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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων είναι μία ενέργεια ή 

αντικείμενο που ενεργεί σαν άμεσο κίνητρο, για να προσφέρει επιπλέον 

αξία στο προϊόν, ή κίνητρο προς τον λιανέμπορο, τον πωλητή ή τον 

καταναλωτή για το προϊόν. Δεν πρέπει να μπερδεύονται γενικά με την 

προώθηση του προϊόντος, γιατί πρόκειται για ένα πιο συγκεκριμένο 

κομμάτι της προώθησης γενικότερα. Σήμερα, οι εταιρίες ξοδεύουν 

περισσότερα χρήματα στις διάφορες Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων 

από ότι στην διαφήμιση.

Οι marketers συχνά βασίζονται στις Τεχνικές Προώθησης για να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των άλλων μέσων προώθησης, 

όπως διαφήμιση και προσωπική πώληση. Και ενώ η διαφήμιση και η 

προσωπική πώληση χρησιμοποιούνται συνεχώς ή με κυκλικσιητα, οι 

Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων χρησιμοποιούνται ακανόνιστα, 

κυρίως στα προϊόντα που παρουσιάζουν εποχικότητα, δηλαδή όποτε 

χρειάζεται να δοθεί ώθηση σας πωλήσεις.

Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα μελετηθούν οι Τεχνικές 

Προώθησης Πωλήσεων γενικότερα αλλά και ειδικότερα για τα 

εμφιαλωμένα νερά. Θα δούμε ποιοι είναι οι σκοποί και στόχοι των 

Τεχνικών Προώθησης Πωλήσεων, ποιες είναι οι χρήσεις αλλά και οι 

περιορισμοί τους.
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Θα αναλυθούν οι Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων ως προς τους 

καταναλωτές και το εμπόριο, καθώς και οι μέθοδοί τους. Θα 

ακολουθήσει το σχέδιο της δομής ενός προγράμματος προώθησης, 

όπως και οι διαφορές στις Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων ανάμεσα 

σε χώρες που αναπτύσσουν προωθήσεις.

Εκείνο που θα ακολουθήσει είναι η ανάλυση μίας πλευράς του 

φαινομένου, οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα (in-store promotion). 

Η ανάλυση των προωθήσεων μέσα στο κατάστημα είναι πιο σημαντική 

γιατί αποτελεί ένα τρόπο προώθησης που κερδίζει ολοένα και 

μεγαλύτερο έδαφος, λόγω των αποτελεσμάτων που έχει σπς 

πωλήσεις. Θα εξεταστεί πως οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα 

αποτελούν εργαλείο στις πωλήσεις, ποιοι κερδίζουν από αυτές τις 

προωθήσεις, ποια είναι η επίδραση που έχουν σε αντικατάστατα, 

συμπληρωματικά αλλά και ανταγωνιστικά προϊόντα τόσο μέσα στο ίδιο 

το κατάστημα όσο και σε ανταγωνιστικά καταστήματα. Τέλος, 

εξετάζεται αν οι προωθήσεις πωλήσεων μέσα στο κατάστημα 

αποφέρουν κέρδος ή ζημία σπς εταιρίες που πς διεξάγουν.

Προχωρώντας περισσότερο σπς προωθήσεις μέσα στο 

κατάστημα για τα εμφιαλωμένα νερά, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα πς έρευνας που έγιναν για πς τέσσερις μεγαλύτερες 

εταιρίες της Ελλάδος. Από τα στοιχεία που μας δίνουν οι product 

managers ή άλλοι υπεύθυνοι των νερών φαίνεται ο ρόλος που παίζουν 

για κάθε εταιρία οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα. Και ενώ φαίνεται 

να αποτελεί μία ενέργεια που χρησιμοποιείται τελευταίως, βλέπουμε να 

κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο από το μίγμα προβολής λόγω 

των αποτελεσμάτων που επιφέρει και της αλλαγής στην καταναλωτική 

συμπεριφορά.
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Στα συμπεράσματα που ακολουθούν διαφαίνεται η σημασία των 

προωθήσεων μέσα στο κατάστημα, αν είναι απαραίτητες ή όχι αυτού 

του είδους οι προωθήσεις, και αν πρέπει να συνεχιστούν ή όχι. Επίσης 

μπορούμε να δούμε αν στέκονται οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα 

από μόνες τους ή είναι απαραίτητη κάποια συνεργασία με άλλα 

στοιχεία του μίγματος προβολής, όπως η διαφήμιση, η προσωπική 

πώληση, οι δημοσιεύσεις στον τύπο ή περιοδικά, αλλά και οι δημόσιες 

σχέσεις, ή ακόμη και του μίγματος marketing.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
.............................................. Ill I I I ............................................................................................................. .............. ..............................................

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

2.1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων αποτελούν ένα από τα πιο 

δυναμικά εργαλεία του Marketing γιατί μας προσφέρουν τη 

δυνατότητα να επιτύχουμε άμεσες πωλήσεις.

Σύμφωνα με ορισμό που δίνεται στο βιβλίο του Δ. Παξιμάδη “ Η 

Προώθηση Πωλήσεων είναι η πώληση ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή 

υπηρεσίας μέσω κάποιας ενέργειας περιορισμένης διάρκειας, που 

προσφέρει συγκεκριμένο κίνητρο αγοράς προς το κοινό-στόχο”.

Ενας ακόμη ορισμός όμως, δίνεται στο βιβλίο του Pride-Ferrell 

όπου “ Η Προώθηση Πωλήσεων είναι μία ενέργεια ή αντικείμενο (ή και 

τα δύο) όπου λειτουργεί σαν άμεση παρακίνηση, προσφέροντας αξία 

(added value) ή κίνητρο για την αγορά του προϊόντος σε λιανέμπορους, 

πωλητές ή καταναλωτές”. Περιλαμβάνει όλες τις προωθητικές 

ενέργειες εκτός από προσωπική πώληση, διαφήμιση και δημοσιότητα. 

Σε ανταγωνιστικές αγορές, όπου τα προϊόντα είναι σχεδόν ίδια, η 

προώθηση πωλήσεων δημιουργεί επιπλέον κίνητρα που ενθαρρύνουν 

την δοκιμή του προϊόντος και την αγορά του.
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Ανάλογος είναι και ο ορισμός των George Ε. Belch και Michael A. 

Belch όπου η Προώθηση Πωλήσεων ορίζεται ως “ένα άμεσο εργαλείο 

που προσφέρει μία επιπλέον αξία ή κίνητρο στο προϊόν για την αγορά, 

τους διανομείς ή στον τελικό καταναλωτή με αρχικό σκοπό να 

δημιουργήσει άμεση πώληση”.

Από τους παραπάνω ορισμούς προκύπτει ότι η Προώθηση 

Πωλήσεων αποτελεί:

>=> κίνητρο αγοράς

■=> είναι άμεση και για περιορισμένο χρονικό διάστημα 

■=> ζητάει άμεση δράση

^ η αποτελεσματικότητάτης είναι άμεσα μετρήσιμη 

■=> προσθέτει κυρίως λογικές αξίες 

=> συνήθως γίνεται στα σημεία πώλησης

Το κίνητρο αγοράς είναι συνήθως το σημείο αναφοράς για κάθε 

προωθητικό πρόγραμμα, όπου το προωθητικό υλικό λειτουργεί σαν 

υπενθύμιση της μάρκας και ενισχύει την εικόνα του προϊόντος. Πολλές 

προωθητικές ενέργειες προσπαθούν να προσθέσουν κάποια αξία στο 

προϊόν ή την υπηρεσία, παρά το γεγονός ότι η προώθηση πωλήσεων 

επηρεάζεται περισσότερο από θέματα οικονομίας που αποτελούν και 

το κίνητρο για την αγορά του προϊόντος. Αποτελούν όμως κίνητρο 

εκτός από τους τελικούς καταναλωτές, για τους χονδρέμπορους και 

για τους λιανέμπορους. Μια έκπτωση στους εμπόρους τους δίνει το 

οικονομικό κίνητρο να αποθηκεύσουν σε μεγάλες ποσότητες και έπειτα 

να προωθήσουν τα προϊόντα ενός παραγωγού.
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Πρωταρχικό όμως είναι και το γεγονός ότι η προώθηση 

πωλήσεων αποτελεί εργαλείο που επιταχύνει τη διαδικασία πώλησης 

και μεγιστοποιεί τον αριθμό των πωλήσεων. Δίνοντας ένα επιπλέον 

κίνητρο μπορεί να παρακινήσει τους καταναλωτές να αγοράσουν 

μεγαλύτερη ποσότητα από το προϊόν ή να μειώσουν το χρόνο που θα 

επαναλάβουν την αγορά του προϊόντος. Η προώθηση πωλήσεων όμως 

μεγιστοποιεί τον αριθμό των πωλήσεων και με το να προσελκύει άτομα 

που δεν αντιδρούν στην διαφήμιση. Το ιδανικό θα ήταν να δημιουργεί 

πωλήσεις που δεν θα μπορούσε να προσφέρει η διαφήμιση ή όποια 

άλλη προωθητική ενέργεια. Συνήθως όμως το μεγαλύτερο μέρος της 

προώθησης πωλήσεων προσελκύει τους υπάρχοντες καταναλωτές αντί 

για νέους.

2.2. ΣΚΟΠΟ! ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ο αντικειμενικός σκοπός της Προώθησης Πωλήσεων διαφέρει 

από εταιρία σε εταιρία και μέσα σε μια εταιρία κατά την διάρκεια των 

χρόνων. Σύμφωνα με τους Pride-Ferrell οι μεγάλες εταιρίες μπορεί να 

έχουν διάφορους προωθητικούς σκοπούς-στόχους κατά την διάρκεια 

μιας προωθητικής ενέργειας. Στο βιβλίο τους Marketing αναφέρονται 

οκτώ σκοποί-στόχοι, όπου μπορεί να μην τους περικλείουν όλους αλλά 

ένας ή δύο από αυτούς εμπεριέχουν πολλά προγράμματα προώθησης.
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Οι σκοποί-στόχοι είναι:

1. Δηυιουονία αναννωοισπυότηταο.
Ενα μεγάλο μέρος της προώθησης γίνεται για να γίνει γνωστό το 

προϊόν. Οταν μία εταιρία εισάγει ένα νέο προϊόν, μία καινούρια μάρκα ή 

επέκταση μάρκας, το να γίνει γνωστό το προϊόν στους καταναλωτές 

είναι σημαντικό για να υιοθετηθεί η παραγωγή του προϊόντος. Ενας 

marketer που έχει επενδύσει πολλά στην ανάπτυξη του προϊόντος 

προσπαθεί να κερδίσει την αναγνώριση γρήγορα με στόχο να 

αποκτήσει εισόδημα ώστε να ανπσταθμίσει τα μεγάλα έξοδα από την 

ανάπτυξη του προϊόντος και την εισαγωγή του στην αγορά.

Η δημιουργία αναγνωρισημότητας είναι σημαντική και για τα 

υπάρχοντα προϊόντα. Οι προωθητικές ενέργειες μπορεί να γίνονται και 

για να αυξήσουν την αναγνώριση της μάρκας, την αναγνώριση των 

χαρακιηρισπκών της μάρκας, την αναγνώριση θεμάτων που 

σχετίζονται με την εικόνα της εταιρίας ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

της.

2. Αύξηση me ihmanc.
Η αύξηση της ζήτησης μπορεί να χωριστεί σε ζήτηση για μία 

κατηγορία προϊόντων (primary demand) ή σε ζήτηση για ένα 

συγκεκριμένο προϊόν (selective demand).

Οταν μία εταιρία εισάγει ένα νέο προϊόν στην αγορά προσπαθεί 

να αυξήσει την ζήτηση για την νέα αυτή κατηγορία προϊόντος, αντί για 

συγκεκριμένο προϊόν, προσπαθώντας να δώσει έμφαση στα οφέλη που 

προκύπτουν από την χρησιμοποίηση του προϊόντος γενικότερα παρά 

από την χρησιμοποίηση αυτού του συγκεκριμένου προϊόντος.
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Δεν γίνεται όμως μόνο για νέα προϊόντα αλλά και από εμπορικούς 

συνδέσμους που χρησιμοποιούν προωθητικές ενέργειες για να 

αυξήσουν την ζήτηση στην κατηγορία τους.

Οταν, όμως, προσπαθεί μία εταιρία να αυξήσει την ζήτηση για 

ένα συγκεκριμένο προϊόν χρησιμοποιεί προωθητικές ενέργειες που 

τονίζουν τις δυνάμεις και τα οφέλη που διαθέτει το προϊόν. Κτίζοντας 

την ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα απαιτούνται προωθητικές 

ενέργειες που υπερτονίζουν τα σημαντικά στοιχεία του προϊόντος 

στους δυνητικούς αγοραστές και τις συγκεκριμένες αποδόσεις της 

μάρκας. Επίσης, χρειάζονται τεχνικές προώθησης που διαφοροποιούν 

το προϊόν στο μυαλό του καταναλωτή από τα αντίστοιχα προϊόντα των 

ανταγωνιστών . Η αύξηση της συγκεκριμένης ζήτησης αυξάνει και τον 

βαθμό χρήσεων του προϊόντος, που επιτυγχάνεται με διαφημιστικές 

καμπάνιες, δωρεάν δείγματα, κουπόνια και διαγωνισμούς 

καταναλωτών.

3. Ενθάοουνσπ via δοκιυή του rrooiovroc
Αυτή γίνεται με δωρεάν δείγματα, κουπόνια, προσφορά 

περιορισμένης χρήσης του προϊόντος, διαγωνισμούς και παιχνίδια. 

Ασχετα με το αν το προϊόν είναι το πρώτο μίας κατηγορίας ή μία νέα 

μάρκα μίας ήδη υπάρχουσας κατηγορίας, οι προσπάθειες για 

προτροπή δοκιμής αποβλέπουν στο να κάνουν την δοκιμή εύκολη και με 

μικρό ρίσκο από μέρους των δυνητικών καταναλωτών.
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4. Εύοεση απόΦεων-ποοσδοκιών από roue καταναλωτές

Υπάρχουν ορισμένες προωθητικές ενέργειες που διεξάγονται 

για να αναγνωριστούν οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται για τα 

προϊόντα μίας εταιρίας και που θέλουν να τα αγοράσουν. Αστό μπορεί 

να γίνει μέσω ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν τα άτομα ή μέσω 

τηλεφωνικών γραμμών χωρίς χρέωση όπου οι εταιρίες έχουν επιπλέον 

πληροφορίες άμεσα. Οσα από τα άτομα απαντούν σε τέτοιες ενέργειες 

σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το προϊόντα της 

εταιρίας άρα μπορεί να γίνουν μελλοντικοί καταναλωτές. Η εταιρία 

μπορεί να ανταποκριθεί με προσωπικά τηλεφωνήματα, επιστολές και σε 

ορισμένες περιπτώσεις και με προσωπική επαφή πωλητών.

5. Διατήρηση πιστών καταναλωτών.

Η διατήρηση πιστών καταναλωτών μακροχρόνια είναι ένας από 

τους μεγαλύτερους στόχους των εταιριών. Οι προωθητικές ενέργειες 

που απευθύνονται στην διατήρηση, μπορεί να βοηθήσουν μία εταιρία 

να συγκροτήσει τα έξοδά της σε χαμηλά επίπεδα, ενέργειες αντίθετες 

από ότι χρειάζεται για να αποκτήσει καινούριους πελάτες. Μερικές 

φορές χρειάζεται ενίσχυση των προωθήσεων ώστε να πειστούν οι 

καταναλωτές ότι έκαναν την σωστή εκλογή μάρκας και να μάθουν πως 

θα αποκτήσουν την μέγιστη ικανοποίηση από το προϊόν.
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6. ΥποστήοιΕη τωνλιανέυποοων.

Πρόκειται για ένα δρόμο διπλής κατεύθυνσης. Οι παραγωγοί 

θέλουν να προσφέρουν βοήθεια στους λιανέμπορους για να αποκτούν 

καλές σχέσεις συνεργασίας, αλλά περιμένουν και βοήθεια από αυτούς 

για τα προϊόντα τους. Μία προώθηση πωλήσεων από τις εταιρίες 

λαμβάνεται ως σημαντική βοήθεια εκ μέρους των λιανέμπορων. Σε 

μερικές περιπτώσεις μπορεί οι εταιρίες να καλύπτουν και ένα ορισμένο 

ποσοστό από τις προωθητικές ενέργειες πώλησης του δικού τους 

προϊόντος από τους λιανέμπορους.

Οταν ένας παραγωγός εισάγει ένα νέο προϊόν σε μία κατηγορία 

με μεγάλο ανταγωνισμό, μία μεγάλη δυσκολία είναι να πείσει τους 

λιανέμπορους να βάλουν το προϊόν στο κατάστημά τους. Αν ο 

παραγωγός υποστηρίξει το νέο προϊόν με διανομή δωρεάν δειγμάτων 

και κουπονιών, θα αποτελέσει σοβαρή ενίσχυση του προϊόντος και είναι 

πολύ πιθανό να το αναλάβουν οι λιανέμποροι. Για να ενθαρρύνει ο 

παραγωγός τους χονδρέμπορους και λιανέμπορους να αυξήσουν τα 

αποθέματά τους, πρέπει να δώσει ειδικές προσφορές και εκπτώσεις 

αγορών. Στενές σχέσεις με τους λιανέμπορους απαιτούνται αν θέλει ο 

παραγωγός να αποκτήσει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι 

σε άλλους παραγωγούς. Η χρησιμοποίηση διαφόρων προωθητικών 

ενεργειών μπορεί να επιτύχει τον σκοπό αυτό.

7. Ανηστάθυιση ανταγωνιστικών προωθητικών ενεργειών.

Συχνά οι εταιρίες χρησιμοποιούν προωθητικές ενέργειες για να 

αντισταθμίσουν ή να μειώσουν τα αποτελέσματα των προωθητικών 

ενεργειών των ανταγωνιστών.
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Αυτός ο τύπος προωθητικής ενέργειας δεν σημαίνει απαραίτητα 

αύξηση των πωλήσεων ή του μεριδίου αγοράς της εταιρίας, αλλά 

μπορεί να εμποδίσει την πτώση των πωλήσεων ή του μεριδίου αγοράς. 

Χρησιμοποιείται συχνά από εταιρίες σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές 

αγορές καταναλωτικών προϊόντων, όπως η αγορά fast-food ή μία τοπική 

αγορά supermarket.

8. Μείωση rnc διακυυανσηα των πωλήσεων.

Η ζήτηση πολλών προϊόντων διαφέρει κάθε μήνα εξαιτίας 

ορισμένων παραγόντων όπως το κλίμα, η εποχή ή οι διακοπές. Μία 

εταιρία όμως δεν μπορεί να λειτουργεί στην μέγιστη ικανότητά της 

μόνο όταν οι πωλήσεις είναι αυξημένες. Οι διακυμάνσεις στο μέγεθος 

των πωλήσεων σημαίνουν αλλαγές στην παραγωγή, στα επίπεδα 

αποθεμάτων, στο προσωπικό και στους οικονομικούς πόρους που 

απαιτούνται. Στον βαθμό που οι εταιρίες μπορούν να δημιουργούν 

πωλήσεις κατά την διάρκεια περιόδων χαμηλών πωλήσεων, μπορούν να 

ελαττώνουν τις διακυμάνσεις. Οταν οιπροωθηπκές ενέργειες μειώνουν 

τις διαφορές των πωλήσεων ανά περίοδο, οι εταιρίες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους περισσότερο παραγωγικά.

Οι τεχνικές προώθησης πωλήσεων συνήθως σχεδιάζονται για να 

τονώσουν τις πωλήσεις σε περιόδους υφέσεων. Για παράδειγμα η 

μείωση των τιμών σε εργαλεία κηπουρικής ή σε μηχανήματα 

κλιματισμού μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις κατά την διάρκεια του 

φθινοπώρου ή του χειμώνα. Σε πολλές περιπτώσεις μία εταιρία μπορεί 

να διαφημίζει άπ οι πελάτες της μπορούν καλύτερα να εξυπηρετηθούν 

κάποιες ορισμένες μέρες της εβδομάδας.
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Κατά την διάρκεια των περιόδων με τη μεγίστη ζήτηση, οι εταιρίες 

μπορεί να αποφεύγουν τις προωθήσεις ώστε να εμποδίζουν 

αυξανόμενες πωλήσεις στο βαθμό εκείνο όπου δεν μπορούν να 

ικανοποιήσουν όλη τη ζήτηση.

2.3. ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η επίτευξη όλων των στόχων στο μέγιστο βαθμό από μέρους των 

εταιριών απαιτεί ανάπτυξη ικανοποιητικών προωθητικών ενεργειών.

Η Προώθηση Πωλήσεων αποτελεί ένα βραχυπρόθεσμο 

εργαλείο που προσφέρει:

■=> αρχική δοκιμή ή πρώτη αγορά 

^ επαναληππκή αγορά ή συνήθεια 

ο αύξηση πωλήσεων και μεριδίων αγοράς 

ανάπτυξη νέων χρήσεων 

εξουδετέρωση ανταγωνισμού 

·=> αύξηση αποτελεσματικότητας της διαφήμισης 

■=> αύξηση σημείων πώλησης 

*=> διαφημισπκή παρουσία ή προβολή 

·=> προνομιακή μεταχείριση από το εμπορικό δίκτυο
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Αυτό που δεν μπορεί να προσφέρει η Προώθηση Πωλήσεων

είναι:

■=> πιστότητα στη μάρκα

<=ί> αποδοχή ενός “κακού” προϊόντος

■=> “μόνιμες” αλλαγές στον κύκλο ζωής του προϊόντος

Οσο έντονες και αν είναι οι προωθητικές ενέργειες δεν μπορούν 

να προκαλέσουν πιστούς καταναλωτές, ούτε να προκαλέσουν ζήτηση 

για ένα προϊόν που δεν έχει τα χαρακτηρισπκά που θέλουν. Τέλος, δεν 

μπορούν να αλλάξουν το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται το 

προϊόν.

12.4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Οι βασικές Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων που 

χρησιμοποιούνται χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, προς τους 

καταναλωτές (consumer sales promotion) και προς το εμπόριο (trade 

sales promotion).

2.4.1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Α. Καταναλωτές: ενθαρρύνονται ή υποκινούνται να υποστηρίζουν 

συγκεκριμένα καταστήματα ή προϊόντα μίας συγκεκριμένης εταιρίας.
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Οι τεχνικές προώθησης προς καταναλωτές αποτελούν μέρος μίας 

προωθητικής pull στρατηγικής, λειτουργεί παράλληλα με τη διαφήμιση 

για να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αγοράζουν μία συγκεκριμένη 

μάρκα και έτσι να δημιουργούν ζήτηση ή να αγοράζουν από 

συγκεκριμένα καταστήματα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι οι 

παρακάτω:

■=> κουπόνια 

ο επιδείξεις

·=ί> κίνητρα για συχνή χρήση 

ο έκθεση στα σημεία πώλησης 

=> δωρεάν δείγματα - γευσπκές δοκιμές 

■=> επιστροφές χρημάτων 

«=> εκπτώσεις τιμών 

■=> προσφορές σε ποσότητα ή δώρα 

■=> διαγωνισμοί ή λαχεία 

^ χορηγίες

■=> συνδυασμός ενεργειών

Κουπόνια: το παλαιότερο και περισσότερο διαδεδομένο 

εργαλείο των προωθήσεων. Μειώνουν την τιμή του προϊόντος, και 

χρησιμοποιούνται για να υποκινήσουν τους καταναλωτές να 

δοκιμάσουν νέα ή αναγνωρισμένα προϊόντα, να αυξήσουν τις πωλήσεις 

γρήγορα, να δημιουργήσουν επαναλαμβανόμενες αγορές ή να 

εισάγουν νέες συσκευασίες ή χαρακτηρισπκά στο προϊόν. Η έκπτωση 

αφαιρείται από την τιμή αγοράς και πρέπει να είναι εύκολα 

αναγνωρίσιμη.
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Η φύση του προϊόντος (εποχικό, στην φάση ωρίμανσης, συχνότητα 

επανάληψης αγοράς) είναι ο πρωταρχικός λόγος για τα κουπόνια. 

Μελέτες όμως έδειξαν ότι αποφασιστικός παράγοντας για την 

εξαργύρωση κουπονιών είναι το ποσό της προσφοράς, η ευκολία στην 

εξαργύρωση, η πιστότητα των καταναλωτών και η στάση που έχουν 

απέναντι τους. Τα κουπόνια διανέμονται σε καταχωρήσεις, διαφημίσεις 

στον τύπο, επιστολές και μέσα στο κατάστημα. Η διανομή και 

εξαργύρωση κουπονιών έχει γίνει πολύ ανταγωνιστική, πράγμα που 

οδήγησε τους καταστηματάρχες, για να προσελκύσουν αγοραστές, να 

διπλασιάσουν ή ακόμη και να τριπλασιάσουν την αξία έκπτωσης των 

κουπονιών.

Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην 

χρησιμοποίηση των κουπονιών. Πλεονεκτήματα είναι πρώτον, όσο 

μεγαλύτερη η προσφορά τόσο μεγαλύτερη η αναγνωρησιμότητα και η 

αποδοχή από άτομα ευαίσθητα σε αλλαγές τιμών. Δεύτερον, 

ανταμείβουν τους ήδη υπάρχοντες καταναλωτές, κερδίζουν 

προηγούμενους ή νέους, ενθαρρύνουν αγορές σε μεγάλες ποσότητες 

και δοκιμές κάθε νέας βελτιωμένης μάρκας. Τρίτον, είναι άμεσης 

ανταπόκρισης και ελεγχόμενη, ώστε να μπορούν οι εταιρίες να βλέπουν 

πότε έχουν το αποτέλεσμα στο οποίο στοχεύουν. Τέταρτον, μειώνουν 

την τελική τιμή χωρίς να απαιτείται συνεργασία από τους 

λιανέμπορους, άρα υποβοηθούν και στο στοκάρισμα των 

καταστημάτων. Πέμπτον, μειώνουν το ρίσκο που προκύπτει από την 

αγορά ενός νέου προϊόντος.

Μειονεκτήματα είναι πρώτον, ότι χάνουν την αξία τους, γισπ 

προσφέρονται σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να 

μάθουν να μην αγοράζουν χωρίς κάποιο κίνητρο όπως τα κουπόνια ή 

επιστροφή χρημάτων.
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Δεύτερον, αντί να προσελκύουν νέους χρήστες χρησιμοποιούνται από 

άτομα που θα αγόραζαν το προϊόν ούτως ή άλλως, γι’ αυτό και δεν 

ενδείκνυται για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με μεγάλα μερίδια. 

Τρίτον, γίνεται εξαργύρωση των κουπονιών ή ανταλλάσσονται με άλλα 

προϊόντα σε μικρά καταστήματα.

Επιδείξεις: είναι ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσεις την 

προσοχή των καταναλωτών. Οι επιδείξεις γίνονται περιοδικά για να 

ενθαρρύνουν την δοκιμή και την αγορά του προϊόντος ή για να δείξουν 

πως λειτουργεί ένα προϊόν, π.χ. ένα μηχάνημα. Δεν γίνονται συχνά 

λόγω του μεγάλου κόστους που έχουν. Είναι ιδανικές για προϊόντα 

όπως ηλεκτρικές συσκευές, καλλυντικά και είδη καθαριότητας.

Κίνητρα για συχνήχρήσηιτιοΚΚέο, εταιρίες αναπτύσσουν κίνητρα 

ως ανταμοιβή των καταναλωτών τους για την συχνή χρήση των 

προϊόντων τους. Για παράδειγμα οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες 

προσφέρουν προγράμματα συχνών πτήσεων, όπου οι πελάτες που 

έχουν κάνει έναν ορισμένο αριθμό μιλίων πτήσης ανταμείβονται με 

κάποιο δωρεάν εισιτήριο. Τα κίνητρα για συχνή χρήση ενισχύουν την 

πιστότητα των καταναλωτών σε μία συγκεκριμένη μάρκα.

Εκθεση στα σημεία πώλησης:πζς>\Χα\ι$ά\ιζ\. πινακίδες έξω από το 

κατάστημα, αφίσες, πάγκους με διαφημιστικό υλικό, προβολές σε 

ράφια ή ντάνες. Ολα αυτά, που παρέχονται συνήθως από τους 

παραγωγούς, ελκύουν την προσοχή των καταναλωτών, τους 

ενημερώνουν και ενθαρρύνουν τους λιανέμπορους να πωλούν το 

αντίστοιχο προϊόν.



19

Οι τελευταίοι θα χρησιμοποιήσουν τα υλικά αυτά αν είναι 

ευπαρουσίαστα, ενημερωτικά, καλά τοποθετημένα και σχετικά με το 

κατάστημα.

Δωρεάν δείγματα - γευστικές δοκιμές: είναι ο πιο άμεσος τρόπος 

για να παρακινήσει την δοκιμή ενός προϊόντος, να αυξήσει το μέγεθος 

των πωλήσεων στα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής του ή να αποκτήσει 

την επιθυμητή διανομή. Πρόκειται για τον πιο δαπανηρό τύπο 

προώθησης λόγω του μεγάλου κόστους παραγωγής και διανομής. Για 

τον σχεδίασμά ενός δωρεάν δείγματος, οι εταιρίες πρέπει να λάβουν 

υπόψη τους την εποχικότητα του προϊόντος, τα χαρακτηρισπκά της 

αγοράς και την προηγούμενη διαφήμιση.

Υπάρχουν και εδώ πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Πλεονεκτήματα όπως άτι είναι ο καλύτερος τρόπος να τοποθετήσεις 

ένα προϊόν στα χέρια του κσταναλαπή. Δεύτερον, οι καταναλωτές 

δοκιμάζουν το προϊόν αμέσως με αποτέλεσμα να έχουν την καλύτερη 

άποψη γι’ αυτό, πράγμα που είναι ιδανικό για μέτρηση αποδοχής του. 

Τρίτον, είναι ιδανικό για προϊόντα με μοναδικά ή ανώτερα 

χαρακτηρισπκά. Τα μειονεκτήματα είναι πρώτον, ότι πρόκειται για ένα 

δαπανηρό τρόπο προώθησης άρα πρέπει να αποκτήσει ικανοποιητικό 

αριθμό νέων καταναλωτών που θα αγοράζουν το προϊόν στην κανονική 

τιμή του για να καλύψει τα έξοδά του. Δεύτερον, είναι αποτελεσματικό 

για προϊόντα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και με μικρό κύκλο ζωής 

ώστε να είναι εμφανή τα αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διανεμηθεί το δείγμα, όπως 

δειγματοδιανομή από πόρτα σε πόρτα όπου μπορεί να ελεγχθεί που 

δίνεται το δείγμα.
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Με το ταχυδρομείο, για μικρά και ελαφρά δείγματα. Μέσα στο 

κατάστημα, κυρίως για φαγώσιμα, με γευστικές δοκιμές, όπου 

απαιτείται η συνεργασία του καταστηματάρχη, ίσως και η χρήση 

κουπονιών. Μαζί με άλλα προϊόντα, πράγμα όμως που περιορίζει τη 

διανομή στους χρήστες αυτών μόνο των προϊόντων.

Επιστροφές χρημάτων: όπου οι καταναλωτές μαζί με το προϊόν 

παίρνουν και μία απόδειξη που πρέπει να ταχυδρομήσουν για να τους 

επιστραφούν χρήματα (δεν γίνεται στην χώρα μας). Δεν έχουν μεγάλο 

κόστος, και ενθαρρύνουν τους καταναλωτές σε επαναλαμβανόμενες 

αγορές, όταν το ποσό θεωρείται μεγάλο. Δημιουργούνται όμως 

ορισμένα προβλήματα με αυτή την μέθοδο όπως ότι θεωρείται πολύ 

περίπλοκη, αφού πρέπει να μαζεύει κάποιος αποδείξεις, να 

συμπληρώνει στοιχεία και να τα ταχυδρομεί. Οι καταναλωτές επίσης 

μπορεί να πιστέψουν ότι πρόκειται για προϊόντα που δεν έχουν 

δοκιμαστεί ή που δεν μπορούν να πουληθούν αλλιώς. Οταν οι 

επιστροφές είναι μικρού ποσού καλό είναι να συνδυάζονται με 

κουπόνια ή δωρεάν δείγματα.

Εκπτώσεις τψών: πρόκειται για έκπτωση η οποία φαίνεται πάνω 

στην συσκευασία του προϊόντος και αποτελεί ισχυρό κίνητρο αγοράς. 

Είναι μία εύκολη μέθοδος που επηρεάζει τον καταναλωτή και 

δημιουργεί αγοραστική συνήθεια και ανερχόμενες πωλήσεις. Ιδανικό 

για ίδια σε ποιότητα και τιμή προϊόντα.
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Αν όμως οι εκπτώσεις γίνονται σε συνεχή βάση ελαττώνεται ο αριθμός 

των πελατών που θα αγόραζε το προϊόν στην κανονική τιμή του, 

μειώνεται η εικόνα του γιατί οι εκπτώσεις δεν χτίζουν εικόνα ούτε 

δημιουργούν πιστότητα καταναλωτών. Τέλος, έχουν συνήθως 

μεγαλύτερη απήχηση στους ήδη υπάρχοντες καταναλωτές παρά σε 

νέους.

Προσφορές σε ποσότητα ή δώρα: οι προσφορές σε ποσότητα 

δίνουν στον καταναλωτή περισσότερη αξία για τα χρήματα που 

διαθέτει. Βοηθούν τις εταιρίες να μην μπερδεύονται με κουπόνια ή 

επιστροφές χρημάτων, δίνουν επιπλέον αξία που είναι εμφανής στους 

καταναλωτές και έχουν ιδιαίτερη επίδραση την στιγμή που γίνεται η 

αγορά. Είναι ένα καλό εργαλείο για να αντιμετωπίζονται οι προωθήσεις 

νέων ανταγωνκπικών προϊόντων, με το να “φορτώνονται” οι 

καταναλωτές με μεγάλες ποσότητες. Τέλος, είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές όταν υπάρχουν καλές σχέσεις με τους 

καταστηματάρχες, γιατί οι προσφορές σε ποσότητα απαιτούν 

περισσότερο χώρο στο ράφι χωρίς να τους δίνουν παραπάνω κέρδος. 

Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δίνονται σαν αντιστάθμισμα στους 

εμπόρους, για τέτοιες ενέργειες, επιπλέον εκπτώσεις ή δώρα σε 

ποσότητα προϊόντος ή και χρηματικές αποζημιώσεις.

Τα δώρα είναι συνήθως μικρά ανπκείμενα που προσφέρονται 

δωρεάν ή με μικρό κόστος με την αγορά του προϊόντος. Εχουν μεγάλη 

επίδραση στους καταναλωτές, γι’ αυτό χρησιμοποιούνται για να 

προσελκύουν πελάτες ανταγωνιστών, ενισχύουν την πιστότητα των 

καταναλωτών και προσθέτουν νέους τρόπους προώθησης. Απαραίτητη 

είναι η πρωτοτυπία, ώστε το δώρο να ταιριάζει τόσο με το κοινό στο 

οποίο στοχεύουμε όσο και με την εικόνα του προϊόντος.
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Για να είναι αποτελεσματικό το δώρο πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο και 

επιθυμητό. Συνδέονται όμως και κάποια προβλήματα με την προσφορά 

δώρων. Τέτοια είναι το κόστος του δώρου, ειδικά όταν αυτό 

προσφέρεται δωρεάν, και ίσως και ειδική συσκευασία. Επίσης η εύρεση 

καλώς αποδεκτών δώρων μπορεί να είναι δύσκολη, ιδιαίτερα για 

αγορές στην φάση της ωρίμανσης, ενώ η χρήση φτωχών δώρων μπορεί 

να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Τέλος, απαιτείται έρευνα 

αγοράς για την απήχηση των δώρων που προσφέρονται με κάποιο 

μικρό κόστος, ώστε αυτά να μην μείνουν σπς εταιρίες.

Διαγωνισμοί - λαχεία: οι διαγωνισμοί είναι μία προωθητική 

ενέργεια όπου οι καταναλωτές διαγωνίζονται για δώρα συνήθως και 

λιγότερο συχνά για χρήματα, με ερωτήσεις σχετικές με το προϊόν. Η 

αγορά του προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον νόμο, και 

πρέπει να τηρούνται κάποιες διαδικασίες και κανονισμοί. Προκαλούντο 

ενδιαφέρον των καταναλωτών και βοηθούν στην σωστή τοποθέτησή 

του στο μυαλό τους. Κατευθύνουν το προϊόν και τη διαφήμισή του στο 

κοινό που στοχεύουν, περνώντας τα μηνύματα που θέλουν και 

χτίζοντας την εικόνα της εταιρίας, που τους διεξάγει. Υπάρχουν και 

προβλήματα όπως ότι δεν μπορεί να μετρηθεί η επίδραση τους σπς 

πωλήσεις, αφού η αγορά του προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική, αλλά 

και ότι η συμμετοχή γίνεται συνήθως μόνο για το δώρο.

Τα λαχεία είναι κάτι που δεν συνηθίζεται στην ελληνική αγορά, 

όπου ο καθένας συμπληρώνει το όνομά του για να λάβει μέρος σε μία 

κλήρωση δώρων, χωρίς αποδεικπκό ότι έχει αγοράσει το προϊόν και 

χωρίς να χρειάζεται να απαντήσει σε ερωτήσεις.
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Προσελκύουν περισσότερα άτομα από ότι οι διαγωνισμοί, είναι μία 

ευκολότερη μέθοδο προώθησης και λιγότερο δαπανηρή. Τα 

προβλήματα είναι τα ίδια με αυτά των διαγωνισμών.

Χορηγίες: μία ακόμη προωθητική ενέργεια που τα τελευταία 

χρόνια είναι αρκετά δημοφιλής. Συνήθως οι εταιρίες αποκτούν σχέσεις 

χορηγών με συγκεκριμένα γεγονότα ή εκδηλώσεις. Οι πιο 

συνηθισμένες χορηγίες γίνονται σε αθλητικά γεγονότα και λιγότερο για 

την τέχνη ή τον πολιτισμό. Οι εταιρίες ενδιαφέρονται για χορηγίες γιατί 

τις φέρνουν αυτές και τα προϊόντα τους μπροστά στους καταναλωτές- 

στόχους, αφού φυσικά γίνει επιλογή των κατάλληλων εκδηλώσεων. Τα 

αποτελέσματα όμως που προκύπτουν δεν είναι εύκολο να μετρηθούν 

και όσο οι εταιρίες ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες αγορές - στόχους 

τόσο θα ζητούν περισσότερα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της 

μεθόδου των χορηγιών.

Συνδυασμός ενεργειών: πολλές φορές όλοι αυτοί οι τρόποι 

προώθησης των πωλήσεων μπορούν ή πρέπει να συνδυαστούν ώστε να 

επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Με τον συνδυασμό ενεργειών 

μειώνεται συνήθως το βασικό κόστος μίας σειράς προωθητικών 

ενεργειών, όπως στην περίπτωση μίας προωθήτριας η οποία μπορεί να 

μοιράζει κουπόνια, δωρεάν δείγματα, φυλλάδια για διαγωνισμούς ή 

λαχεία. Αλλωστε οι προωθητικές ενέργειες πωλήσεων συνεργάζονται 

στενά με την διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις κλπ.
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2.4.2. ΕΜΠΟΡΙΟ

Β. Ευπόοιο - ΜεσάΕοντεο - Tuiiua πωλήσεων: για να διακινούν τα 

προϊόντα τους και να τα υποστηρίζουν ικανοποιητικά, οι παραγωγοί 

χρησιμοποιούν ιδιαίτερες τεχνικές προώθησης πωλήσεων. Αυτές 

πρέπει να βασίζονται σε καλά ορισμένους σκοπούς, σε μετρήσιμους 

στόχους και σύμφωνα με το τι θέλει να επιτύχει η εταιρία. Συνήθεις 

στόχοι των εταιριών που χρησιμοποιούν προωθητικές ενέργειες είναι η 

απόκτηση δικτύου διανομής και η υποστήριξη των νέων προϊόντων, 

όπου οι παραγωγοί προσπαθούν να αποκτήσουν θέσεις μέσα στα 

καταστήματα των λιανέμπορων. Δίνουν λοιπόν, κάποια κίνητρα στο 

κατάστημα για να δημιουργήσει αποθέματα από το νέο προϊόν, όπως 

εκπτώσεις αγορών ή διαγωνισμούς με ανταμοιβή των καλύτερων 

πωλητών. Προσπαθούν, επίσης, να διατηρήσουν την υποστήριξη των 

εμπόρων για ήδη γνωστές μάρκες, για προϊόντα που έχουν φτάσει ήδη 

στο στάδιο της ωρίμανσης και είναι επικίνδυνο να χάσουν μέρος του 

δικτύου διανομής τους όταν δεν διαφοροποιούνται από τα νέα 

προϊόντα. Σε αδύναμα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως μεγάλες 

εκπτώσεις, ενώ σε προϊόντα με μικρό μερίδιο αγοράς 

χρησιμοποιούνται μεγάλες προωθήσεις στο εμπόριο γιατί η έλλειψη 

πόρων δεν τους επιτρέπει τίποτε άλλο. Ενθαρρύνονται οι λιανέμποροι 

να εκθέτουν και προωθούν τα καθιερωμένα προϊόντα σε χώρους μέσα 

στο κατάστημα εκτός από τα ράφια, όπως προβολές στους 

διαδρόμους, με σκοπό να έρχονται σε συχνότερη επαφή με τους 

πελάτες και να αυξάνεται η πιθανότητα πωλήσεων. Αυξάνονται τα 

αποθέματα των λιανέμπορων, γιατί είναι πιθανότερο οι έμποροι να 

προωθήσουν ένα προϊόν στο οποίο έχουν μεγάλα αποθέματα, παρά να 

το κρατούν στις αποθήκες τους.
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Σημαίνει επίσης, ότι δεν θα μείνουν από αποθέματα ώστε να χάσουν 

κάποιες ευκαιρίες πώλησης. Ενας άλλος λόγος είναι ότι με την αύξηση 

των αποθεμάτων των εμπόρων σε κάποια εποχικά προϊόντα, πριν από 

την περίοδο αιχμής, οι εταιρίες εξομαλύνουν τις διακυμάνσεις της 

παραγωγής τους και περνούν κάποια από τα κόστη τους στους 

εμπόρους, για παράδειγμα, κόστη αποθήκευσης. Οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται είναι οι παρακάτω:

■=> επιστροφές χρημάτων

■=> προσφορές σε χρήμα ή είδος

·=> συμμετοχική προώθηση ή διαφήμιση

ο διαγωνισμοί - λοταρίες - δώρα

■=> προσφορές για διακίνηση νέων προϊόντων

■=> παράλληλες ενέργειες προς το τμήμα πωλήσεων με προωθηπκό 

υλικό

=> εκπαίδευση πωλητών 

·=!> εκθέσεις

Επιστροφές χρημάτων: ένα ποσό που δίνεται στους εμπόρους 

για κάθε προϊόν που αγοράζουν μετά την αρχική συμφωνία. Πρόκειται 

για ένα δευτερεύον κίνητρο όπου το ποσό που δίνεται είναι ποσοστό 

του αρχικού ποσού αγοράς και όπου ενισχύονται νέες αγορές του ιδίου 

προϊόντος. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για ακριβή μέθοδο.

Προσφορές σε χρήμα ή σε είδος: είναι ο πιο διαδεδομένος 

τρόπος προώθησης, προς το εμπόριο, στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία 

έκπτωση σε χρήμα ή προσφορά σε είδος για αγορές ορισμένης 

ποσότητας προϊόντων.



26

Τέτοιες προσφορές γίνονται κυρίως για εισαγωγή νέων προϊόντων, για 

προσωρινές μειώσεις τιμών, για τόνωση αγορών σε μεγάλες ποσότητες 

που οδηγεί σε μείωση αποθεμάτων της αποθήκης, για πωλήσεις εκτός 

εποχής, για εξασφάλιση αποκλειστικότητας, για αντίδραση σε 

ενέργειες του ανταγωνισμού. Συχνά προσφέρονται και εκπτώσεις 

κλίμακας, με πίστωση στο τέλος της περιόδου. Πλεονεκτήματα του 

τρόπου αυτού είναι ότι αποφέρει κέρδη άμεσα στους εμπόρους, 

μετακινείται το στοκ από την αποθήκη στο εμπόριο, αποτελεί άμεση 

αντίδραση σε ανταγωνιστικές ενέργειες που συχνά φέρνουν επιπλέον 

πωλήσεις. Μειονεκτήματα είναι ότι οι έμποροι αγοράζουν μεγάλες 

ποσότητες ώστε να μην κάνουν νέες αγορές για μεγάλα διαστήματα, ο 

ανταγωνισμός που μπορεί να κάνει ανάλογες και ίσως καλύτερες 

κινήσεις, να μην κερδίζουν οι τελικοί καταναλωτές από αυτές τις 

ενέργειες, να μειώνονται τα περιθώρια κέρδους των παραγωγών.

Συμμετοχική προώθηση ή διαφήμιση: πρόκειται για ένα 

συνηθισμένο τρόπο προώθησης στα μεγάλα κυρίως καταστήματα, με 

χρήματα ή εκπτώσεις, για συγκεκριμένες ενέργειες όπως προβολές ή 

προωθήσεις μέσα στο κατάστημα. Ως προς την συμμετοχική διαφήμιση 

έχουμε συμβολή στα έξοδα της διαφήμισης από τους παραγωγούς και 

τους εμπόρους. Η επιδότηση από την πλευρά των παραγωγών είναι 

ανάλογη με τις ποσότητες παραγγελίας. Γίνεται είτε με χρήματα είτε με 

πίστωση στο τέλος της παραγγελίας. Στις διαφημίσεις αυτές είναι 

δυνατόν είτε οι έμποροι να προωθούν τα προϊόντα των παραγωγών που 

διαθέτουν στο κατάστημά τους, είτε οι παραγωγοί να διαφημίζουν τα 

καταστήματα που διαθέτουν τα προϊόντα τους.
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Το τελευταίο μπορεί να επηρεάσει εμπόρους να βάλουν στο κατάστημα 

τα συγκεκριμένα είδη, να φέρει περισσότερο κόσμο στο κατάστημα 

αλλά και να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αγοράζουν από 

συγκεκριμένα καταστήματα.

Τα πλεονεκτήματα είναι ότι οι ενέργειες αυτές είναι αποδεκτές 

από όλους, μπορούν να συνδυαστούν με άλλες ενέργειες, είναι εύκολα 

μετρήσιμες και προτιμούνται σε τοπικές αγορές γιατί μπορούν και 

έχουν μεγαλύτερη απήχηση, ή άλλες μορφές όπως καταλόγους, 

εκδηλώσεις ή διαφημίσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι παραγωγοί 

συμφωνούν σε τέτοιες ενέργειες, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλους 

πελάτες. Τα μειονεκτήματα είναι ότι μπορούν να προκαλέσουν 

προβλήματα με άλλους πελάτες, μεγάλους και μικρούς, να μην 

χρησιμοποιηθούν όλα τα χρήματα που δίνουν οι παραγωγοί από τους 

εμπόρους ή να μην θέλουν οι έμποροι να αναλάβουν τέτοιες 

δραστηριότητες.

Διαγωνισμοί - λοταρίες - δώρα: οι διαγωνισμοί ή λοταρίες 

σχεδιάζονται για να κινητοποιήσουν μεγαλύτερες πωλήσεις από τους 

εμπόρους-διακινητές και τους πωλητές τους. Για να είναι δίκαιη η 

μέθοδος, πρέπει να είναι ίδια για όλα τα άτομα που εμπλέκονται. Αυτά 

τα προγράμματα προώθησης μπορεί να έχουν σαν δώρα ταξίδια ή 

μεγάλες ποσότητες εμπορεύματος, με σκοπό την επίτευξη του στόχου 

πωλήσεων που θέτει ο παραγωγός. Στόχοι όπως μεγαλύτερες 

πωλήσεις, απόκτηση νέων πελατών ή καλύτερης εικόνας (παρουσίας) 

του προϊόντος προς τους πελάτες (merchandising). Τα πλεονεκτήματα 

είναι ότι αυτή η μέθοδος προκαλεί το ενδιαφέρον όσων εμπλέκονται, 

όπως οι έμποροι ή οι πωλητές, είναι αποδεκτή από όλους, 

διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό και τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν είναι εμφανή.
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Τα μειονεκτήματα όμως είναι ότι μπορεί να προκόψει διαμάχη μεταξύ 

των εμπόρων και πωλητών τους, γιατί μπορεί να θεωρούν άδικη την 

προώθηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος, μόνο και μόνο για να 

κερδίσουν ένα διαγωνισμό, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτός ο τρόπος 

μπορεί να κάνει τους πωλητές επιθετικούς στην πώληση του 

συγκεκριμένου προϊόντος, για την επίτευξη των στόχων, με 

αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρονται για το καλό των πελατών. Απαιτείται 

λοιπόν η συγκατάβαση των εμπόρων όταν σε τέτοιες ενέργειες 

εμπλέκονται οι πωλητές τους. Αλλα μειονεκτήματα είναι ότι τα 

αποτελέσματα μπορεί να είναι προσωρινά, τα δώρα ακριβά και όχι 

ανάλογα με το αποτέλεσμα και η διαδικασία πολύπλοκη και μη 

κατανοητή.

Προσφορές για διακίνηση νέων προϊόντων: είναι ειδικές

προωθήσεις για την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά. Οι 

μεταπωλητές-διακινητές δικαιολογούν τέτοιες ενέργειες ως αναγκαίο 

κόστος για την εισαγωγή του στο ράφι, την εύρεση χώρου στην 

αποθήκη, την ενημέρωση των πωλητών για το νέο προϊόν, όπως και το 

ρίσκο αποτυχίας του στην αγορά. Πλεονεκτήματα είναι ότι το προϊόν 

γίνεται γρήγορα γνωστό και προκαλεί το ενδιαφέρον των καταναλωτών 

η ευκολία εύρεσης του. Μειονεκτήματα είναι το μεγάλο κόστος σε 

περίπτωση αποτυχίας, αποτελεί εργαλείο εκβιασμού ή δωροδοκίας των 

εμπόρων, ή δίνει την δυνατότητα στους εμπόρους να ζητούν συνεχώς 

μεγαλύτερα ποσά, ακόμη και από παραγωγούς που δεν έχουν τέτοιες 

δυνατότητες.
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Παράλληλες ενέργειες προς το τρήμα πωλήσεων με προωθηπκό 

υλικό: η τοποθέτηση προωθηπκού-διαφημισακού υλικού στα τελικά 

σημεία πώλησης, όπως super markets, με αφίσες, διαφημιστικά 

φυλλάδια ή ακόμη και ρούχα ή έντυπα στους πωλητές.

Εκπαίδευση πωλητών: πολλά προϊόντα απαιτούν γνώσεις στο 

επίπεδο μεταπώλησης ώστε να ενημερώνουν τους πελάτες για όλα τα 

χαρακτηριστικά, γνωρίσματα ή πλεονεκτήματα διαφόρων μαρκών ή 

μοντέλων. Υπάρχουν μερικά προϊόντα που οι πελάτες απαιτούν καλά 

πληροφορημένους πωλητές ως βοήθεια για να επιλέξουν π τους 

ταιριάζει ή χρειάζεται, όπως καλλυντικά, ηλεκτρικές συσκευές ή 

υπολογιστές.

Η εκπαίδευση των πωλητών γίνεται είτε με ειδικά σεμινάρια 

εκπαίδευσης που οργανώνονται από μέρους των παραγωγών, είτε από 

πωλητές της εταιρίας παραγωγής που έρχονται σε συνεχή επαφή με 

τους πωλητές των λιανέμπορων και τους ενημερώνουν για κάθε εξέλιξη 

του προϊόντος, είτε με ενημερωτικά φυλλάδια ή με εγχειρίδια που 

δίνουν πληροφορίες για το προϊόν, για τον τρόπο χρήσης του, αλλά και 

τρόπους για την καλύτερη πώληση του.

Εκθέσεις: αποτελούν ένα τρόπο για την επίδειξη προϊόντων, σε 

σημερινούς και μελλονπκούς πελάτες, και για επαφή με σημαντικά 

στελέχη λιανέμπορων και διανομέων. Στις εκθέσεις έχουμε επίδειξη 

νέων προϊόντων αλλά και παλιών, γίνεται αναγνώριση νέων προοππκών, 

συλλογή πληροφοριών από πελάτες αλλά και ανταγωνιστές, αλλά και 

παραγγελίες.
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Οι εκθέσεις όμως γίνονται και για να έρθουν σε καλύτερη επαφή οι 

εταιρίες με τους μεγάλους πελάτες τους αλλά και για να διατηρούνται 

όσο το δυνατόν καλύτερες οι σχέσεις τους με το εμπόριο, μέσω 

κάποιας κοινωνικής συναναστροφής.

2.5. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Επειτα από την ανάλυση για τις τεχνικές προώθησης πωλήσεων 

τόσο στους τελικούς καταναλωτές όσο και στους έμπορους- 

μεσάζοντες σημαντικό ρόλο έχει η δομή του προγράμματος 

προώθησης που τελικώς θα εκτελεστεί. Τα στοιχεία που συνθέτουν την 

δομή ενός προγράμματος προώθησης είναι η ανάλυση της αγοράς, ο 

σχεδιασμός της ενέργειας, η υλοποίηση, τα αποτελέσματα και η 

αξιολόγησή τους.

2.5.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ
ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Δημ. Παξιμάδη στο βιβλίο του Προώθηση 

Πωλήσεων και Direct Marketing “βασική προϋπόθεση για τον σωστό 

σχεδίασμά ενός προγράμματος Προώθησης Πωλήσεων, είναι η σωστή 

ανάλυση και αποτύπωση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά”. 

Απαιτείται λοιπόν η σωστή πληροφόρηση όλων των ατόμων που 

ασχολούνται με το πρόγραμμα για τα στοιχεία που προκύπτουν από την 

ανάλυση της αγοράς, για τον τρόπο και την ορθότητα του στρατηγικού 

σχεδιασμού της προωθητικής ενέργειας.
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Το δυσκολότερο μέρος σε μία προωθητική ενέργεια είναι ο 

σωστός σχεδιασμός αλλά και η σωστή υλοποίηση όπου απαιτούνται 

δημιουργικότητα, γνώση, εμπειρία και επαγγελματισμός. Σωστός 

σχεδιασμός σημαίνει εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της αγοράς τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με μία προωθητική ενέργεια που να 

είναι μοναδική, πρωτότυπη, αποδεκτή από τους καταστηματάρχες και 

το κοινό-στόχο. Σωστή υλοποίηση σημαίνει επιλογή της κατάλληλης 

εταιρίας προώθησης, που θα χρησιμοποιήσει σωστά τις τεχνικές 

προώθησης πωλήσεων, ώστε να έχει η ενέργεια τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα για τα οποία σχεδιάστηκε.

Η ενημέρωση για τα αποτελέσματα μιας προώθησης αποτελεί 

ένα ακόμη δύσκολο μέρος μίας προωθητικής ενέργειας, γιατί 

επηρεάζει τόσο την υλοποίηση όσο και την αξιολόγηση της ενέργειας. 

Τα αποτελέσματα πρέπει να δίνονται από την εταιρία προώθησης, σε 

ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο, όχι μόνο για την συγκεκριμένη ενέργεια 

αλλά και για τις ενέργειες του ανταγωνισμού, στην συγκεκριμένη 

περίοδο αλλά και γενικότερα. Η εταιρία προώθησης είναι αυτή που 

έρχεται σε μεγαλύτερη επαφή με τους καταστηματάρχες και τους 

καταναλωτές, άρα μπορεί να μάθει ευκολότερα τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν τόσο από μία προωθητική ενέργεια όσο και όταν δεν 

γίνονται τέτοιες ενέργειες.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται από τους υπεύθυνους 

marketing, με έλεγχο των αποτελεσμάτων της προωθητικής ενέργειας. 

Για να είναι σωστή η αξιολόγηση πρέπει να γνωρίζουμε όλα εκείνα τα 

στοιχεία όπως πωλήσεις, μερίδιο αγοράς κλπ, πριν, κστά την διάρκεια 

και μετά το πέρας τις προωθητικής ενέργειας. Αν η ενέργεια είναι 

αποτελεσματική τότε όλα τα στοιχεία θα είναι θετικά.
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Χρειάζεται όμως να συγκριθούν στοιχεία από περιοχές και 

καταστήματα σε περιόδους που έγιναν ή δεν έγιναν προωθητικές 

ενέργειες.

Ενα πρόγραμμα προώθησης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά μία 

εταιρία, αρκεί να εκτελεστούν σωστά όλες εκείνες οι επιμέρους 

ενέργειες που το αποτελούν, και όχι να απστελέσει μία αντιδρασπκή 

ενέργεια απέναντι στον ανταγωνισμό.

2.5.2. Η ΔΟΜΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η δομή ενός προγράμματος προώθησης καθώς και η ανάπτυξή 

του γίνεται ανάλογα με τα χαρακτηρισπκά της αγοράς στην οποία 

κινείται η εταιρία. Αντίθετα με την διαφήμιση που μπορεί να γίνει και σε 

παγκόσμιο επίπεδο, οι προωθήσεις πωλήσεων γίνονται ανάλογα με τα 

χαραισηριστικά της τοπικής αγοράς. Οπως αναφέρουν οι Kamran 

Kashani και John A. Quelch υπάρχουν αρκετές διαφορές, ανάμεσα 

στην αγορά κάθε χώρας, που πρέπει να προσέξουν οι marketers στην 

ανάπτυξη ενός προγράμματος προώθησης. Στο βιβλίο των George Ε. 

Belch και Michael A. Belch βλέπουμε ότι οι διαφορές αυτές 

αναφέρονται στο επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης που έχει η αγορά 

της χώρας, το στάδιο ωρίμανσης της αγοράς, η αντιληππκή ικανότητα 

των καταναλωτών για τα εργαλεία προώθησης, η δομή του εμπορίου, οι 

νομικοί κανόνες και περιορισμοί.

Οικονομική ανάπτυξη: σε αναπτυγμένες χώρες όπως οι ΗΠΑ, 

Καναδάς, Δυτική Ευρώπη μπορούν να αναπτυχθούν όλα τα εργαλεία 

που υπάρχουν για την προώθηση.
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Σε αναπτυσσόμενες ή υποανάπτυκτες χώρες όμως δεν ισχύει το ίδιο 

γιατί, για παράδειγμα, μπορεί κάποιο δώρο στη συσκευασία να κάνει 

απαγορευτική την τιμή για ένα προϊόν ή το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης 

να μην επιτρέπει την διανομή κουπονιών μέσα από εφημερίδες. 

Ανάλογα, λοιπόν, με την οικονομική ανάπτυξη που έχει κάθε χώρα 

μπορούν να αναπτυχθούν και οι ανάλογες προωθήσεις πωλήσεων.

Στάδιο ωρίμανσης: συνήθως για την εισαγωγή ενός προϊόντος 

στην αγορά χρησιμοποιείται η δειγματοδιανομή, η προσφορά 

κουπονιών ή δωρεάν επιπλέον προϊόν. Οσο πιο αναπτυγμένη είναι η 

αγορά, άρα πιο κοντά στο στάδιο της ωρίμανσης, τόσο πιο πολύ 

επηρεάζονται τα εργαλεία προώθησης και γίνονται πιο περίπλοκα. 

Χρησιμοποιούνται προωθητικές ενέργειες τόσο προς τους 

καταναλωτές όσο και προς τους εμπόρους- μεσάζοντες ή ταυτόχρονα 

και σας δύο ομάδες. Ενέργειες που προσπαθούν να ασκήσουν πιέσεις 

στους ανταγωνιστές, αφού ο ανταγωνισμός αυξάνεται όσο 

αναπτύσσεται η αγορά. Αναλύοντας στοιχεία της Nielsen ο Peckham 

(1978) παρατήρησε ότι οι προωθήσεις πωλήσεων είναι πιο 

αποτελεσματικές στην αύξηση των πωλήσεων κατά την περίοδο 

εισαγωγής ή ανάπτυξης του προϊόντος. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι οι 

προωθήσεις θέτουν σε κίνδυνο τις μελλοντικές πωλήσεις του 

προϊόντος και αμφισβήτησε ότι μπορεί να αποφέρουν κέρδη.

Αντίληψη καταναλωτών: ένα σημαντικό σημείο στον σχεδίασμά 

ενός προγράμματος προώθησης είναι το πως αυτό γίνεται αντιληπτό 

τόσο από τους καταναλωτές όσο και από το εμπόριο. Η αντιληπηκή 

ικανότητα διαφέρει από αγορά σε αγορά.
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Για παράδειγμα υπάρχει διαφορετική αντίδραση σε διαγωνισμούς, 

κουπόνια ή άλλες τέτοιου είδους ενέργειες ανάμεσα σε μία γυναίκα της 

Ιαπωνίας και σε μία των ΗΠΑ. Οι προωθητικές ενέργειες πρέπει να 

προσαρμόζονται ανάλογα με τις προτιμήσεις των καταναλωτών σε 

κάθε περιοχή.

Δομή εμπορίου: σε περιοχές όπως η Β. Ευρώπη, οι ΗΠΑ και ο 

Καναδάς όπου το εμπόριο είναι συγκεντρωμένο στα χέρια λίγων, 

ασκούνται πιέσεις για προωθήσεις μέσα στο κατάστημα ή σε 

προωθήσεις προσανατολισμένες στην τιμή. Προσοχή επίσης μπορεί να 

δοθεί στην ικανότητα αλλά και διάθεση του εμπορίου να αναλαμβάνουν 

προωθητικές ενέργειες. Πολλές φορές οι έμποροι, σε αναπτυγμένες 

κυρίως χώρες, θεωρούν χάσιμο χρόνου να διεξάγουν προωθητικές 

ενέργειες όπως κουπόνια ή δώρα ή συσκευασίες που απαιτούν ειδική 

μεταχείριση ή αποθήκευση.

Νομικοί κανόνες και περιορισμοί: ένας σημανπκός παράγοντας 

που επηρεάζει τις προωθητικές ενέργειες και διαφέρει από χώρα σε 

χώρα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές δυσκολεύουν τις εταιρίες πράγμα 

που τις αναγκάζει συχνά να χρησιμοποιούν τοπικά πρακτορεία ή 

διεθνής εταιρίες προώθησης πωλήσεων για να αναπτύξουν τις δικές 

τους προωθητικές ενέργειες.
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2.6. ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ- ΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΚΑ ΤΑΣΤΗΜΑ (In store promotion)_______

2.6.1. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Εκείνο που θα εξεταστεί ιδιαίτερα είναι οι προωθήσεις μέσα στο 

κατάστημα ή αλλιώς in-store promotion. Η προώθηση μέσα στο 

κατάστημα αποτελεί παράγοντα που προσπαθεί να επηρεάσει την 

τελική απόφαση του καταναλωτή, την ώρα που αυτός μπαίνει σε κάποιο 

κατάστημα. Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει 

ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καταναλωτών (περίπου το 70%) αποφασίζει 

αν θα αγοράσει και π θα αγοράσει μέσα στο κατάστημα. Επίσης ο 

καταναλωτής σήμερα ξοδεύει πιο προσεκτικά και άρα ενδιαφέρεται 

περισσότερο για τις τιμές πράγμα που τον κάνει να ψάχνει για 

προσφορές που γίνονται μέσα στο κατάστημα. Τέλος δεν εμπιστεύεται 

ιδιαίτερα την διαφήμιση και δεν αναζητά ιδιαίτερα επώνυμα προϊόντα.

Η μεγάλη αύξηση των προωθήσεων μέσα στο κατάστημα 

οφείλεται σπς πιέσεις που δέχονται οι εταιρίες τόσο από τους 

καταναλωτές όσο και από το λιανεμπόριο, τους ανταγωνιστές αλλά και 

από την ίδια τους την πολιτική. Από τους καταναλωτές γιατί ψάχνουν 

καλύτερες τιμές εξαιτίας της συρρίκνωσης τα τελευταία χρόνια του 

εισοδήματος τους. Η τιμή γίνεται ιδιαίτερα σημαντική και τα επώνυμα 

προϊόντα χάνουν μεγάλο μέρος της δύναμής τους. Το λιανεμπόριο ζητά 

συνεχώς προωθητικές ενέργειες μέσα στο χώρο του ώστε να αυξήσει 

τον κύκλο εργασιών του αλλά και την κερδοφορία του.
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Οι ανταγωνιστές όπου αν κάποιος από αυτούς κάνει μία 

προωθητική ενέργεια πιέζει και τους υπόλοιπους να τον 

ακολουθήσουν.

Πριν από μία δεκαετία η σχέση διαφήμισης προς προώθηση ήταν 

60/40. Σήμερα η σχέση αυτή έχει ανπστραφεί και η προώθηση αποτελεί 

το 60-70% του συνόλου προβολής, από όπου το 80% είναι προώθηση 

μέσα στο κατάστημα, ενώ αυξάνονται κάθε χρόνο κατά 12% έναντι 7% 

της διαφήμισης. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι το 70% των νέων 

προϊόντων υποστηρίζεται από προωθήσεις μέσα στο κατάστημα.

Υπάρχουν δύο απόψεις για το πόσο αποτελεσματικές είναι οι 

προωθήσεις μέσα στο κατάστημα.

Η πρώτη μας λέει ότι οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα είναι 

κίνητρα που φέρνουν βραχυχρόνια αποτελέσματα και δεν προσφέρουν 

μακροχρόνια κέρδη όπως συμβαίνει με τη διαφήμιση. Οι αυξημένες 

πωλήσεις που δημιουργούνται είναι συνήθως συγκυριακές και 

ανατρέπονται εύκολα. Η έντονη χρήση τους μειώνει την αφοσίωση του 

καταναλωτή στην μάρκα, αυξάνει την ευαισθησία του στην τιμή, διαλύει 

την εικόνα ποιότητας που μπορεί να έχει το προϊόν της συγκεκριμένης 

μάρκας και εσπάζονται κυρίως σε βραχυχρόνιο σχεδίασμά marketing.

Η δεύτερη άποψη μας λέει ότι οι αποτελεσματικές προωθήσεις 

μέσα στο κατάστημα ωθούν τους καταναλωτές να αγοράζουν ένα 

προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορούν να δημιουργήσουν 

στους καταναλωτές αυτούς την συνήθεια χρήσης του προϊόντος και 

τελικά να τους κάνουν κανονικούς χρήστες τους. Σημανπκό ρόλο σ’ 

αυτή την περίπτωση παίζει η ποιότητα του ίδιου του προϊόντος. Αυτές 

οι προωθήσεις δεν είναι μόνο κινήσεις τακτικής που χρησιμοποιούνται 

περιστασιακά για να προλάβουν κάποιες ανταγωνισπκές ανπστοιχες 

ενέργειες.
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Οι περισσότερες είναι κινήσεις στρατηγικής που απαιτούν μεγάλες 

επενδύσεις από μέρους των εταιριών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 

τους οποίους θέτουν για την μελλονπκή εξέλιξη του προϊόντος. Οι 

στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με τις προωθήσεις, γιατί 

υπενθυμίζουν συνεχώς το προϊόν στους καταναλωτές και βοηθούν στο 

χτίσιμο της εικόνας του. Επιπλέον μικραίνουν την διαφορά τιμής του 

από τα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (Private Labels).

Οι οπαδοί όμως και των δύο απόψεων πιστεύουν ότι για κάθε 

ολοκληρωμένο σχέδιο marketing απαιτείται ένα μείγμα προωθητικών 

ενεργειών μέσα στο κατάστημα και διαφήμισης. Και τα δύο παίζουν τον 

δικό τους ρόλο στο μέλλον του προϊόντος.

Λόγω του μεγάλου αριθμού προωθητικών ενεργειών σήμερα 

υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν την αποτελεσμαπκότητά τους. Αυτός 

είναι και ο λόγος που πρέπει να αποφασίσει μια εταιρία πρωταρχικά αν 

το προϊόν της πρέπει να προωθηθεί και έπειτα ποιες είναι οι 

προϋποθέσεις για μία επιτυχημένη προώθηση μέσα στο κατάστημα. 

Τέτοιες προϋποθέσεις είναι ότι οι προωθήσεις πρέπει να αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι του μίγματος marketing και θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον στρατηγικό σχεδίασμά του σχεδίου 

marketing του προϊόντος. Πρέπει να καθορίζονται οι στόχοι, ο 

προϋπολογισμός, ο χρόνος εκτέλεσης και να λαμβάνονται υπόψη το 

είδος της αγοράς που κινείται το προϊόν, τον ανταγωνισμό που 

επικρατεί, το κοινό-στόχο, το ίδιο το προϊόν και την 

αποτελεσματικότητα των προωθήσεων ως προς το κόστος του.

Οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα δεν πρέπει να κάνουν αυτά 

τα οποία άλλα στοιχεία του μίγματος marketing μπορούν να κάνουν 

καλύτερα.
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Πρέπει να βοηθούν το προϊόν να ενισχύσει την εικόνα του, προβάλλει 

τα χαρακτηριστικά του και να προσθέτουν στην αξία του (added value). 

Πρέπει να είναι δημιουργικά και να ξεχωρίζουν, αν δε συνδέονται με την 

ανάλογη διαφήμιση αυτό θα βοηθήσει την απόφαση του καταναλωτή 

την ώρα που θα αγοράζει το προϊόν. Οι προωθήσεις πρέπει να είναι 

απλές και κατανοητές από τους καταναλωτές και να αποτελούν ένα 

είδος ανταμοιβής τους για την απόφασή τους για κάποια επιπλέον 

ενέργεια, όπως αγορά μεγαλύτερης ποσότητας προϊόντων. Δεν πρέπει 

να είναι “κρυμμένη” διόρθωση τιμής για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

ούτε τα δώρα να έχουν δυσανάλογη αξία σε σχέση με την τιμή του 

προϊόντος. Πρέπει στο τέλος κάθε τέτοιας ενέργειας να γίνεται 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους που έχουν 

τεθεί και να μην διαρκούν πάνω από το 30% του χρόνου.

Η συνεχή όμως αύξηση των προωθήσεων μέσα στο κατάστημα 

εγκυμονεί και κινδύνους όπως ότι ο συνωστισμός τέτοιων ενεργειών 

μπορεί να μειώσει την απστελεσματικότητά τους. Ενας άλλος κίνδυνος 

είναι ότι μπορεί οι εταιρίες να μπουν σε ένα φαύλο κύκλο προσφορών 

όπου η κάθε εταιρία θα προσπαθεί να κερδίσει ολοένα και περισσότερο 

μερίδιο αγοράς με μεγαλύτερη μείωση της τιμής ή προσφορά 

καλύτερου δώρου. Ολα τα παραπάνω δείχνουν ότι δεν πρέπει οι 

προωθήσεις πωλήσεων μέσα στο κατάστημα να χρησιμοποιούνται 

ανεξέλεγκτα αλλά να πληρούν ένα αριθμό προϋποθέσεων γιατί 

αποτελούν εργαλείο πωλήσεων.
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2.6.2. ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τα αποτελέσματα των προωθήσεων μέσα στο κατάστημα 

εξυπηρετούν τους σκοπούς τριών ομάδων ανθρώπων: του παραγωγού 

του προϊόντος, του λιανέμπορου και του καταναλωτή που είναι και ο 

τελικός αποδέκτης. Η ικανοποίηση και των τριών απαιτεί τον άψογο 

σχεδίασμά και προγραμματισμό των προωθήσεων καθώς και τον 

εντοπισμό των ιδιαίτερων αναγκών τους. Ακόμη πρέπει να ληφθούν 

υπόψη και οι ιδιαίτεροι στόχοι που θέλουν να πετύχουν τόσο οι 

παραγωγοί όσο και οι λιανέμποροι. Οι προωθήσεις μέσα στο 

κατάστημα θα πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένες ώστε να 

ικανοποιούν τις ανάγκες του προϊόντος την συγκεκριμένη περίοδο στο 

συγκεκριμένο κατάστημα. Ομως δεν αρκεί μόνο ο σωστός σχεδιασμός 

και προγραμματισμός που ικανοποιεί τις ανάγκες όλων, αλλά και η 

σωστή εκτέλεσή της γιατί οποιαδήποτε αλλαγή από τα καθορισμένα θα 

επιφέρει προβλήματα και στους τρεις ενδιαφερομένους.

Η αδυναμία των παραγωγών να δημιουργήσουν προωθήσεις 

ανάλογα με τις ανάγκες των καταναλωτών και ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του καταστήματος, καθώς και επανάληψη των ίδιων 

προωθήσεων παντού και όλο τον χρόνο, οδήγησε τους λιανέμπορους 

να θεωρήσουν τις προωθήσεις σαν μέτρο πίεσης προς τους 

παραγωγούς για την αποκόμιση συνεχώς και μεγαλύτερων 

ανταλλαγμάτων. Αυτό συμβαίνει γιατί οι λιανέμποροι δεν 

αντιλαμβάνονται τα οφέλη που προκύπτουν από τις προωθήσεις μέσα 

στο κατάστημά τους και π αντίκτυπο έχουν για τα υπόλοιπα προϊόντα 

του καταστήματος.
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Και αυτό γιατί η συχνή και κακή χρήση των προωθήσεων οδήγησε στην 

αύξηση του κόστους τους, χωρίς να υπάρχει μεσοπρόθεσμα 

αποτέλεσμα και χωρίς να αυξάνεται αναλογικά και η άμεση 

αποτελεσματικότητά τους. Αντίστοιχα, ο καταναλωτής έχει συνηθίσει 

τις προωθητικές ενέργειες στα καταστήματα με αποτέλεσμα να μην 

ενδιαφέρεται πρωταρχικά να ενημερώνεται για τα προϊόντα, αλλά να 

ψάχνει να βρει μόνο τις προσφορές. Την τάση αυτή είναι που πρέπει να 

εκμεταλλευτούν οι λιανέμποροι για να φέρουν περισσότερο κόσμο στα 

καταστήματάτους, την σπγμή που αυτοί θεωρούν κατάλληλη.

Τα οφέλη λοιπόν που προκύπτουν στους λιανέμπορους από τις 

προωθήσεις μέσα στο κατάστημα είναι μεγαλύτερη συχνότητα 

επισκέψεων των καταναλωτών, πιστότητα, μεγαλύτερη κατανάλωση, 

μεγαλύτερα κέρδη, μείωση δικών τους προωθητικών προγραμμάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πεισθούν γι’ αυτά τα οφέλη ώστε να 

αποδεχθούν τις προωθήσεις και να προκύψουν τα θετικά 

αποτελέσματα.

Παρόλο που οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα συχνά γίνονται 

και για να καλύψουν συμφωνίες μεταξύ παραγωγών και λιανέμπορων ή 

να μειώσουν τα αποθέματα των λιανέμπορων, οι περισσότεροι 

συμφωνούν ότι ο πρωταρχικός σκοπός είναι να αυξήσουν τις πωλήσεις 

των λιανέμπορων άρα και τα κέρδη τους.
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2.6.3. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΑΝΠΚΑΤΑΣΤΑΤΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προωθήσεις πολλές φορές οδηγούν 

τους καταναλωτές σε αγορές συμπληρωματικών προϊόντων, 

αντικατάστατων προϊόντων καθώς επίσης και σε αλλαγή 

καταστήματος.

Αν ένα προϊόν βρίσκεται σε προώθηση τότε μπορεί να αυξηθούν 

οι πωλήσεις ενός άλλου συμπληρωματικού προϊόντος που 

χρησιμοποιείται μαζί με το προωθούμενο και εξυπηρετούν μία 

συγκεκριμένη ανάγκη. Οι καταναλωτές προτιμούν εκείνα τα 

συμπληρωματικά προϊόντα που ανήκουν στον ίδιο παραγωγό με αυτό 

που βρίσκεται σε προώθηση. Αν επίσης ένα προϊόν βρίσκεται σε 

προώθηση μπορεί να αντικαταστήσει σπς προτιμήσεις των 

καταναλωτών κάποια άλλα προϊόντα που είναι στην ίδια κατηγορία και 

εξυπηρετούν τις ίδιες ανάγκες. Ισως γιατί τα περισσότερα 

τυποποιημένα προϊόντα καλύπτουν σχεδόν τις ίδιες ανάγκες, και είναι 

αυτό που οδηγεί τους καταναλωτές να είναι πιο ευαίσθητοι στην τιμή.

Τα αποτελέσματα των προωθήσεων μπορεί να μην περιορίζονται 

μόνο μέσα στο κατάστημα αλλά να επεκτείνονται και σε άλλα 

ανταγωνισπκά καταστήματα της ίδιας αγοράς. Η προώθηση ενός 

προϊόντος μέσα στο κατάστημα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των 

πωλήσεων του ίδιου προϊόντος καθώς και των ανταγωνισπκών και 

υποκατάστατων σε κάποιο άλλο κατάστημα, καθώς οι καταναλωτές το 

βρίσκουν καλύτερο να αγοράζουν όλα τα προϊόντα τους από το ίδιο 

κατάστημα για περισσότερη ευκολία και λιγότερο χάσιμο χρόνου.
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2.6.4. ΚΕΡΔΟΣ ή ΖΗΜΙΑ ΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Φυσικά, η συνεχώς αυξανόμενη πίεση από μέρους των 

λιανέμπορων και η αύξηση των εξόδων των προωθητικών ενεργειών 

οδήγησαν τους παραγωγούς στην επανεξέταση της 

αποτελεσματικότητας των προωθητικών εξόδων τους. Αυτή η 

επανεξέταση γίνεται τώρα όπου τα έξοδα των προωθήσεων βρίσκονται 

στην υψηλότερη βαθμίδα από ποτέ, όπου αντιπροσωπεύουν περίπου 

ποσοστό 7-10% των συνολικών εσόδων (Ernst & Young, 1996).

Αυτή η αύξηση δεν αποτελεί κάτι το καινούριο. Μία πρόσφατη 

έρευνα στην Αμερική έδειξε ότι τη δεκαετία από το 1981 ως 1991, τα 

έξοδα προώθησης για καταναλωτικά αγαθά αυξήθηκαν από 56% σε 

74%. Σίγουρα αυτή η άνοδος αποτελεί και μέρος της αυξανόμενης 

δύναμης των λιανέμπορων. Μία άλλη έρευνα ανάμεσα στους 500 

καλύτερους διαφημιστές στην Αγγλία, που έγινε από τους Financial 

Times και Institute of Practitioners in Advertising, έδειξε ότι πάνω από 

τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η δύναμη στο εμπόριο 

μετατέθηκε πλέον στους λιανέμπορους.

Τα αποτελέσματα της αυξημένης τόσης για προωθήσεις έχουν 

πολλή μεγάλη εμβέλεια. Στην αγορά πολλά προϊόντα θεωρούνται ότι 

βρίσκονται σε συνεχή προώθηση, πράγμα που οδηγεί τους 

καταναλωτές σε σύγχυση γιατί δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την 

πραγματική τιμή του προϊόντος. Σε πολλές περιπτώσεις το τμήμα 

marketing των εταιριών καταλήγει να σπαταλά πάρα πολύ χρόνο στο να 

προωθεί τα προϊόντα παρά να ασχολείται με άλλες ενέργειες που 

προσθέτουν αξία όπως νέες καινοτομίες των προϊόντων ή ανάπτυξή 

τους με τη μέθοδο του franchise.
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Το πιο δύσκολο πράγμα για τις περισσότερες εταιρίες σήμερα 

είναι να μετρήσουν τα αποτελέσματα των προωθητικών ενεργειών. Το 

πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην περίπτωση των 

προωθήσεων που γίνονται για το εμπόριο. Οι περισσότερες εταιρίες 

ενοχλούνται από αυτά τα συνεχή έξοδα για προωθήσεις και 

δυσκολεύονται να καταλάβουν τα αποτελέσματα που επιφέρουν αυτές 

οι ενέργειες. Αποτελέσματα ερευνών από μέρους των λιανέμπορων 

στην Αμερική έδειξαν ότι η επίδραση των προωθήσεων στο εμπόριο 

είναι βραχυχρόνια και έχει μικρή επίδραση στο μέγεθος των πωλήσεων 

των εταιριών. Η όλη αύξηση προέρχεται κυρίως από άτομα που θέλουν 

να δοκιμάσουν το προωθούμενο προϊόν και όχι από τους πιστούς στην 

μάρκα, έτσι ώστε η επίδραση στις πωλήσεις να είναι πολύ μικρή 

μακροχρόνια.

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρίες δεν 

γνωρίζουν το κόστος και την αποτελεσματικότητα των προωθητικών 

εξόδων τους, πράγμα που εν μέρει οφείλεται στο ότι αυτά τα έξοδα 

είναι ευμετάβλητα. Για παράδειγμα, η προώθηση με πώληση του 

προϊόντος σε συσκευασία των δύο ή τριών τεμαχίων μπορεί να είναι 

πολύ πιο ακριβή από την προσφορά περισσότερου προϊόντος δωρεάν. 

Επίσης, μία off-the-shelf προώθηση μέσα στο κατάστημα ( π.χ. 

προβολές στο τέλος του διαδρόμου) μπορεί να προκαλέσει μία πολύ 

μεγαλύτερη, μέχρι και επτά φορές, αύξηση στις πωλήσεις σε σχέση με 

μία on-the-shelf προώθηση. Σαν συμπέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι παρόλο που οι προωθήσεις προκαλούν μία αύξηση των πωλήσεων 

κατά 10-20% στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι χάσιμο χρημάτων.

Οι Ernst και Young στην έρευνά τους βρήκαν ότι πολλές εταιρίες 

δυσκολεύονται να προϋπολογίσουν αλλά και να αξιολογήσουν τα 

έξοδα των προωθητικών ενεργειών που κάνουν.



44

Συνήθως δεν υπάρχει μία λογική ή ένα πλάνο που ακολουθείτε, αλλά το 

κόστος και η προσφορά φαίνεται άτι επηρεάζονται από τις ικανότητες 

του εκάστοτε διαχειριστή που έχει αναλάβει να προωθήσει το 

συγκεκριμένο προϊόν. Παρά όμως την αρνητική αυτή άποψη, υπάρχουν 

αρκετά θετικά βήματα που θα μπορούσαν οι εταιρίες να κάνουν για να 

βελτιώσουν την απόδοση των προωθήσεων τους.

Αρχικά, οι εταιρίες πρέπει να μάθουν πόσο κοστίζει μία 

προώθηση και πώς ξοδεύονται αυτά τα χρήματα. Για να εκπμήσουν 

καλύτερα τα έξοδα και τα αποτελέσματα των προωθήσεων πρέπει να 

αναπτύξουν πιο ειδικευμένα συστήματα δεδομένων και πληροφοριών. 

Επίσης, οι εταιρίες πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς τις προωθήσεις 

από πλευράς μάρκας, μηχανισμού προώθησης, τοποθέτησης του 

προϊόντος και εξόδων ώστε να γνωρίζουν την αποτελεσμαπκότητα της 

επένδυσής τους και να κατανοούν τα κύρια εκείνα σημεία που 

επηρεάζουν την προώθηση. Τέλος, οι εταιρίες πρέπει να αναπτύξουν 

ένα μοντέλο που θα βοηθά στην πρόβλεψη των αποδόσεων της 

προώθησης.

Οι εταιρίες πρέπει να μάθουν να σχεδιάζουν τις προωθήσεις 

τους προς το εμπόριο πιο αποτελεσματικά. Γ ια να μεγιστοποιήσουν την 

προσπάθειά τους πρέπει τα τμήματα του marketing και των πωλήσεων, 

που διαχειρίζονται κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, να αναπτύξουν μία 

κοινή στρατηγική. Οι περισσότερες προωθήσεις καταλήγουν να μην 

είναι αποτελεσματικές γιατί καθορίζονται από την ανώτατη διοίκηση. 

Επίσης η προσπάθεια αυτή των εταιριών πρέπει να υποστηρίζεται μέσα 

στο κατάστημα από τους λιανέμπορους. Ερευνες έδειξαν ότι οι 

προωθήσεις για τους εμπόρους που υποστηρίζονται μέσα στο 

κατάστημα καταλήγουν σε αυξημένες πωλήσεις, κατά την διάρκεια των 

προωθήσεων, μέχρι και δέκα φορές περισσότερο.
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Επίσης, οι εταιρίες χρειάζεται να αναθεωρήσουν τους ρόλους 

και τις ευθύνες ανάμεσα στα τμήματα του marketing και των πωλήσεων. 

Συχνά προκύπτουν διαμάχες ανάμεσα στα δύο τμήματα για το ποιος 

είναι υπεύθυνος να σχεδιάζει, εκτελεί και ελέγχει τις προωθήσεις. Σε 

μερικές περιπτώσεις το τμήμα marketing είναι υπεύθυνο μόνο για τον 

σχεδίασμά και εκτέλεση των προωθήσεων. Η μεγάλη αύξηση των 

προωθήσεων για τους εμπόρους σαν προωθητική ενέργεια, οδήγησε 

πολλά τμήματα marketing να γίνουν τμήματα εμπορικού marketing, 

αναλαμβάνοντας κάποιες ενέργειες που ανήκουν σπς πωλήσεις και 

ξεχνώντας τον βασικό ρόλο τους που είναι η εύρεση καινοτομιών ή η 

ανάπτυξη της μάρκας του προϊόντος με τη μέθοδο του franchise. Αλλά 

και μεταφορά ευθυνών στο τμήμα πωλήσεων ή στο εμπορικό τμήμα 

μπορεί να μην είναι η σωστή κίνηση γιατί αυτά τα τμήματα μπορεί να 

μην έχουν την σωστή πληροφόρηση για την στρατηγική κατεύθυνση 

ολόκληρης της μάρκας του προϊόντος.

Η επιτυχία βασίζεται σε μία επιτυχημένη προσέγγιση. Οι 

προωθήσεις πρέπει να σχεδιάζονται και να και εκτελούνται παίρνοντας 

υπόψη τους τόσο την στρατηγική marketing του προϊόντος όσο και 

όπως και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά. Αν και οι 

πολυέξοδες προωθήσεις δεν πρόκειται να επιφέρουν ασήμαντα 

αποτελέσματα, αυτού του είδους τα έξοδα εξαρτώνται από τα 

αποτελέσματα που επιφέρουν. Η προσεκπκή σχεδίαση και εκτέλεση 

των προωθήσεων, με την συνεισφορά όλων των σχετικών τμημάτων, 

μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων. Παρόλα αυτά 

όμως είναι λιγότερο πιθανό τα αποτελέσματα να ανταποκρίνονται στην 

επένδυση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο κλάδος των εμφιαλωμένων νερών παρουσίασε εξαιρετικές 

διακυμάνσεις την τελευταία δεκαετία. Εντονη αύξηση της ζήτησης 

προκάλεσαν τα προβλήματα της λειψυδρίας και ο φόβος έλλειψης 

σωστού δικτύου ύδρευσης. Την στροφή αυτή του Ελληνα καταναλωτή 

την ενίσχυσε και η διάθεσή του για πιο υγιεινή ζωή και διατροφή, αλλά 

και έντονη διαφήμιση και προώθηση. Παρόλα αυτά τα επίπεδα 

κατανάλωσης κατά κεφαλή παραμένουν χαμηλά, περίπου 35 λίτρα 

ετησίως.

Πρόκειται για ένα προϊόν που παρουσιάζει μεγάλη εποχικότητα 

καθώς ο μεγαλύτερος όγκος του καταναλώνεται τους θερινούς μήνες 

και σε τουριστικές περιοχές (περίπου το 75% της κατανάλωσης). Η 

κατανάλωση επηρεάζεται έντονα από τις καιρικές συνθήκες και την 

αυξομείωση του τουρισμού. Η μεγαλύτερη κατανάλωση γίνεται έξω 

από το σπίτι χωρίς όμως να υπάρχει επώνυμη ζήτηση. Μετά από 

συνεχείς αυξητικές τάσεις φαίνεται ότι η κατάσταση ισορροπεί και οι 

όγκοι σταθεροποιούνται. Δεν προβλέπεται μεγάλη αυξητική τάση στον 

κλάδο με τις παρούσες συνθήκες, ούτε θεαματική αύξηση της ζήτησης 

των εμφιαλωμένων νερών.
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Τα εμφιαλωμένα νερά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι κατά 

τον μεγαλύτερο όγκο ελληνικά, αλλά υπάρχουν και εισαγόμενα. 

Διακρίνονται σε φυσικά μεταλλικά, επιτραπέζια και ανθρακούχα. 

Κυκλοφορούν περίπου 100 μάρκες από τις οποίες περίπου 60 είναι 

μικρές εταιρίες τοπικού κυρίως χαρακτήρα. Οι κυριότερες 

μάρκες είναι 4, οι οποίες διαθέτουν το 53,6% της αγοράς.

Αυτές και τα μερίδια αγοράς τους είναι:

εγχώρια Μερίδιο αγοράς

ΗΒΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 23,5%

ΚΟΡΠΗ 13,4%

ΑΥΡΑ 11,1%

ΙΟΛΗ 5,6%

ΛΟΙΠΑ 46,4%

Εισαγόμενα Μερίδιο αγοράς1

VITTEL 0,7%

EVIAN 0,2%

PERRIER 0,8%

Πρόκειται για έρευνα της Nielsen (Φεβρουάριος - Μάρτιος 1997) και 

αφορά μόνο την αγορά σπιτιού. Η εκτός αγοράς σπιτιού 

αντιπροσωπεύει το 60% των συνολικών πωλήσεων είναι πολύ δύσκολο 

να μετρηθεί.
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Λόγω της εποχικότητας του προϊόντος το μεγαλύτερο μέρος των 

προωθητικών ενεργειών γίνεται λίγο πριν από την περίοδο της μεγάλης 

κατανάλωσης (Μάρτιο-Απρίλιο) και λίγο πριν την λήξη της (Σεπτέμβριο) 

ως υπενθύμιση. Παρακάτω θα δούμε τα αποτελέσματα μίας έρευνας 

που έγινε σπς 4 μεγαλύτερες εταιρίες που διακινούν τα εμφιαλωμένα 

νερά ΗΒΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΠΗ, ΑΥΡΑ, ΙΟΛΗ. Πρόκειται για εταιρίες που 

οι μεν τρεις δραστηριοποιούνται στον χώρο των ποτών και 

αναψυκτικών ενώ η τέταρτη έχει και άλλα καταναλωτικά προϊόντα. Και 

οι τέσσερις όμως έχουν πολύ μεγάλα δίκτυα διανομής.

3.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Η έρευνα βασίστηκε πάνω σε ένα ερωτηματολόγιο που εξετάζει 

τα που, πως, πότε και γιατί των προωθήσεων μέσα στο κατάστημα. 

Παρακάτω βλέπουμε την κάθε ερώτηση με τις απαντήσεις των 

τεσσάρων εταιριών.

Πρώτη ερώτηση: Ποιοι είναι οι λόγοι-στόχοι για τους οποίους 

γίνεται μία προώθηση μέσα στο κατάστημα.

Ο ΗΒΗ: Αυτές οι προωθήσεις βοηθούν στην ενημέρωση του 

καταναλωτή (αυξάνουν το awareness του προϊόντος), τον 

προσελκύουν στο προϊόν και μεγαλώνουν το σύνολο των αγορών 

(αύξηση των πωλήσεων).
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Ο ΚΟΡΠΗ: Στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων, η ενημέρωση για το 

προϊόν και αύξηση του μεριδίου αγοράς με χαμηλή τιμή για 

προσέγγιση πελατών, ενημερωτικά φυλλάδια και δειγματοδιανομή 

(γευστική δοκιμή του νερού).

Ο A ΥΡΑ: Μεγαλύτερο ρόλο παίζει η αύξηση των πωλήσεων αλλά και η 

ενημέρωση για το προϊόν.

Ο ΙΟΛΗ: Οι προωθήσεις γίνονται για αύξηση των πωλήσεων (όπου 

ταυτόχρονα αυξάνεται και όλη η κατηγορία του προϊόντος), 

ενθάρρυνση δοκιμής και επαναληππκή αγορά, μείωση της έντασης 

της εποχικότητας, αύξηση της διανομής και βοήθεια σε 

λιανέμπορους.

Από τις απαντήσεις βλέπουμε ότι καμία εταιρία δεν ενδιαφέρεται 

να ελέγξει την πιστότητα των καταναλωτών, ούτε να βρει νέες απόψεις 

ή προσδοκίες των καταναλωτών που προκύπτουν από τις προωθήσεις 

μέσα στο κατάστημα. Λένε ότι δεν γίνεται καμία σε αντιστοιχία με τους 

ανταγωνιστές, δηλαδή σαν αντιστάθμιση ανταγωνιστικών προωθητικών 

ενεργειών, και μόνο το ΙΟΛΗ έχει σαν στόχο με αυτό τον τρόπο να 

μειώσει την διακύμανση των πωλήσεων.
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Δεύτερη ερώτηση: Πότε γίνονται και γιατί γίνονται οι προωθήσεις 

μέσα στο κατάστημα.

Ο ΗΒΗ: Γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να διατηρήσουν την 

ηγετική θέση που διαθέτουν στο νερό, για να αντιμετωπίσουν τον 

ανταγωνισμό και για να μεγαλώσουν την κατηγορία του προϊόντος. 

Τον τελευταίο χρόνο υπήρχε συνεχώς μείωση της τιμής κατά 10%.

Ο ΚΟΡΠΗ: Γίνονται συνήθως Μάρτιο με Απρίλιο, ακολουθώντας τον 

ανταγωνισμό, συχνά μέσα σε πακέτο προώθησης NESTLE 

προϊόντων με δειγματοδιανομή για μικρότερο κόστος (π.χ. δείγμα 

για πρωινό με δημητριακά, γάλα, καφέ, νερό κλπ).

Ο A ΥΡΑ: Γίνονται συνήθως στην αρχή του χρόνου δηλαδή 

Φεβρουάριο-Μάρτιο για την επίτευξη των στόχων της εποχής, καθώς 

και Μάιο-Ιούνιο για να προλάβουν την μεγάλη ζήτηση του 

καλοκαιριού. Κυρίως τους ενδιαφέρει να πετύχουν εκτός εποχής 

πωλήσεις.

Ο ΙΟΛΗ: Πριν την έναρξη της εποχικότητας δηλαδή Απρίλιο-Μάιο- 

Ιούνιο για ενημέρωση των καταναλωτών και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 

για να πετύχουν τους στόχους της περιόδου.
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Εδώ βλέπουμε ότι τα ΗΒΗ και ΚΟΡΠΗ προσέχουν π κάνει ο 

ανταγωνισμός, αφού έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια και προσπαθούν να 

τα διατηρήσουν. Ολοι όμως δίνουν έμφαση την περίοδο πριν από την 

μεγάλη ζήτηση, προσπαθώντας να αντισταθμίσουν ανταγωνιστικές 

προωθητικές ενέργειες και ας μην το παραδέχονται αρχικώς.

Το νερό δεν είναι προϊόν αλλά αγαθό, πράγμα που το κάνει 

αδιαφοροποίητο στα μάτια των καταναλωτών. Οι εταιρίες πρέπει την 

περίοδο πριν την μεγάλη ζήτηση να κάνουν έντονη την παρουσία τους, 

ώστε να κερδίσουν το μερίδιο αγοράς που θέλουν και να αυξήσουν τον 

όγκο πωλήσεων.

Τρίτη ερώτηση: Πως γίνονται οι προωθήσεις και π γίνεται κατά την 

διάρκειά τους.

Ο ΗΒΗ: Στην αρχή αναλύονται όλες οι τάσεις της αγοράς και 

λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ανταγωνισμού. Επειτα 

αποφασίζεται η χρονική διάρκεια και το είδος της προώθησης μέσα 

στο κατάστημα, βγαίνει το κατάλληλο προωθητικό υλικό και γίνεται 

επικοινωνία της προώθησης με τους πωλητές και το εμπόριο, ώστε 

να γίνει κατανοητή και αποδεκτή. Ολες οι προωθήσεις για τον 

καταναλωτή απευθύνονται για στήσιμο προβολών, κάποια προϊόντα 

πηγαίνουν και στο ράφι. Ο προορισμός τους είναι να βοηθήσουν και 

στην επίτευξη στόχων και σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο που και να 

κτίζουν εικόνα αλλά και να επιτυγχάνονται στόχοι. Δεν 

υποστηρίζονται πάντοτε από διαφήμιση αλλά είναι απαραίτητη η 

συνεργασία με super markets και λιανέμπορους. Γίνονται και προς 

τον καταναλωτή αλλά και προς το εμπόριο σε διαφορετικές στιγμές 

και με διαφορετικό τρόπο.
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Ζ> ΚΟΡΠΗ: Κυρίως γίνεται η προώθηση στο ράφι που βρίσκεται το 

προϊόν, με μία κοπέλα προωθήτρια, με γευστική δοκιμή, ενημερωτικό 

έντυπο αλλά και προφορική ενημέρωση, συνήθως με προσφορά 

τιμής στην συσκευασία των έξι (6pack). Γίνονται μόνο σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ γίνεται η μεγαλύτερη κατανάλωση. Δεν είναι 

απαραίτητη πάντα η σύνδεση της προώθησης με την διαφήμιση. Η 

διαφήμιση αποτελεί μόνο υπενθύμιση, κυρίως η τιμή είναι αυτή που 

δίνει το έναυσμα για απόφαση. Δεν γίνεται σε συνεργασία με super 

markets ή λιανέμπορους και γίνονται μόνο προς τον καταναλωτή.

Ζ> A ΥΡΑ: Γίνεται και στο ράφι αλλά και με προβολές σε κάποια σημεία 

των καταατημάτων. Συνήθως δίνεται ένα μπουκάλι νερό δώρο στην 

συσκευασία των έξι. Η αγορά στόχος είναι όλος ο πληθυσμός, αλλά 

γίνεται κάποια επιλογή στα κανάλια διανομής. Δεν έχει προκύψει 

μέχρι σήμερα η προώθηση να γίνει συνάρτηση με τη διαφήμιση, 

συνήθως υπάρχει διαφήμιση χωρίς μείωση της τιμής. Γίνεται 

ενημέρωση μόνο στα super markets για τις προωθήσεις και δεν 

υπάρχει καμία συνεργασία. Γίνονται και για τον καταναλωτή αλλά και 

για το εμπόριο με δωρεάν κιβώτια και έκπτωση στο προϊόν. 

Πιστεύουν ότι το προϊόν πρέπει να “φεύγει από το ράφι” και οι 

προωθήσεις με μείωση τιμής είναι “τρόπος για να πουλήσεις”.

Ο !ΟΛΗ:Οκ προωθήσεις γίνονται εκτός ραφιού, αλλά κάπου εκεί κοντά 

με στήσιμο κάποιας προβολής. Δεν συνοδεύεται από την διαφήμιση 

αλλά με υλικό επικοινωνίας μέσα στο κατάστημα, όπως αφίσα ή 

καρτολίνα. Γίνεται μόνο για τον καταναλωτή και όχι για το εμπόριο, 

δηλαδή δεν δίνεται τίποτα στο κατάστημα για την προώθηση. Η τιμή 

παραμένει σταθερή, δεν υπάρχει προσφορά σε είδος ούτε γίνεται
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γευστική δοκιμή, αλλά αυτό που δίνεται στον καταναλωτή είναι 

κάποιο δώρο που αντανακλά την εικόνα της ανώτερης ποιότητας του 

προϊόντος. Γίνεται μέσω ανάθεσης της προώθησης σε ανεξάρτητη 

διαφημιστική εταιρία και κάποιες φορές υπάρχουν δύο σκοποί. Ο 

ένας είναι μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου να βρεθούν οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών και ο άλλος να γίνει ενημέρωση για 

την συγκεκριμένη κατηγορία του φυσικού μεταλλικού νερού που 

είναι το ΙΟΛΗ. Οι προωθήσεις γίνονται στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 

στα μεγάλα ασπκά κέντρα της επαρχίας.

Βλέπουμε ότι και σπς τέσσερις εταιρίες ο τρόπος που γίνονται οι 

προωθήσεις είναι περίπου ίδιος και οι μέθοδοι που ακολουθούνται 

εξαρτώνται από τους στόχους που θέλουν να επιτευχθούν. Ο τρόπος 

σκέψης τους ακολουθεί την ίδια λογική με σκοπό την αύξηση των 

πωλήσεων και απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Και οι 

τέσσερις έχουν σαν στόχο τους τον καταναλωτή και μόνο οι δύο κάνουν 

προωθήσεις προς το εμπόριο. Δεν χρησιμοποιούνται όλες οι μέθοδοι 

μιας προωθητικής pull στρατηγικής προς τους καταναλωτές, όπως 

φαίνεται στην θεωρία, αλλά ούτε και προς τους εμπόρους.

Τέταρτη ερώτηση: Πόσο μέρος από το μείγμα προβολής διατίθεται 

για τις προωθήσεις μέσα στο κατάστημα.

Ζ> ΗΒΗ: Ίο μείγμα προβολής εξαρτάται από το κανάλι διανομής, την 

χρονική στιγμή που γίνεται η προώθηση και την γεωγραφική 

περιοχή. Η διαφήμιση όμως είναι αυτή που διαθέτει το μεγαλύτερο 

ποσοστό, σε σχέση με τις προωθήσεις.
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Ο ΚΟΡΠΗ: Λόγω της ύπαρξης πολλών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

απαιτούνται πολλά χρήματα για διαφήμιση, πράγμα που καθιστά τις 

προωθήσεις μέσα στο κατάστημα συμφέρουσες. Η διαφήμιση 

εξακολουθεί να έχει μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με την 

προώθηση, αν και υπάρχει τάση για μείωση της διαφήμιση σε 

ποσοστιαία βάση λόγω της πίεσης που υπάρχει από τα super 

markets για προωθητικές ενέργειες. Η στρατηγική όμως της NESTLE 

είναι η προβολή μέσω διαφήμισης και όχι προώθησης.

Ο A ΥΡΑ: Το μέρος που καταλαμβάνει από το μίγμα προβολής είναι 

περίπου το 30%, ενώ η διαφήμιση όλο το υπόλοιπο. Βέβαια γίνονται 

και κάποιες χορηγίες γιατί εκτός από αύξηση των πωλήσεων που 

προκαλούν, βοηθούν και στο κπ'σιμο της εικόνας του προϊόντος.

Ο ΙΟΛΗ: Υπάρχει μία αδυναμία στην μέτρηση γενικά για το ποσοστό 

ακριβώς που χρησιμοποιείται για τις προωθήσεις. Σήμερα πρέπει να 

είναι περίπου το 30% του συνόλου για προβολή, με τάσεις για 

αύξηση στο μέλλον.

Οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα αποτελούν κάτι νέο σαν 

μέσο προώθησης, και αυτό είναι ολοφάνερο από το μέρος του 

μίγματος προβολής που κατέχουν. Η διαφήμιση παίζει σημαντικό ρόλο 

ως μέσο προβολής ακόμη, αλλά όλοι αναγνωρίζουν ότι η προώθηση 

αποτελεί τον νέο τρόπο να προβάλει κανείς ένα προϊόν με αμεσότερα 

από την διαφήμιση αποτελέσματα.
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Αλλωστε αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα που προκύπτουν σπς 

πωλήσεις μετά από κάθε προώθηση, όπου οι πωλήσεις σε μερικές 

περιπτώσεις μπορεί και να δεκαπλασιάζονται, χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει ότι η αύξηση παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά 

την προώθηση.

Πέμπτη ερώτηση: Οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα έχουν 

μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη απόδοση, και πόση αναλογικά 

με τα έξοδα μίγματος marketing. Μακροπρόθεσμα θα υπάρξει 

αύξηση ή μείωση της δαπάνης για προβολή μέσα στο κατάστημα.

ΗΒΗ: Ειδικά στο νερό η απόδοση είναι από βραχυπρόθεσμη ως 

μεσοπρόθεσμη και ειδικά για τις προωθήσεις για τα εμπόριο. Στις 

προωθήσεις για τον καταναλωτή η απόδοση είναι εν μέρει και 

μακροπρόθεσμη γιατί δημιουργεί πιστούς καταναλωτές. Η απόδοση 

δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα που γίνονται. Μακροχρόνια όμως η 

δαπάνη για προωθήσεις θα διατηρηθεί στα ήδη υψηλά ποσοστά που 

είναι και σήμερα.

Ο ΚΟΡΠΗ: Οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα έχουν

βραχυπρόθεσμη απόδοση για την αύξηση των πωλήσεων, γι’ αυτό 

και οι ενέργειες γίνονται για μικρό χρονικό διάστημα. Σε οριακό 

επίπεδο καλύπτουν τα έξοδά τους. Μακροπρόθεσμα υπάρχει τάση 

για αύξηση της δαπάνης.
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O A ΥΡΑ: Οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα αποτελούν 

μεσοπρόθεσμη απόδοση στην οποία μόλις και καλύπτονται τα έξοδα, 

τουλάχιστον οριακά. Στο μέλλον υπάρχει η τάση να παραμείνει 

σταθερή η δαπάνη, δεν προβλέπεται καμία αύξηση εκτός και αν 

παρουσιαστούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Ο ΙΟΛΗ: Αποτελεί μεσοπρόθεσμη απόδοση η οποία δεν καλύπτει 

αρκετά συχνά τα έξοδά της. Γίνεται γιατί αποτελεί ένα 

αποτελεσματικό τρόπο να πιαστούν οι εκάστοτε στόχοι, να αυξηθεί ο 

όγκος πωλήσεων αλλά και για υπενθύμιση. Προβλέπεται αύξηση της 

δαπάνης κυρίως για τα μεγάλα αστικά κέντρα, που αποτελούν και πιο 

προβληματικές περιοχές.

Βλέπουμε ότι και οι τέσσερις εταιρίες συμφωνούν ότι οι 

προωθήσεις μέσα στο κατάστημα δεν αποτελούν επένδυση που έχει 

μακροχρόνια απόδοση, αλλά η απόδοση είναι ικανή να καλύψει μόλις τα 

έξοδά της. Μακροπρόθεσμα δεν είναι ξεκάθαρο αν θα αυξηθεί ή θα 

παραμείνει ίδια, μάλλον θα εξαρτηθεί από την απόδοση που θα έχει 

μακροχρόνια.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο προσανατολισμός των 

αποτελεσμάτων των εταιριών είναι βραχυχρόνιος, οι εταιρίες 

ενδιαφέρονται για αποτελέσματα με χρονική διάρκεια από τρίμηνο ως 

έτος. Αυτή η φιλοσοφία βραχυπρόθεσμων μέχρι μεσοπρόθεσμων 

αποτελεσμάτων εξυπηρετείται από τις προωθήσεις μέσα στο 

κατάστημα.
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Εκτη ερώτηση: Αποτελούν οι προωθήσεις key factor (ρόλο κλειδί) 

για την αύξηση των πωλήσεων.

Ο ΗΒΗ: Το νερό δεν είναι προϊόν αλλά αγαθό (commodity). Οι 

προωθήσεις μέσα στο κατάστημα αποτελούν το No 1 ρόλο για 

αύξηση των πωλήσεων ειδικά στο νερό.

Ο ΚΟΡΠΗ: Σίγουρα αποτελούν ρόλο κλειδί για την αύξηση των 

πωλήσεων, αλλά υποβοηθούνται και από την εκπαίδευση των 

καταναλωτών και από την ενημέρωση που τους γίνεται κατά την 

διάρκεια των προωθήσεων.

Ο A ΥΡΑ: Ναι, αποτελούν ρόλο κλειδί για την αύξηση των πωλήσεων, 

αλλά λόγω των μη ξεκάθαρων αποτελεσμάτων τους η δαπάνη 

παραμένει σταθερή.

Ο ΙΟΛΗ: Οι προωθήσεις πρέπει να αποτελούν ρόλο κλειδί για την 

αύξηση των πωλήσεων αν θέλουμε να είναι αποτελεσματικές. 

Αποτελούν έναν ακόμη τρόπο για να στηρίξουμε τα μηνύματα που 

θέλουμε να περάσουμε μέσω της διαφήμισης.

Στην ερώτηση αυτή βλέπουμε ότι συμφωνούν και οι τέσσερις 

εταιρίες, πράγμα που μας επιβεβαιώνει ότι ο βασικός ρόλος των 

προωθήσεων μέσα στο κατάστημα είναι η αύξηση των πωλήσεων και 

έπειτα ακολουθούν όλοι οι άλλοι λόγοι.
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Οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα είναι η αμεσότερη επαφή με τον 

καταναλωτή, αφού όπως ξέρουμε οι τελικές αποφάσεις του παίρνονται 

κατά το μεγαλύτερο ποσοστό όταν αυτός βρίσκεται μέσα στο 

κατάστημα. Αρα, δεν υπάρχει καλύτερο σημείο για να έρθει κανείς σε 

επαφή με τον καταναλωτή.

Εβδομη ερώτηση: Προσθέτουν οι προωθήσεις επιπλέον αξία 

(added value) στο εμφιαλωμένο νερό όπως η διαφήμιση.

Ο ΗΒΗ: Η επιπλέον αξία που προσθέτουν οι προωθήσεις είναι πολύ 

περιορισμένη λόγω του τρομερού ανταγωνισμού. Η διαφήμιση είναι 

αυτή που παίζει τον κυριότερο ρόλο.

Ο ΚΟΡΠΗ: Οι προωθήσεις δεν προσθέτουν επιπλέον αξία, με 

αποτέλεσμα να γίνονται για μικρό χρονικό διάστημα ώστε να μην 

χάσει ο καταναλωτής την εμπιστοσύνη του στο προϊόν. Η διαφήμιση 

προσθέτει επιπλέον αξία αλλά επιβαρύνει την τιμή και δεν βγαίνει 

κέρδος από το νερό.

Ο ΑΥΡΑ: Ο ι προωθήσεις δεν σχεδιάζονται για να προσθέτουν επιπλέον 

αξία στο νερό. Αν δεν είναι hard-selling γίνονται μόνο για αύξηση του 

όγκου των πωλήσεων.

Ο ΙΟΛΗ: Δεν προσθέτουν επιπλέον αξία στο νερό, αλλά ούτε και την

μειώνουν.
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Σίγουρα οι προωθήσεις με προσφορά σε ποσότητα ή με κάποιο 

δώρο δεν προσθέτουν αξία, αλλά θεωρούνται από τον καταναλωτή σαν 

τρόπος για να “φύγουν” τα προϊόντα από το ράφι. Βέβαια η προσφορά 

δώρου είναι αποδεκτή μόνο αν αυτό αντανακλά την εικόνα του 

προϊόντος ή είναι σχετικό με το προϊόν, και δεν δίνεται απλά για να 

δοθεί. Πρέπει οι εταιρίες να προσέξουν την διάρκειά τους, και ειδικά 

όταν η προώθηση γίνεται με προσφορά τιμής, αν δεν θέλουν να έχουν 

δυσάρεστες συνέπειες στην εικόνα του προϊόντος τους. Μία συνεχής 

προσφορά τιμής ή ποσότητας ή δώρου μειώνει την αξία του προϊόντος 

στα μάτια των καταναλωτών και έχει συχνά ακριβώς ανπ'θετα 

αποτελέσματα από τα αναμενόμενα.

Ογδοη ερώτηση: Οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα αποτελούν 

στρατηγική σωστά προγραμμαπσμένη ή είναι μία αντίδραση, λόγω 

ανταγωνισμού ίσως, για αύξηση των πωλήσεων.

Ο ΗΒΗ: Οι προωθήσεις αποτελούν μαζί με το package innovation 

μέρος της στρατηγικής της εταιρίας, οι οποία όμως μεταβάλλεται 

πολύ γρήγορα λόγω του είδους του προϊόντος και του ανταγωνισμού 

που επικρατεί στην αγορά του.

Ζ> ΚΟΡΠΗ: Μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο, όλα εξαρτώνται από την 

χρονιά, π.χ. αν υπήρξε αύξηση ή μείωση των πωλήσεων. 

Διαμορφώνονται δηλαδή ανάλογα με την παραγωγή, των όγκο των 

πωλήσεων και τον ανταγωνισμό. Πρέπει να υπάρχει ευελιξία για το 

νερό γιατί “ό,τι δεν πουλάς σήμερα, χάνεται”.
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Ζ> ΑΥΡΑ: Μέχρι σήμερα αποτέλεσε μία στρατηγική σωστά 

προγραμματισμένη, όπου δεν είχαν χρησιμοποιηθεί αντιδραστικά 

στοιχεία.

Ο ΙΟΛΗ: Οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα αποτελούν 

μακροπρόθεσμα σωστά προγραμματισμένη στρατηγική, μέρος της 

ολικής επικοινωνίας με τους καταναλωτές, ή με τους άξονες που 

κινείται το προϊόν. Μεσοπρόθεσμα όμως μπορεί να αποτελέσει και 

αντίδραση στον ανταγωνισμό. Κάθε προώθηση όμως αποτελεί 

ξεχωριστή ενέργεια, ένα πρόγραμμα με ξεχωριστούς στόχους και 

στρατηγική.

Μπορεί, λοιπόν, να είναι σωστά προγραμματισμένη και μέρος 

της στρατηγικής ανάπτυξης του προϊόντος η προώθηση μέσα στο 

κατάστημα, αλλά δεν παύει να αποτελεί και ένα σημαντικό εργαλείο, 

που ανπδρά άμεσα στον ανταγωνισμό και επιφέρει επιθυμητά 

αποτελέσματα στην σπγμή που τα χρειάζονται οι εταιρίες. Αλλωστε, η 

διενέργειά τους, σαν αντιστάθμιση ανταγωνιστικών προωθητικών 

ενεργειών, εξηγείται και από την έλλειψη μετρήσιμων αποτελεσμάτων 

μετά το πέρας των προωθήσεων. Αν μπορούσαμε να μετρήσουμε τα 

αποτελέσματα που επιφέρουν μακροχρόνια σε σχέση με το κόστος 

τους, ίσως οι προωθήσεις να ήταν διαφορετικές, περισσότερες ή να 

μην υπήρχαν και καθόλου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν διάφορα 

στοιχεία τα οποία δεν μας λένε ακριβώς αν είναι απαραίτητες οι 

προωθήσεις μέσα στο κατάστημα ή όχι. Η γενική εντύπωση που 

προκύπτει είναι ότι αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την αύξηση 

του όγκου των πωλήσεων και την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου 

αγοράς από μέρους των εταιριών, όπως επίσης ότι πρέπει να γίνονται 

λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει και της ύπαρξης ανταγωνιστικών 

προωθητικών ενεργειών. Σύμφωνα με στοιχεία που αναλύσαμε 

προηγουμένως, αποτελούν ένα τρόπο επηρεασμού των καταναλωτών 

την τελική σπγμή της απόφασής τους, δηλαδή την σπγμή που 

βρίσκονται μέσα στο κατάστημα. Επειτα από μελέτες έχει προκύψει ότι 

ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές αποφασίζουν την τελευταία 

σπγμή μέσα στο κατάστημα π θα αγοράσουν.

Η συνέχιση των προωθήσεων μέσα στο κατάστημα εξαρτάται 

σημαντικά από τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Είναι σωστό να 

συνεχίζονται αν παρουσιάζονται διαφορές στους όγκους των 

πωλήσεων, στο μερίδιο αγοράς ή στη διείσδυση του προϊόντος, γιατί 

αυτά αποτελούν στοιχεία που επηρεάζονται από πς προωθήσεις, ή 

αποδίδουν την επένδυση που γίνεται μακροχρόνια αλλά και 

βραχυχρόνια.
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Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι στο μέλλον από την στιγμή 

που θα βρεθούν τρόποι μέτρησης των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από τις προωθήσεις θα αποφασιστεί και η τύχη τους.

Η εκτέλεση μίας προώθησης είναι της ίδιας σημασίας με τον 

σχεδίασμά της, ενίοτε και μεγαλύτερης. Απαιτούνται εμπειρία, 

μεθόδευση και οργάνωση στην αρχή και ευκινησία και ετοιμότητα κατά 

τη διάρκεια του προγράμματος. Λόγοι που βοηθούν όταν κατά την 

διάρκεια της προώθησης εμφανίζονται ελλείψεις δώρων, εκπτωτικών 

κουπονιών, έλλειψη εμπορεύματος ή αδυναμία παράδοσης 

εμπορεύματος από τον παραγωγό ή την αλυσίδα. Είναι σημαντικό 

λοιπόν, ποιος εκτελεί την προώθηση και πόσο εξειδικευ μένος είναι. 

Πρέπει οι εταιρίες να προσέχουν κάθε φορά την επιλογή του 

συνεργάτη τους, με άλλα λόγια που αναθέτουν τις προωθήσεις, 

σύμφωνα με τον στόχο που θέλουν να πετύχουν αλλά και ανάλογα με τα 

στοιχεία που θέλουν να συλλέξουν. Για παράδειγμα, η μετά προβολής 

αύξηση των πωλήσεων αποτελεί πρόβλημα για τις εταιρίες, που 

διενεργούν προωθήσεις μέσω ανάθεσής τους σε ανεξάρτητες 

διαφημιστικές εταιρίες, γιατί δεν μπορεί να μετρηθεί από αυτές.

Ενα σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάζει η εκτέλεση και έχει 

σχέση με την αποτελεσματικότητα είναι ο χρόνος της προώθησης μέσα 

στο κατάστημα. Οι προωθήσεις γίνονται συνήθως σε συγκεκριμένες 

περιόδους του χρόνου, δηλαδή σε συγκεκριμένες εβδομάδες ή και 

ημέρες. Οι ημέρες αυτές όμως συμπίπτουν ολοένα και περισσότερο με 

ημέρες προώθησης και άλλων προϊόντων, πολλές φορές και με 

ανταγωνιστικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να μπερδεύεται ο 

καταναλωτής, αφού δεν έχει εμπεδώσει ακόμη τις όποιες επιδράσεις 

έχει δεχτεί από την προηγούμενη προωθητική ενέργεια.
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Επίσης, γίνεται δυσκολότερη η επίτευξη των μεσοπρόθεσμων 

στόχων που θέτουν οι εταιρίες, λόγω της πληθώρας των προωθητικών 

ενεργειών. Και εδώ είναι απαραίτητη η σωστή επιλογή της εταιρίας στο 

να διακρίνει την κατάλληλη στιγμή που θα γίνει η προώθηση αλλά και το 

κατάλληλο κατάστημα.

Η λύση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να βρεθούν στρατηγικές και 

σχέδια αποτελεσματικά για όλη την διάρκεια του χρόνου, καλά 

μελετημένα και οργανωμένα που θα δίνουν διαφοροποιημένη αξία στο 

προϊόν. Γνωρίζοντας ότι ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα προώθησης 

μέσα στο κατάστημα μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις στο συγκεκριμένο 

διάστημα μέχρι 200-300%, είναι απαραίτητη η μελέτη όλων εκείνων των 

παραγόντων που επηρεάζουν τις προωθήσεις, ώστε να συνεχιστούν και 

να αποδίδουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Γενικότερα, η τελευταία εξέλιξη είναι η τάση που υπάρχει για 

ειδικές προωθήσεις (tailor-made) μέσα στο κατάστημα. Πρόκειται για 

προωθήσεις που γίνονται σε συγκεκριμένο κατάστημα ή αλυσίδα 

καταστημάτων, που είναι καλύτεροι ή ειδικοί πελάτες των εταιριών, και 

έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για τον μεγάλο όγκο προϊόντων που 

διακινούν, ή γιατί είναι αποκλειστικοί διανομείς ενός συγκεκριμένου 

προϊόντος μίας συγκεκριμένης εταιρίας.

Οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα συχνά, αν όχι πάντα, πρέπει 

να υποστηρίζονται και από άλλα στοιχεία του μίγματος προβολής αλλά 

και του μίγματος marketing.

Ως προς το μίγμα προβολής, όταν μία εταιρία έχει σαν στόχο να 

πετύχει άμεσες πωλήσεις σε καταναλωτικά αγαθά θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα και την διαφήμιση.
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Οταν η αγορά που στοχεύει ένα προϊόν αποτελείται από μεγάλο 

πληθυσμό, οι εταιρίες βασίζονται στην διαφήμιση και σπς προωθήσεις 

μέσα στο κατάστημα, γιατί αυτές οι μέθοδοι έχουν μικρό κόστος πάνω 

στο προϊόν. Αλλά και στα προϊόντα που παρουσιάζουν μεγάλη 

εποχικότητα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην διαφήμιση και σπς 

προωθήσεις μέσα στο κατάστημα γιατί οι πωλήσεις εκτός εποχής δεν 

μπορούν να στηρίξουν ένα ολοκληρωμένο μίγμα προβολής. Και οι δύο 

περιπτώσεις ισχύουν για τα εμφιαλωμένα νερά. Οι προωθήσεις μέσα 

στο κατάστημα, γενικά, δεν μπουρούν να υποστηριχθούν με 

δημοσιότητα, δηλαδή, γενικές καταχωρήσεις στον τύπο ή στα 

περιοδικά για τα θετικά στοιχεία της κατηγορίας του εμφιαλωμένου 

νερού. Αλλά δεν μπορούν να συσχετιστούν και με προσωπική πώληση, 

γιατί απευθύνονται ταυτόχρονα σε μεγάλο αριθμό καταναλωτών.

Ως προς το μίγμα marketing, η συνεργασία που μπορεί να 

υπάρξει εξαρτάται από την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα 

της ενέργειας. Αποτελεσματικότητα αν μπορούν να επιτευχθούν οι 

στόχοι που θέτει η εταιρία και αποδοτικότητα αν ελαχιστοποιούνται οι 

παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων.

Οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα μπορούν να γίνουν σε 

συνεργασία με την τιμή. Μία μείωση της τιμής μπορεί να δώσει έμφαση 

στην προώθηση και να προσελκύσει καταναλωτές που θα ξεφύγουν 

από τις συνήθειές τους για να κερδίσουν κάποια χρήματα. Συνήθως η 

τιμή είναι αυτό το εργαλείο που μπορεί να αλλαχθεί γρηγορότερα ώστε 

να ανπδρά σπς αλλαγές και σπς ενέργειες των ανταγωνιστών, γι’ αυτό 

και όταν οι προωθήσεις γίνονται σαν ανπ'δραση στον ανταγωνισμό η 

συνεργασία με την πμή είναι η πιο αποτελεσμαπκή και αποδοπκή 

ενέργεια.
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Οι προωθήσεις μέσα στο κατάστημα μπορούν να γίνουν σε 

συνεργασία και με την διανομή. Η αύξηση της αριθμητικής διανομής, 

δηλαδή η αύξηση των σημείων που υπάρχει το προϊόν, κυρίως σε 

σημεία λιανικής πώλησης και εκτός των πανελλαδικών αλυσίδων, 

τοπικών αλυσίδων ή super market, μπορεί να γίνει με την υπόσχεση 

διενέργειας προωθητικών ενεργειών. Με αυτό τον τρόπο οι εταιρίες 

αυξάνουν την παρουσία τους, αυξάνουν τις πωλήσεις τους και 

αποκτούν διανομή σε περισσότερα σημεία πώλησης.

Εκείνο που πρέπει να προσεχτεί είναι το κόστος από μία τέτοια 

ενέργεια. Αν τα σημεία αυτά δεν έχουν επίδραση στο μερίδιο αγοράς 

και δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδά τους, δεν υπάρχει και λόγος να 

γίνουν (Λαμβάνεται υπόψη η αριθμητική και σταθμισμένη διανομή).

Η μελέτη της προώθησης των πωλήσεων μέσα στο κατάστημα 

για τα εμφιαλωμένα νερά αποτελεί ένα πολύ δύσκολο θέμα εξέτασης 

και εύρεσης αποτελεσμάτων. Τα εμφιαλωμένα νερά ΗΒΗ, ΚΟΡΠΗ, 

ΑΥΡΑ και ΙΟΛΗ που εξετάσαμε, αποτελούν ένα μικρό κομμάτι των 

δραστηριοτήτων των αντίστοιχων εταιριών που ανήκουν. Πρόκειται για 

προϊόν στο οποίο δεν γίνεται κάποια ιδιαίτερη μελέτη για την 

στρατηγική που θα ακολουθήσουν, ούτε αναγνωρίζονται σημαντικά οι 

ιδιαιτερότητες του (πρόκειται για αγαθό).

Οι εταιρίες θεωρούν το εμφιαλωμένο νερό ακόμη ένα προϊόν 

όπως όλα τα υπόλοιπα που έχουν, ακολουθούν τις ίδιες περίπου 

στρατηγικές όπως και για τα υπόλοιπα προϊόντα τους, τις ίδιες 

μεθόδους προώθησης πωλήσεων αλλά και τα ίδια κανάλια διανομής. 

Αλλωστε, τα κανάλια διανομής είναι αυτά που εκμεταλλεύονται ώστε να 

προωθούν το προϊόν τους πανελλαδικά.
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Τέλος, οι μεγάλες εταιρίες που βρίσκονται πίσω από αυτά τα 

νερά (PEPSICO, NESTLE, 3Ε, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ), θεωρούν ότι 

πρέπει να δραστηριοποιούνται και σε αυτό το κομμάτι της αγοράς, 

λόγω των δυνατοτήτων που παρουσιάζει και της ευκολίας που έχουν να 

το προωθήσουν και να το διακινήσουν μαζί με τα άλλα τους προϊόντα.

Η περίπτωση των εμφιαλωμένων νερών θα παρουσιάσει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια. Οι προωθήσεις πωλήσεων 

μέσα στο κατάστημα θα αποτελέσουν το καλύτερο εργαλείο για 

αύξηση των πωλήσεων, αρκεί να βρεθεί τρόπος μέτρησης των 

αποτελεσμάτων τους. Εκείνο που θα βοηθήσει είναι να μπορέσουν οι 

πωλήσεις να καλύψουν τα έξοδα των προωθήσεων, χωρίς να 

αποτελούν ζημία, και να δημιουργούν πιστούς καταναλωτές, δηλαδή 

αυξημένες πωλήσεις και μετά το πέρας των προωθήσεων.
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