης. Τέλος, το 13,8% των ερωτώμενων δηλώνει ότι επέλεξε 

τυχαία τη μάρκα τσιγάρων του.

Σχ. 4-4. Παράγοντες επιρροής δοκιμής μιας μάρκας
τσιγάρων

80 
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20 
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s—~~Ρ
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Φίλοι Διαφήμιση Προωθ. Τυχαία
ενέργειες

Από την 7η ερώτηση που μετράει την ικανοποίηση των καπνιστών 

από τη μάρκα τσιγάρων τους, το 33,3% των ερωτώμενων απάντησε ότι είναι 

απόλυτα ευχαριστημένο από τη μάρκα τσιγάρων που καπνίζει, το 32,2% 

πολύ ευχαριστημένο, το 23% αρκετά ευχαριστημένο και το 11,5% δήλωσε ότι 

είναι λίγο ευχαριστημένο από τη μάρκα του. Όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, 

κανένας καπνιστής που είναι προσηλωμένος σε μάρκα δεν απάντησε ότι είναι 

ελάχιστα ευχαριστημένος από τη μάρκα του. Ο βαθμός ικανοποίησης των 

προσηλωμένων καταναλωτών απεικονίζεται και στο σχήμα 4-5.
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Σχ. 4-5. Βαθμός ικανοποίησης από μάρκα

Λ □ Λίγο ευχαριστημένος

□ Αρκετά 
ευχαριστημένος

□ Πολύ
ευχαριστημένος

□ Απόλυτα 
ευχαριστημένος

Όσον αφορά στην επίδραση έλλειψης της μάρκας των προσηλωμένων 

καταναλωτών σε συγκεκριμένο σημείο πώλησης (ερώτηση 8), το 64,4% των 

ερωτώμενων απάντησε ότι θα πήγαινε σε άλλο σημείο πώλησης, το 23% θα 

αγόραζε άλλη μάρκα, ενώ το υπόλοιπο 12,6% θα ανέβαλε την αγορά (Σχήμα 

4-6).

Σχ. 4-6. Αντίδραση σε stock-out

64%

□ Αναβάλλω την 
αγορά

□ Πάω σε άλλο 
σημείο πώλησης

□ Αγοράζω άλλη 
μάρκα

Όσον αφορά στο price premium που συνδέουν οι προσηλωμένοι 

καταναλωτές με τη μάρκα τους (ερώτηση 9), σε μια αύξηση 5% της τιμής της 

μάρκας τσιγάρων στην οποία είναι προσηλωμένοι -με τις άλλες μάρκες να



παραμένουν σταθερές σε τιμή- το 88,5% των ερωτώμενων δήλωσε ότι θα 

συνέχιζε να αγοράζει τη μάρκα του, το 9,2% θα άλλαζε μάρκα, ενώ ένα 2,3% 

δήλωσε ότι θα σταματούσε το κάπνισμα. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής της 

μάρκας κατά 10%, θα έμενε σταθερό στη μάρκα της προτίμησης του το 72,4% 

των ερωτώμενων, θα άλλαζε μάρκα το 24,1% και θα σταματούσε το κάπνισμα 

το 3,5%. Σε 15% αύξησης της τιμής, οι καταναλωτές θα αντιδρούσαν κατά 

49,4% μένοντας προσηλωμένοι στην ίδια μάρκα, κατά 41,4% αλλάζοντας 

μάρκα και κατά 9,2% σταματώντας το κάπνισμα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για 

αύξηση της τιμής κατά 20% είναι 51,7%, 35,6% και 12,6%.

Σχ. 4-7. Αντίδραση σε αύξηση της τιμής

100% 

80% 

60% 

40% 

20% -I 

0%
5% 10% 15% 20%

□ Σταματάω το κάπνισμα

□ Αλλάζω μάρκα

□ Συνεχίζω τη μάρκα μου

Ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι όσοι δηλώνουν ότι θα σταματούσαν το 

κάπνισμα σε περίπτωση αύξησης της τιμής της μάρκας τους εκφράζουν 

περισσότερο επιθυμία και όχι πραγματική πρόθεση, περισσότερο σημασία 

έχει να διαπιστώσουμε το σταδιακά μειωμένο ποσοστό των καπνιστών που 

θα συνέχιζαν να αγοράζουν τη μάρκα τους σε πιθανές αυξήσεις της τιμής της.

74



Στην 9η ερώτηση για το αν θα συνιστούσαν τη μάρκα τσιγάρων που 

καπνίζουν σε άλλους, θετικά απάντησε το 59,8% των ερωτώμενων και 

αρνητικά το 40,2%. Η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση σε συνδυασμό με 

άλλες απαντήσεις μπορεί να υποδείξει και το βαθμό γενικότερης αφοσίωσης 

των καταναλωτών στη μάρκα τους.

Στην 11η ερώτηση για την ανάκληση διαφήμισης, μόνο το 46% των 

ερωτώμενων απάντησε ότι θυμάται κάποια διαφήμιση της μάρκας τσιγάρων 

που καπνίζει, ενώ το 54% δήλωσε ότι δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη 

του κάποια διαφήμιση της μάρκας τσιγάρων του.
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Προχωρώντας στους καπνιστές που δεν επιδεικνύουν συμπεριφορά 

προσήλωσης προς καμία μάρκα τσιγάρων, ο κύριος λόγος που αναφέρθηκε 

για τη συνεχή εναλλαγή μαρκών (1Ζ1 ερώτηση) είναι ότι σπάνια αγοράζουν οι 

ίδιοι τσιγάρα και συνήθως καπνίζουν ό,τι έχουν οι φίλοι τους (με ποσοστό 

70%) . Το 20% των ερωτώμενων δήλωσε ότι δεν επιδεικνύει συμπεριφορά 

προσήλωσης προς καμία μάρκα τσιγάρων, γιατί του αρέσει η ποικιλία, ενώ 

μόνο ένα 10% δήλωσε ότι δεν έχει βρει ακόμη τη μάρκα τσιγάρων που θα του 

άρεσε/ταίριαζε (Σχ. 4-10).

Σχ. 4-10. Λόγοι μη προσήλωσης σε μάρκα

μάρκα

Όσον αφορά στις επιρροές για τη δοκιμή μιας νέας μάρκας τσιγάρων 

για τους μη προσηλωμένους καταναλωτές (ερώτηση 1Ζ1), και εδώ οι φίλοι και ο 

κοινωνικός περίγυρος ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή (με 50%). Ακολουθούν 

οι προωθητικές ενέργειες και η συσκευασία με 40%, η διαφήμιση με 30%, ενώ 

η χαμηλή τιμή έρχεται τελευταία με 10%. (Σχ. 4-11).

Από την ερώτηση 14 που ζητάει τον αριθμό των μαρκών τσιγάρων που 

έχουν συνολικά δοκιμάσει οι ερωτώμενοι (προσηλωμένοι και μη), προκύπτει
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Σχ. 4-11. Παράγοντες επιρροής δοκιμής μίας μάρκας 
τσιγάρων για μη προσηλωμένους καπνιστές

ότι το 4% των ερωτώμενων έχει δοκιμάσει μόνο τη μάρκα που καπνίζει 

σήμερα, το 51,6% έχει δοκιμάσει 2 έως 5 μάρκες, το 27,9% 6 έως 10, ενώ το 

16,5% έχει δοκιμάσει περισσότερες από 10 μάρκες τσιγάρων.

Τέλος, από τις απαντήσεις της 15ης ερώτησης προέκυψαν τα 

παρακάτω:

• Το 69% των ερωτώμενων δήλωσε ότι δεν επηρεάζεται από τη διαφήμιση 

στην επιλογή μάρκας τσιγάρων, ενώ μόνο ένα 24% θεωρεί ότι επηρεάζεται 

από τη διαφήμιση.

• Μόνο το 23,7% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η μάρκα τσιγάρων που 

καπνίζει κάποιος εκφράζει την προσωπικότητα του.

• Το 40% των ερωτώμενων δεν θεωρεί ιδιαίτερα πιθανό να δοκιμάσει μια 

μάρκα τσιγάρων που του είναι τελείως άγνωστη.

• Μόνο το 26,8% των ερωτώμενων έχει θετική εικόνα για την εταιρία που 

παράγει τη μάρκα τσιγάρων που καπνίζει.
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• To 58% των υποκειμένων του δείγματος θεωρεί σημαντικό μια εταιρία να 

έχει κοινωνικό πρόσωπο.

• Ωστόσο, μόνο ένα 13,4% θεωρεί πιθανό να άλλαζε μάρκα τσιγάρων με 

κύριο κριτήριο τη συμμετοχή μιας εταιρίας σε φιλανθρωπικά προγράμματα. 

Αντιθέτως, το 65% των ερωτώμενων θεωρεί μια τέτοια συμπεριφορά τελείως 

απίθανη.

• Τέλος, το 71% των ερωτώμενων δήλωσε ότι στα περισσότερα προϊόντα 

(πέρα από τα τσιγάρα) δεν αρέσκεται στο να αλλάζει συχνά μάρκες για 

ποικιλία.

4.2. Αναλύσεις συσχέτισης και παλινδρόμησης

Προχωρώντας σε μια περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων και 

προσπαθώντας να διαπιστώσουμε σχέσεις ανάμεσα σε μεταβλητές 

προέκυψαν τα παρακάτω:

Καταρχήν, η προσήλωση ή μη ενός καταναλωτή στη μάρκα τσιγάρων 

του συσχετίζεται άμεσα με το αν αυτός είναι συστηματικός ή περιστασιακός 

καπνιστής (γ= 699, ρ< .01). Ανάμεσα στις δύο μεταβλητές υπάρχει 

παλινδρόμηση με F(1,95) =90.723, ρ<.05. Επιπρόσθετα, υπάρχει συσχέτιση 

και ανάμεσα στο βαθμό χρήσης του προϊόντος (ημερήσιας κατανάλωσης 

τσιγάρων) και βαθμού προσήλωσης στη μάρκα (r= -626, ρ< .01), καθώς όσο 

περισσότερα τσιγάρα καταναλώνει ημερησίως ο ερωτώμενος, τόσο 

πιθανότερο είναι να απαντήσει καταφατικά στην ερώτηση αν καπνίζει την ίδια 

μάρκα κάθε φορά. Έτσι διαπιστώνουμε ότι επιβεβαιώνεται η θεωρία ότι οι
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βαρείς χρήστες είναι περισσότερο προσηλωμένοι στη μάρκα από τους 

ελαφρείς.

Επιπλέον, υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στον βαθμό 

ικανοποίησης του καπνιστή από τη μάρκα του και την αντίδραση του σε 

αύξηση της τιμής της τόσο κατά 5 και 10% όσο και κατά 15 ή 20% 

(γ= 770/776/655/517, ρ< .01) με παλινδρόμηση F(1,95)=138.716, 143.427. 

71.318, 34.702, ρ<05 αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη 

θεωρία των Jones και Sasser (1995) ότι μόνο η απόλυτη ικανοποίηση του 

πελάτη από τη μάρκα εξασφαλίζει τη μακροχρόνια προσήλωση του σε αυτή 

και επιφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικά αποτελέσματα. Ο καταναλωτής που 

είναι απλώς “αρκετά ευχαριστημένος” από τη μάρκα του είναι πολύ πιο 

πιθανό να αλλάξει μάρκα σε μια αύξηση της τιμής αυτής σε σχέση με έναν 

καταναλωτή που δηλώνει “πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένος” από τη μάρκα 

του.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 62% των καπνιστών που δήλωσαν 

απόλυτα ικανοποιημένοι από τη μάρκα τους θα συνέχιζε να την αγοράζει 

ακόμη και με 20% αύξησης της τιμής της, ενώ το 88% των καπνιστών που 

δήλωσαν απλώς “αρκετά ευχαριστημένοι” θα την άλλαζε αν η τιμή της 

αυξανόταν κατά 15%.

Την παραπάνω θεωρία των Jones και Sasser επιβεβαιώνει και η 

διαπίστωση θετικής συσχέτισης του βαθμού ικανοποίησης του καπνιστή από 

τη μάρκα τσιγάρων του και της αντίδρασης του σε περίπτωση έλλειψης της 

μάρκας του σε κάποιο σημείο πώλησης (γ= 705, ρ< .01) και παλινδρόμησης 

με F(1,95)=83.800, ρ<05. Όσο πιο ικανοποιημένος είναι ο καταναλωτής από
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τη μάρκα του, τόσο πιο πιθανό είναι να πάει σε άλλο σημείο πώλησης 

προκειμένου να αγοράσει τη μάρκα της επιλογής του σε σχέση με το να 

αγοράσει άλλη μάρκα ή να αναβάλει την αγορά.

Θετική συσχέτιση διαπιστώνεται και ανάμεσα στο χρόνο προσήλωσης 

του καπνιστή στη μάρκα τσιγάρων του (όπως αυτή διαπιστώνεται από την 4η 

ερώτηση) και τον βαθμό ικανοποίησης του από αυτήν (r= 641, ρ< .01), ενώ 

διαπιστώνεται και παλινδρόμηση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές με F(1,95)= 

66.155, ρ<.05. Καπνιστές που δηλώνουν μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης 

τους από τη μάρκα τους είναι πιθανότερο να παραμείνουν μακροχρόνια 

προσηλωμένοι σε αυτή σε σχέση με άλλους καταναλωτές με χαμηλότερο 

βαθμό ικανοποίησης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο βαθμός ικανοποίησης του 

καταναλωτή από τη μάρκα τσιγάρων του δεν συσχετίζεται θετικά με την 

προθυμία του να τη συστήσει σε άλλους. Αν και αυτή η σχέση ισχύει σχεδόν 

σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες, οι απαντήσεις της ερώτησης 10 ίσως 

επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον «βλαβερό» χαρακτήρα του 

προϊόντος (καθώς δεν ήταν λίγοι οι ερωτώμενοι που απάντησαν αυθόρμητα 

ότι δε θα συνιστούσαν σε κανένα να καπνίσει καμία μάρκα τσιγάρων), με 

αποτέλεσμα να μη διαπιστώνεται η τάση οι απόλυτα ικανοποιημένοι και 

μακροχρόνια προσηλωμένοι στη μάρκα καπνιστές να συνιστούν τη μάρκα 

τους σε άλλους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση αρνητικής συσχέτισης ανάμεσα 

στην ηλικία των ερωτώμενων και του αριθμού των μαρκών που έχουν 

δοκιμάσει (r= -218, ρ<. 05) και παλινδρόμησης με F(1,95)= 4.723, ρ<05,
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καθώς το αναμενόμενο θα ήταν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ερωτώμενοι να έχουν 

δοκιμάσει και περισσότερες μάρκες τσιγάρων. Ωστόσο, η αρνητική συσχέτιση 

αυτών των μεταβλητών μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα επιδεικνύουν γενικότερα σε 

μεγαλύτερο βαθμό συμπεριφορά προσήλωσης σε μάρκα, ενώ οι νέοι έχουν 

την τάση να δοκιμάζουν συχνά νέες μάρκες διατηρώντας πολύ χαμηλά 

ποσοστά προσήλωσης στη μάρκα.

Στην προσπάθεια μας να επιβεβαιώσουμε τη θεωρία ότι ο βαθμός 

προσήλωσης στη μάρκα εξαρτάται από δημογραφικά χαρακτηριστικά - πέρα 

από την ηλικία-, δεν διαπιστώσαμε κάποια συσχέτιση των παραπάνω 

μεταβλητών. Έτσι δεν προέκυψε συσχέτιση της προσήλωσης στη μάρκα ή 

του συνολικού αριθμού των μαρκών τσιγάρων που έχουν δοκιμάσει οι 

ερωτώμενοι με το φύλο, το εισόδημα ή το επάγγελμα. Ο βαθμός 

προσήλωσης στη μάρκα τσιγάρων φαίνεται να επηρεάζεται μόνο από την 

ηλικία των καταναλωτών όπως αναλύθηκε παραπάνω.

Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν 

διαπιστώθηκε συσχέτιση ανάμεσα στην αντίδραση του καπνιστή σε αύξηση 

της τιμής της μάρκας του και το εισόδημα του για κανένα ποσοστό αύξησης 

της τιμής (5 έως 20%). Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνει ως ένα σημείο τη 

χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης των τσιγάρων ως προς την τιμή.

Θετική ωστόσο συσχέτιση παρατηρείται ανάμεσα στην πιθανότητα να 

αναφέρει ένας καπνιστής την τιμή ως λόγο αλλαγής μάρκας και την αντίδραση 

του σε αύξηση της τιμής της μάρκας του κατά 5, 10, 15 ή 20% 

(r=633/562/532/450, ρ< .01). Για τη συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών η
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αύξηση της τιμής είναι πολύ πιθανότερο να οδηγήσει σε αλλαγή της μάρκας 

απ’ ό,τι για τους υπόλοιπους καπνιστές.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στην τάση των 

καταναλωτών να αλλάζουν συχνά μάρκες για ποικιλία (ερώτηση 15η) και τον 

αριθμό των μαρκών τσιγάρων που έχουν δοκιμάσει οι καταναλωτές (r= 274, 

ρ< .01) με παλινδρόμηση F(1,95)=7.718, ρ<05.

Ακόμη τα άτομα που δεν καπνίζουν συστηματικά την ίδια μάρκα 

τείνουν να συμφωνούν λιγότερο από τους προσηλωμένους καταναλωτές ότι η 

μάρκα τσιγάρων που καπνίζει κάποιος εκφράζει την προσωπικότητα του

(r= -207, ρ< .05).

Θετική συσχέτιση διαπιστώθηκε -όπως ήταν αναμενόμενο- και 

ανάμεσα στην πιθανότητα να αναφέρει ένας προσηλωμένος καταναλωτής τη 

διαφήμιση ως παράγοντα που τον επηρέασε να δοκιμάσει την τωρινή μάρκα 

τσιγάρων του και την πιθανότητα να θυμάται σήμερα κάποια διαφήμιση της 

μάρκας τσιγάρων που καπνίζει (γ= 700, ρ< .01) με παλινδρόμηση 

F(1,95)=91,528, ρ<05.

Θετικά συσχετίζεται και η πιθανότητα ένας καταναλωτής να 

παρουσιάσει ως λόγο αλλαγής μάρκας τσιγάρων το ότι αναζητούσε μια μάρκα 

που να «ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητα του» και στην πιθανότητα 

να αναφέρει τη διαφήμιση ως παράγοντα που επέδρασε στην επιλογή της 

συγκεκριμένης μάρκας τσιγάρων (γ= 736, ρ< .01).

Δεν διαπιστώθηκε ωστόσο συσχέτιση ανάμεσα στην τάση των 

καταναλωτών να αλλάζουν συχνά μάρκες (ερώτηση 15) και στο φύλο, αλλά



ούτε και ανάμεσα στο βαθμό ικανοποίησης του καταναλωτή από τη μάρκα 

τσιγάρων του και την εικόνα του καπνιστή για την εταιρία παραγωγής της 

μάρκας του. Το ότι οι περισσότερο ικανοποιημένοι καταναλωτές δεν έχουν 

καλύτερη εικόνα για την εταιρία εξηγείται ίσως από τη φύση του προϊόντος και 

την έλλειψη άμεσης σύνδεσης στο μυαλό του καταναλωτή μάρκας και 

εταιρίας.

Οι σημαντικότερες από τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών που 

διαπιστώθηκαν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στους παρακάτω πίνακες.

προσήλωση

συστηματικό κάπνισμα .699

ημερήσια κατανάλωση
τσιγάρων

-.626

* ρ< .05

ικανοποίηση καπνιστή από 
μάρκα του

αντίδραση σε αύξηση τιμής 
κατά 5, 10, 15, 20%

.770, .776, .655, .517

αντίδραση σε stock-out .705

χρόνος προσήλωσης στη 
μάρκα

.641

*ρ< .05



Ενδιαφέρουσα είναι μια σύγκριση των παραγόντων που αναφέρουν οι 

προσηλωμένοι και μη καπνιστές ως παράγοντες που επιδρούν στη δοκιμή 

μιας μάρκας τσιγάρων (σχ. 4-12). Παρατηρούμε ότι οι φίλοι και ο κοινωνικός 

περίγυρος ασκούν πολύ μεγαλύτερη επίδραση στους καπνιστές που 

καπνίζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα την ίδια μάρκα (74%) απ’ ό,τι 

στους μη προσηλωμένους καπνιστές που εναλλάσσονται συνεχώς μεταξύ 

διαφορετικών μαρκών (50%). Επίσης οι προωθητικές ενέργειες έχουν τελικά 

θετικά αποτελέσματα στους μη προσηλωμένους καταναλωτές (40%), ενώ δεν 

ασκούν σημαντική επίδραση στους προσηλωμένους καπνιστές (5%). Όσο

□ Προσηλωμένοι καπνιστές 
Ο Μη προσηλωμένοι καπνιστές

Σχ. 4-12. Σύγκριση παραγόντων επίδρασης σε δοκιμή 
μάρκας τσιγάρων

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Φίλοι Διαφήμιση Προωθ. ενέργειες

αφορά τη διαφήμιση η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών καταναλωτών δεν 

είναι τόσο σημαντική (με 23% στους προσηλωμένους καπνιστές και 30% 

στους μη προσηλωμένους).

Ο βαθμός προσήλωσης για τους Έλληνες καπνιστές 89,7% που 

προέκυψε από την παραπάνω έρευνα (98,7% για τους συστηματικούς και 

40% για τους περιστασιακούς) δεν μπορεί να συγκριθεί με το 71% της
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φευνας της Dow Jones & Co. Inc. (1989) κυρίως λόγω των κινδύνων 

ϊγκυρότητας της έρευνας που αναφέρονται στην ενότητα 3.6. Το 

ιημαντικότερο ίσως πρόβλημα αποτελεί η άγνοια της πραγματικής αναλογίας 

ιυστηματικών και περιστασιακών καπνιστών στην ελληνική κοινωνία.

Τέλος, από τις προτάσεις της 15ης ερώτησης που αφορούν το 

Μάρκετινγκ με κοινωνικό σκοπό (Cause Related Marketing), διαπιστώνουμε 

dti οι Έλληνες καταναλωτές δεν θεωρούν τόσο σημαντικό να συμμετέχουν οι 

εταιρίες σε κοινωφελείς σκοπούς (58%) όσο οι Αμερικανοί ή οι Άγγλοι 

<αταναλωτές. Ακόμη μικρότερο είναι το ποσοστό των καταναλωτών που 

δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αλλάξουν μάρκα τσιγάρων υπέρ κάποιας 

εταιρίας που συμμετέχει σε φιλανθρωπικά προγράμματα (13,4%), σε 

ιύγκριση με το αποτέλεσμα της έρευνας της Roper Starch του 1997 σύμφωνα 

με το οποίο το 76% των ερωτώμενων θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αλλάξει 

υάρκα (ανεξαρτήτως προϊοντικής κατηγορίας) αν κάποια άλλη μάρκα με την 

δια τιμή και ποιότητα σχετίζεται με κάποιο κοινωνικό σκοπό. Σημαντική είναι 

cai η παρατήρηση ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην πιθανότητα να 

είναι κάποιος περιστασιακός καπνιστής και στην πιθανότητα να απαντήσει 

3ετικά στο ενδεχόμενο να αλλάξει μάρκα τσιγάρων λόγω συμμετοχής σε 

ριλανθρωπικά προγράμματα (r= 279, ρ< .01).

Όσον αφορά τον ευρύτερο ρόλο της διαφήμισης στην 

(απνοβιομηχανία, παρατηρούμε ότι δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή 

ϋΐας μάρκας τσιγάρων (με 23% στους προσηλωμένους καπνιστές). Επιπλέον, 

jovo το 46% των ερωτώμενων δήλωσε ότι θυμάται κάποια διαφήμιση της 

.ιάρκας τσιγάρων που καπνίζει, ενώ το 69% δήλωσε ότι δεν επηρεάζεται 

γενικότερα από τη διαφήμιση στην επιλογή μάρκας τσιγάρων. Ο μόνος



παράγοντας που φαίνεται να συνηγορεί υπέρ της διαφήμισης στην 

<αττνοβιομηχανία είναι ότι το 40% των ερωτώμενων δε θα δοκίμαζε μια μάρκα 

που του είναι τελείως άγνωστη. Έτσι φαίνεται η διαφήμιση στο συγκεκριμένο 

κλάδο να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για τη δημιουργία υψηλής 

3ναγνωρισιμότητας μάρκας παρά για τη δημιουργία υψηλής προσήλωσης στη 

μάρκα.

4.3. Απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω αποτελέσματα παραθέτουμε τις 

απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας που είχαν διατυπωθεί στο 3° 

κεφάλαιο:

* Ο βαθμός προσήλωσης στη μάρκα των Ελλήνων καπνιστών είναι 89,7% 

;98,7% για τους συστηματικούς καπνιστές και 40% για τους περιστασιακούς).

* Οι κύριοι λόγοι αλλαγής μάρκας είναι η επιθυμία για πιο ελαφρύ τσιγάρο 

[50,5%) και η αναζήτηση καλύτερης γεύσης (43,5%). Ακολουθούν με πολύ 

ϋίκρότερη σημασία παράγοντες όπως χαμηλότερη τιμή (14,1%), σύνδεση της 

ϋάρκας με την προσωπικότητα του καταναλωτή (14%) και επιθυμία για πιο 

3αρύ τσιγάρο (10,6%).

► Ο κύριος λόγος που ορισμένοι καπνιστές δεν επιδεικνύουν συμπεριφορά 

προσήλωσης προς καμία μάρκα είναι ότι καπνίζουν περιστασιακά και 

καπνίζουν τις μάρκες που καπνίζουν οι φίλοι τους, καθώς οι ίδιοι σπάνια 

αγοράζουν τσιγάρα (70%). Ο παράγοντας “αναζήτηση ποικιλίας” είναι 

.ιποδεέστερης σημασίας και ακολουθεί δεύτερος με 20%.

* Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει υπέρ της επιλογής μιας μάρκας 

Γσιγάρων είναι οι φίλοι και ο κοινωνικός περίγυρος (με 74% για τους



προσηλωμένους καπνιστές και 50% για τους μη προσηλωμένους). Για τους 

προσηλωμένους καταναλωτές ακολουθεί με 30% η διαφήμιση, ενώ 

προωθητικές ενέργειες και τιμή δε φαίνεται να παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. 

Αντίθετα για του μη προσηλωμένους σε μάρκα καπνιστές, μετά τους φίλους 

δεύτερος παράγοντες που επηρεάζει τη δοκιμή μιας μάρκας είναι οι 

προωθητικές ενέργειες (40%) και ακολουθεί η διαφήμιση με 30%.

• Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των Ελλήνων καπνιστών, το 33,3% 

των καπνιστών που καπνίζουν συστηματικά μία μάρκα τσιγάρων δηλώνει 

απόλυτα ευχαριστημένο από τη μάρκα του, το 32,2% πολύ ευχαριστημένο, το 

23% αρκετά ευχαριστημένο, ενώ το 11,5% δήλωσε ότι είναι λίγο 

ευχαριστημένο από τη μάρκα του.

• Σε περίπτωση έλλειψης της μάρκας προτίμησης των Ελλήνων καπνιστών 

σε συγκεκριμένο σημείο πώλησης, το 64,4% των καπνιστών πηγαίνει σε άλλο 

σημείο πώλησης, το 23% αγοράζει άλλη μάρκα, ενώ το υπόλοιπο 12,6% 

αναβάλλει την αγορά.

• Όσον αφορά στο price premium που συνδέουν ορισμένοι καπνιστές με τη 

μάρκα τους, σε περίπτωση αύξησης της τιμής κατά 5%, το 88% θα συνέχιζε 

να αγοράζει τη μάρκα και σε περίπτωση αύξησης της τιμής κατά 10% το 

72,4%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για αύξησης της τιμής της μάρκας κατά 15% 

και 20% είναι 49,4% και 35,6%.

• Οι Έλληνες καταναλωτές σε γενικές γραμμές είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι 

στη μάρκα τσιγάρων που καπνίζουν, όπως προκύπτει και από το price 

premium που αναφέρθηκε παραπάνω. Αν και σε γενικές γραμμές δεν 

συνιστούν τη μάρκα σε άλλους και δεν έχουν θετική εικόνα για την εταιρία που
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παράγει τη μάρκα -κυρίως λόγω της φύσης του προϊόντος-, οι καπνιστές που 

έχουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης δεν αγοράζουν εύκολα άλλη μάρκα σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει η μάρκα της προτίμησης τους σε κάποιο σημείο 

πώλησης και δέχονται να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για να παραμείνουν 

σταθεροί στη μάρκα τους.

* Η διαφήμιση παίζει περιορισμένο ρόλο στην επιλογή μάρκας τσιγάρων, 

<αθώς μόνο το 23% των προσηλωμένων σήμερα καπνιστών επηρεάστηκε 

τπό τη διαφήμιση στην επιλογής της μάρκας του, ενώ παράλληλα το 69% των 

<αττνιστών δηλώνει ότι δεν επηρεάζεται από τις διαφημίσεις στην επιλογή 

μάρκας τσιγάρων. Ο ρόλος της διαφήμισης ίσως να είναι πιο σημαντικός στη 

δημιουργία υψηλής αναγνωρισιμότητας μάρκας, καθώς το 40% των 

φωτώμενων είναι απρόθυμο να δοκιμάσει μια μάρκα τσιγάρων που του είναι 

Γελείως άγνωστη.

» Υπάρχει άμεση σχέση βαθμού χρήσης του προϊόντος και βαθμού 

προσήλωσης στη μάρκα, καθώς οι συστηματικοί καπνιστές είναι περισσότερο 

προσηλωμένοι στη μάρκα από τους περιστασιακούς (98,7% έναντι 40%) και 

3ΐ βαρείς χρήστες είναι περισσότερο προσηλωμένοι από τους ελαφρείς.

* Δε διαπιστώνεται σχέση βαθμού προσήλωσης στη μάρκα τσιγάρων με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, με εξαίρεση τον παράγοντα 

Γης ηλικίας. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καπνιστές τείνουν να είναι περισσότερο 

προσηλωμένοι στη μάρκα τους απ’ ότι οι νεότεροι καπνιστές.



5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και πάντα με τους περιορισμούς που 

προκύπτουν από τον έλεγχο εγκυρότητας της έρευνας που προηγήθηκε, 

μπορούμε να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα:

• Ο βαθμός προσήλωσης στη μάρκα των Ελλήνων καπνιστών είναι 

ιδιαίτερα υψηλός (98,7% για τους συστηματικούς καπνιστές και 40% για τους 

περιστασιακούς). Ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας που καθορίζει την 

προσήλωση ή μη στη μάρκα του Έλληνα καπνιστή είναι οι περιστάσεις 

χρήσης (καθημερινή ή περιστασιακή κατανάλωση), όπως προκύπτει και από 

την υψηλή συσχέτιση των δύο μεταβλητών.

• Ο βαθμός προσήλωσης στη μάρκα συσχετίζεται θετικά με τον βαθμό 

χρήσης του προϊόντος ακόμα και μεταξύ των συστηματικών καπνιστών. Οι 

πιο βαρείς χρήστες τείνουν να επιδεικνύουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

συμπεριφορά προσήλωσης στη μάρκα από τους ελαφρείς χρήστες.

• Ο βαθμός ικανοποίησης του καπνιστή από τη μάρκα του επηρεάζει άμεσα 

την αντίδραση του σε περιπτώσεις αύξησης της τιμής της μάρκας ή σε 

περίπτωση έλλειψης της μάρκας προτίμησης του σε κάποιο σημείο πώλησης. 

Υψηλή ικανοποίηση του καπνιστή από την μάρκα του εξασφαλίζει 

μακροχρόνια προσήλωση του στη μάρκα ακόμη και σε περιπτώσεις αύξησης 

της τιμής της.

• Η επιθυμία για πιο ελαφρύ τσιγάρο αποτελεί το σημαντικότερο λόγο 

αλλαγής μάρκας (50,5%), στοιχείο που τονίζει την ανάγκη για όλες τις μάρκες 

να έχουν μεγάλο πλάτος, προκειμένου να καλύπτουν τις πιθανές αλλαγές στις 

επιθυμίες των καπνιστών. Επίσης η καλύτερη γεύση που ακολουθεί δεύτερη
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στους λόγους αλλαγής μάρκας (43,5%) τονίζει την ανάγκη για την προβολή 

της γεύσης ως κύριο χαρακτηριστικό των μαρκών στις διαφημίσεις.

• Αν και μια ιδιαίτερα υψηλή τιμή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μη 

συμπεριληφθεί μία μάρκα στο σύνολο των πιθανών προς χρήση μαρκών, η 

χαμηλότερη τιμή σπάνια αποτελεί λόγο αλλαγής μάρκας τσιγάρων (14,1%).

• Οι φίλοι και οι συνάδελφοι αποτελούν με μεγάλη διαφορά το 

σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει υπέρ της επιλογής μίας μάρκας 

(74%). Οι ήδη προσηλωμένοι στη μάρκα καπνιστές -παρόλο που δε 

συνιστούν τη μάρκα τους σε άλλους- καθώς χρησιμοποιούν το προϊόν σε 

εμφανείς περιστάσεις χρήσης, αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση για τη 

μάρκα, ασκούν σημαντική επιρροή πάνω στο κοινωνικό τους περίγυρο και 

υποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο ότι μια ευρεία βάση αφοσιωμένων 

πελατών μπορεί να αποτελέσει το σημαντικότερο παράγοντα προσέλκυσης 

✓έων πελατών.

• Η διαφήμιση δε φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την επιλογή μιας μάρκας 

Γσιγάρων. Λειτουργεί ως σημαντικότερος παράγοντας επιρροής υπέρ κάποιας 

μάρκας για τους μη περιστασιακούς καπνιστές και αυτούς που εναλλάσσονται 

μεταξύ διαφορετικών μαρκών παρά για τους συστηματικούς και 

προσηλωμένους καπνιστές. Σημαντικό παράγοντα επιρροής αποτελεί μόνο 

/ια τη μικρή μερίδα των συστηματικών καπνιστών που αλλάζουν μάρκα με 

φίτήριο ποια μάρκα ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητα τους (14%). 

Επίσης μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία υψηλής 

κναγνωρισιμότητας, καθώς πολλοί καπνιστές δείχνουν απροθυμία να 

5οκιμάσουν μία μάρκα τσιγάρων που τους είναι τελείως άγνωστη.



• Οι ττροωθητικές ενέργειες έχουν χαμηλή αποτελεσματικότητα (4%). Θετικά 

αποτελέσματα έχουν μόνο στους περιστασιακούς καπνιστές, που δύσκολα 

όμως θα αποτελέσουν αγορά-στόχο μιας εταιρίας. Και οι προωθητικές 

ενέργειες -όπως και η διαφήμιση- είναι πιο σημαντικές στη δημιουργία 

υψηλής αναγνωρισιμότητας της μάρκας όταν πρόκειται για νέες μάρκες ή 

μάρκες με χαμηλή αναγνωρισιμότητα.

• Η συμμετοχή μιας καπνοβιομηχανίας σε φιλανθρωπικά προγράμματα -αν 

και μπορεί να δημιουργήσει μια θετικότερη εικόνα της εταιρίας στο ευρύ κοινό- 

δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τους καπνιστές στην απόφαση τους να 

επιλέξουν για πρώτη φορά ή να αλλάξουν μάρκα. Επίσης το γεγονός ότι ένας 

πολύ μικρός αριθμός καπνιστών (προσηλωμένων ή μη) έχει θετική εικόνα για 

την εταιρία που παράγει τη μάρκα τσιγάρων του τονίζει τη σημασία προβολής 

της μάρκας καθαυτής και όχι της εταιρίας ως ευρύτερης επιχειρηματικής 

μονάδας.

• Ο βαθμός προσήλωσης στη μάρκα των Ελλήνων καπνιστών δε φαίνεται 

να επηρεάζεται από δημογραφικά χαρακτηριστικά των καπνιστών, όπως είναι 

το φύλο, το εισόδημα ή το επάγγελμα. Διαφορά στο βαθμό προσήλωσης στη 

μάρκα προκύπτει μόνο σε σχέση με την ηλικία, καθώς οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία καπνιστές τείνουν να είναι περισσότερο προσηλωμένοι στη μάρκα τους. 

Αντίθετα, οι νεώτεροι καπνιστές έχουν την τάση να δοκιμάζουν περισσότερες 

μάρκες, να αλλάζουν συχνότερα και είναι πιο εύκολο να επηρεαστούν.

• Επιχειρώντας μία σύγκριση των μεθόδων μέτρησης της προσήλωσης στη 

μάρκα παρατηρούμε ότι οι συμπεριφορικές μετρήσεις στην προϊοντική 

κατηγορία των τσιγάρων είναι αναπόφευκτο να έχουν ως αποτέλεσμα ένα 

ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό προσήλωσης στη μάρκα -έως ένα σημείο
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πλασματικό. Για παράδειγμα, από τη συγκεκριμένη έρευνα προέκυψε 98,7% 

ποσοστό προσήλωσης στη μάρκα για τους συστηματικούς καπνιστές. 

Περισσότερα στοιχεία για την πραγματική προσήλωση ενός καπνιστή στη 

μάρκα μας δίνει η μέτρηση της ικανοποίησης του από αυτή και το price 

ρΓθπιίυπι με την οποία τη συνδέει (που αποτελεί μέρος της μέτρησης 

αρέσκειας για τη μάρκα). Η μέτρηση της αφοσίωσης του καπνιστή στη μάρκα 

του -που διαπιστώνεται με το πόσο οι καταναλωτές μιλάνε για το προϊόν, αν 

το συνιστούν σε άλλους και προσφέρουν λόγους για την αγορά του και από το 

πόσο σημαντικό είναι το προϊόν στις δραστηριότητες του καταναλωτή ή στην 

έκφραση της προσωπικότητας του- μάλλον θα αλλοίωνε το τελικό 

αποτέλεσμα, καθώς λόγω της φύσης του προϊόντος οι περισσότεροι 

καταναλωτές είναι απρόθυμοι να δηλώσουν αφοσιωμένοι στη μάρκα τους.

Στη συγκεκριμένη έρευνα για παράδειγμα, προσηλωμένοι στη μάρκα 

τους καπνιστές θα μπορούσε να θεωρηθεί το 56% των συστηματικών 

καπνιστών που είναι απόλυτα ή πολύ ικανοποιημένο από τη μάρκα του, σε 

περίπτωση έλλειψης της από κάποιο σημείο πώλησης θα πήγαινε αλλού και 

3α συνέχιζε να την αγοράζει σε περίπτωση αύξησης της τιμής της κατά 5 ή 

10%. Μεγαλύτερος βαθμός προσήλωσης στη μάρκα ωστόσο διακρίνει το 21% 

Γων συστηματικών καπνιστών που δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο από τη 

μάρκα του, σε περίπτωση έλλειψης της μάρκας του από κάποιο σημείο 

πώλησης θα πήγαινε αλλού και θα συνέχιζε να την αγοράζει ακόμη και σε 

περίπτωση αύξησης της τιμής της κατά 20%. Από τα παραπάνω 

διαπιστώνεται η ανάγκη για συνδυασμό των διαφόρων μεθόδων μέτρησης της 

προσήλωσης στη μάρκα.
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6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

1. Οι εταιρίες που επιθυμούν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους ή 

εισέρχονται τώρα στον κλάδο είναι προτιμότερο να θέσουν ως αγορά- 

στόχο τους τους νέους σε ηλικία καπνιστές, καθώς έχουν την τάση να 

δοκιμάζουν περισσότερες μάρκες από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, 

επιδεικνύουν χαμηλό βαθμό προσήλωσης στη μάρκα και έχουν τις 

περισσότερες πιθανότητες να αλλάξουν μάρκα.

2. Επίσης λόγω του υψηλού γενικά βαθμού προσήλωσης στη μάρκα για 

την προϊοντική κατηγορία των τσιγάρων και της όχι συχνής αλλαγής 

μαρκών από τους καταναλωτές, την καλύτερη αγορά-στόχο των 

καπνοβιομηχανιών αποτελούν οι νέοι χρήστες του προϊόντος 

γενικότερα.

3. Τόσο οι προωθητικές ενέργειες όσο και η διαφήμιση πρέπει να 

αποβλέπουν κυρίως στη δημιουργία υψηλής αναγνωρισιμότητας για τη 

μάρκα, προκειμένου οι καταναλωτές να τη συμπεριλαμβάνουν στην 

ομάδα των υποψήφιων προς επιλογή μαρκών. Μεγαλύτερη έμφαση 

στη διαφήμιση πρέπει να δώσουν μόνο οι μάρκες που προβάλλουν 

ιδιαίτερα την εικόνα τους (brand image) και εστιάζονται σε εκείνο το 

τμήμα της αγοράς που αλλάζει μάρκα με κριτήριο ποια μάρκα ταιριάζει 

καλύτερα στην προσωπικότητα του.

4. Κάθε μάρκα πρέπει να διαθέτει μεγάλο πλάτος, προκειμένου να 

καλύπτει τους καπνιστές που αλλάζουν μάρκα αναζητώντας πιο 

ελαφρύ ή πιο βαρύ τσιγάρο.



5. Λόγω του μεγάλου ποσοστού των Ελλήνων καπνιστών που αλλάζει 

μάρκα αναζητώντας καλύτερη γεύση, η διαφήμιση πρέπει να προβάλει 

ιδιαίτερα το χαρακτηριστικό αυτό. Αντίθετα, το φίλτρο σπάνια αποτελεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είναι προτιμότερο να δίνεται έμφαση 

στην ιδιότητα του ελαφριού τσιγάρου που αποτελεί σημαντικό λόγο 

αλλαγής μάρκας.

6. Ο χαμηλός βαθμός σύνδεσης μάρκας με καπνοβιομηχανία στο μυαλό 

των καταναλωτών και η αδιάφορη ή αρνητική εικόνα των καπνιστών 

για την εταιρία δημιουργεί την ανάγκη για προβολή της μάρκας 

καθεαυτής (ως όνομα, σύμβολο, λογότυπο ή εικόνα) και όχι της 

εταιρίας σε επίπεδο οικονομικής επιχειρηματικής μονάδας.

7. Η σύνδεση μιας καπνοβιομηχανίας με φιλανθρωπικά προγράμματα 

φαίνεται να μην πείθει τους καταναλωτές και σε καμία περίπτωση δεν 

αποτελεί λόγο αλλαγής μάρκας για τους συστηματικούς καπνιστές. 

Περισσότερο σκόπιμη είναι η σύνδεση της μάρκας πάντα -και όχι της 

εταιρίας- με αθλητικά, καλλιτεχνικά γεγονότα, προκειμένου να 

δημιουργήσει υψηλή αναγνωρισιμότητα και να διαμορφώσει 

παράλληλα την εικόνα της μάρκας που επιθυμείται να προβληθεί.

8. Καθώς οι ήδη πελάτες της μάρκας αποτελούν και την καλύτερη 

διαφήμιση της μάρκας και αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

προσέλκυσης νέων πελατών, οι τεχνικές προώθησης πωλήσεων είναι 

προτιμότερο να απευθύνονται σε αυτούς. Αντικείμενα που συνδέονται 

με το κάπνισμα και δίνονται μέσω διαγωνισμών ή άλλων μεθόδων 

στους ήδη χρήστες της μάρκας πέρα από το ότι αποτελούν 

επιβράβευση τους για την προσήλωση που επιδεικνύουν στη μάρκα,
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κάνουν ακόμη πιο εμφανή τη χρήση του προϊόντος και ασκούν 

μεγαλύτερη επίδραση στον κοινωνικό τους περίγυρο.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΕΚΘΕΜΑ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έρευνα διεξάγεται από την Κίσκιρα Σταυρούλα, φοιτήτρια του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στα πλαίσια της διπλωματικής 
εργασίας. Στόχος της έρευνας είναι η μέτρηση του βαθμού προσήλωσης στη 
μάρκα των Ελλήνων καπνιστών, ο εντοπισμός των λόγων αλλαγής μάρκας 
τσιγάρων και ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τη δοκιμή 
μιας μάρκας.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Πόσο συχνά καπνίζετε; 

___ Καθημερινά Περιστασιακά

Αν απαντήσατε καθημερινά, πόσα τσιγάρα καπνίζετε την ημέρα;

___ 1-5 τσιγάρα ___ 6-10 τσιγάρα
___ 11-20 τσιγάρα ___21-40 τσιγάρα
___περισσότερα από 40 τσιγάρα

2. Καπνίζετε την ίδια μάρκα τσιγάρων κάθε φορά;

___ Ναι ___Όχι

Αν απαντήσατε ΟΧΙ, πηγαίνετε στην ερώτηση 12.

3. Ποια μάρκα τσιγάρων καπνίζετε; (Παρακαλώ προσδιορίστε τον τύπο, π.χ. lights).

Πόσο καιρό καπνίζετε αυτή τη μάρκα;

___ Λιγότερο από 6 μήνες
___ 6 μήνες έως 2 χρόνια
___ 2 έως 5 χρόνια
___ 5 έως 10 χρόνια
___περισσότερα από 10 χρόνια
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5. Αν πριν από τη μάρκα τσιγάρων που καπνίζετε τώρα καπνίζατε κάποια άλλη, γιατί 
αλλάξατε; (Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία απαντήσεις).

____  χαμηλότερη τιμή
____  καλύτερη γεύση
____ πιο ελαφρύ τσιγάρο
____ πιο βαρύ τσιγάρο
____ ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητα μου
____ καλύτερο φίλτρο
____ Άλλο, προσδιορίστε..........................................................................................

6. Τι σας επηρέασε να δοκιμάσετε τη μάρκα τσιγάρων που καπνίζετε τώρα; 
(Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία απαντήσεις).

___ Διαφήμιση
___Προωθητικές ενέργειες (δωρεάν δείγματα)
___ Φίλοι
___ Ο πωλητής στο σημείο πώλησης
___Άλλο, προσδιορίστε.................................................................

7. Πόσο ευχαριστημένοι είστε από τη μάρκα τσιγάρων που καπνίζετε αυτή την 
περίοδο; (Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό).

1 2 3 4 5

ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ απόλυτα
ευχαριστημένος ευχαριστημένος ευχαριστημένος ευχαριστημένος ευχαριστημένος

8. Ποια είναι η αντίδραση σας, αν δεν βρείτε τη μάρκα της προτίμησης σας σε κάποιο 
σημείο πώλησης;

___ Αναβάλω την αγορά
___ Πηγαίνω σε άλλο σημείο πώλησης
___Αγοράζω άλλη μάρκα
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9. Ποια θα ήταν η αντίδραση σας σε μια αύξηση της τιμής της μάρκας σας (με τις 
άλλες μάρκες να παραμένουν σταθερές) κατά τα παρακάτω ποσοστά; (Σημειώστε 
X στα κατάλληλα τετράγωνα).

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 5% 10% 15% 20%
Θα άλλαζα μάρκα
Θα συνέχιζα να αγοράζω 
τη μάρκα μου
Θα σταματούσα το
κάπνισμα

10. Θα συνιστούσατε τη μάρκα των τσιγάρων που καπνίζετε σε άλλους; 

___ Ναι ___ Όχι

11. Θυμάστε κάποια διαφήμιση της μάρκας τσιγάρων που καπνίζετε; 

___Ναι ___Όχι

Παρακαλώ πηγαίνετε στην ερώτηση 14.

12. Ο λόγος που δεν καπνίζω κάθε φορά την ίδια μάρκα τσιγάρων είναι: (Μπορείτε 
να σημειώσετε περισσότερα από ένα X).

___Μου αρέσει η ποικιλία
___ Δεν έχω βρει ακόμα τη μάρκα που πραγματικά θα μου άρεσε/ταίριαζε
___ Σπάνια αγοράζω τσιγάρα. Καπνίζω ό,τι έχει η παρέα μου.
___ Δεν βρίσκω συνήθως τη μάρκα που θέλω.
___ Αλλο, προσδιορίστε..................................

13. Στην απόφαση μου να δοκιμάσω κάποια νέα μάρκα τσιγάρων με επηρεάζει: 
(Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερα από ένα X).

___ Διαφήμιση
___ Φίλοι
___ Τιμή
___Προωθητικές ενέργειες (π.χ. δωρεάν δείγματα)
___Συσκευασία
___Άλλο, προσδιορίστε.............................................................
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14. Πόσες μάρκες τσιγάρων έχετε δοκιμάσει;

Μόνο αυτή που καπνίζω τώρα 
2 έως 5 μάρκες 
6 έως 10 μάρκες 
περισσότερες από 10

15. Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας για κάθε μία από τις 
παρακάτω προτάσεις.

Διαφωνώ Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα ούτε διαφωνώ απόλυτα

ί) Δεν είναι πολύ πιθανό να 
δοκίμαζα μια μάρκα τσιγάρων
που μου είναι τελείως άγνωστη _____ _____ _____ _____ _____

3) Η μάρκα τσιγάρων που 
καπνίζει κάποιος εκφράζει την
προσωπικότητα του. _____ _____ _____ _____ _____

() Έχω θετική εικόνα για τη
μάρκα τσιγάρων που καπνίζω. _____ _____ _____ _____ _____

3) Δεν επηρεάζομαι από τη 
διαφήμιση στην επιλογή
μάρκας τσιγάρων. _____ _____ _____ _____ _____

ή Θεωρώ σημαντικό μια εταιρία
να έχει κοινωνικό πρόσωπο. _____ _____ _____ _____ _____

ιτ) Είναι πιθανό να άλλαζα 
μάρκα τσιγάρων αν κάποια 
άλλη μάρκα με την ίδια τιμή 
και ποιότητα συμμετείχε σε
φιλανθρωπικά προγράμματα. _____ _____ _____ _____ _____

') Στα περισσότερα προϊόντα που 
αγοράζω μου αρέσει να αλλάζω
μάρκες για ποικιλία. _____ _____ _____ _____ _____
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16. Φύλο:

Άνδρας ___ Γυναίκα

17. Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε;

___ 15 έως 24 ετών
___ 25 έως 34 ετών
___ 35 έως 45 ετών
___ 46 έως 55 ετών

άνω των 56 ετών

18. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες επαγγέλματος ανήκετε;

___ Δημόσιος υπάλληλος
___ Ιδιωτικός υπάλληλος
___ Ελεύθερος επαγγελματίας
___ Οικιακά
___ Φοιτητής
___Συνταξιούχος
___ Άνεργος
___ Άλλο, προσδριορίστε.................................................

19. Το μηνιαίο εισόδημα σας κυμαίνεται:
___ κάτω από 150.000 δρχ
___ από 150.000 έως 250.000 δρχ
___ από 250.000 έως 350.000 δρχ
___ από 350.000 έως 450.000 δρχ
___ άνω των 450.000 δρχ

Σας ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο σας
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ΕΚΘΕΜΑ 2

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΩΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ
“...Στην αρχική μας έρευνα αγοράς ζητήθηκε αττό τους ερωτώμενους να 
καπνίσουν δύο τσιγάρα και στη συνέχεια να δηλώσουν τι τους άρεσε και τι δεν 
τους άρεσε στο κάθε τσιγάρο και να βαθμολογήσουν τα δύο τσιγάρα σε 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μια ανάλυση των αυθόρμητων απαντήσεων 
έδειξε ότι τα παρακάτω χαρακτηριστικά θεωρούνται πιο σημαντικά στην 
επιλογή ενός τσιγάρου:
Τύπος καπνού
Γεύση και άρωμα 138
Δυνατό 120
Ελλειψη ερεθισμού 105
Ικανοποίηση 91
Ελαφρύ 89
Απαλότητα 80
Δροσερότητα 40
Έλλειψη μετέπειτα γεύσης 31
Εύκολη εισπνοή 29...... '

Πηγή: Mangini ν. R.J. Reynolds Tobacco Company, έρευνα Δεκεμβρίου 1989.
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