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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μέσα στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και κατά το τελευταίο εξάμηνο 
των σπουδών μου επέλεζα ως θέμα της διπλωματικής μου εργασίας, σε 
συνεργασία με το κο Γ.Ι. Σιώμκο, “Τις στρατηγικές και τον 
προγραμματισμό ανάπτυξης αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Β.Ελλάδα". 
Σκοπός της εργασίας είναι να δώσει πληροφορίες και να επεξεργαστεί 
στοιχεία για το ραγδαία εξελισσόμενο κλάδο του Λιανικού Εμπορίου, 
αναλύοντας την παρούσα κατάσταση και αναζητώντας τα αίτια που 
προκάλεσαν την ανάπτυξη του κλάδου αυτού. Καταγράφονται οι στρατηγικές 
που ακολούθησαν οι επιχειρήσεις για να φθάσουν έως εδώ, καθώς και οι 
στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής προκειμένου 
να διαχειριστούν την ανάπτυξη.

Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου αποτελούν τον καθοριστικό κρίκο 
της αλυσίδας κάθε παραγωγικής δραστηριότητας, δηλαδή τον κρίκο που 
συνδέει την παραγωγή με την κατανάλωση. Με άλλα λόγια, αυτές οι 
επιχειρήσεις είναι οι πρώτοι αποδέκτες των μηνυμάτων της οικονομικής 
συμπεριφοράς της κοινωνίας. Βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωπες με τις 
αλλαγές στις καταναλωτικές συμπεριφορές, κρίσεις και συνήθειες, αλλά και 
στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Οι επιχειρήσεις του λιανικού 
εμπορίου στην συνείδηση των καταναλωτών, εκφράζουν την ίδια την έννοια 
της αγοράς και των λειτουργιών της. Γι' αυτούς του λόγους, η σωστή 
λειτουργία της αγοράς και οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στο χώρο αυτόν 
των επιχειρήσεων είναι καθοριστικό στοιχείο μιας οικονομίας, διότι 
μεταβιβάζει τις συνθήκες ανταγωνισμού σε όλους τους άλλους κλάδους της.

Η πρόκληση του να ασχοληθώ με τον συγκεκριμένο κλάδο λόγο του 
μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει και εξαιτίας της σημαντικότητας 
που φέρει ήταν μεγάλη. Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν για να φέρω εις 
πέρας το επιχείρημα μου αυτό.

Οκτώβριος 1998 Σάββας Τσαλουχίδης
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Η ελληνική αγορά, κυριαρχείται σήμερα από τις αλυσίδες καταστημάτων 
s/m, που γιγαντώνονται με την δημιουργία νέων καταστημάτων, απορροφήσεων 
και εξαγορών. Και ενώ από τη μεριά παρατηρείται μια τάση μείωσης των 
καταστημάτων τροφίμων, από την άλλη, αυξάνεται ο αριθμός των αλυσίδων 
s/m και των υποκαταστημάτων τους. Όχι βέβαια με τον ίδιο ρυθμό αλλά με 
αναλογία 3/1. Δηλαδή, σε κάθε τρία καταστήματα τροφίμων (μπακάλικα) που 
κλείνουν, ανοίγει ένα υποκατάστημα αλυσίδας.

Ο μεγάλος αριθμός καταστημάτων αλλά και πολλά τετραγωνικά μέτρα 
της συνολικής επιφάνειας που κατέχουν, είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για τις μεγάλες αλυσίδες. Οι προμηθευτές αυτών των καταστημάτων στην 
πλειοψηφία τους, έχουν περιέλθει στην δεινή θέση να "πληρώνουν ", για να 
τους δοθεί κάθε διαθέσιμος χώρος στα ράφια των καταστημάτων για την 
επίδειξη των προϊόντων τους. Οι λιανέμποροι, δηλαδή οι αλυσίδες s/m, είναι 
αυτές που "υποχρεώνουν" τους προμηθευτές, να πληρώνουν αυτό που λέγεται 
"ποσό προβολής", για το χώρο που τους παραχωρείται και να δίνουν υπέρογκα 
ποσά για κάποια ιδιαίτερα σημεία μέσα στο κατάστημα που "πουλάνε". Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα διαρκής πόλεμος χώρου, ο λεγόμενος 
" πόλεμος ραφιού ", ανάμεσα στους προμηθευτές οι οποίοι παλεύουν μεταξύ 
τους για να διατηρήσουν ή να διεκδικήσουν το χώρο που επιθυμούν.

Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια μεταστροφή δύναμης, οπού οι 
προμηθευτές έχουν χάσει αρκετή από την δύναμή τους, η οποία έχει περάσει 
στα χέρια των λιανέμπορων. Η σχεδόν ολοκληρωτική ανυπαρξία των 
χονδρεμπόρων, σ' αυτό το χώρο, είναι αισθητά φανερή, αφού οι λειτουργίες 
τους εκτελούνται πλέον, είτε από τους παραγωγούς, είτε από τις ίδιες αλυσίδες, 
με την διατήρηση των κεντρικών αποθηκών.
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Θα πρέπει όμως να δούμε : α) τι εννοούμε με τον όρο καταστήματα s/m β) πως 
εξελίχθηκαν- μέσα στο χρόνο, αυτά τα καταστήματα και γ) ποιοι είναι οι 
παράγοντες εκείνοι που βοήθησαν ή και οδήγησαν- σ' αυτή την μετατόπιση 
δυνάμεων.
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1.1.1 Γενικά για τα καταστήματα super market (s/m)

Τα super market (s/m), είναι ο κύριος και σημαντικότερος τύπος των 
καταστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (self service), δηλ. των καταστημάτων 
εκείνων όπου οι πελάτες προμηθεύονται οι ίδιοι τα προϊόντα, χωρίς την 
μεσολάβηση πωλητή. Ο κύριος όγκος των εμπορευμάτων που διακινούν, είναι 
τρόφιμα και είδη οικιακής χρήσης (απορρυπαντικά, χαρτικά κ.λ,π.)

Ένα s/m, μπορεί να είναι ανεξάρτητο, ή να ανήκει στα υποκαταστήματα 
μιας αλυσίδας. Με τον όρο αλυσίδα καταστημάτων , εννοούμε την ύπαρξη δύο 
ή περισσοτέρων καταστημάτων κάτω από την ίδια ιδιοκτησία.

1.1.2 Ιστορική αναδρομή

Το πρώτο κατάστημα s/m έκανε την εμφάνισή του στην Αμερική, το 
1930. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1950, το σπρώξιμο του καροτσιού στους 
διαδρόμους ενός s/m ήταν μια εβδομαδιαία τελετουργία, για τις περισσότερες 
αμερικάνικες οικογένειες. Τα καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης με τα γεμάτα 
από προϊόντα ράφια, έγιναν' σύμβολο αφθονίας. Κάτι που σύντομα υιοθετήθηκε 
απ' όλο τον κόσμο.

Αν θελήσουμε να αναζητήσουμε τις ρίζες του ελληνικού s/m (με κύριο 
χαρακτηριστικό την αυτοεξυπηρέτηση), θα βρεθούμε στα 1965, στην αστική 
τότε Αθήνα, όπου τα αδέρφια Ιωάννης και Δημήτρης Μαρινόπουλος 
δημιουργούν το " self service Μαρινόπουλος ", σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα καταστήματος λιανικής επιχείρησης, στην οδό Μηλιώνη. Πολύ 
γρήγορα ανοίγουν ακόμη δύο καταστήματα, το ένα στην οδό Πατησίων και 
Λήμνου και το άλλο στην αρχή της Λεωφόρου Κηφισίας.
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Μέσα σε λίγους μήνες, η εταιρία κάνει την πρώτη στρατηγική συμμαχία 
με τη γαλλική αλυσίδα Prisunic. Το πρώτο Prisunic Μαρινόπουλος 
δημιουργείται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ενώ λοιπόν, η αλυσίδα Prisunic 
Μαρινόπουλος, επεκτείνονταν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, κάποιοι άλλοι 
παντοπώλες, ξεπερνώντας την αρχική δυσπιστία, άρχισαν να μελετούν τα 
καταστήματα self service, και να κάνουν τα δικά τους πρώτα βήματα. Έτσι το 
1965 εισάγεται στο χώρο της λιανικής πώλησης τροφίμων, η I & Σ 
ΣΚΛΑΒΕΝΓΤΉΣ ΑΕΕ. Στις αρχές τις δεκαετίας του 1970, δημιουργείται η 
"μητρόπολη" της αλυσίδας " ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" στο φάρο Ψυχικού.

Ο όμιλος ΤΡΟΦΟ δημιουργείται από τα αδέρφια Δημήτρη και Κων/νο 
Σπανού, το 1975. Ένα χρόνο μετά, το 1976, πέντε λιανοπώλες προβλέποντας 
τις εξελίξεις δημιουργούν την αλυσίδα ΜΕΤΡΟ. Στα τέλη του 1979, ιδρύεται το 
πρώτο κατάστημα ΑΤΛΑΝΤΙΚ με έκταση 350 τ.μ. Και ενώ οι Αθηναϊκές 
αλυσίδες μεγαλώνουν, αποκαλύπτονται δυνατότητες ανάπτυξης και στην 
περιφέρεια, όπου στο μεταξύ τοπικοί επιχειρηματίες, ακολουθούν τη δική τους 
ανοδική πορεία. Στην Θεσσαλονίκη ο επιχειρηματίας Διαμαντής Μασούτης, 
εγκαταλείπει το 1976, το χονδρεμπόριο και ανοίγει το πρώτο s/m στο κέντρο της 
πόλης. Το 1980, ανοίγουν το πρώτο ιδιόκτητο s/m στην οδό Ολύμπου, οι 
αδερφοί ΜΠΊΣΚΑ.

Εν τω μεταξύ κάποιοι ευρωπαϊκοί όμιλοι, αρχίζουν να γοητεύονται από 
την ελληνική αγορά. Η πρώτη κίνηση γίνεται από τον όμιλο Promodes διαμέσου 
της θυγατρικής Continent Hellas το 1991. Το 1995 ο ίδιος όμιλος δημιουργεί τα 
Dia Hellas και τα πρώτα hard discounter, τα οποία απευθύνονταν στους 
Αθηναίους καταναλωτές.

Μελετώντας αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις, κάποιοι επαγγελματίες 
αποφασίζουν να προχωρήσουν σε συνενώσεις, προκειμενου να αντεπεξέλθουν 
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Έτσι το 1993, δημιουργείται η εταιρία 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΕ, από μικρομεσαίες αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικού 
εμπορίου, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το 1994, κάποιες ισχυρές (τοπικής 
εμβέλειας) αλυσίδες, συνενώνονται και δημιουργούν τον ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ ΕΠΕ.
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1.1.3 Λόγοι που συντέλεσαν στην στη μετατόπιση δυνάμεων.

Προσπαθώντας να εντοπίσουμε τους κύριους λόγους που οδήγησαν σ' αυτή την 
μετατόπιση δυνάμεων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή είναι:

Ο Η γιγάντωση των αλυσίδων.

Οι αλυσίδες s/m μέσα από την αύξηση των καταστημάτων τους, την έκταση 
που κατέχουν σε τ.μ, τα πολλά σημεία που καλύπτουν, αλλά και μέσα από την 
επέκταση τους σε νέες αγορές (μαναβική, κρεοπωλείο, αρτοπωλείο κ.λ.π), 
αποτελούν τους μεγαλύτερους πελάτες για τις εταιρίες παραγωγής προϊόντων 
ευρείας κατανάλωσης.

Ο Οι καταναλωτι^ τάσειε που επικρατούν στην αγορά.

Τους καταναλωτές αρχίζει και τους απασχολεί περισσότερο πλέον απ' ότι 
παλαιότερα το από πού θα μπορέσουν να κάνουν τα ψώνια τους, 
καταβάλλοντας λιγότερο χρόνο, κόπο και χρήματα.

Ο Η τεγνολογία

Σήμερα οι περισσότερες αλυσίδες, έχουν τέτοιο τεχνικό εξοπλισμό, που τους 
παρέχει πληθώρα πληροφοριών, πράγμα που τους βοηθά στη σωστή λήψη 
αποφάσεων, όσον αφορά τα αποθέματα και την κατανομή χώρου.

Ο Η τιιιολογιακή πολιτική που χρησιμοποιούν και τέλος

Ο Η προώθηση, τόσο από άποψη ποσών που δαπανούν, όσο και άποψη 
τεχνικών που χρησιμοποιούν.

Μπορούμε να πούμε λοιπόν, ότι οι βασικότεροι λόγοι μετατόπισης της δύναμης, 
προέρχονται από κάποιες μεταβολές που έχει υποστεί το ' περιβάλλον" αυτών 
των καταστημάτων.
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12 ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ SUPER MARKET-ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΑΓΟΡΑΣ

Στα τρις. δρχ. περίπου έφτασε ο τζίρος του συνόλου των ελληνικών 
σούπερ μάρκετ το 1996με δεκατέσσερις ομίλους και αλυσίδες 
αντιπροσωπεύουν το 52,% των συνολικών πωλήσεων. Αύξηση του τζίρου, 
λοιπόν, για τους πρωταγωνιστές της αγοράς, αλλά κυρίως από την δημιουργία 
νέων καταστημάτων, ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας και αρκετές ευκαιρίες 
για περαιτέρω ανάπτυξη και συγκέντρωση της αγοράς, είναι οι τάσεις που 
χαρακτηρίζουν το ελληνικό λιανεμπόριο του σήμερα '.

1.2.1 Οι 14 μεγάλοι

Οι δεκατέσσερις μεγαλύτεροι όμιλοι και αλυσίδες του λιανεμπορίου, 
σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία των ισολογισμών του 1996 μείωσαν 
πωλήσεις της τάξης των 977 δισ.δρχ. Η αύξηση των πωλήσεων τους από την 
προηγούμενη χρονιά ανήλθε στο 20,8% σε τιμές τρέχουσας αξίας. Αν 
αφαιρέσουμε από το ποσοστό αυτό τον πληθωρισμό του ΣΕΣΜΕ που ανήλθε 
στο 5,03% παρατηρούμε ότι η πραγματική αύξηση του όγκου πωλήσεων ήταν 
15,7%. Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από τα νέα καταστήματα και όχι από 
την αύξηση της ζήτησης (Πίνακας 1).

1 Σέλφ Σέρβις - Τεύχος 249, Σεπτέμβριος 1997
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Πίνακας 1

ΟΙ 14 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ Σ(Μ III

ΛΛΥΣ1 V\ 11 ί2 ΜΙΣΕΙΣ
ΧΙΛ.Μ’Υ

1996

1* ΜΑΡΚΕΤ

Ι1ί> ΜΙΣΕΙΣ 
\ΙΛ.\Ρ\. 

1995

Mi l Mi 
Ο Ml

I 995-96 
("-«)

M\k \ 1 
\Σ ΓΙΙΜ 
\ I ί!\
1996

ΛΡ.Κ VI 
\Σ I 11Μ 
Λ Ιί>\

1995

ΟΜ.ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ(*) 215.174.101 170.537.901 262 87 78

ΟΜ. ΒΕΡΟΠΟ ΥΛΟΣ (*) 140.107.300 107.267.275 30,6 125 106

ΣΚΛΑΒΕΝΠΉΣ 127.402.371 106.120.424 20,1 30 28

ΟΜ. ΑΤΛΑΝΤΙΚ (*) 92.809.574 82.940.203 11,9 102 99

Α-Β Β ΑΣΙΛΟΠΟ ΥΛΟΣ 90.562.388 77.382.264 17,1 25 21

CONTINENT 62.015.443 52 814.241 17,5 6 5

METRO (**) 57.110.707 54.694.641 4,5 37 34

ΜΑΣΟΥΤΗΣ 45.316.361 37.872.926 19,7 42 40

ΤΡΟΦΟ (**) 41.419.003 35.987.639 15,1 36 31

ΠΕΝΤΕ 41.103.548 35.177.353 16,9 49 43

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ 24.505.964 19.009.583 28,9 29 25

ΜΠΙΣΚΑ ΑΦΟΙ 21.014.259 17.797.043 18,1 31 29

ΓΑΛΗΝΟΣ 12.902.716 10.077.043 28 22 19

DIA HELLAS 5.567.385 1.177.147 37,3 40 17

ΣΥΝΟΛΟ 977.011.120 808.855.700 20.8 661 572
(*) Ο όμιλός Μαρινοπουλος περιλαμβάνει τι; εξής εταιρίες: ΥΠΕΡΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ, 
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ.
(*) Ο όμιλος ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ περιλαμβάνει την αλυσίδα ΜΗΝΑΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ στην Κρήτη.
(*) Ο όμιλος ΑΤΛΑΝΤΙΚ περιλαμβάνει την αλυσίδα ΦΑΡΜΑ ΤΕΤΡΑΣ, και την αλυσίδα 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ ΛΟΣ.
(**) Στα στοιχεία της αλυσίδας METRO συμπεριλαμβάνονται και τα cash & carry.
(**) Στα στοιχεία της αλυσίδας ΤΡΟΦΟ συμπεριλαμβάνονται μόνο τα σούπερ μάρκετ.
Πηγή : Σέλφ Σέρβις - Ετήσια έκδοση - Το πανόραμα των Ελληνικών s/m -1997
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩ\

12.2 Οι μικρομεσαίες αλυσίδες

Αν στην κατηγορία των μικρομεσαίων αλυσίδων συμπεριλάβουμε 
δειγματοληπτικά 28 επιχειρήσεις τότε βάσει των ισολογισμών τους οι πωλήσεις 
τους ανήλθαν κατά το 1996 τα 140 δισ. δρχ. για 193 καταστήματα.Έτσι ο μέσος 
όρος των πωλήσεων ανά κατάστημα για το δείγμα των μικρομεσαίων σούπερ 
μάρκετ ανήλθε στα 725.388.600 δρχ. Αν πολλαπλασιάσουμε τον μέσο όρο των 
πωλήσεων ανά κατάστημα για τις μικρές μεσαίες επί τον συνολικό αριθμό των 
σούπερ μάρκετ αυτής της ομάδας, που φτάνει στα 684 καταστήματα, 
καταλήγουμε ότι το σύνολο του τζίρου για τις μικρομεσαίες αλυσίδες για το 
1996 ανήλθε περί 496.165.803 δρχ.

Προσθέτοντας τις πωλήσεις των τεσσάρων ομάδων σούπερ μάρκετ 
υπολογίζουμε ότι μέγεθος των πωλήσεων της αγοράς των ελληνικών σούπερ 
μάρκετ κατά το 1996 ανήλθε στο 1 τρις. 800. δις δρχ (Πίνακας 2).

nivaKac 2

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
(σε δισ δρχ.)

ΣΟΥΠΕΡ Μ VPKET ΙΙΩ ΜΙΣΕΙΣ
I ‘>%

ΜΕΡ1 ΜΟ ΛΙ ΟΡΛΣ
(%)

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 977 52

ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ (*) 721 38

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ (**) 190 10

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ 1888 100

(*) Στο τμήμα της αγοράς των μεσαίων και μικρών αλυσίδων συμπεριλαμβάνονται οι όμιλοι αγορών 
σούπερ μάρκετ ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ και ΕΑ.ΟΜ.Ε.Σ καθώς και οι συνασπισμοί ΠΕΚΑΣ και ΑΣΤΕΡΑΣ.
(**) Ως μεμονωμένα σούπερ μάρκετ εκλαμβάνονται οι επιχειρήσεις με 1 έως 2 καταστήματα 
Πηγή : Σέλφ Σέρβις - Ετήσια έκδοση - Το πανόραμα των Ελληνικών s/m -1997
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1.2.3 Οι πρωταγωνιστές της αγοράς

Πρωταγωνιστές της ελληνικής αγοράς είναι οι 14 όμιλοι και αλυσίδες 
που προαναφέρθηκαν μιας και κατέχουν μερίδιο αγοράς ίσο με 52% και αν 
συνυπολογίσουμε και τις πωλήσεις των ομίλων αγορών και ενώσεων σούπερ 
μάρκετ (ΕΛ.ΟΜ.ΑΣ. ΕΛ.ΟΜ.Ε.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ και ΠΕΚΑΣ) τότε ο βαθμός 
συγκέντρωσης φτάνει στο 73%.

Επικεφαλής των πρωταγωνιστών του κλάδου, όσον αφορά τις πωλήσεις 
έρχεται ο όμιλος Μαρινόπουλου αγγίζοντας τα 215 δις δρχ. και με μεγάλη 
απόσταση από τους υπόλοιπους. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο όμιλος 
Βερόπουλου σημειώνοντας την μεγαλύτερη αύξηση τζίρου (30,6%) μεταξύ 
1995-1996 αφενός λόγω της μεγάλης επέκτασης της επιχείρησης ( ο πιο υψηλός 
αριθμός νέων καταστημάτων) και αφετέρου της εν γένει δυναμικής 
στρατηγικής ανάπτυξης του ομίλου. Την τρίτη θέση κατέχει η αθηναϊκή 
αλυσίδα Σκλαβενίτης, ενώ στην τέταρτη θέση πέρασε ο όμιλος Ατλάντικ, μετά 
την εξαγορά της ΦΑΡΜΑΣ ΤΕΤΡΑΣ και πέμπτη η αλυσίδα Α-Β Βασιλόπουλος.

Σε όρους κερδοφορίας όμως, σύμφωνα με τον Πίνακα 3, η κατάταξη των 
πέντε πρώτων ομίλων παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Η περισσότερο 
κερδοφόρα αλυσίδα του κλάδου είναι ο Σκλαβενίτης αγγίζοντας τα 3,5 δις. δρχ. 
το 1996 και 99.700 δρχ. καθαρά κέρδη ανά τετραγωνικό μέτρο. Η Παράδοση 
στην' υψηλή κερδοφορία και παραγωγικότητα της αλυσίδας Σκλαβενίτη 
επιβεβαιώνεται για μια ακόμη χρονιά. Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι η 
αλυσίδα ΠΕΝΤΕ έχει από τα υψηλότερα κέρδη στην αγορά σούπερ μάρκετ. 
Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο όμιλος Βερόπουλος και ακολουθεί η Α-Β 
Βασιλόπουλος, παρουσιάζοντας και τη δεύτερη μεγαλύτερη απόδοση καθαρών 
κερδών ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ πέμπτη σε απόδοση κερδοφορίας έρχεται η 
αλυσίδα ΜΕΤΡΟ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠίΙίΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ*

Πίνακας3

ΟΙ ΠΟΙΟ ΚΕΡ ΛΟΦΟΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΣΟΛ 111 Ρ ΜΛΡΚΕΤ

ΟΜΙΛΟΣ
ΣΟΛ ΙΙΕΡ ΜΛΡΚΕΤ

Κ \() VP V ΚΈΡ ΜΙ 
(ΣΙ \ΙΛ.\Ρ\.)

Κ \(-)ΛΡΛ ΚΕΡ ΜΙ 
ΣΙ \l V. Μ*\. ΛΝ \ Τ.Μ.

ΣΚΛΑΒΕΝΠΉΣ 3.488.039 99,7

ΠΕΝΤΕ 2.000.862

ΟΜ. ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1.964.083 21,4

Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1.565.622 41,4

METRO 961.963 21,0

ΜΑΣΟΥΤΉΣ 723.077 16,9

ΤΡΟΦΟ 430.988 9,8

ΟΜ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 398.296 3,7

ΟΜ. ΑΤΛΑΝΤΙΚ 262.113 3,^

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ 223.535 9,1

DIA HELLAS 118.118 9,9

ΓΑΛΗΝΟΣ 105.497 8,6

ΑΦΟΙ ΜΠΓΣΚΑ 67.541 2,9

CONTINENT -559.671 -12,5
Πηγη : Σέλφ Σέρβις - Ετήσια έκδοση - Το πανόραμα των Ελληνικών s/m -1997
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1.2.4 Η διαφημιστική δαπάνη στο λιανεμπόριο το 1997

Η διαφημιστική προβολή των λιανεμπορικών μονάδων συνολικά, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Media Services, σε γενικές γραμμές κινήθηκε με 
υψηλότερους ρυθμούς αύξησης εν συγκρίσει με τη συνολική εξέλιξη της 
διαφημιστικής δαπάνης στο σύνολό της το 1997. Μια εξέλιξη που πιστοποιεί τη 
δυναμική του κλάδου του λιανεμπορίου γενικότερα στην ελληνική οικονομία. 
Ωστόσο, οι μεταβολές που καταγράφτηκαν στους επιμέρους κλάδους του 
λιανεμπορίου δεν είχαν ομοιογενή συμπεριφορά.

Κυριότερο χαρακτηριστικό, η κάμψη, έστω ελαφρά, που καταγράφεται 
στον κλάδο τροφίμων-ποτών, εν αντιθέσει με τους ένδυσης-υπόδησης, ειδών 
σπιτιού, προσωπικών ειδών κ.ά. που επένδυσαν σε διαφημιστική προβολή πολύ 
περισσότερο το 1997 εν συγκρίσει με το 1996.

Αναλυτικότερα, ο κλάδος τροφίμων-ποτών του λιανεμπορίου περιόρισε 
ελαφρά τα διατιθέμενα κονδύλια του για διαφημιστική προβολή, διαθέτοντας 
λίγο περισσότερα από το μισό του ποσού που διέθεσε ο κλάδος των 
καταστημάτων ειδών σπιτιού.

Είναι ενδεικτικό ότι από τις δέκα πρώτες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε 
διαφημιστική προβολή το 1997, οι έξι περιόρισαν ή συγκράτησαν σε περίπου 
ίδια επίπεδα τη διαφημιστική δαπάνη τους, με τα Prisunic Μαρινόπουλος να 
διατηρούν την πρώτη θέση, αυξάνοντας το διαφημιστικό κονδύλι τους κατά 
38,5% (Πίνακας 4). Αξιοσημείωτη η δυναμική παρουσία της αλυσίδας hard 
discount DIA, που επένδυσε σημαντικά στη διαφημιστική προβολή της, 
δαπανώντας 280.270.000 δρχ. το 1997, έναντι 44.245.000 το 1996. Από τις 
άλλες μεγάλες αλυσίδες, περιόρισαν άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο τα 
κονδύλια για προβολή, οι: Atlantic, Hellas Spar Βερόπουλος, ΑΒ 
Βασιλόπουλος, Continent και Μετρό.
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Πίνακας 4

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΑΥΣΙΔΕΣ Σ/.Μ
(Τίοσυ σε 000 δρχ.)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
’96

ΔΑΠΑΝΗ
’97

ΜΕΤΑΒΟΛ 
Η %

1. PRIS.
ΜΑΡΓΝΟΠΟΥΛΟΣ 631.026 873.795 38,5

2. CONTINENT 706.958 676.325 -4,3

3. HELLAS SPAR 
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

581.644 458.881 -21,1

4. ATLANTIC 761.317 310.870 -59,1

5. DIA 44.245 280.270 533,5

6. AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΑΟΣ 362.442 240.827 -33,6

7. ΤΡΟΦΟ 137.396 146.030 6,3

8. ΓΑΛΑΞΙΑΣ 10.537 119.127 1.030,5

9. ΜΕΤΡΟ 105.311 98.662 -6,3

10. ΔΟΥΚΑΣ 37.613 31.131 -17,2

Πηγή : Retail Business- Τεύχος 22, 26 Ιανουάριου 1998
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2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι εξωτερικές μεταβλητές που επηρεάζουν το περιβάλλον των 
καταστημάτων s/m είναι οι ακόλουθες :

> Αγορά
> Ανταγωνισμός
> Τεχνολογία
> Καταναλωτικές τάσεις
> Προμηθευτές
> Νομικοί περιορισμοί
> Οικονομικές συνθήκες
> Εποχικότητα

Οι παραπάνω μεταβλητές συνθέτουν το πολύπλοκο περιβάλλον των 
επιχειρήσεων και επηρεάζουν αποφασιστικά στην φύση και την μορφή των 
επιχειρηματικών αποφάσεων και όλη την συμπεριφορά και δράση τους .

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το εξωτερικό περιβάλλον των 
επιχειρήσεων αποτελεί μια δυναμική μεταβλητή. Τα στοιχεία που το συνθέτουν 
υπόκεινται σε συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις με αποτέλεσμα τόσο ο βαθμός 
όσο και η μορφή των επιδράσεων του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων να 
μεταβάλλεται διαχρονικά. Έτσι, ένα από τα βασικότερα έργα των επιχειρήσεων 
αποτελεί η μελέτη από την πλευρά των προβλεπόμενων εξελίξεων στα στοιχεία 
που συνθέτουν το εξωτερικό περιβάλλον και από την άλλη, των δυνατοτήτων 
ανάλογης προσαρμογής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στρατηγικών 
αποφάσεων.
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2.1 Αγορά

Σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης του κλάδου των λιανικών πωλήσεων, 
θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ορισμένα χαρακτηριστικά όπως η υψηλή 
ποικιλία προϊόντων και οι χαμηλές τιμές που .

ΥΨΗΛΗ
ΓΚΑΜΑ

ΤΙΜΗ

Λ ) Hyper Market

% Super Market

% Μπακάλικα

^ Delicatessen
^ Hard discount

ΧΑΜΗΛΗ
ΤΙΜΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΓΚΑΜΑ

Η παραπάνω αύξηση (16,7%), μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση του αριθμού 
καταστημάτων που ανήκουν σε αλυσίδες, όπως και στην επέκταση αυτών σε 
νέες αγορές (μαναβική, αρτοπωλεία, κρεοπωλεία κ.λ.π.). Το σύνολο των s/m 
κατά τον Δεκέμβριο του 1996 ξεπερνούσε τα 2000 καταστήματα εκ ‘ των 
οποίων τα 661 ανήκουν στους 14 μεγαλύτερους ομίλους και αλυσίδες με 
συνολικό τζίρο να αγγίζει τα 977 δις δραχμές, σημειώνοντας αύξηση 20,3% σε 
σχέση με το 1995, ενώ ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 16,9%. Το ότι ο κλάδος 
του λιανικού εμπορίου τροφίμων κινείται με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς, μπορεί 
να αποδοθεί στο ότι ένα σημαντικό μέρος από το εισόδημα του καταναλωτή 
έχει στραφεί προς άλλες κατευθύνσεις.
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2.2 Ανταγωνισμός

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον των s/m θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
διακρίνεται:

α) Στον ανταγωνισμό ανάμεσα σε μεμονωμένα καταστήματα και 
αλυσίδες s/m. Εδώ και μια πενταετία παρατηρούνται έντονες ζυμώσεις στο 
χώρο του λιανικού εμπορίου. Τα παραδοσιακά παντοπωλεία που πριν από 10 
χρόνια στήριζαν το λιανικό εμπόριο, εκτοπίζονται με γρήγορους ρυθμούς. Οι 
μεγάλες αλυσίδες s/m διατηρώντας συγκριτικά πλεονεκτήματα κατάφεραν 
αρκετά γρήγορα να κερδίσουν τον ανταγωνισμό και να εδραιωθούν στην 
ελληνική αγορά

Οι αλυσίδες s/m απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή για μαζικές 
αγορές, παρέχουν την δυνατότητα χρησιμοποίησης πολλών ταμείων, την 
μέθοδο της αυτοεξυπηρέτησης, καθώς και τον άμεσο εφοδιασμό προϊόντων από 
κεντρικές αποθήκες. Οι αλυσίδες αυτές τείνουν να μονοπωλήσουλ" την αγορά.

Το μερίδιο των s/m στην συνολική λιανική κατανάλωση παρουσιάζει 
συνεχώς αυξητικούς ρυθμούς, γεγονός που τονίζει τις τάσεις συγκεντρωτισμού 
της αγοράς, όπως και την ταυτόχρονη συρρίκνωση των μικρών επιχειρήσεων 
(παντοπωλείων). Δεν είναι όμως τα παραδοσιακά παντοπωλεία που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα από την παρουσία των αλυσίδων s/m, αλλά και 
κάποια εξειδικευμένα καταστήματα όπως αρτοπωλεία, κρεοπωλεία, μανάβικα. 
Και αυτά τα καταστήματα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, από 
την στιγμή που τα s/m επεκτάθηκαν στις αγορές τους δημιουργώντας 
αντίστοιχα τμήματα.
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β) Στον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων s/m, για το ποιος θα 
αποκτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, περισσότερα 
καταστήματα και μεγαλύτερες πωλήσεις. Σ’ αυτό το μέτωπο ανταγωνισμού, 
έχουμε τον πόλεμο τιμών, προσφορών, και διαφήμισης. Ακόμη έχουμε την 
εισροή πολυεθνικών εταιριών, η οποία εκφράζεται είτε με την μορφή 
συγχωνεύσεων και την δημιουργία νέων καταστημάτων είτε με την μορφή 
εξαγορών.

Σήμερα στην ελληνική αγορά υπάρχουν οι εξής κατηγορίες s/m :

1η Κατηγορία
Τα τέσσερα μεγάλα s/m των Σκλαβενίτη, Βερόπουλου, Μαρινόπουλου, 
Continent.

2η Κατηγορία
Δύο μεγάλοι όμιλοι αγορών, των οποίων μέλη είναι όλα τα μικρομεσαία s/m : 
ΑΣΤΕΡΑΣ, ΕΛ.ΣΥΝ (ΕΛ.Μ.Α.Σ-ΕΛ.Μ.Ε.Σ)

3η Κατηγορία
Οι αλυσίδες s/m Μασούτης, Μετρό, Τροφό, κινούνται μεμονωμένα και 
πραγματοποιούν τζίρο γύρω στα 50-60 δις δρχ. η κάθε μία.
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2.3 Τεχνολογία

Η Τεχνολογία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνέβαλε αποφασιστικά 
στην απόκτηση μεριδίου των καταστημάτων s/m. Έννοιες όπως 
Αποτελεσματική ανταπόκριση στον καταναλωτή, συνεχής αναπλήρωση 
αποθεμάτων (CR), καθορισμός παραγγελιών μέσω Η/Υ (CAO), αποτελούν τις 
σύγχρονες έννοιες του ηλεκτρονικού εμπορίου (EDI), καθορίζοντας τον τρόπο 
λειτουργία των μελλοντικών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.

Μεγάλη τεχνολογική επανάσταση αποτέλεσε η υιοθέτηση του Bar Code 
System (γραμμωτού κώδικα) ως ο ποιο σίγουρος τρόπος άντλησης και συλλογής 
πληροφοριών.Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του τρόπου 
ελέγχου των αγορών και τα λογιστικά λάθη από το 1960 ακόμη, αναζητήθηκε 
από τους λιανέμπορους η λύση σ’ ένα σύστημα κωδικοποίησης των προϊόντων 
το οποίο θα μπορούσαν να διαβάζουν αυτόματα οι Η/Υ.

Πράγματι μετά από δεκαετίες και αφού εφαρμόστηκε το σύστημα, 
μελέτες που έχουν γίνει για την αύξηση της αποδοτικότητας, έδειξαν ότι με την 
εφαρμογή του Scanning για να υπάρχουν κέρδη, θα πρέπει το 70% των 
προϊόντων που περνάνε από τα ταμεία, να έχουν Κοινό Κώδικα Παραγωγής 
(ΚΚΠ)- Bar Code, έτσι ώστε ο μέσος χρόνος ελέγχου ενός προϊόντος να είναι 
τρία δευτερόλεπτα.
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2.4 Καταναλωτικές Τάσεις

Οι μεταβολές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον κοινωνικό 
τομέα, συνέβαλαν αποφασιστικά και στη διαφοροποίηση της ζήτησης και πιο 
συγκεκριμένα, της ζήτησης για τα είδη διατροφής. Η επιταχυνόμενη μείωση του 
ποσοστού των Ελλήνων που ζουν αποκλειστικά από τη γεωργία και η επέκταση 
του αστικού μοντέλου ζωής σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, είναι 
κάποιες από τις κοινωνικές αλλαγές που επηρέασαν σημαντικά τις 
καταναλωτικές τάσεις των κατοίκων της χώρας,

Ενδεικτική των τάσεων κατανάλωσης που επικρατούν είναι η έρευνα 
αγοράς που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία FOCUS το καλοκαίρι του 1997 
για λογαριασμό του ΣΕΣΜΕ .

Η έρευνα FOCUS απευθύνθηκε σε γυναίκες υπεύθυνες νοικοκυριού 
(εργαζόμενες και μη) ηλικίας 25-34 ετών, που κατοικούν σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Με Τεχνικές τυχαίας δειγματοληψίας επιλέχθηκε ένα δείγμα 400 
ατόμων, που αντιπροσωπεύει 798.000 νοικοκυρές. Η οργάνωση και διεξαγωγή 
των συνεντεύξεων έγινε από το τμήμα Field της FOCUS στην Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη στο διάστημα 23 Μαΐου έως 8 Ιουνίου 1997.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως σε ορισμένους από τους παρακάτω πίνακες 
παρατίθενται στοιχεία από το 1992 από παρόμοια έρευνα της ίδιας εταιρίας, 
δίνοντάς μας με αυτό τον τρόπο την ευκαιρία να συγκρίνουμε και να 
μελετήσουμε τις τυχόν αλλαγές των καταναλωτικών τάσεων (εφόσον 
υπάρχουν).
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» Το άτομο που ψωνίζει συνήθως για το σπίτι είναι η γυναίκα. Η οποία σε 
ποσοστό 66,1 % πραγματοποιεί μόνη της τα ψώνια, με τον σύζυγο να την 
συνοδεύει (18,7%) χωρίς να είναι ο ίδιος ο κύριος υπεύθυνος για τα ψώνια.

I ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ
| ΨΩΝΙΖΕΙ ΣΥΝΗΟΩΣ | °/ο
[ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ__________ 1_____

· -■ ■' 'iSZfr?: -
Βιαη «ΟίΐΜκρτς fttmiortm; ir n ι 
2ί ί< Mim ■ βία πί/ι

Η ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ

ψί in 4
ΟνίΥΓΟΙ Β

ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ |^4

ΑΤΟΜΟΑ ΠΟΥ 
Μ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ,ΟΥΝ ΤΗ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ ΣΤΑ 
ΦΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ ig&iB&!&SSSSSS?t 66 1
ΜΟΝΗ ΤΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ

ΣΥΖΥΓΟΣ 18.7&ύΆ.-
ΤΟΠΑ ΠΑΙΔΙ/Α jp| 10.4

ΣΥΖΥΓΟΣ Λ ΠΑΙΔΙΑ ΐ. 3.2

ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ ϊ 1,6

"λ. :-ν:·>'"·

ι Σαν κύριο κατάστημα για τα ψώνια του σπιτιού το 75,8% των νοικοκυριών, 
έχει τα μεγάλα s/m, με 4-10 ταμιακές μηχανές. Ακολουθούν με διαφορά τα 
υπέρ μάρκετ και τα μικρά s/m, τα οποία αποτελούν (στο ίδιο περίπου βαθμό) 
και ευκαιριακή αγορά των νοικοκυριών.

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΨΩΝΙΖΟΥΝ ΣΥΝΗΟΩΣ/ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ

Βάση:Νοικοκυρές που κανουν οι ίδιες ι α ώώνια του αηιιιού
ΣΥΝΗΟΠΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Πολύ μεγάλο οουπεο μαρκετ (11 + ταμεία) 1992 12.4 6.5 ».·
1997 20,1 18.2 38.3

Μεγάλο σούπερ μαρκετ (4-10 ταμεία) 1992 63.7 8.4 72.1
1997 63,2 12.6 75,6

Μικρό σούπερ μαρκετ (2-3 ταμεία) 1992 18,7 10.8 29,5
1997 12.7 11,8 24,5

Σελφ σέρβις γειτονιάς/μικρό μπακόλικο/ΕΒΓΑ 1992 5.2 37.8 43
1997 4.1 30.3 34.4

Ειδικό καταστημα με πΰνες/χαρτικα 1992 3.9
1997 5,5

Κανένα ευκαιριακό 1992 40.4

1997 31,4

32



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

» Η συχνότητα επισκέψεων στα μεγάλα s/m είναι κυρίως μια φορά την 
εβδομάδα, ενώ για τα υπέρ μάρκετ μια φορά τον μήνα ή το 15μερο, ενώ για 
τα μικρά s/m η συχνότητα είναι μεγαλύτερη (σχεδόν μέρα παρά μέρα). Οι 
δημοφιλέστερες μέρες είναι η Παρασκευή και το Σάββατο.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΨΩΝΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Βάση: Νοικοκυρές σου ψωνίζουν σπο σούπερ ρσρκπ

lUfiS'.i! . Γ':, $ . . . f*> 4 ■ » *·

.-Ι^ομ ’ *; *»■:> . ι a ipe
i βι·9μ 111 '.Λ (ifiUi.

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΧΕΤ 1992 1.6 j 5.1 | 4.8 4,7 4,8
1997 5.1 7.3 9.2 9,4 75

ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 1992 14.8 30.5 ! 14,6 9,3 2.9
1997 21,9 30.2 ] 14.9 6.4 17

ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
1992 9,3 11.5 4.6 1.3 2.8.
1997 7,7 |

I
7,2 ! 45 3 25

» Οι δημοφιλέστερες μέρες είναι η 
Παρασκευή και το Σάββατο. Ενώ ένα 
μεγάλο ποσοστό (37,9%) δεν έχει 
συγκεκριμένη μέρα επίσκεψης s/m.

ΔΕΥΤΕΡΑ I 6,3 

ΤΡΙΤΗ } 1,7

ΤΕΤΑΡΤΗ I 3,5

ΠΕΜΠΤΗ ) 4 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ fl®! 940mm.
ΣΑΒΒΑΤΟ 24,8■ϊκχίί&ίΑ·

•f- ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 37 9
| ΣΥΓΚ/ΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
11
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» Το 45,1% των γυναικών έχει προγραμματίσει από πριν τα ψώνια, αλλά και 
παρασύρονται και σε αυθόρμητες αγορές.

βάση «οιπχι^κς nou ψαχηζουν σίτο το 
aotmco μάρκο τ

ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ 
ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
45,1

ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ/ 
ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΨΩΝΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
40,4

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ 
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 14,5

* ,'t ·*

» Ως προς την σταθερότητα με την οποία οι καταναλωτές επισκέπτονται ένα 
συγκεκριμένο δηλώνουν πως μια με δύο φορές (Μ.Ο 2,3 φορές) ψωνίζουν 
από άλλο s/m άλλης επωνυμίας. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω του ότι 
τυχαίνει οι καταναλωτές να βρίσκονται στην περιοχή (49.2%) του άλλου
s/m.

ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΨΩΝΙΖΟΥΝ 
ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ ...... ' -
(ΑΛΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ)
Βαοη: Οσες ψωνίζουν και οπό άλλο σούπερ 
μαρκετ έκτος του βοοικον τους

1Τ7!nr1 %
!» •’.'■ΓλΓτ ·

1
·. . *;-■

·’->■ ? -'<■
ZSZr·:.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΨΩΝΙΖΟΥΝ 
ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ
(ΑΛΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ)
Βάση Οσες ψωνίζουν και am άλλο σούπερ 
μαρκετ έκτος του Βασικού τους

awr

' «*» §&§.321

2 ΦΟΡΕΣ gmm 27.3

ΤΥΧΑΙΝΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟ- 49,2
ΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΤΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΝΑ 
ΜΗ ΒΡΙΣΚΟ ΚΑΠΟΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
38.7

*ΙΑ!ΑΧΧΪί&·λϋΨΓΛ*ίϊ

3 ΦΟΡΕΣ WSi: 23.8liiSSmSwSC.-

4+ ΦΟΡΕΣ φΜ 16.2

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΦΟΡΟΝ

wmm

IF ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟ 
ΔΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΟΤΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣΟ ΛΙΓΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΑ «*5®»**

ΕΧΕΙ ΛΙΤΟΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ψΓβ. 
/ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ τΜί- 

ΣΕ ΩΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

26.2

24,5

13.9

Ί*\
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ι Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οι νοικοκυρές μένουν πιστές σ’ ένα 
s/m, είναι η βολική περιοχή (69,6%), οι καλές τιμές (50,9%) και η μεγάλη 
ποικιλία προϊόντων (33,7%).
Τέταρτη σε προτιμήσεις έρχεται η καλή ποιότητα των προϊόντων (19.6%).

ΚΑΘΑΡΟ! ΧΟΡΟΙ

*
ΑΜΕΤΟΙ ΧΟΡΟ/ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΣΕ ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΤΙΜΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / 
ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΡΚΕΣ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙΣ 

ΣΕ ΑΛΛΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΚ 
ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ Σ/Μ

St 17.4

Λ 4

ρρτ/τ~·~
12.6

f; ιι.7 

7,7 

2.3

■ ■- ' . · '·■'?:'τκ-Γϊτ.·/ r .-.-C
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2.5 Προμηθευτές

Οι τριβές που αναπτύσσονται τον τελευταίο καιρό, μεταξύ βιομηχάνων 
και μεγάλων αλυσίδων s/m , είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο ήρθε στην 
Ελλάδα με μια σχετική καθυστέρηση. Οι τριβές αυτές οφείλονται στην 
διεθνοποίηση των οικονομιών, στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και στη 
διαμόρφωση καινούργιων τάσεων. Κι ενώ σε άλλες χώρες οι διαφορές αυτές 
έχουν λυθεί είτε μέσω της αμοιβαίας κατανάλωσης είτε με νομοθετική 
παρέμβαση, στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί ως πόλεμος.

Οπως προαναφέρθηκε, η τάση συγκεντροποίησης που επικρατεί, ευνοεί 
τους λίγους και ισχυρούς οι οποίοι κυριαρχούν στην παραγωγή και εμπορία 
ειδών πρώτης ανάγκης, κυρίως τροφίμων. Δέκα όμιλοι ελέγχουν το 90% των 
συνολικών πωλήσεων και 25 εταιρίες προμηθεύουν τα s/m με ποσοστό 50% 
των πωληθέντων προϊόντων.

Με βάσει ορισμένες εκτιμήσεις των βιομηχάνων, ένα ποσό, 50 έως 60 δις 
δρχ, παρέχεται στα s/m με τη μορφή εκπτώσεων οι οποίες δεν φτάνουν ποτέ 
στον τελικό καταναλωτή. Από την άλλη πλευρά οι εκπρόσωποι των s/m, 
υποστηρίζουν ότι έχουν πολύ μικρότερα περιθώρια κέρδους απ’ ότι οι 
βιομήχανοι και ότι οι εκπτώσεις, πηγαίνουν στους αγοραστές. Εντούτοις οι 
εκπτώσεις είναι ένα από τα σημαντικότερα προμηθευτικά κίνητρα και 
χρησιμοποιούνται ως ανταμοιβή για την υπεροχή υπηρεσιών είτε ως 
ανταγωνιστικό κίνητρο. Τέτοιες μορφές εκπτώσεων είναι οι λειτουργικές, οι 
χρονικές, οι ποσοτικές, οι προβολές, και τέλος οι υποκινητικές εκπτώσεις.

Ένα άλλο στοιχείο που κλονίζει τις σχέσεις βιομηχάνων - λιανέμπορων, 
είναι η επέκταση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private labels) καθώς και 
ανώνυμων προϊόντων (no name).Τα οποία εώς ένα βαθμό αποτελούν απειλή για 
τα επώνυμα προϊόντα και είναι γέννημα της οικονομικής κρίσης και της 
μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, αλλά και αποτέλεσμα της 
επανάστασης των s/m ενάντια στην καταπίεση που δέχονταν από τις εταιρίες 
παραγωγής ισχυρών επώνυμων προϊόντων.
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Μερικές από τις αλυσίδες s/m που διακινούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι 
οι Βερόπουλος, Μαρινόπουλος, Α-Β Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης και 
CONTINENT.

2.6 Νομικοί Περιορισμοί

Οι νομικοί περιορισμοί που επηρεάζουν τον συγκεκριμένο κλάδο 
προκύπτουν από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπάρχει νομικό 
πλαίσιο τόσο για την διευθέτηση του χώρου όσον αφορά το καθαρό 
περιβάλλον, τη reception, τον φωτισμό, τον εξαερισμό, τις τουαλέτες, τις 
στολές προσωπικού όσο και για τα προϊόντα που πωλούνται μιας και 
απαγορεύεται:

=> Η παραπλανητική διαφήμιση
=> Η τιμολόγηση των προϊόντων κάτω του κόστους

=> Η πώληση ληγμένων ή ακατάλληλων προϊόντων
=> Τα προϊόντα να τηρούν προδιαγραφές όπως η χώρα προέλευσης, να 

αναγράφουν συστατικά, να έχουν ευανάγνωστη ετικέτα κ.α

Τέλος το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων s/m αποφασίζουν το 
Υπουργείο Εργασίας, τα κατά τόπους εμπορικά επιμελητήρια, τα 
εργατοϋπαλληλικά κέντρα και ο ΣΕΣΜΕ

Για την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου τροφίμων, απαιτείται 
άδεια, η οποία χορηγείται, από το νομαρχιακό συμβούλιο της νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης και με την συμμετοχή της αντίστοιχης οικονομικής και 
κοινωνικής επιτροπής και του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και είτε η 
απόφαση είναι θετική είτε είναι αρνητική θα πρέπει να δημοσιεύεται 
τουλάχιστον σε μια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
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Έντονη αναστάτωση στην αγορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και 
γενικότερα του λιανικού εμπορίου προκαλεί η -αιφνιδιαστική- αγορανομική 
διάταξη που εξέδωσε ο τομέας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, 
σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο 
υπουργείο τις συμφωνίες που συνάπτουν με τις βιομηχανίες, ενώ αυτές από 
την πλευρά τους υποχρεούνται να κοινοποιούν τις εκπτώσεις με τις οποίες 
διαθέτουν τα προϊόντά τους. Παράλληλα, τα σούπερ μάρκετ υποχρεούνται να 
εκδίδουν τιμολόγια για την όποια μορφή διευκόλυνσης ή διαφήμισης εντός 
των καταστημάτων γίνεται στα βιομηχανικά προϊόντα2.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην αγορανομική διάταξη, «οι 
βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εισαγωγείς αντιπρόσωποι οίκων εξωτερικού, 
χονδρέμποροι, διακινητές και άλλοι αντιπρόσωποι αυτών που διενεργούν 
ποσοστιαίες ή δραχμικές εκπτώσεις επί αξίας προϊόντων ή εκπτώσεις σε είδος 
υποχρεούνται όπως επί των εκδιδόμενων τιμολογίων πώλησης των προϊόντων 
αυτών να αναγράφουν τις εν λόγω εκπτώσεις». Η αγορανομική διάταξη 
προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που συνάπτουν συμφωνίες με υπεραγορές 
χονδρικού ή λιανικού εμπορίου είναι υποχρεωμένες να γνωστοποιούν το 
περιεχόμενο των συμφωνιών στο υπουργείο Ανάπτυξης. Οι προθεσμίες που 
δίνονται είναι 15 ημέρες για τις συμφωνίες που θα υπάρξουν από εδώ και στο 
εξής, ενώ 30 ημέρες είναι η διορία για τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί πριν 
από την έκδοση της εν λόγω αγορανομικής διάταξης.

Στο δεύτερο σκέλος της αγορανομικής διάταξης που αφορά τα σούπερ 
μάρκετ, ρυθμίζονται τα ζητήματα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προς τους 
προμηθευτές των προϊόντων που εμπορεύονται και που αναφέρονται στην 
προβολή, διαφήμιση και με κάθε τρόπο προώθησή τους. Η προθεσμία που 
δίνεται για την έκδοση αντίστοιχων τιμοκαταλόγων με τις τιμές και τους όρους 
των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι τριάντα ημέρες μετά την έκδοση της 
διάταξης.

2 Σέλφ Σέρβις - Τεύχος 33, 13 Ιουλίου 1998
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2.7 Οικονομικές Συνθήκες

Παράγοντες όπως ο πληθωρισμός, η ανάπτυξη της οικονομίας, η 
φορολογία, τα επιτόκια, τα επίπεδα ανεργίας, μισθών και τιμών επηρεάζουν 
(και επηρεάζονται) άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερα τα καταστήματα 
s/m. Ο ρυθμός αύξησης της ακαθάριστης συνολικής δαπάνης στην οικονομία 
αυξήθηκε το 1997 ταχύτερα απ’ ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, εξέλιξη που 
αντανακλάται στην περαιτέρω επιδείνωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών' . Ειδικότερα, η εγχώρια τελική ζήτηση αυξήθηκε σε 
σταθερές τιμές κατά 3,9%, έναντι 3,3% το 1996 και 2,9 το 1995.

Η πρόοδος στο μέτωπο του πληθωρισμού ήταν σημαντική το 1997. Ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή παραμένει τους 
τελευταίους μήνες στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας περίπου 
εικοσιπενταετίας και διαμορφώθηκε του 1997 σε 4,7% έναντι 7,3% τον 
Δεκέμβριο του 1996 και 7,9% τον Δεκέμβριο του 1995. Η σημαντική αυτή 
επιβράδυνση του πληθωρισμού προήλθε σε μεγάλο βαθμό από την μείωση του 
λεγομένου δομικού πληθωρισμού (ο γενικός δείκτης τιμών εκτός καυσίμων και 
φρούτων). Στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, καθοριστικής σημασίας ήταν 
για άλλη μια χρονιά η συναλλαγματική πολιτική της 'σκληρής" δραχμής, η 
οποία οδήγησε σε πολύ χαμηλό ρυθμό ανόδου των τιμών των εμπορεύσιμων 
αγαθών.
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Ο δείκτης τιμών ειδών διατροφής αυξήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 1997 και 
Δεκεμβρίου 1996 κατά 2,9% έναντι 5,1 το 1995.

Η ταχύτερη αύξηση της απασχόλησης (1,6%) σε σχέση με το εργατικό 
δυναμικό (1,3%) οδήγησε σε ελαφρά μείωση του ποσοστού ανεργίας από 10,3% 
το 1996 σε 10% το 1997 . Η μέση αμοιβή στο σύνολο της οικονομίας αυξήθηκε 
κατά 10,5% το 1997 έναντι 11,5% το 1996, με αποτέλεσμα το κόστος εργασίας 
ανά μονάδα προϊόντος να αυξηθεί κατά 8,5% έναντι 10 % το 1996.

Συνεχίσθηκε, για τρίτο συνεχές έτος, η διεύρυνση του ελλείμματος του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κατά κύριο λόγο 
με την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος και δευτερευόντως με τον 
περιορισμό του πλεονάσματος των άδηλων συναλλαγών. Στην περίοδο 
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 1997, η καθαρή κίνηση ιδιωτικών κεφαλαίων 
εμφάνισε εκροή 1,3 δισ. δολ. έναντι εισροής 5,3 δισ. δολ. στην αντίστοιχη 
περίοδο του 1996, που οφείλεται πρώτον στην σημαντική μείωση των 
ανακαταθέσεων σε συνάλλαγμα των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της 
Ελλάδος και δεύτερον, στην εκροή κερδοσκοπικών κεφαλαίων βραχυχρόνιου 
χαρακτήρα. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 
εκτιμάται ότι για το 1997 ανήλθε σε 4,2% όπως προέβλεπε το Αναθεωρημένο 
Πρόγραμμα Σύγκλισης.
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Η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε με τον ίδιο περίπου 
ρυθμό όπως και το προηγούμενο έτος (12μηνος ρυθμός τον Νοέμβριο 1997 
16%, Δεκέμβριος 1996 17%), με μεγαλύτερη την άνοδο των δανείων από τις 
εμπορικές τράπεζες. Τέλος, η δραχμή υποτιμήθηκε κατά 2,3% στη διάρκεια του 
1997 (μεταβολή σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας).

Για παράδειγμα σε «συμβόλαιο κυρίων», όσον αφορά τις τιμές και τα 
ποσοστά αύξησης για το 1998, προϊόντων και υπηρεσιών, κατέληξαν οι 
συζητήσεις του υφυπουργού κ. Μ. Χρυσοχοιδη με εκπροσώπους 40 κλάδων 
της οικονομίας, από την παραγωγή, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Ο 
τιμοκατάλογος που διαμορφώθηκε για το 1998, βάσει της κατανάλωσης του 
1997 και του συντελεστή συμμετοχής των αγαθών και υπηρεσιών στη 
διαμόρφωση του τιμαρίθμου, δείχνει αύξηση στις τιμές 21 κατηγοριών, κύρια 
τροφίμων και υπηρεσιών, έως και 8%, σταθερές τιμές σε 9 κατηγορίες 
(κύρια βιομηχανικών προϊόντων) και μείωση σε δύο έως και 10% 
(ηλεκτρικές συσκευές, ελαιόλαδο και ίσως αλλαντικά). Ο τιμοκατάλογος που 
διαμορφώθηκε υπακούει στο γενικότερο στόχο για συγκράτηση του 
πληθωρισμού στο 3% μέχρι το τέλος του χρόνου (από 4,3% τον Ιανουάριο)3.

Οι διαπραγματεύσεις του υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία και το 
λιανεμπόριο, καθώς και για πρώτη φορά με εκπροσώπους του τομέα των 
υπηρεσιών, στηρίχτηκαν σε καταγραφή και μελέτη της δομής των αγορών και 
της ακολουθούμενης εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής εκ μέρους των 
επιχειρήσεων, καθώς και σε ανάλυση των οικονομικών χαρακτηριστικών και 
μεγεθών των φορέων που αναπτύσσουν παραγωγική και εμπορική 
δραστηριότητα. Για την καταγραφή, τη μελέτη και τη συνεχή παρακολούθηση 
των απαραίτητων οικονομικών δεικτών ήδη λειτουργεί στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του υπουργείου ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

1 Retail Business- Τεύχος 22, 26 Ιανουάριου 1998
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Και, βέβαια, όπως επισήμανε στέλεχος βιομηχανίας του χώρου, μεγάλος 
ανταγωνιστής της κατανάλωσης για το 1998 γίνεται το ίδιο το κράτος, αν 
λάβουμε υπόψη ότι οι φόροι στον προϋπολογισμό ακούμπησαν το 1,3 τρισ. 
δρχ., έναντι 800 δισ. δρχ. του προηγούμενου χρόνου.

Οι δεσμεύσεις της βιομηχανίας ότι δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις 
μεγαλύτερες των προβλεπομένων, και του λιανεμπορίου ότι θα σταθεροποιήσει 
τις απαιτήσεις του έναντι των προμηθευτών, δεν γνωρίζουμε αν συνιστούν 
κάποιο είδος «μορατόριουμ», παρ' όλα αυτά εξ αντικειμένου δημιουργούν 
«συγκλίσεις» με αμοιβαίο όφελος.

2.8 Εποχικότητα

Η εποχικότητα τέλος, είναι ,μια από τις μεταβλητές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος των s/m που επηρεάζει σημαντικά (θετικά αλλά και αρνητικά) το 
τζίρο τους . Τη μεγαλύτερη σε όγκο αλλά και σε διάρκεια μείωση των εσόδων 
τους αντιμετωπίζουν κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών. Επίσης οι 
περίοδοι μετά τις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν νεκρές , από άποψη κίνησης.

Τα s/m στην προσπάθεια τους όχι μόνο να αντιμετωπίσουν αλλά και να 
εκμεταλλευθούν την εποχικότητα, προσθέτουν στην γκάμα των προϊόντων τους 
όλο και περισσότερα εποχιακά είδη (π.χ ομπρέλες θαλάσσης, αντηλιακά την 
καλοκαιρινή περίοδο).
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3* ΔΟΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

3.1 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η έννοια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος έχει χρησιμοποιηθεί πολύ σε 
μελέτες του Marketing και έχει ληφθεί σαν γνώμονας στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με την παραγωγή ενός προϊόντος. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, ένας 
θεσμός (μια μορφή) λιανικού εμπορίου έχει και αυτός ένα κύκλο ζωής με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως και τα προϊόντα που χρησιμοποιεί για 
διάθεση5. Ειδικότερα, όπως (ραίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, ο κύκλος 
αυτός περιλαμβάνει τέσσερα στάδια :

Μερίδιο αγοράς-Κέρδη

Τα στάδια αυτά παρουσιάζουν, βέβαια ομοιότητες με τα αντίστοιχα στάδια του 
κύκλου ζωής ενός προϊόντος, έχουν όμως και πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 4

4 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- Κ.Μ.Τζωρτζάκη, Αθήνα 1988
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Ας εξετάσουμε τα στάδια με την σειρά τους :

3.1.1 Εμφάνιση μιας καινοτομίας.

Στο πρώτο, που είναι ίσως και το πιο έντονο στάδιο στην εξέλιξη ενός 
θεσμού λιανικής πώλησης, κυριαρχεί η εμφάνιση της νέας μορφής διάθεσης, 
που σχεδόν πάντοτε αντιπροσωπεύει μια ριζικά διαφορετική αντιμετώπιση της 
συναλλαγής αυτής. Η διαφορετική αυτή αντιμετώπιση έχει σαν αποτέλεσμα να 
καθίσταται η θέση της επιχείρησης, που την εφαρμόζει, πολύ πιο πλεονεκτική 
από τις άλλες επιχειρήσεις. Το πλεονέκτημα αυτό οφείλεται, συνήθως, στην 
στενά ελεγχόμενη δομή κόστους, που οδηγεί στην διαμόρφωση ευνοϊκών τιμών. 
Μπορεί όμως και να οφείλεται στην ύπαρξη ενός συγκεκριμένου παράγοντα, 
όπως π.χ. μια ξεχωριστή ποικιλία προϊόντων, άνετη διαμόρφωση χώρου, 
προσιτή τοποθεσία, ή ακόμη ή ακόμη και εφαρμογή διαφορετικών τύπων 
διαφήμισης και προώθησης. Στην περίοδο αυτή, τα πλεονεκτήματα αυτά 
προσελκύουν μεγάλο αριθμό πελατών, γεγονός που οδηγεί σε ραγδαία άνοδο 
των πωλήσεων. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται και πάντα και άμεση αύξηση των 
κερδών : μια τέτοια αύξηση ίσως αργήσει να σημειωθεί, τουλάχιστον όσο 
διάστημα η επιχείρηση αντιμετωπίζει τα προβλήματα που είναι συνυφασμένα με 
την καινούρια εξόρμηση.

Τα κέρδη μπορεί επίσης να επηρεαστούν και από το γεγονός, ότι το 
μέγεθος της εταιρίας ενδεχόμενα να μην είναι τέτοιο που να επιτρέπει την 
επίτευξη ουσιαστικών οικονομιών μεγέθους, ή από το ότι το αρχικό κόστος να 
είναι σχετικά υψηλό, ενώ ταυτόχρονα μεγάλο μέρος του να μην μπορεί να 
ρευστοποιηθεί.

Το πρώτο σούπερ μάρκετ που έκανε την εμφάνισή του στις Η.Π.Α την 
δεκαετία του 30, αποτελεί κλασσικό παράδειγμα εμφάνισης μιας νέας μεθόδου 
στο χώρο του λιανικού εμπορίου. Καταργώντας εξυπηρετήσεις, όπως η 
πίστωση, οι διανομές, «κατ’οίκον» και οι παραγγελίες από το τηλέφωνο, 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτοεξυπηρέτησης και τέλος, πετυχαίνοντας 
οικονομίες μεγέθους, τα σούπερ μάρκετ σημείωσαν όρια καθαρού κέρδους 50% 
πάνω από τα συμβατικά καταστήματα.
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3.1.2 Ταχύρυθμη ανάπτυξη

Στο δεύτερο στάδιο της εξέλιξης παρατηρείται ταχύτατη αύξηση τόσο 
στον όγκο των πωλήσεων όσο και στα κέρδη. Στην περίοδο αυτή όσες εταιρίες 
κατόρθωσαν να εδραιώσουν γερά τη θέση τους κατά το πρώτο στάδιο, 
ασχολούνται με την γεωγραφική τους επέκταση.

Στο στάδιο αυτό, οι επιχειρήσεις αποκτούν σταδιακά ολοένα και 
μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, με επιζήμιες συνέπειες για τις επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν ακόμη τις παραδοσιακές μεθόδους. Όσοι είχαν στην αρχή αγνοήσει 
ή διστάσει να υιοθετήσουν νέες μεθόδους, θέτουν τώρα σε εφαρμογή 
προγράμματα που έχουν το χαρακτήρα αντιποίνων. Οταν π.χ. ο θεσμός των 
μεγάλων καταστημάτων, που προσφέρουν τα είδη τους σε χαμηλές τιμές 
(Discount Department Store), μπήκε στην φάση της ταχύρυθμης ανάπτυξης, 
πολλά μεγάλα καταστήματα που λειτουργούσαν με τις παραδοσιακές μεθόδους 
αντέδρασαν στην εμφάνιση ενός θεσμού, που καθόριζε τιμές χαμηλότερες από 
εκείνες, που είχαν διαμορφωθεί στην αγορά και συχνά προσπάθησαν να 
εφαρμόσουν προγράμματα που σκοπό είχαν να εξουδετερώσουν αυτή την 
υπεροχή των νέων καταστημάτων.

Σπάνια, όμως, έφεραν τα προγράμματα αυτά ουσιαστικά αποτελέσματα, 
κυρίως για το λόγο ότι είχαν σχεδόν πάντα σαν στόχο την διαμόρφωση 
ανταγωνιστικών τιμών. Στην αρχή της περιόδου της ταχύρυθμης ανάπτυξης 
σημειώνεται συνήθως αύξηση των κερδών ενώ προς το τέλος, της περιόδου 
αυτής οι θετικοί αυτοί παράγοντες τείνουν να αντισταθμιστούν από την αύξηση 
του κόστους, που οφείλεται στην ανάγκη για πολυαριθμότερο προσωπικό, 
πολύπλοκα εσωτερικά συστήματα, αυξημένες δυνατότητες ελέγχου της 
διοίκησης, καθώς και άλλα στοιχεία που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία 
μεγάλων, πολυμοναδικών επιχειρήσεων.
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3.1.3 Ωριμότητα

Στο τρίτο και πιο κρίσιμο στάδιο παρατηρείται μια μείωση της αρχικής 
ζωτικότητας των επιχειρήσεων. Το μερίδιο αγοράς, που έχει κατορθώσει να 
προσελκύσει η επιχείρηση, φτάνει σ’ ένα ορισμένο επίπεδο και σταθεροποιείται. 
Πολλοί παράγοντες συντείνουν στην δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην 
λειτουργία της επιχείρησης. Ορισμένοι από αυτούς είναι οι εξής:

Η πρώτη γενιά της διοικητικής ιεραρχίας, που συνήθως δεν έχει την 
απαραίτητη τεχνική κατάρτιση, αρχίζει να αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των τεράστιων και πολυσύνθετων οργανώσεων. 
Πρόβλημα επίσης αποτελεί και η υπερδυναμικότητα των επιχειρήσεων. Πολλοί 
έμποροι προχωρούν σε μια επέκταση, που δεν δικαιολογείται από το συνολικό 
μέγεθος της αγοράς, με αποτέλεσμα να αυξάνουν την συνολική επιφάνεια των 
μονάδων τους σε ασύμφορα επίπεδα.

Η κατάσταση αυτή υφίσταται ώσπου να επικρατήσουν οικονομικές 
συνθήκες τέτοιες, που να οδηγήσουν στο κλείσιμο όσων μονάδων ή 
επιχειρήσεων έχουν πάψει να είναι κερδοφόρες. Ο τζίρος και το μερίδιο της 
αγοράς ανά κατάστημα αυξήθηκαν, όχι όμως με τον ρυθμό των προηγούμενων 
ετών. Ταυτόχρονα οι δαπάνες άρχισαν να ξεπερνάν τα έσοδα από τις πωλήσεις, 
με συνέπεια την περιστολή κερδών. Με άλλα λόγια άρχισαν να είναι εμφανή τα 
συμπτώματα της επικείμενης εισόδου στο στάδιο της ωριμότητας. Με την 
συνεχή προσαρμογή στις συνθήκες αυτού του σταδίου, που αποτελούν πια την 
σημερινή πραγματικότητα, η δυνατότητα πραγματοποίησης κέρδους στον 
κλάδο των καταστημάτων αυτών θα σταθεροποιηθεί σε οικονομικά ανεκτά και 
επαρκή επίπεδα.. Τα θεαματικά, όμως κέρδη, που είχαν σημειωθεί στα πρώτα 
στάδια εξέλιξης του θεσμού, ανήκουν πια οριστικά στο παρελθόν.
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3.1.4 Μαρασμός

Η είσοδος στην τελευταία αυτή περίοδο του κύκλου ζωής μπορεί να 
αποφευχθεί. Εάν η επιχείρηση επιφέρει τις απαραίτητες τροποποιήσεις στις 
μεθόδους Marketing που χρησιμοποιεί, μπορεί να κατορθώσει να παρατείνει την 
διάρκεια της περιόδου της ωριμότητας και να αποφύγει τον μαρασμό. Και πάλι, 
όμως παρ’ όλες τις προσπάθειες, πολλές μορφές λιανικού εμπορίου δεν θα 
φανούν τόσο τυχερές. Οι συνέπειες του μαρασμού είναι καταστρεπτικές. Το 
μερίδιο αγοράς συρρικνώνεται, τα κέρδη, στις καλύτερες περιπτώσεις, πέφτουν 
σε επίπεδα οριακά και γίνεται φανερό, τόσο στους επενδυτές όσο και στους 
ανταγωνιστές, ότι την εταιρία την χαρακτηρίζει μια μοιραία πια αδυναμία να 
αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Από την παραπάνω ανάλυση βγαίνει το συμπέρασμα, ότι ο κύκλος ζωής 
ενός θεσμού λιανικής πωλήσεως, είναι μια φυσική εξελικτική διαδικασία που 
είναι αδύνατο να διακόψουμε ή να αναστείλουμε. Αφού, λοιπόν, το φαινόμενο 
αυτό είναι αναπόφευκτο, η διοίκηση σε μια επιχείρηση λιανικής πώλησης 
πρέπει να έχει σαν στόχο την πρόβλεψη των αλλαγών που ενδεχομένως θα 
σημειωθούν στα διάφορα στάδια και την προσαρμογή, όσο το δυνατόν 
καλύτερα, της οργάνωσής τους στις μεταβολές αυτές. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται διαγραμματικά μερικές από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες 
του Management σε κάθε στάδιο.

Χρησιμοποιώντας διαφορετική στρατηγική σε διαφορετικά στάδια της 
εξέλιξης του κύκλου ζωής και προβλέποντας έγκαιρα την μετάβαση από το ένα 
στάδιο στο άλλο, μπορούν οι λιανοπωλητές να διατηρήσουν τα κέρδη τους σε 
ικανοποιητικά επίπεδα. Η πρόβλεψη, όμως μελλοντικών εξελίξεων δεν είναι και 
τόσο απλή, δεδομένου ότι ο κύκλος ζωής του κάθε άλλο παρά στατικός είναι.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ 
ΚΥΚΑΟΥ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

17.1 1/ I ΚΥΚΛΟΥ /ΩΠ1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Καινοτομία Ταχύρυθμη
ανάπτυξη

Ωριμότητα Μαρασμός

Αριθμός
ανταγωνιστών

Μικρός Μέτριος Πολλοί άμεσοι 
ανταγωνιστές 
Αρκετοί 
έμμεση

Αρκετοί άμεσοι 
και πολλοί 
έμμεση 
ανταγωνιστές

Ρυθμός αύξησης 
πωλήσεων

Πολύ ταχύς Γ ρήγορος Μέτριος έως 
αργός

Αργός ή 
αρνητικός

Αποδοτικότητα σε 
κέρδη

Χαμηλή έως 
μέτρια

Υψηλή Μέτρια Πολύ χαμηλή

Διάρκεια νέων 
καινοτομιών

3 έως 5 
χρόνια

5 έως 6 
χρόνια

Αόριστη Αόριστη

Πηγή : A.D. Bates - S.J. Bass - W.S. Davidson, Retailing

i/ ij/ i kykaoyζωή:

ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΊΣΤΩΝΎΑ1
ΣΤΟΥΣ
ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ

Καινοτομία Ταχύρυθμη
ανάπτυξη

Ωριμότητα Μαρασμός

Αποφάσεις για 
επενδύσεις, 
ανάπτυξη, κίνδυνο

Ελαχιστοποίησ 
η επενδύσεως, 
αποδοχή 
μεγάλων 
κινδύνων

Αύξηση
επενδύσεων
για την
διατήρηση
ρυθμού
ανάπτυξης

Στενά 
ελεγχόμενη 
ανάπτυξη σε 
νέες αγορές

Ελαχιστοποίη
ση
κεφαλαιουχικ 
ών δαπανών

Ενέργεια κεντρικής 
διοίκησης

Προσαρμογή 
νέας μεθόδου 
και
πειραματισμός

Εξασφάλιση 
ευνοϊκής 
θέσης στην 
αγορά

Αντιμετώπιση
υπερχωριτικό
τητας και
παράταση
περιόδου
ωρίμανσης

Εφαρμογή
στρατηγικής
'Λήξης'
(Τέλους)

Εφαρμογή μεδόδων 
ελέγχου διοίκησης

Περιορισμένη Μέτρια Ευρεία Μέτρια

Πηγή : A.D. Bates - S.J. Bass - W.S. Davidson, Retailing
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3.2 Ελκυστικότητα Αγοράς

Ο ανταγωνισμός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 
προσδιορίζουν τις οικονομικές συνθήκες των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, ο 
ανταγωνισμός που υπάρχει σε μια αγορά αποτελεί την βάση για την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας συγκεκριμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από την 
άποψη της συμβολής τους στην επίτευξη αποδοτικής λειτουργίας και 
αποτελεσματικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων στην αγορά αυτή.

Ο σκοπός της στρατηγικής ανταγωνισμού που εφαρμόζει μια 
επιχείρηση είναι η επίτευξη μιας πλεονεκτικής ανταγωνιστικής θέσης στην 
αγορά, δηλαδή μιας θέσης που θα καθιστά την επιχείρηση ικανή να επιτυγχάνει 
υψηλή οικονομική απόδοση μακροπρόθεσμα4. Η επιλογή της κατάλληλης για 
το σκοπό αυτό στρατηγικής ανταγωνισμού βασίζεται στην έρευνα και ανάλυση 
των εξής γενικών θεμάτων :

α) του βαθμού ελκυστικότητας της αγοράς για μακροπρόθεσμη οικονομική 
απόδοση.

β) των παραγόντων που προσδιορίζουν τη σχετική ανταγωνιστική θέση μιας 
επιχείρησης σε συγκεκριμένη αγορά.

Και τα δύο στοιχεία μεταβάλλονται διαχρονικά. Για τον λόγο αυτό είναι 
αναγκαίο τα θέματα αυτά να εξετάζονται στην δυναμική τους διάσταση. Η φύση 
και ο βαθμός του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση στην αγορά 
εξαρτώνται από ορισμένους σημαντικούς παράγοντες που ονομάζονται 
δυνάμεις ανταγωνισμού. 5

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - Π.Γ.Ευθύμογλου, Τεύχος Α, Θεσσαλονίκη 1990

50



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ- ΕΛΚΥΣΉΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ

Στο παρακάτω διάγραμμα αναφέρσνται οι πέντε κύριες δυνάμεις του 
ανταγωνισμού σύμφωνα με το υπόδειγμα το Porter :

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ PORTER)

Απειλή εισόδου 
νέων επιχειρήσεων

Διαπραγματευτική 
δύναμη αγοραστών

Βιομηχανικοί
Ανταγωνιστές

Αγοραστές
Διαπραγματευτική
δύναμη
προμηθευτών

Αλλοι
Stakeholders

Ένας βιομηχανικός κλάδος, δηλαδή ένα σύνολο επιχειρήσεων που 
παράγουν προϊόντα / υπηρεσίες τα οποία συνήθως είναι στενά υποκατάστατα 
μεταξύ τους έχει μια συγκεκριμένη δομή που προσδιορίζεται από ορισμένα 
στοιχεία με ιδιαίτερα οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
επηρεάζουν τους παράγοντες ανταγωνισμού.

Τα διοικητικά στελέχη που έχουν αναλάβει την χάραξη της 
επιχειρησιακής στρατηγικής πρέπει να εξετάσουν και να αναλύσουν 
προσεκτικά τα στοιχεία αυτά, ώστε να καταστεί η επιχείρηση ικανή να αμυνθεί 
από τους παράγοντες ανταγωνισμού και επίσης να τους επηρεάσει προς δικό της
όφελος.
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Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών : Μεγάλη

Στον χώρο του λιανικού εμπορίου νέοι ανταγωνιστές, με την έννοια της 
νεοσύστατης επιχείρησης, δύσκολα μπορούν να εισβάλουν και να επιβιώσουν, 
λόγω της αναγκαιότητας μεγάλων κεφαλαίων κατά την είσοδο (φραγμοί 
εισόδου) τους στον κλάδο. Επίσης απαιτείται η δυνατότητα πρόσβασης ή 
δημιουργίας καναλιών διανομής ενώ θα πρέπει να αναζητήσουν την 
διαφοροποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας τους για την δημιουργία ονόματος / 
εικόνας. Ωστόσο όμως υπάρχουν πολυεθνικές εταιρίες που διαθέτουν όλα τα 
παραπάνω και είναι έτοιμες να εισβάλουν στον χώρο έχοντας ως εφόδια την 
υψηλή κεφαλαιακή τους δομή και το know-how άλλων αγορών (π.χ. Lidl, Dia 
κ.α)

Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών : Μεγάλη

Οι καταναλωτές σήμερα είναι αρκετά πληροφορημένοι γεγονός που τους 
καθιστά σε θέση να ασκούν περισσότερη πίεση σε οποιαδήποτε επιχείρηση, για 
παράδειγμα σε θέματα τιμών, απ’ ότι εάν δεν ήταν πληροφορημένοι .Το κόστος 
μετακίνησης από ένα κατάστημα σε άλλο είναι μηδαμινό εξαιτίας της πληθώρας 
καταστημάτων που υπάρχουν σε κάθε πολεοδομικό συγκρότημα.

Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών : Σχετικά μικρή

Υπάρχουν μια σειρά από λόγους για τους οποίους οι προμηθευτές των s/m 
δεν έχουν πολύ μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη :

α) Ο βαθμός συγκέντρωσης των προμηθευτών είναι μικρός, ενώ τα περισσότερα 
προϊόντα των προμηθευτών δεν είναι έντονα διαφοροποιημένα

β) Η επιχείρηση δεν' αντιμετωπίζει υψηλό κόστος μετακίνησης από τον ένα 
προμηθευτή σε άλλο, αντίθετα ζητά όλο και περισσότερες προμήθειες 
(προβολές, εκπτώσεις κ.α.) προκειμένου το προϊόν να λάβει μια θέση στο ράφι.

52



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ- ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ

γ) Ορισμένοι όμιλοι σούπερ μάρκετ είναι αρκετά σημαντικοί πελάτες για τους 
προμηθευτές, με αποτέλεσμα ο προμηθευτής να ενδιαφέρεται για την 
μελλοντική σχέση του με την επιχείρηση με αποτέλεσμα να του δίνει κίνητρα 
για μακροχρόνια συνεργασία

δ) Ορισμένα από τα σούπερ μάρκετ (π.χ. Μαρινόπουλος) έχουν την δυνατότητα 
να ολοκληρωθούν προς τα πίσω δηλαδή να παράγουν δικά τους προϊόντα (own 
label) με αποτέλεσμα να πετυχαίνουν καλύτερες τιμές, με περιθώρια κέρδους 
που αυτός επιθυμεί.

Ένταση ανταγωνισμού : Μεγάλη

Ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία ενός μεγάλου αριθμού ανταγωνιστών που όμως εξαιτίας του 
γεγονότος το ότι ο κλάδος έχει πια μπει στην φάση της ωριμότητας, οι 
επιχειρήσεις αργά ή γρήγορα θα μπουν στην διαδικασία της συγκέντρωσης, 
όπως συνέβη στις αγορές της Αμερική και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Με άλλα λόγια ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς σε συνάρτηση 
με την πολύ μεγάλη συμμετοχή του σταθερού κόστους ή του κόστους 
αποθήκευσης στο ολικό κόστος, θα οδηγήσει στο μέλλον, στο να υπάρχουν 
λιγότερες επωνυμίες αλυσίδων απ’ όσες δραστηριοποιούνται σήμερα. Καθώς 
κάποιες από τις υπάρχουσες, είτε μην αντέχοντας τον ανταγωνισμό θα κλείσουν, 
είτε θα συγχωνευτούν με κάποιες άλλες ή θα εξαγοραστούν .
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Σε μια τέτοια περίπτωση θα παραμείνουν στην ανταγωνιστική αγορά μόνο οι 
πετυχημένοι ανταγωνιστές. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα εξέλθουν από την 
αγορά και οι νεοεισερχόμενοι θα αντιμετωπίσουν υψηλά εμπόδια εισόδου. Ο 
Porter παρουσιάζει τον “Πίνακα φραγμών - Αποδοτικότητας” ‘όπως 
εμφανίζεται στο σχεδιάγραμμα 1.

Σχα

ΦΡΑΓΜΟΙ ΕΞΟΔΟΥ
Χαμηλοί Υψηλοί

Χαμηλοί

ΦΡΑΓΜΟΙ
ΕΙΣΟΔΟΥ

Υψηλοί

Πηγή : M.Porter, “Competitive Strategy” ,1980

Πίεση από υποκατάστατα : Σχετική

Η αγορά ευνοεί την ανάπτυξη εκτός των υπέρ μάρκετ και σούπερ 
μάρκετ, των hard discount και discount (μικρά καταστήματα ευκαιρίας) καθώς 
επίσης και mini market / delicatessen. Το μερίδιο αγοράς των discount είναι 
πολύ μικρό, έχει όμως προοπτικές ανάπτυξης. Είδη κάποιες αλυσίδες έχουν 
ξεκινήσει δειλά βήματα προς στην κατεύθυνση δημιουργίας μικρών 
καταστημάτων ευκαιρίας. Τα καταστήματα αυτά καλύπτουν τα κενά που 
αφήνουν μεγάλες αλυσίδες μέσα στις πόλεις καλύπτοντας τις ανάγκες των 
καταναλωτών εκείνων που δεν πείθονται από διαφημιστικές καμπάνιες 
επώνυμων προϊόντων και αναζητούν οικονομικότερες λύσεις . Τα μικρά 
καταστήματα των 200-400τ.μ θα εξακολουθήσουν να δραστηριοποιούνται στις 
γειτονιές αστικών κέντρων χωρίς να δίνουν βαρύτητα στο service και στην 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος.

Χαμηλα^Σ^αθερά, Χαμηλά, Αμφίβολα,
Έσοδα Έσοδα

if ψηλά. Σταθερά, Υψηλά, Αμφίβολα,
Έσοδα Έσοδα
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Η ύφεση της οικονομίας βοηθά στην ανάπτυξη αυτών των καταστημάτων 
και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής αφού στην γειτονική Ιταλία τα ίδια 
καταστήματα απέσπασαν μέσα σε τρία χρόνια ένα σημαντικό μερίδιο της 
διανομής.

Ο Portrer (1985) ανέπτυξε μια παράλληλη με τον ΚΖΠ ιδέα, την ιδέα του 
Κύκλου Ζωής της Βιομηχανίας (ΚΖΒ). Συγκεκριμένα, με δύο άξονες (το στάδιο 
ανάπτυξης της βιομηχανίας και τη στρατηγική θέση της επιχείρησης - αν 
δηλαδή η επιχείρηση είναι leader ή challenger / follower), προκύπτουν ορισμένες 
στρατηγικές, όπως παρουσιάζει ο Πίνακας 5.

nivaKac 5

Στρατηγικές με βάση τον ΚΖΒ και τη Στρατηγική Θέση της Επιχείρησης

ΣΤΑΔΙΑ ΚΖΒ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΜΗ
LEADER · Διατήρηση θέσης • Ηγεσία κόστους · Επαναπροσδιο-

• Έγερση εμποδίων. ρισμός σκοπού
• Αποτροπή εισόδου · Divest περιφε-

μπροστά από τις 
εξελίξεις στην 
αγορά. νέων ανταγωνιστών ρειακών προϊόντων

• Ενθάρρυνση 
αποχώρησης 
ανταγωνιστών

FOLLOWER · Αποτίμηση σε πιο · Διαφοροποίηση • Διαφοροποίηση
• Νέες ευκαιρίεςχαμηλό κόστος · Εστίαση/

• Joint Ventures Συγκέντρωση

Πηγή : Porter (1985), ρ. 192.
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4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΚΤ

Ο όρος στρατηγική στον χώρο του επιχειρησιακού σχεδιασμού (business 
planning) αναφέρεται στην χρήση των πότων της επιχείρησης για την 
αποτελεσματική εκπλήρωση των επιθυμητών στόχων της επιχείρησης. Η 
στρατηγική ΜΚΤ περιγράφει το πώς η επιχείρηση σχεδιάζει να παραδώσει την 
αξία στην επιλεγμένη αγορά με τρόπο αποτελεσματικότερο από αυτό των 
ανταγωνιστών, και πως προσδιορίζει τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη 
αυτού του στόχου. Σκοπός λοιπόν της στρατηγικής ΜΚΤ είναι να κερδίσει 
καταναλωτές με την δημιουργία και την διατήρηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος.

4.1 Διαδικασία Ανάπτυξης Στρατηγικής ΜΚΤ

Υπάρχουν αρκετά στάδια στην διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής ΜΚΤ. 
Το πρώτο στάδιο είναι η επιλογή συγκεκριμένων προϊόντων - αγορών (product- 
market) στις οποίες οι επιχείρηση επιθυμεί να ανταγωνίζεται. Αφού επιλεγούν οι 
αγορές η επιχείρηση στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας θα πρέπει να επιλέξει 
την τοποθέτηση της αξίας (value position), δηλαδή την γενική στρατηγική της 
επιχείρησης για το πως θα ανταγωνιστεί στην αγορά. Η τοποθέτηση της μάρκας, 
όπως είναι γνωστό, συνεπάγεται την άποψη της επιχείρησης για το πως θα 
διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της στο μυαλό των καταναλωτών τους 
οποίους επιθυμεί να εξυπηρετήσει. Για την επιλογή της τοποθέτησης της αξίας, 
πρέπει να ληφθούν δύο άμεσα μεταξύ τους συνδεδεμένες αποφάσεις. Η πρώτη 
αφορά την επιλογή της αγοράς-στόχου ή του τμήματος της αγοράς στο οποίο η 
επιχείρηση θα απευθυνθεί. Η άλλη απόφαση είναι ο προσδιορισμός των 
ωφελημάτων που θα προσφερθούν στον καταναλωτή. Κύριο ζητούμενο του 
τρίτου σταδίου στη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής ΜΚΤ είναι ο σχεδιασμός 
της ολοκληρωμένης προσφοράς της επιχείρησης στον καταναλωτή, η οποία θα 
πρέπει να είναι συμβατή με την επιθυμητή τοποθέτηση της αξίας σε συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος / υπηρεσίας. Το τελικό στάδιο της διαδικασίας 
είναι ο προσδιορισμός του πως η αξία θα διανεμηθεί και θα κοινοποιηθεί στους 
δυνητικούς καταναλωτές 6(σχεδιάγραμμα 2).

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Γ.Ι. Σιώμκος Αθήνα 1995 57
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ΙχΛ

Διαδικασία Ανάπτυξης Στρατηγικής ΜΚΤ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

4.2 Επιχειρησιακοί Πόροι

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση 
στρατηγικής είναι εκτός από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης, οι επιχειρησιακοί πόροι που διαθέτει, το ανταγωνιστικό περιβάλλον 
στο οποίο λειτουργεί, οι ευκαιρίες και οι απειλές, αλλά και η αξιολόγηση της 
παρούσας κατάστασης της. Οι στρατηγικοί πόροι που μπορεί να διαθέσει μια 
επιχείρηση, ανά κατηγορία, παρουσιάζονται στον Πίνακας 6.
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Πίνακας 6

Στρατηγική πόροι της επιχείρησης

ΙΕΙΤΟ) ΡΓ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ TIE 
·. ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ...........

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

:ΤΡΛ Τ/ΙΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

=>Θέση στην αγορά 
^Χαρακτηριστικά προϊόντος 
=^Γνωστικότητα (awareness) μάρκας 
=>Κανάλια διανομής

=>Εργοστάσκ>
=>Ποιότητα
=>Τεχνολογία

=> Κεφάλαιο 
Χρηματική ροή

^Αδιάθετη ικανότητα δανεισμού 

=>Εμπειρία
=> Ικανότητες στρατηγικού 

Management

4.3 Διαμόρφωση Στρατηγικής

Το σχ. 3 παρουσιάζει συνοπτικά τα βασικά στοιχεία, τους στόχους και 
λειτουργίες της στρατηγικής του ΜΚΤ. Συγκεκριμένα, εάν δεχτούμε ότι 
στρατηγική, σημαίνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων που επιδιώκουν 
παρατεταμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (sustainable competitive 
advantages), τότε τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής ΜΚΤ θα πρέπει να είναι τα 
ακόλουθα:

• Ποιες ομάδες καταναλωτών να στοχεύσουμε; (Τμήμα-Στόχος Καταναλωτών, 
Customer Segment).

• Με ποιες άλλες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούμε; (Ανταγωνιστές-Στόχοι, 
Competitors Targets).
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• Σε ποια βάση; (Στρατηγική Τοποθέτησης, Positioning Strategy). Τα τρία 
παραπάνω βασικά στοιχεία ΜΚΤ καθορίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της επιχείρησης καθώς και τον βαθμό στον οποίο αυτό θα μπορεί να διατηρηθεί. 
Η στρατηγική τοποθέτησης είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχία της 
όλης στρατηγικής, και συνεπάγεται την ανάπτυξη προγραμμάτων ΜΚΤ, δηλαδή 
λειτουργικών, λεπτομερών' σχεδίων (τακτικών) για τα στοιχεία του Μίγματος 
ΜΚΤ.

Σχ3
Διαμόρφωση Στρατηγικής ΜΚΤ

Έτσι, κάθε στρατηγική τοποθέτησης καθορίζεται από την εκτέλεση -εφαρμογή 
προγραμμάτων ΜΚΤ (ένα για κάθε στοιχείο του μίγματος ΜΚΤ, δηλαδή τιμή, 
διανομή, προβολή, και σχεδιασμός προϊόντων).
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Ο ουσιαστικότερος σκοπός του στρατηγικού σχεδιασμού γενικά, είναι να 
βοηθά τους managers να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που εντοπίζουν στην 
αγορά ή στις αγορές που λειτουργεί η επιχείρησή τους. Για την εκμετάλλευση 
όμως ευκαιριών στην αγορά δεν αρκεί μόνο εντοπισμός τους (πριν από τους 
ανταγωνιστές), αλλά σημαντικό ρόλο για το εάν οι ευκαιρίες τελικά θα 
εκμεταλλευτούν από την επιχείρηση, παίζει η ικανότητά της να τις εκμεταλλευτεί. 
Έτσι θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις με βάσει τις σχέσεις που περιγράφει ο 
Πίνακας 7.

Πίνακας 7

Μήτρα Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning Matrix)

:
... ....

Μεγάλη Μικρή

.·.·■ ■ ν> . · S Μεγάλη Στρατηγικό Παράθυρο Απόκτηση (Αγορά)
■ .·; ■■·.· . · Ευκαιρίας (Strategic 

Window of Opportunity)
Πόρων

• Νέα Προϊόντα Διαποίκιλση

• Νέες Αγορές
• Υπάρχοντα Προϊόντα

(Diversification)

Μικρή Στρατηγικές Χαμηλής 
Ανάπτυξης (Low Growth 
Strategies)

Αποφυγή (Avoid)

:'■·....:: • Niche Αγοράς Αφαίρεση

■
• Αποτελεσματικότητα 

Κόστους
(Ξεπούλημα-Divest)

Επιπλέον, ανάλογα με το αν' πρόκειται για μεγάλη ή μικρή ευκαιρία σε συνδυασμό 
με μεγάλη ή μικρή δυνατότητα εκμετάλλευσης της, οι κατάλληλες εναλλακτικές 
στρατηγικές ποικίλουν.
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Οι στρατηγικές που μπορεί να εφαρμόσει μια επιχείρηση μπορούν να 
διακριθούν :

1. Στις εναλλακτικές στρατηγικές Marketing που μια επιχείρηση μπορεί να
ακολουθήσει με σκοπό την επίτευξη μακροπρόθεσμου στόχου την
μεγιστοποίηση των κερδών και με βραχυπρόθεσμους στόχους την αύξηση των 
πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς.

2. Στις στρατηγικές Marketing που προκύπτουν από την ανάλυση του 
ανταγωνισμού ανάλογα με την θέση της επιχειρήσεως στην αγορά και την 
σχέση που έχει με τους ανταγωνιστές της.

4.4 Στρατηγικές Marketing

Αν θελήσουμε να αναλύσουμε τις στρατηγικές της πρώτης κατηγορίας, θα 
πρέπει να πούμε πως αυτές είναι κυρίως η στρατηγική διείσδυσης της αγοράς, η 
στρατηγική ανάπτυξης αγοράς, η στρατηγική ανάπτυξης νέων προϊόντων / 
υπηρεσιών ή της προέκτασης των είδη υπαρχόντων και η στρατηγική πυρήνα 
ή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

4.4.1 Στρατηγική Διείσδυσης της Αγοράς

Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται με την χρήση τεχνικών προώθησης 
πωλήσεων (π.χ. εκπτωτικά κουπόνια, διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες μέσα 
στο κατάστημα).

To s/m ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ για την in store προώθηση χρησιμοποιεί το 30% του 
προϋπολογισμού προώθησης σύμφωνα με την υπεύθυνη Marketing. Αντίθετα 
άλλα s/m όπως ο ΜΠΙΣΚΑΣ και ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ δίνουν μέχρι και το 80% 
του διαφημιστικού προϋπολογισμού τους σε τεχνικές προώθησης (π.χ. έντυπο 
υλικό κ.α.).
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Αλλος τρόπος για την εφαρμογή της στρατηγικής είναι η μείωση τιμών σε 
προϊόντα. Ωστόσο η στρατηγική αυτή απαιτεί εκτεταμένη χρηματοδότηση, μπορεί 
να επιφέρει έντονο ανταγωνισμό και ανεπιθύμητα αποτελέσματα για την 
επιχείρηση.

4.4.2 Στρατηγική Ανάπτυξης Αγοράς

Η στρατηγική αυτή αναφέρεται στους μη πελάτες της επιχείρησης, οι οποίοι 
ανήκουν σε τμήματα της αγοράς που ήδη στοχεύονται. Για να κερδιθούν τέτοιοι 
πελάτες, το s/m θα πρέπει να δημιουργήσει πρωτογενή ζήτηση (primary demand) 
για το είδος υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει. Δηλαδή, οι πελάτες θα πρέπει να 
πεισθούν ότι η υπηρεσία που τους παρέχεται προσφέρει κάποια συγκεκριμένη 
αξία. Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει και να προβάλει με 
ιδιαίτερη έμφαση, σημαντικά γι’ αυτούς τους καταναλωτές χαρακτηριστικά της 
υπηρεσίας που προσφέρει.

Για παράδειγμα πολλά s/m ανοίγουν νέα καταστήματα σε πολλές περιοχές 
προβάλλοντας ως κύριο επιχείρημα την κοντινή απόσταση από τον καταναλωτή 
της εκάστοτε περιοχής. Αλλωστε πολλές έρευνες αγοράς που έχουν 
πραγματοποιηθεί, για λογαριασμό αλυσίδων s/m σε όλη την Θεσσαλονίκη από 
την POLYPLAN CONSULTING L.T.D, αναφέρουν ως το βασικότερο κριτήριο 
επιλογής ενός s/m την κοντινή απόσταση.

Το ίδιο μπορεί κανείς να υποστηρίξει για την στροφή στα μικρά 
καταστήματα που υιοθετεί η ΑΒ Βασιλόπουλος , δημιουργώντας το πρώτο 
πιλοτικό κατάστημα, με το όνομα «μικρό» Αλφα Βήτα στο Γαλάτσι Η πορεία 
του πρώτου αυτού καταστήματος, θα δώσει το «πράσινο φως» για την εξέλιξη του 
επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, 
περιλαμβάνει τη δημιουργία άλλων 6 καταστημάτων με την ονομασία «μικρό» 
Αλφα Βήτα.
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Τη στρατηγική των μικρών καταστημάτων υιοθέτησε πρώτη η αλυσίδα 
Αφοί Βερόπουλοι, η οποία διαθέτει σήμερα πάνω από 25 συνοικιακά 
καταστήματα, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη μικρών καταστημάτων 
από την Γαληνός Λαουτάρης, με τη δημιουργία της ΑΙΑΝΕΤ και της Εύβοια 
Σταρ, αλυσίδες μικρών καταστημάτων τροφίμων στην περιοχή της Βοιωτίας και 
της Εύβοιας αντίστοιχα, οι οποίες αριθμούν ήδη 53 μέλη και αναπτύσσονται με τη 
μέθοδο του franchising.

4.4.3 Στρατηγική ανάπτυξης νέων υπηρεσιών/προΐόντων

To s/m ΓΑΛΑΞΙΑΣ εφάρμοσε την παράδοση στο σπίτι προϊόντων μετά από 
τηλεφωνική παραγγελία. Η νέα αυτή υπηρεσία που απαιτούσε την κατάλληλη 
υποδομή σε οργάνωση (τηλεφωνικό κέντρο, Η/Υ, λογισμικό, έλεγχος αποθεμάτων, 
προσωπικό, μεταφορικά μέσα κα) βρήκε θετική ανταπόκριση από το κοινό. Η 
στρατηγική της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών απαιτεί πολύ χρόνο για την εφαρμογή 
της, όμως τα αναμενόμενα αποτελέσματα της αναμένονται θεαματικά.

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private labels) αποτελούν με την σειρά 
τους μια σχετική απειλή για τα επώνυμα προϊόντα ,είναι ένα είδος επανάστασης 
των αλυσίδων s/m ενάντια στην πίεση που δέχονται από τις εταιρείες παραγωγής 
επώνυμων προϊόντων.Η φιλοσοφία τους στηρίζεται στην εξοικονόμηση κόστους, 
όχι τόσο της παραγωγής όσο της διακίνησης. Αυτή η εξοικονόμηση κόστους έχει 
να κάνει με την απουσία πωλητών, εξόδων μεταφοράς, διαφήμισης κ.α. Στην 
χώρα μας υπάρχουν αρκετές ελληνικές αλυσίδες που διακινούν προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας. Μερικές απ’ αυτές είναι : Βερόπουλος, Μαρινόπουλος, Μετρό, 
Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Τροφό, Continent.
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4.4.4 Καταναλωτές - Στόχοι

Η επιχείρηση στοχεύει του need-driven χρήστες , τους υπάρχοντες πελάτες 
του καταστήματος. Η στόχευση γίνεται στηριζόμενη στο άρτιο δίκτυο παρουσίας 
της εταιρίας, το οποίο φτάνει σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. 
Αυτό συνεπάγεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρήσει και να αναπτύξει 
περαιτέρω κανάλια διανομής αφού χρειάζεται να συνεχίσει να διεισδύει στο ίδιο 
τμήμα με άλλες επιχειρήσεις και να εξυπηρετεί όσο το δυνατό περισσότερο 
καταναλωτές. Παράλληλα θα πρέπει να στοχεύσει και σε τμήματα της αγοράς που 
καλύπτονται από ανταγωνιστές. Η παρουσία καταστημάτων s/m σε διάφορες 
περιοχές έχει πολλές φορές να κάνει με την διαδικασία επιλογής του χώρου στον 
οποίο θα ανοίξει το κατάστημα.

Η διαδικασία απόφασης επιλογής καταστήματος για την επιχείρηση είναι 
ένα πολύ σημαντικό στοιχείο μιας και η στάση για κάποιο κατάστημα = εικόνα 
του καταστήματος =>επιλογή καταστήματος. Οι Momoe και Guitinan ανέπτυξαν 
ένα υπόδειγμα που περιγράφει μια σειρά αντιδράσεων για την επιλογή 
καταστήματος. Το υπόδειγμα αυτό παρουσιάζεται στο σχεδιάγραμμα 4.

Ειδικά για πελάτες καταστήματος τροφίμων και σούπερ μαρκετ, οι Darden 
και Ashton (1974-75) κατέληξαν σε εντοπισμό 7 τμημάτων της αγοράς, 
περιγράφοντας τα συγκεκριμένα προφίλ των πελατών που ανήκουν στο καθένα 
απ’ αυτά :

α) Ο απαθής (apathaitic) αγοραστής - 22% του δείγματος, συνήθως δεν 
τον ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του καταστήματος, 

β) Ο απαιτητικός (demanding) - 8,6% του δείγματος, ο οποίος ποιοτικά 
άριστα προϊόντα σε καλές, ανταγωνιστικές τιμές, 

γ) Ο ποιοτικός (quality) - 19% , θέλει φρέσκα προϊόντα ποιότητας, 
δ) Ο ιδιότροπος (fastidious) - 15%, θέλει πεντακάθαρους χώρους στο 

κατάστημα, καθώς και μεγάλη ποικιλία μαρκών, 
ε) Αυτός που προτιμά τα εμπορικά ένσημα (the stamp preferer) - 12% 

θέλει εκπτωτικά κουπόνια μέσα στο κατάστημα ή εμπορικά ένσημα για 
δώρα που κερδίζει μετά από συνολικές αγορές κάποιου συγκεκριμένου 
ύψους. Παράλληλα επιζητεί προϊόντα ποιότητας, ανταγωνιστικές τιμές, 
φιλικό πρόσωπο, και καθαριότητα στο κατάστημα. 65
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στ) Λυτός που προτιμά τα καταστήματα που βρίσκονται κοντά του-15% 
το βασικότερο χαρακτηριστικό του καταστήματος γι ‘ αυτόν (και ίσως το 
μοναδικό) είναι η βολική τοποθεσία του καταστήματος, 

ζ) Αυτός που αντιπαθεί τα εμπορικά ένσημα (trading stamps) -8%, 
προτιμά να ψωνίζει μόνο σε καταστήματα που δεν προσφέρουν εμπορικά 
ένσημα.

Το χαρακτηριστικό «βολική τοποθεσία καταστήματος» επίσης θεωρείται το 
σημαντικότερο κριτήριο για τους πελάτες κατά τη διαδικασία επιλογής 
καταστήματος.

Ο Eniw και Paul (1970) ερευνώντας τα χαρακτηριστικά των πελατών 
καταστημάτων λιανικής, οι οποίοι θεωρούνται πιστοί ή προσηλωμένοι σ' αυτά 
διαπίστωσαν τα παρακάτω. Οι προσηλωμένοι σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα 
καταναλωτές (store loyal consumers) διανέμουν μεγαλύτερο μέρος των συνολικών 
αγορών στα καταστήματα που χρησιμοποίησαν στην αρχή. Η συμπεριφορά του 
καταναλωτή που είναι προσηλωμένος σε ένα κατάστημα είναι ανεξάρτητη του 
συνολικού ποσού που αυτός ξοδεύει για αγορές. Από την άλλη πλευρά, τα 
καταστήματα που προσελκύουν τα υψηλότερα ποσοστά προσηλωμένων 
καταναλωτών είναι αυτά που έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Τα 
καταστήματα δεν επιβαρύνονται επιπλέον προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους 
προσηλωμένους πελάτες απ’ ότι απαιτείται για την εξυπηρέτηση των υπολοίπων.
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4.4.5 Ανταγωνιστές - Στόχοι

Ο ανταγωνισμός στην αγορά των σούπερ μάρκετ συνεχώς εντείνεται. 
Υπάρχουν μεγάλοι όμιλοι ελληνικών και ξένων συμφερόντων που 
πρωταγωνιστούν στην αγορά του λιανεμπορίου οι οποίοι αποτελούν τους ηγέτες 
του χώρου και η πορεία τους κρίνεται ως ικανοποιητική και μπορεί να γίνει και 
εντυπωσιακή.

4.4.6 Στρατηγική Πυρήνα (Core Strategy)

Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί την στρατηγική της διαφοροποίησης, μπορεί 
να παρουσιάζει διαφορικό πλεονέκτημα είτε ως προς της υπηρεσίες που παρέχει 
είτε ως προς το κόστος / τιμή, τα κανάλια διανομής, την ποικιλία προϊόντων, ή ως 
προς κάποιο άλλο χαρακτηριστικό . Αν οι τιμές αγοράς προϊόντων είναι πολύ 
κοντά στο οριακό κόστος, τότε η επιχείρηση θα απολαμβάνει χαμηλά περιθώρια 
κέρδους. Για να μην συμβεί κάτι τέτοιο η επιχείρηση θα πρέπει να διαφοροποιήσει 
τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της και να δημιουργήσει επιπρόσθετη αξία στο μυαλό 
του καταναλωτή. Θα πρέπει δηλαδή να επενδύσει στην ενίσχυση αντιληπτών 
διαφορών από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

4.4.7 Επιλογή Στρατηγικής ΜΚΤ

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι ΜΚΤ και σύμφωνα με την 
στρατηγική πυρήνα της επιχείρησης, επιλέγονται στρατηγικές ανάπτυξης της 
αγοράς . Τα σούπερ μάρκετ θα μπορέσουν να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς 
διαφοροποιώντας τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που παρέχουν και χτίζοντας 
προσήλωση στο όνομα της εταιρίας. Οι στρατηγικές θα προσελκύσουν νέους 
καταναλωτές από τον ανταγωνισμό και θα ισχυροποιήσουν του είδη υπάρχοντες .
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η στρατηγική της Lidl στην Ελλάδα 
(δεύτερη στον τομέα του discounting στην Ευρώπη σε πωλήσεις) οι οποία 
εφαρμόζει τις ίδιες κινήσεις από χώρα σε χώρα. Η πρώτη κίνηση της είναι η 
δημιουργία ομάδας managers/στελεχών μέσα στην χώρα που πρόκειται να 
δραστηριοποιηθεί, οι οποίοι αναλύουν την εγχώρια αγορά και θεμελιώνουν την 
στρατηγική της. Σημαντικά θέματα αυτής της στρατηγικής είναι η επιλογή της 
κατάλληλης τοποθεσίας , για κέντρο διανομής /κεντρικών αποθηκών αλλά και 
για καταστήματα.

Το κέντρο διανομής / κεντρικές αποθήκες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο 
στην στρατηγική της, αφού πάνω σε αυτά στηρίζεται η αποδοτική λειτουργία της 
εταιρίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η εταιρία επικεντρώνει τις πωλήσεις της 
όχι μόνο στα ταχυκίνητα προϊόντα, αλλά και στις μάρκες (brands) προϊόντων που 
πουλάνε πολύ. Στην Ιταλία η Lidl έχει καταφέρει να γυρνά τα αποθέματά της 30 
με 35 φορές το χρόνο (stock mover) με πολύ χαμηλές τιμές στα προϊόντα της, που 
φεύγουν γρήγορα από το ράφι και με τις κεντρικές αποθήκες να συντονίζουν όλη 
την λειτουργία της επιχείρησης. Συνεπώς, η Lidl , πάντα πριν αναπτυχθεί 
φροντίζει σε άλλη περιοχή της ίδιας αγοράς / χώρας, δημιουργεί καινούργιους, 
κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, οι οποίοι αν δεν είναι έτοιμοι μπορεί να 
οδηγήσουν στην καθυστέρηση της λειτουργίας των καταστημάτων.

Όσον αφορά τα καταστήματα σε όλες τις χώρες έχει μέχρι τώρα ξεκινήσει 
με δικά της, ιδιόκτητα καταστήματα, σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5000 
κατοίκους, ενώ στην αρχή αποφεύγει της εξαγορές. Το ξεκίνημα είναι πάντα πολύ 
καλά σχεδιασμένο και πάντα επιλέγει περιοχές όπου το discounting έχει μικρή ή 
καθόλου παρουσία. Το ξεκίνημα αυτό μπορεί να είναι άκρως εντυπωσιακό και 
επιθετικό. Η Lidl έχει επίσης πολύ μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία 
καταστημάτων, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην Γερμανία, μεταξύ 1990 
και 1992, εγκαινίαζε ένα καινούργιο κατάστημα κάθε δύο μέρες. Αρχικός στόχος 
αποτελεί η πολύ γρήγορη εξάπλωση και τελικός σκοπός το να πρωταγωνιστεί Η 
Lidl μετά το ξεκίνημα αρχίζει της σταδιακές εξαγορές .
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Ένα άλλο κομμάτι της στρατηγικής της Lidl είναι η σύναψη συμφωνιών με 
εγχώριες βιομηχανίες, οι οποίες θα δημιουργήσουν τα προϊόντα της ιδιωτικής 
ετικέτας αλλά και ταυτόχρονα θα την προμηθεύσουν με τα επώνυμα προϊόντα . 
Στην Μ. Βρετανία, οι εγχώριες βιομηχανίες είναι υπεύθυνες για το 50% των 
συνολικών προμηθειών της Lidl. Αυτή η πολιτική οδηγεί στην απόκτηση 
προϊόντων με χαμηλό κόστος, τα οποία μαζί με τα επώνυμα προϊόντα των 
βιομηχανιών θα τιμολογηθούν σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τον ανταγωνισμό. 
Άλλωστε η Lidl φημίζεται για την επιθετική πολιτική της στα βασικά είδη 
τροφίμων, που σε ορισμένες χώρες (Ιταλία) είναι μέχρι και 505 φθηνότερα των 
παραδοσιακών καταστημάτων.

Η στρατηγική της Lidl, λοιπόν, επικεντρώνεται στο "όσο μεγαλύτερος ο 
συνολικός αριθμός των καταστημάτων, τόσο μεγαλύτερος και ο όγκος πωλήσεων 
που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη της εταιρίας, με τις κεντρικές αποθήκες να 
συντονίζουν την διανομή των προϊόντων που είτε είναι προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας, είτε επώνυμα, πρέπει να έχουν επιθετικές τιμές για να φεύγουν γρήγορα 
από τα ράφια '.
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Εκτός από την Lidl της οποίας ο ερχομός στην Β.Ελλάδα (και ποιο 
συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη) βρίσκεται προ των πυλών, ελληνικοί όμιλοι 
αλυσίδων s/m ακολουθούν παρόμοιες στρατηγικές περνώντας σε συνεργασίες για 
την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους ικανότητας. Ενιαία λοιπόν στρατηγική 
για ΕΛ.ΟΜ.ΑΣ. - ΕΛ.ΟΜ.Ε.Σ. Με 52 νέα καταστήματα σε σύνολο 315, καθώς 
και με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 300 δισ. δρχ. έκλεισε το 1997, για τις αλυσίδες 
σούπερ μάρκετ ΕΛ.ΟΜ.ΑΣ.-ΕΛ.ΟΜ.Ε.Σ. Οπως είναι γνωστό και οι δύο όμιλοι 
μαζί με την προμηθευτική ένωση ΚΥΨΕΛΗ ίδρυσαν την ΕΛ.ΣΥ. (Ελληνική 
Συνεργασία), προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους ικανότητα και οι 
όροι συνεργασίας με τους προμηθευτές.

Για το 1998, έξι σημεία, τα οποία αποφασίστηκαν και στην πρόσφατη 
συνέλευση, δίνουν τις κατευθύνσεις της ενιαίας στρατηγικής που θα ακολουθηθεί, 
με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των μελών του ΕΛ.ΟΜ.ΑΣ.-ΕΛ.ΟΜ.Ε.Σ. 
Ειδικότερα μέσα από έξι αντίστοιχες επιτροπές που ήδη λειτουργούν, προωθείται 
το ζήτημα των κοινών εισαγωγών σε προϊόντα own label, σε μια προσπάθεια 
ενίσχυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που σήμερα διακινούνται από τα 
σούπερ μάρκετ των δύο ομίλων. Ιδιαίτερης σημασίας, σύμφωνα με τα στελέχη της 
διοίκησης των ομίλων, είναι το θέμα των ετήσιων συμφωνιών με τους 
προμηθευτές, καθώς και η αύξηση με νέους κωδικούς της σειράς των private label 
προϊόντων, τα οποία σήμερα αριθμούν περί τα 150, στην πλειοψηφία τους 
ελλήνων παραγωγών (πλην ελάχιστων εξαιρέσεων).

Οι κοινές ενέργειες προώθησης αλλά και η κοινή εταιρική διαφήμιση, η 
οποία άμεσα θα ξεκινήσει από τη'/ τηλεόραση, είναι στις κεντρικές κατευθύνσεις 
στρατηγικής για το 1998, ενώ στο ίδιο πλαίσιο, βρίσκονται και οι 
διαπραγματεύσεις των αντίστοιχων επιτροπών, με ασφαλιστικές εταιρείες, 
τράπεζες και εταιρείες πληροφορικής, προκειμένου να εξασφαλιστούν ανάλογες 
παροχές και υπηρεσίες στα μέλη των δύο ομίλων. Επιπλέον εντός του 1998 
προγραμματίζεται να ξεκινήσει η οργάνωση κεντρικών αποθηκών. Το 1998, 
όπως επισημαίνουν στελέχη του ΕΛ.ΟΜ.ΑΣ.-ΕΛ.ΟΜ.Ε.Σ., θα είναι κρίσιμη 
χρονιά για την ενότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη του σχήματος.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

4.5 Στρατηγικές Marketing που προκύπτουν από την ανάλυση ανταγωνισμού

Αν θελήσουμε να αναλύσουμε τις στρατηγικές της δεύτερης κατηγορίας, θα πρέπει 
να πούμε πως αυτές είναι κυρίως στρατηγικές για ηγέτες, για προκαλούντες, για 
Niche της αγοράς.

Αναλυτικότερα:

Α) Στρατηγικές για ηγέτες

Σκοπός των στρατηγικών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις - ηγέτες (π.χ. 
Μαρινόπουλος) στις αγορές τους είναι να παραμείνουν μακροπρόθεσμα πρώτες σε 
κερδοφορία. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται είτε με την αύξηση της ζήτησης για τα 
προϊόντα τους, είτε με την προστασία ( διατήρηση) ή με την αύξηση του μεριδίου 
αγοράς που κατέχουν.

Η αύξηση ττκ ξητησης είναι δυνατή μέσω νέων πελατών.

Η διατήρηση - προστασία του ιιεοιδίου αγοράς γίνεται μέσω : 
α) Συνεχούς καινοτομίας δηλαδή με την προσθήκη νέων παρεχόμενων υπηρεσιών 
(π.χ. EDI,ECR), ώστε να ασκηθεί πίεση σε επιχειρήσεις της δεύτερης θέσης , οι 
οποίες δεν μπορούν να δαπανήσουν ανάλογα ποσά για να ακολουθήσουν τις 
αλλαγές.
β) Οχυρώματος - δηλαδή : μέγεθος καταστήματος, τιμές προϊόντων που 
ικανοποιούν όλες τις προτιμήσεις των καταναλωτών και κρατούν τις άλλες 
επιχειρήσεις μακριά από το να κερδίσουν ένα Niche της αγοράς, 
γ) Αντιμετώπισης - δηλαδή τη χρήση χαμηλών τιμών και ισχυρής προβολής 
προϊόντων για να διατηρηθεί η θέση επικράτησης στην αγορά.

Η αύξηση του ιιεοιδίου aYOP0c είναι δυνατή μέσω :
α)Νέων προϊόντων - η έμφαση εδώ δίνεται στην ποιότητα.
β) Αντιμετώπισης - δηλαδή μέσω χαμηλών τιμών και ισχυρής προβολής.
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Ο κίνδυνος βέβαια που υπάρχει είναι ότι μια στρατηγική από τις παραπάνω 
μπορεί προσωρινά να αυξήσει το μερίδιο αγοράς μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ με 
τίμημα μειωμένα κέρδη.

Β) Στρατηγικές για προκαλούντες

Υπάρχουν διαφόρων κατηγοριών στρατηγικές για Challengers. Μια 
κατηγορία περιλαμβάνει τις πολύ καλά επικεντρωμένες σε κάποια αγορά - στόχο 
στρατηγικές (strong targeted strategies).
Αυτές χωρίζονται σε υψηλού κινδύνου στρατηγικές (π.χ. έκπτωσης τιμών, 
φθηνότερων προϊόντων, στοχευμένης προβολής) και σε χαμηλού κινδύνου 
στρατηγικές (π.χ. βελτίωσης εξυπηρέτησης, καινοτομίας στη διανομή και μείωσης 
του κόστους).

Επιπλέον, υπάρχει και η κατηγορία των στρατηγικών που γενικά είναι 
αδύναμες, κάθε άλλο παρά καινοτόμες, υψηλού κόστους και χαμηλού κέρδους. 
Αυτές περιλαμβάνουν τις στρατηγικές ποικιλίας προϊόντων, εντατικής προβολής 
προϊόντων.

Γ) Στρατηγικές για Niche της αγοράς

Οι στρατηγικές Niche συνεπάγονται την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης 
εξειδικευμένης εμπειρίας σε ένα μικρό τμήμα της αγοράς (π.χ. Goetzen). Το μικρό 
αυτό τμήμα θα πρέπει να είναι τόσο μικρό, ώστε να μην είναι δυνατόν να χτυπηθεί 
με πλάγιους τρόπους από μεγάλες επιχειρήσεις. Θα πρέπει όμως συγχρόνως να 
είναι τόσο μεγάλο που να εγγυάται στην επιχείρηση οικονομικά οφέλη και 
ανάπτυξη και υποστήριξη κάποιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Για 
παράδειγμα, μια επιχείρηση που εφαρμόζει στρατηγική Niche, μπορεί να είναι 
«ειδική» στην παραγωγή προϊόντων γοήτρου, στην παροχή άριστης 
εξυπηρέτησης, για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών ή για καταναλωτές - 
πελάτες κάποιου μεγέθους.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Οι Kotler και Singh (1982) παρουσίασαν στρατηγικές επιλογές που 
διαθέτουν οι επιχειρήσεις σε περιόδους « πολέμου» μεταξύ τους. Οι παρακάτω 
αφορούν κυρίως στρατηγικές επίθεσης, που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις - 
challengers εναντίον επιχειρήσεων - ηγετών της αγοράς. (Σχ.5 )
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> Ανταγωνισμός παράκαμψης (Bypass Competition)

Αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο επίθεσης εναντίον του leader. Η επίθεση 
επικεντρώνεται σε «εύκολες» αγορές , τις οποίες ο leader δεν εξυπηρετεί.

> Πλευρική Στρατηγική (Flanking Strategy)

Η επίθεση εδώ, στόχο έχει τα αδύνατα σημεία του αμυνόμενου leader. Τα 
σημεία αυτά εντοπίζονται, αφού αναλυθούν ανάγκες των καταναλωτών τις 
οποίες προέβλεψε ο ανταγωνιστής.

> Κατά μέτωπο ανταγωνισμός (Head to Head Competition)

Η κατά μέτωπο επίθεση είναι επίθεση εναντίον των ισχυρών στόχων του 
αμυνόμενου leader. Οι στόχοι αυτοί είναι αγορές ή τμήματα της αγοράς στα 
οποία η παρουσία του leader είναι πολύ ισχυρή. Πιθανά ο leader ελέγχει τέλεια 
τις αγορές αυτές.

> Στρατηγική περικύκλωσης ( Encirclement Strategy)

Η επιθετική αυτή στρατηγική απαρτίζεται από σύγχρονες επιθέσεις σε 
πολλά μέτωπα, ώστε ο αμυνόμενος να εξαναγκαστεί να αμυνθεί εμπρός, πίσω και 
στα πλευρά του ( διάφορες αγορές στις οποίες λειτουργεί).

> Niche αγοράς (Market Niche)

Η συγκέντρωση των προσπαθειών επίθεσης σε ένα μικρό και πολύ 
συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς, με σκοπό τον πλήρη έλεγχό του.
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4.6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι αλυσίδες σούπερ Μάρκετ : ΔΥΟ ΑΛΦΑ , ΑΦΟΙ ΜΓΠΣΚΑ, ΑΛΦΑ 
ΔΕΛΤΑ, ΓΑΛΑΞΙΑΣ (που ανήκουν στον ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ.), και η αλυσίδα 
ΜΑΣΟΥΤΗΣ είναι από τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται δυναμικά στη 
Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα

Σε ερωτήσεις όπως «πώς βλέπουν την είσοδο των πολυεθνικών στην αγορά της 
Θεσσαλονίκης», «τι μακροχρόνιους στόχους έχουν», και «ποιες στρατηγικές 
ακολουθούν», υψηλόβαθμα στελέχη δήλωσαν :

Ο Χριστόφορος Ανδριώτης. Αιευθύνων Σύιιβουλος της «ΔΥΟ ΑΛΦΑ Α.Ε»

Η αγορά της Θεσσαλονίκης με την είσοδο των πολυεθνικών οπωσδήποτε 
έχει αλλάξει, αλλά εμείς σαν αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων, δημιουργούμε 
τις προϋποθέσεις για να κρατήσουμε το καταναλωτικό κοινό σε αξιόλογα επίπεδα 
και να του προσφέρουμε προϊόντα ποιότητας με τις ίδιες τιμές αν όχι και 
χαμηλότερες από τα πολυεθνικά καταστήματα. Δεν υπάρχουν σχέδια επέκτασης 
για τη Βόρεια Ελλάδα, όσο για τα Βαλκάνια θα περιμένουμε να σταθεροποιηθούν 
οι αγορές. Στους μακροχρόνιους στόχους της εταιρίας είναι το άνοιγμα νέων 
καταστημάτων και ενός discount, η εφαρμογή bar code στην κεντρική αποθήκη 
αλλά και στα καταστήματά μας.

Ο Σταμάτης Δαυίδ, Διευθυντής Marketing της «ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΑ»

Η είσοδος των πολυεθνικών επιχειρήσεων επίσπευσε την μετάβαση σε μια 
νέα εποχή για το Ελληνικό λιανεμπόριο, η οποία λειτούργησε αναπτυξιακά για 
τον κλάδο, δίνοντας τη δυνατότητα να ανακαλύψουν οι υπεύθυνοι των 
Ελληνικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ δημιουργικές δυνάμεις μέσα τους.

Σήμερα παρουσιάζεται μεγάλος ανταγωνισμός, που καλύπτει όλα τα 
επίπεδα της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, των τιμών και της ποικιλίας των 
προϊόντων. Εμείς δραστηριοποιούμαστε σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο από 
ότι οι πολυεθνικές, αποβλέπουμε στη στρατηγική της εστίασης και όχι στη 
στρατηγική των μεγάλων καταστημάτων, που απευθύνονται σε όλο το κοινό.
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Εμείς απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένα κομμάτια της αγοράς και 
εξασκούμε τη δραστηριότητά μας στα κομμάτια αυτά. Στόχος μας για τη Βόρεια 
Ελλάδα είναι η συνεχής επέκτασή μας είτε με νέα καταστήματα είτε με εξαγορές 
σε όλες τις πόλεις. Όσον αφορά τα σχέδια μας για τα Βαλκάνια, είμαστε η 
μοναδική αλυσίδα στην Ελλάδα που διαθέτουμε καταστήματα εκτός συνόρων. 
"Ηδη έχουμε τρία καταστήματα στη Σόφια Βουλγαρίας.

Ο Λεωνίδας Παπακώστας. Οικονοιιικός Διευθυντής tuc «ΑΛΦΑ-ΛΕΛΤΑ»

Πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ ανακαίνισαν και αναδιοργάνωσαν τα 
καταστήματά τους με νέα τμήματα, επανεκπαίδευσαν το προσωπικό τους, 
επαναπροσανατόλισαν τις προμήθειές τους, διαφημίστηκαν δυναμικά εξαιτίας 
του ερχομού μεγάλων πολυεθνικών. Αποτέλεσμα όλων των ενεργειών αυτών 
είναι ότι το ποσοστό των απωλειών περιορίστηκε. Βασική φιλοσοφία της 
εταιρίας μας είναι η παρουσία της σε όλες τις περιοχές της πόλης, με 
καταστήματα που προσφέρουν ποικιλία προϊόντων, ποιότητα στην 
εξυπηρέτηση και κατά το δυνατόν προσωπική σχέση με τον πελάτη στην 
τοπική κοινωνία.

Η εταιρία πιστή στη βασική της φιλοσοφία, προσανατολίζει την όλη της 
ανάπτυξη και επέκταση στα όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Θεσσαλονίκης. Ανεβάζει με σταθερό ρυθμό τον τζίρο της, ανακαινίζοντας κάθε 
χρόνο ορισμένο αριθμό καταστημάτων ή προσθέτοντας δύο - τρία 
υποκαταστήματα στη δύναμή της.

© Αθανάσιος Καλτσούνας , Αιευθύνων ΣύιιΒουλος της «ΜΑΡΚΕΤ 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ Ε.Π.Ε.»

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μικρές τοπικές αλυσίδες, οι οποίες είναι 
εντός της πόλης από τον ερχομό των μεγάλων καταστημάτων, Μαρινόπουλος, 
Continent.
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Αυτό συμβαίνει γιατί τα μεγάλα καταστήματα κάνουν στιγμιαίες προσφορές, 
έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν πολλά προϊόντα σε τεράστιους χώρους. 
Εμείς προσπαθούμε με το καλό service και την προσωπική επαφή με τον πελάτη, 
να πολεμήσουμε τους μεγάλους. Επίσης προχωρούμε σε επέκταση των 
καταστημάτων μας σε σημεία που δεν έχουν καλυφθεί από άλλες αλυσίδες. 
Μέσα στους στόχους μας είναι να κινηθούμε προς την επαρχία αλλά και στα 
Βαλκάνια.

Ο Χαράλαιιποα Πέτρου. Αιευθυντικ Marketing rnc «ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.»

Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και θα γίνεται σκληρότερος. Οι Ελληνικές 
αλυσίδες καταστημάτων μπορούν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό με σωστή 
οργάνωση και υποδομή. Είναι γνωστό ότι μετά την είσοδο των ξένων αλυσίδων 
στην Ελληνική αγορά, τα πράγματα έχουν πάρει μια διαφορετική τροπή, οι 
εξελίξεις είναι ραγδαίες και εντείνονται τα φαινόμενα των συγχωνεύσεων, των 
εξαγορών, καθώς επίσης και το κλείσιμο πολλών μικρών καταστημάτων. Παρ' 
όλα αυτά η αλυσίδα μας κατάφερε να σταθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι 
επεκταθήκαμε στην επαρχία, στο κομμάτι από Καβάλα μέχρι Ορεστιάδα. Ήταν 
μια κίνηση στρατηγικής σημασίας και κράτησε μια πολύ καλή ισορροπίας με 
καταστήματα αξιόλογα, που έχουν ανοδική πορεία.

Πέρα όμως από τις επενδύσεις σε νέα καταστήματα, γίνονται επενδύσεις 
στο ανθρώπινο δυναμικό, στο επίπεδο οργάνωσης και στη μηχανοργάνωση. 
Μεγάλο ρόλο στο χώρο αυτό με τις νέες καταναλωτικές τάσεις, κατέχουν οι 
δραστηριότητες μέσα στο κατάστημα οι οποίες δίνουν το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Εμείς έχουμε αρχίσει να εκπαιδεύουμε τον καταναλωτή στις 
καινούριες μεθόδους και στους καινούριους τρόπους προώθησης πωλήσεων. 
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις μέσα σ' αυτό το ανταγωνιστικό πλαίσιο έχοντας 
τις δυνατότητες να προσφέρουμε στον κόσμο χαμηλές τιμές , ευκαιρίες - 
προσφορές, να μπαίνει σ' ένα κατάστημα που του προσφέρει μεγάλη ποικιλία, 
ζεστασιά και φιλικό περιβάλλον.
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S. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε τις προϋποθέσεις ορθής και 
αποτελεσματικής λειτουργίας ενός μελλοντικού καταστήματος 
αυτοεξυπηρέτησης (s/m) λιανεμπορίου προσαρμοσμένο στις επερχόμενες 
κοινωνικές, τεχνολογικές, οικονομικές και πολιτικές αλλαγές .

5.1 ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Οι τεχνολογικές ανατροπές αλλά και οι μεγάλες αλλαγές στις 
καταναλωτικές συνήθειες, μεταβάλλουν σε βάθος το λιανικό εμπόριο. Η άνοδος 
της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα φαινόμενο που χωρίς καμία 
αμφιβολία επηρεάζει τις καταναλωτικές συμπεριφορές και συνήθειες.

Οπως και να έχουν πάντως τα πράγματα, γεγονός είναι ότι ο σημερινός 
καταναλωτής έχει αλλάξει και οι τάσεις του επηρεάζουν σημαντικά τις εξελίξεις 
στο λιανικό εμπόριο. Έτσι, ενώ πλησιάζει ο 21ος αιώνας, ο καταναλωτής στις 
αναπτυγμένες χώρες είναι πιο ενημερωμένος και απαιτητικός και ταυτόχρονα 
χρησιμοποιεί πολύ περισσότερα αγαθά απ’ ότι πριν 25 ή 30 χρόνια. Προσφεύγει 
επίσης σε περισσότερες υπηρεσίες, αναζητά αλλαγές στις διατροφικές του 
συνήθειες και θέλει από ψυχολογικής πλευράς να αισθάνεται διαφορετικός από 
τους άλλους.

Με άλλα λόγια, ο σύγχρονος καταναλωτής έχει αναπτυγμένο το αίσθημα 
της διαφοράς, γεγονός που τον διαφοροποιεί πλήρως από τον καταναλωτή των 
δεκαετιών του 60’ και του 70’ που υπήρξαν και η αποθέωση της μαζικής 
κατανάλωσης.

Πέρα από τις αλλαγές στις καταναλωτικές συμπεριφορές και συνήθειες, 
οι κοινωνίες μας γνωρίζουν και σημαντικές δημογραφικές, ψυχολογικές και 
πολιτιστικές ανακατατάξεις. Όπως προκύπτει από διεθνείς κοινωνικές έρευνες, 
οι σημερινές γυναίκες εργάζονται περισσότερο και νταντεύουν λιγότερο μωρά.
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Ο αριθμός μοναχικών ατόμων μεγαλώνει με εντυπωσιακό ρυθμό και οι σχετικοί 
αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Στο Παρίσι των 10 εκ. κατοίκων, λόγου χάρη, 
πάνω από 2,5 εκ άτομα ζουν μόνα τους. Ο αντίστοιχος αριθμός στην Αθήνα 
υπολογίζεται στις 500.00 και στο Λονδίνο στα 2,3 εκ.

Χάρη στα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής ο μέσος όρος ζωής στις 
αναπτυγμένες χώρες οδεύει για τα 80 χρόνια, με αποτέλεσμα ο αριθμός των 
ατόμων που είναι πάνω από 65 ετών να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν σήμερα 50 εκ. καταναλωτές που είναι 65 χρονών και 
πάνω.
Γι’ αυτό αρκετά είναι τα μεγάλα καταστήματα που έχουν ειδικά τμήματα για τα 
άτομα τρίτης ηλικίας. Πληθαίνουν έτσι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 
απευθύνονται στην τρίτη ηλικία, η οποία όλο και περισσότερο διαφοροποιείται 
από καταναλωτικής πλευράς έναντι το λοιπών ηλικιακών κατηγοριών. Και 
ιδιαίτερα έναντι των νέων.

Οι καταναλωτές τμηματοποιούνται συνεχώς, γεγονός που οδηγεί τους 
ειδικούς του Marketing και του λιανεμπορίου να προχωρούν και αυτοί σε 
σχολαστικές ταξινομήσεις των ανθρώπων σε κατηγορίες. Όλοι μας ανήκουμε 
σε κάποια κατηγορία, στους κόλπους της οποίας ταξινομούνται οι αξίες, οι 
τρόποι και η συμπεριφορά μας. Καταγράφονται έτσι και αναλύονται οι τρόποι 
που τρώμε, που ντυνόμαστε, που αγοράζουμε και που ξοδεύουμε τον χρόνο μας 
'. Αυτά υπογραμμίζει ο Αμερικανός σύμβουλος επιχειρήσεων κ. Μπάρι Μίνκιν, 
που θεωρείται στις Η.Π.Α ένας από τους εγκυρότερους μελλοντολόγους στο 
χώρο των επιχειρήσεων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Αμερικανός ειδικός, υποστηρίζει ότι το 
λιανικό εμπόριο για μια σχετικά μακρά περίοδο θα γνωρίζει σημαντικές 
διαρθρωτικές αλλαγές και θα διέπεται από καθεστώς πιεστικής αβεβαιότητας. 
Τόσο στις Η.Π.Α όσο και στην Ευρώπη, γνωστές λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα 
κλείσουν, από αδυναμία να συλλάβουν τις αλλαγές και να προσαρμοστούν σ’ 
αυτές. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των καταστημάτων θα είναι πολύ σοφιστικέ" 
αναφέρει ο Μπάρι Μίνκιν και προσθέτει ότι τα καταστήματα θα πρέπει να 
έχουν υψηλού επιπέδου ντεκόρ, ανώτερο ποιοτικά design προϊόντων, αρκετά 
δικά τους προϊόντα και ελκυστική ατμόσφαιρα.
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Ειδικά στα τρόφιμα, τα είδη ευρείας κατανάλωσης και τα φαρμακευτικά 
προϊόντα, το 210 αιώνα οι λιανέμποροι θα αντιμετωπίσουν γιγαντιαίες 
ανταγωνιστικές προκλήσεις, τονίζεται σε μια μελέτη της Price Waterhouse LLP 
η οποία φέρει τον τίτλο Ορίζοντες του Management ". Στους περισσότερους 
τομείς λιανικών πωλήσεων, προβλέπει η μελέτη, θα παρατηρηθεί αργή, 
μηδενική ή αρνητική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα η οποιαδήποτε προσπάθεια 
αύξησης των μεριδίων αγοράς μιας εταιρίας κατ’ ανάγκη να γίνεται εις βάρος 
κάποιου ανταγωνιστή.
Αρκετά λοιπόν καταστήματα θα κλείσουν σε Ευρώπη και Αμερική, για να 
μπορέσουν να αποκατασταθούν συνθήκες ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης.

Στα πλαίσια αυτής της νέας υπό διαμόρφωση πραγματικότητας, ο 
βιολογικός κύκλος ζωής του λιανεμπορίου μικραίνει, αλλά παράλληλα οι νέες 
ιδέες φθάνουν πιο γρήγορα στο στάδιο της πλήρους ωριμότητας τους. Από την 
άλλη μεριά, η οικονομική παγκοσμιοποίηση υπαγορεύει στρατηγικές 
συνεργασίες ή εξαγορές επιχειρήσεων, αλλά και επαναπροσδιορισμό των 
σχέσεων προμηθευτών και λιανέμπορων .
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5.2 Το Λιανεμπορικό κατάστημα του 21ου αιώνα

Η σχεδίαση ενός ιδανικού ~ μοντέλου** καταστήματος τροφίμων 
βασίζεται σε τέσσερις παραμέτρους - κλειδιά που δείχνουν πως μπορεί να 
μεταλλαχθεί ο ρόλος του μελλοντικού καταστήματος αφού πρώτα έχουν 
γίνει πέντε βασικές αλλαγές.

Η πρώτη και κύρια αλλαγή θα είναι το κατάστημα να αποκτήσει τη δύναμη 
που έχει μια ισχυρή μάρκα (brand). Δηλαδή το κατάστημα τροφίμων να 
δηλώνει με το όνομα του ευνοϊκά και ελκυστικά στοιχεία, όπως μια μεγάλη 
μάρκα π.χ. MERCEDES ή NTVEA

Η δεύτερη αλλαγή που στηρίζεται στην πρώτη, είναι η διάθεση από το 
κατάστημα αποκλειστικών προϊόντων.

Η τρίτη στοχεύει στην χρησιμοποίηση με τον καλύτερο τρόπο των private 
labels, σαν όπλο ποιοτικής αναβάθμισης του καταστήματος.

Η τέταρτη είναι ο χώρος του καταστήματος να αποκτήσει μια ιδιαίτερη αξία 
για την προσέλκυση και παραμονή της πελατείας.

Και σύμφωνα με την πέμπτη αλλαγή, η φροντίδα για τον πελάτη θα πρέπει να 
αποκτήσει για τη διοίκηση του καταστήματος την ίδια αξία που έχει η πώληση 
των προϊόντων.

Ας τα εξετάσουμε αναλυτικά αρχίζοντας από την σχεδίαση ενός ιδανικού 
μοντέλου καταστήματος τροφίμων . . . που μπορεί να είναι πολύ ιδανικό για 

τα ελληνικά δεδομένα. Πως θα πρέπει να είναι; Σε ποιες αρχές θα στηρίζεται;
Το σχετικό μοντέλο, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, δίνει τα προοδευτικά 
βήματα μέσα από τέσσερις βασικές παραμέτρους-κλειδιά, που δείχνουν πως 
μπορεί να μεταλλαχθεί ο ρόλος καταστήματος τροφίμων. Ο ρόλος ενός 
καταστήματος τροφίμων μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με τη θέση του σε 
κάθε παράμετρο.
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Σημεία κλειδιά για την ερμηνεία αυτού του μοντέλου είναι τα εξής :

> Τα σημεία 1-1-1-1 στο σχετικό πίνακα είναι ο βασικός ρόλος και η 
στοιχειώδης μορφή του σημερινού καταστήματος τροφίμων σε μια 
προηγμένη χώρα της Ευρώπης.

> Οι επικρατούσες συνθήκες από πλευράς ανταγωνισμού και σχέσεων με τους 
πελάτες είναι βέβαιο ότι θα αλλάξουν και θα μετακινηθούν πολύ πιο πέρα 
από αυτά που σήμερα γνωρίζουμε. Το ανώτατο επίπεδο με τα σημεία 4-7-5-6, 
πρέπει να αποτελέσει τον απώτατο και ιδανικό στόχο για όλα τα 
καταστήματα τροφίμων.

> Η πιο βαθιά τομή επέρχεται όταν το κατάστημα κάνει εμφανώς επιλογές για 
να αποκτήσει την εύνοια του πελάτη.

> Το τυπικά χαρακτηριστικό σούπερ μάρκετ του 1996 έχει κατά πάσα 
πιθανότητα ένα ξεκάθαρο προφίλ στα σημεία 2, για όλα τα επίπεδα, ενώ το 
ανταγωνιστικό κατάστημα τροφίμων του 2010 είναι βέβαιο πως θα 
χρειάζεται προφίλ των σημείων 4.

> Η προσέγγιση κάθε καταστήματος τροφίμων θα εξαρτάται από 
διαφορετικούς παράγοντες. Τα σημεία εκκίνησης και ο τελικός στόχος θα 
καθορίζονται από την στρατηγική της επιχείρησης, την κουλτούρα και τις 
συνθήκες της τοπικής αγοράς.

> Όσο ψηλότερα αναβαίνουμε σε κάθε παράμετρο του μοντέλου, τόσο 
μεγαλύτερη απήχηση αλλά και φιλοδοξία κοινωνικού ρόλου πρέπει να 
αποκτήσουν τα στελέχη ανώτερου διευθυντικού επιπέδου.

Το μοντέλο του ιδανικού μελλοντικού καταστήματος βοηθά για την 
ταξινόμηση των διαφόρων ρόλων που πρέπει να παίζει η κάθε επιχείρηση. Ίσιος 
αυτά που περιγράφει το μοντέλο στις ανώτερες θέσεις είναι "ιδεαλιστικα αλλά 
μην ξεχνάμε πως απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ζουν μέσα σε κοινωνίες που 
είναι πολύ ευαίσθητες σε τέτοια θέματα.
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7. Το κατάστημα ακολουθεί
αυστηρές προδιαγραφές
προστασίας και ασφάλειας σε
όλες τις κατηγορίες
προϊόντων.
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Η διαδικασία αυτή μπορεί να αποτελέσει κούρσα ταχύτητας για την 
κατάληψη μιας ιδανικής θέσης. Αφορά στον προσδιορισμό μιας συγκεκριμένης 
θέσης για το κατάστημα την οποία ο ανταγωνισμός είτε δεν είναι ικανός ή δεν 
είναι πρόθυμος να μιμηθεί. Κι αυτό γιατί δεν υπάρχουν αρκετά περιθώρια από 
άποψη πελατείας και επειδή η θέση αυτή έχει καλυφθεί και εδραιωθεί σωστά 
και αποτελεσματικά. Υπάρχουν πολλές κατευθύνσεις που μπορούν να 
ακολουθήσουν για την κατάκτηση της "ταυτότητας" του καταστήματος, μερικές 
από τις οποίες είναι και οι εξής:

5.2.1 Δυνατές “θέσεις" ενός καταστήματος τροφίμων

1. Αυτό το κατάστημα να είναι ο "ομφαλός και η ραχοκοκαλιά" της τοπικής 
κοινότητας και να δείχνει ότι θέλει να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να 
ανταποδώσει το κοινωνικό χρέος του απέναντι στην τοπική κοινωνία. 
Παράδειγμα "η αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων Hemshop στη Σουηδία 
έχει αναπτύξει και εξασφαλίσει με μια κερδοφόρα θέση στην αγορά, 
καταλαμβάνοντας τη "θέση" και δημιουργώντας την εικόνα ενός τόπου 
συνάντησης" και του υποστηρικτή της τοπικής κοινότητας. Έχει σαν στόχο 
να κάνει τους πελάτες να νιώθουν θετικά κάνοντας εκεί τα ψώνια τους και 
έχει καταφέρει ώστε το να είσαι πελάτης της Hemshop να αποτελεί ένα είδος 
κοινωνικής καταξίωσης .

2. Το κατάστημα να παρέχει κοινωνική υποστήριξη και σταθερότητα σε ένα 
χαοτικό κόσμο και να βοηθά τους ανθρώπους να προσαρμοστούν στον 
ρυθμό συνεχούς αλλαγής και πίεσης που δημιουργεί η ζωή του 21ου αιώνα.

3. Να είναι μια επιχείρηση κοινωνικά ενσωματωμένη που προμηθεύει 
οτιδήποτε είναι καθι|μερινά απαραίτητο για την ανθρώπινη ζωή και παρέχει 
ταυτόχρονα ένα συμπληρωματικό δίκτυο έμμεσων και άμεσων υπηρεσιών 
και ευκολιών .

4. Να είναι πρωτοποριακή επιχείρηση που κάνει τη ζωή εύκολη και 
ενδιαφέρουσα", η οποία διακρίνεται και υπερέχει στους νέους τρόπους και 
μεθόδους που εισάγει για την εύκολη εξυπηρέτηση του πελάτη.
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5. Να είναι συνειδητά αφοσιωμένη στην περιβαλλοντική και οικολογική 
προστασία επιχείρηση, που πιστεύει απόλυτα λειτουργεί με βάση τις βαθιά 
οικολογικές αρχές. Παράδειγμα "το σουηδικό Coop αποτελεί μια κερδοφόρα 
πρωτοτυπία υιοθετώντας μια πραγματική και σε βάθος οικολογική 
προσέγγιση. Συνεργάζεται με ένα πανεπιστήμιο για τη δημιουργία ενός 
εκτεταμένου προγράμματος".

6. Να είναι το κατάστημα με την ξεχωριστή προσωπικότητα που γίνεται 
διάσημο για τον διαφορετικά ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί που 
το κάνει ελκυστικό στους πελάτες του και δύσκολο να το μιμηθούν οι 
ανταγωνιστές του.

7. Να είναι το πρωτοποριακό οικουμενικό" κατάστημα που αποτελεί το 
παράθυρο στον κόσμο, φέρνοντας τα καλύτερα προϊόντα απ’ όλο τον 
κόσμο, αλλά και τοπικά-εθνικά, πιθανόν μέσα από την ιδέα ότι το 
κατάστημα τροφίμων μπορεί να αποτελέσει ένα είδος θεματικού πάρκου.

8. Το κατάστημα να είναι φύλακας άγγελος της αλυσίδας διατροφής της 
οικογένειας του πελάτη και να αναλαμβάνει μακροχρόνια ευθύνη για την 
διαφύλαξή της στο σωστό πλαίσιο.

9. Το κατάστημα να είναι προστάτης κοινωνικών εκστρατειών, που 
αναλαμβάνει και διαδραματίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε βασικά 
θέματα που απασχολούν τον πελάτη όπως π.χ. μάχη εναντίον των 
ναρκωτικών, προστασίας των ζώων κ.λ,π.

10. Να είναι κατάστημα που υπεραμύνεται των δικαιωμάτων του πελάτη για 
θέματα ασφαλείας και υγιεινής τροφίμων, τήρησης κανόνων και 
κανονισμών, σωστών τιμών κ.λ,π., ενεργώντας σαν ένας μηχανισμός 
ελέγχου ποιότητας, αλλά ιδιαίτερα παρέχοντας ενημέρωση στον πελάτη.

Ο προσδιορισμός της μοναδικότητας της θέσης" που καταλαμβάνει ένα 
κατάστημα είναι κάτι ανάλογο με τον προσδιορισμό του γενετικού κώδικα - 
όπως το ανθρώπινο DNA - που είναι κοινός για όλα τα στελεχιακά "κύτταρα" 
του λιανεμπορικού οργανισμού και που εμπεριέχει το κύριο χαρακτηριστικό 
γονιδιακό γνώρισμα" του οργανισμού και του τρόπου που λειτουργεί.
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Πρέπει να γίνει κατανοητό από τους λιανέμπορους ότι η έλλειψη ενός 
μοναδικού, αποκλειστικού, εξατομικευμένου κώδικα θα οδηγήσει ολοένα και 
περισσότερο σε κοινά καταστροφικές διαμάχες γύρω από θέματα που είναι 
εύκολα να μιμηθεί και να αντιγράψει ο ανταγωνισμός, όπως για παράδειγμα το 
θέμα των τιμών. Γι’ αυτό χρειάζεται το κατάστημα να αποκτήσει 
μοναδικότητα.

Ένας από τους στόχους του πετυχημένου καταστήματος τροφίμων το 
2010 είναι να δημιουργήσει ένα στοιχείο έλξης, προσφέροντας μια πραγματικά 
μοναδική σειρά και ποικιλία ειδών. Η εταιρία Asda στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει 
ως στόχο το 25% των προσφερομένων ειδών της να μην διατίθενται γενικά από 
τα καταστήματα ανταγωνιστών.

Επίσης η προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες και τους παράγοντες 
εντοπιότητας σημαίνει χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας, κατανόηση της 
τοπικής αγοράς και συστηματοποιημένη μεθόδευση, ώστε να επιτευχθεί 
υψηλότερο ποσοστό τοπικά προσανατολισμένης ποικιλίας ειδών, είτε με 
αποθέματα τοπικών προϊόντων ή προϊόντων που ταιριάζουν στο συγκεκριμένο 
προφίλ που διαμορφώνεται από την τοπική ζήτηση.

Τα καταστήματα Lanys στο Σιάτλ - που ανήκει στην πολιτεία της 
Ουάσιγκτον- κατά την περίοδο που οι φράουλες είναι στην εποχή τους τις 
προωθεί από τους τοπικούς παραγωγούς με την εγγύηση πως τα συγκεκριμένα 
φρούτα μαζεύονται φρέσκα κάθε πρωί και παραδίδονται στο κατάστημα μέχρι 
το μεσημέρι. Το ίδιο επιτυγχάνει και η αλυσίδα Superquinn της Ιρλανδίας, όπου 
τα λαχανικά και τα φρούτα βρίσκονται κάθε πρωί στο καταστήματα, 
αναφέροντας την ώρα συγκομιδής και τον τόπο προέλευσης.

Σχετικά με τις μεγάλες μάρκες , τα περισσότερα καταστήματα θα 
συνεχίσουν να βασίζονται σε συνεργασίες με τις μεγάλες μάρκες. Εντούτοις 
καθώς οι μεγάλες μάρκες πωλούνται από χιλιάδες καταστήματα, οι 
καθορισμένοι κύκλοι προμήθειας και προώθησης προϊόντων αναγκαστικά και 
εξ ορισμού παρέχουν ανταγωνιστική ισότητα ανάμεσα στα διάφορα 
καταστήματα.
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Η έμφαση στις συμφωνίες και συνεργασίες μεταξύ προμηθευτή και 
λιανεμπόρου μέχρι σήμερα δίνεται στα γνωστά οικονομικά στοιχεία/τιμές, 
εκπτώσεις, πληρωμές, κ.λ.π.

Η πρόκληση είναι να καταφέρουν τα καταστήματα να εμπλέξουν τις 
διάφορες μεγάλες μάρκες και τους κατασκευαστές τους σε νέες πρωτοποριακές 
μεθόδους, όπως για παράδειγμα :

- Αποκλειστικά συστήματα merchetasing/προώθησης προϊόντων, τα οποία θα 
εμφανίζουν μεγαλύτερη δυναμικότητα και αλληλεπίδραση και τα οποία θα 
αποτελόσουν από μόνα τους αυτόνομα προωθητικά μέσα, όπως για 
παράδειγμα η εκμετάλλευση αθλητικών γεγονότων, συνδυασμός με 
τηλεοπτικά προγράμματα κ.λ.π.

- Μίνι περίπτερα-καταστήματα μιας συγκεκριμένης μάρκας μέσα στο 
κατάστημα τροφίμων με το δικό τους χαρακτήρα και προσωπικότητα".

- Παραγωγή ειδικών ποικιλιών ή σειρών προϊόντων, που θα διαθέτει ο 
κατασκευαστής αποκλειστικά στα καταστήματα ενός λιανεμπόρου.

- Κοινές συμμετοχές χορηγίες και προγράμματα Marketing ή σχήματα 
"πιστότητας πελατείας", τα οποία βοηθούν στην δημιουργία μιας σταθερής 
και κερδοφόρου πελατείας.

Βέβαια, η μοναδική χρήση των διάφορων μαρκών/brands προχωρεί 
ακόμη περισσότερο. Το πεδίο μάχης ανάμεσα σε μάρκες θα μετατραπεί με τον 
καιρό σε μάχη "αλυσίδας με αλυσίδα", αναμέτρηση μεταξύ συμμαχιών που θα 
καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας προμηθειών. Όπως έγραψε 
πρόσφατα το περιοδικό Marketing Week: " Αντί για Tesco κατά Sainsbury’s 
(γνωστές αγγλικές αλυσίδες) , για παράδειγμα η συμμαχία Tesco με τους 
προμηθευτές της θα μάχεται ενάντια στην αντίστοιχη συμμαχία Sainsbury’s.
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5.2.2 Προσφορά νέων υπηρεσιών από το μελλοντικό κατάστημα

Τα καταστήματα τροφίμων έχουν ήδη προ πολλού επεκταθεί και σε εκτός 
τροφίμων κατηγορίες προϊόντων. Η τάση αυτή δεν δείχνει κανένα σημείο 
υποχώρησης. Είναι η διαφοροποίηση της αγοράς τροφίμων, όπως επίσης ο 
αυξημένος ανταγωνισμός σε ότι αφορά τον τομέα προσέλκυσης μεγαλύτερης 
πελατεία, αλλά και το πλεονέκτημα που προσφέρει η μεγαλύτερη "συχνότητα 
επίσκεψης στο κατάστημα τροφίμων, που επιθυμεί να προσφέρει στον πελάτη 
του περισσότερες ευκαιρίες αγορών ανά επίσκεψη.

Η σωστή διαφοροποίηση και η ανάπτυξη νέων κατηγοριών προϊόντων:

Δίνει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στο κατάστημα τροφίμων να 
δημιουργήσει μια μοναδική σειρά προϊόντων 

=> Επιτρέπει στο κατάστημα τροφίμων να κινηθεί με μεγαλύτερο περιθώριο 
μίγματος προϊόντων, συχνά σε κατακερματισμένες κατηγορίες, χωρίς να 
είναι απαραίτητο να διαθέτει όλα τα είδη μιας γιγαντιαίας κατηγορίας 

=> Παρέχει οφέλη από άποψη Δημοσίων Σχέσεων. Η εταιρία Asda στο 
Ηνωμένο Βασίλειο είχε εξαιρετικά θετική δημοσιότητα πουλώντας με 
έκπτωση ένα καινούργιο μυθιστόρημα του John Le Carre. To 30% των 
πωλήσεων αυτού του βιβλίου στη Βρετανία έγιναν μέσω των καταστημάτων 
Asda.

=> Βελτιώνει τις σχέσεις του καταστήματος τροφίμων με τον πελάτη και 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη του καταναλωτή για διευκόλυνση, ποιότητα 
και ελαχιστοποίηση των επισκέψεων σε διάφορα καταστήματα για τις 
αγορές του.

=> Ενδυναμώνει το ρόλο του καταστήματος τροφίμων ως το καθημερινό "χώρο" 
αγορών και το επίκεντρο της αγοραστικής δραστηριότητας του καταναλωτή. 
Μια άλλα παραλλαγή σ' αυτή την πρόταση η συστέγαση του καταστήματος 
τροφίμων με καθαριστήρια, φωτογραφεία κ.λ.π. όπως γίνεται σε πολλά υπέρ 
μάρκετ.
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Για τον καταναλωτή, μορφή αυτή του μίνι εμπορικού κέντρου μπορεί να 
είναι ευεργετική μέσω : συντονισμένων ωρών λειτουργίας των διαφόρων 
καταστημάτων, ευκολότερης πρόσβασης-χωροταξικής διευθέτησης και 
ευκολίας αγορών. Επίσης αποτελεσματικών και εγγυημένων 
προσφερόμενων υπηρεσιών, κοινές ενέργειες προώθησης και προβολής.

Η τεχνολογία μπορεί και εδώ να εξυπηρετήσει σημαντικά, η χρησιμοποίηση 
οθονών για την εξυπηρέτηση των πελατών μπορεί να διευρύνει εξαιρετικά 
εντυπωσιακά την ποικιλία των προϊόντων του καταστήματος.

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί μέσω οθόνης, 
εξασφαλίζοντας όλη την απαραίτητη υποστήριξη που χρειάζεται και τα είδη 
που θα επιλέξει θα μπορούν να του παραδοθούν είτε απευθείας στο σπίτι του 
είτε να τα παραλάβει μέσω του καταστήματος. Στα τρέχοντα παραδείγματα 
περιλαμβάνονται:

• Το σύστημα των καταστημάτων Coop του Leicester της Βρετανίας, που 
επιτρέπει στον πελάτη να παραγγείλει είδη τα οποία ορισμένα καταστήματα 
δεν έχουν άμεσα διαθέσιμα στο στοκ τους λόγω περιορισμένου χώρου.

• Η εταιρία RS Components έχει στο κατάστημά της 20.000 κωδικούς 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (στους οποίους πολύ σύντομα θα προστεθούν 
άλλοι 80.000) που θα παραγγέλλονται μέσω καταλόγου, ο οποίος θα 
διατίθεται σε ταυτόχρονα σε μορφή εντύπου αλλά και σε δισκέτα CD-ROM.

Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πληροφοριών 
που προέρχονται από τους πελάτες είναι θεμελιώδους σημασίας για όλα όσα 
προαναφέρθηκαν.

Είναι πια βέβαιο ότι μόνο μέσω της πληροφορικής τεχνολογίας μπορεί το 
κατάστημα να προσφέρει την 'προσωπική** εξυπηρέτηση που προσφέρει το 
μαγαζάκι της γειτονιάς συνδυασμένη με την απόδοση και την 
αποτελεσματικότητα του υπερκαταστήματος. "Τα στρατηγικά περιουσιακά 
στοιχεία των καταστημάτων λιανικής πώλησης στο μέλλον, αναφέρει ο Peter
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Dettman, του σουηδικού Οργανισμού ICA, δεν θα είναι πλέον τούβλα και 
κτίσματα ή φορτηγά αυτοκίνητα αλλά η ικανότητα να συλλέγουν, να αναλύουν, 
να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν τα πληροφοριακά δεδομένα μέσω της 
κατάλληλης υποδομής.

Το καίριο σημείο είναι να μπορέσει κανείς να εξισορροπήσει το κόστος 
"διαχείρισης" και αξιοποίησης αυτών των δεδομένων απέναντι στα εμπορικά 
οφέλη, που θα αποδοθούν από την ικανότητα να συλλέγει, να κατανοεί, να 
ερμηνεύει και να εφαρμόζει αποτελεσματικά αυτά τα δεδομένα με σωστό 
επαγγελματικό τρόπο.
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5.2.3 Πρέπει να είμαστε στην σκέψη του πελάτη

Το βασικό ενδιαφέρον του καταναλωτή επικεντρώνεται στην εξεύρεση λύσεων 
για τις ανάγκες και επιθυμίες του. Η εξεύρεση και παροχή λύσεων θα 
αποτελέσει ακόμη σημαντικότερο παράγοντα προσφερόμενης ποιότητας (όπως 
άλλωστε συμβαίνει σε κάθε μορφή βιομηχανοποιημένης δραστηριότητας από 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέχρι ασφάλειες ζωής) με :

• προπαρασκευασμένες λύσεις όπως έτοιμα γεύματα, καλάθια τροφίμων, 
υπηρεσίες catering, σερβιρισμένες πιατέλες για πάρτι, κ.λ.π.

• εξατομικευμένες λύσεις οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις κατά περίπτωση 
συγκεκριμένες και ειδικότερες ανάγκες του πελάτη.

• προτάσεις - λύσεις με τη μορφή, για παράδειγμα προτεινόμενων συνταγών, 
οι οποίες θα διατίθενται είτε μέσω ελεύθερων διαθέσιμων εντύπων ή με 
ειδικά διαφημιζόμενες εκδηλώσεις ή με επιτόπιες επιδείξεις, κ,λ.π.

• συμβουλές γύρω από προϊόντα, συνδυασμούς μενού, συνταγές, οδηγίες για 
το μαγείρεμα, κ.λ.π., οι οποίες θα δίνονται είτε από το ίδιο το προσωπικό 
μέσα στο κατάστημα, ή από 'κέντρο πληροφοριών' και πάλι μέσα στο 
κατάστημα, έντυπα και βιβλία, υπηρεσίες βοήθειας και παροχής 
πληροφοριών μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στα 
πληροφοριακά στοιχεία τα οποία είναι πιθανόν να ενδιαφέρουν τον 
καταναλωτή για ένα συγκεκριμένο προϊόν περιλαμβάνονται : ποιος είναι ο 
παραγωγός / κατασκευαστής του, πως και κάτω από ποιες συνθήκες 
κατασκευάστηκε, πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πληροφοριακά στοιχεία 
που αφορούν διαιτητικά καθώς και θέματα υγείας και αλλεργιών στοιχεία 
τεστ καταναλωτικής ανταπόκρισης και αξιολόγησης, συγκριτικά οικονομικά 
στοιχεία αξίας / τιμής και πληροφορίες για ποικιλίες, παραλλαγές και μεγέθη, 
κ.α.
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Η εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων απαιτεί:

• καλύτερα εκπαιδευμένο προσωπικό πρώτης γραμμής, το οποίο θα 
υποστηρίζεται από ένα καλά οργανωμένο πληροφοριακό σύστημα,

• επιτυχημένο merchandising που θα επιτρέψει στο κατάστημα να προτείνει 
λύσεις για μενού που θα συνδυάζουν προϊόντα διαφόρων κατηγοριών τα 
οποία θα εκτίθενται σε ένα σημείο μέσα στο κατάστημα,

• ισχυρά εδραιωμένη φήμη του καταστήματος μεταξύ των καταναλωτών 
και τη έξωθεν' καλή μαρτυρία ειδικών για την υψηλή ποιότητα των 
προϊόντων.

Εντούτοις, η "προσφορά προκατασκευασμένων λύσεων" δεν είναι απαραίτητα 
και εκ προοιμίου επωφελής. Ορισμένοι καταναλωτές προτιμούν να κάνουν τις 
δικές τους επιλογές και συνδυασμούς και άλλοι αντιδρούν αρνητικά σε κάτι που 
θεωρούν παρεμβατισμό ή και πατρονάρισμα.

5.2.4 Αποτελεσματική επικοινωνία με τον πελάτη

Η καλύτερη επικοινωνία με τον πελάτη έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τις 
καλύτερες σχέσεις καταστήματος-πελάτη. Ο στόχος είναι το κατάστημα να 
μπορεί να παρέχει σε κάθε σίγουρο ή δυνητικό πελάτη όλες τις πληροφορίες τις 
οποίες χρειάζεται ή στις οποίες θα "ανταποκριθεί" ο πελάτης, κόβοντας τα 
προχειρολογήματα και τα ευτελή μηνύματα μιας επικοινωνίας που είναι 
ενοχλητική ή πολυδάπανη. Στις λύσεις που θα μπορούσαν.

Η πρόκληση αυτή, μερικά τουλάχιστον θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί 
με τις παρακάτω λύσεις :

• ευρύτερη χρήση των μέσω ηλεκτρονικής οθόνης παρεχόμενων 
πληροφοριών, είτε μέσα στο κατάστημα, στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού 
είναι πρόσφορο. Ο τρόπος αυτός δίνει στον κάθε καταναλωτή ξεχωριστά τη 
δυνατότητα όπως εκείνος την επιθυμεί και σ’ αυτό που χρειάζεται καθώς και 
την ευκαιρία να διερευνήσει σε βάθος και πλάτος τις εναλλακτικές 
δυνατότητες που του προσφέρονται.
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Οι πληροφορίες που μπορούν να δοθούν με αυτόν τον τρόπο είναι 
απεριόριστες. Το βασικό σημείο - κλειδί είναι η πληροφόρηση να μπορεί να 
γίνεται εύκολα και να εξυπηρετεί πραγματικά τον πελάτη.

• ευρύτερη χρήση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πελάτη μέσω τηλεφώνου,

• χρησιμοποίηση των πληροφοριακών στοιχείων του πελάτη για την 
δημιουργία / φιλτράρισμα των επικοινωνιακών μηνυμάτων που
προορίζονται γΓ αυτόν,

• ευρύτερη χρήση των εσωτερικών", επικοινωνιακών μέσων, π.χ. μέσα τα 
οποία διαθέτει και ελέγχει το κατάστημα, όπως έντυπα και περιοδικά εντός 
καταστήματος ραδιο/τηλεοπτικό κλειστό κύκλωμα, καροτσάκια αγορών 
κ.λ.π. Δύο άλλα είδη εσωτερικών επικοινωνιακών μέσων τα οποία 
υποχρησιμοποιούνται μέχρι τώρα από τα καταστήματα τροφίμων και τα 
οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν είναι:

=> Το "σύστημα εταιρικής ταυτότητας" του καταστήματος το οποίο η εταιρία 
McDonalds, για παράδειγμα έχει την ευφυΐα να αξιοποιεί μια σειρά 
ειδικευμένων επικοινωνιακών "πομπών", ξεκινώντας από τον Ronald 
McDonald, για να δοθεί έμφαση στο ενδιαφέρον και την φροντίδα που 
αφιερώνει η εταιρία στα παιδιά και τους νέους.

=> Την δημιουργία ηγετικών καταστημάτων - "ναυαρχίδων" ή εξαιρετικά 
εμφανών υποκαταστημάτων που παίζουν το ρόλο του "φάρου- κράχτη" και τα 
οποία σχεδιάζονται με σκοπό να λειτουργήσουν περισσότερο διαφημιστικά - 
μέσα από τη στρατηγικά εμφανή" θέση και τις Δημόσιες Σχέσεις τους- με 
περισσότερα δηλαδή έμμεσα παρά άμεσα οικονομικά οφέλη και κέρδη. Κάτι 
παρόμοιο ισχύει για το κατάστημα Levis στην εξαιρετικά κεντρική Regent 
Street στο Λονδίνο.
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ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΣΥΕ - ΚΙ HELLAS)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
(ΕΚΑΤΛΡΧ) % ΣΥΝΤΊΣΟΔΗΜΑΤΌΣ

ΕΛΛΑΔΑ 14.063572 100,0

ΑΤΤΙΚΗ 5367389 39,6

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.493385 10,6

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 2319.950 οο

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ L869355 133

ΔΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 648.462 4,6

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1392.769 10,0

ΚΡΗΤΗ 872363 63



ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΣΤΕ *94)

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΣΕΔΡΧ) ΔΕΚΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ L50L329 100,0

ΑΤΤΙΚΗ L672.730 11L4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.602.953 106,8

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 1367339 91,0

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ L448.451 963

ΔΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ L096.070 73,0

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ L308L263 87,0

ΚΡΗΤΗ 1.623330 108,1



ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
(IRI HELLAS ■%) ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΕΣΥΕ ^Ι)

ΕΛΛΑΔΑ 100,0 100.0

ΑΤΤΙΚΗ 47,6 35,5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10,1 9,9

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ IV 173

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 10,0 133

ΔΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 4,1 63

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 83 11,4

ΚΡΗΤΗ 63 5,7
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ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΨΩΝΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΟΥΠΕΡ MARKET (β„) 
8αοη Ουες ψωνίζουν ουνηθως ναι οπο ίο cowed μορκετ

Vh ΑΟΚΝΑ 2ΓΙ VAK Η * 1 * : 4 AVyATrt f.’EI- MESO ^AT.:·

25 34 35 :i -5 54 TA> ΚΑΤΠΤ

ΟΤΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΝΑ ΜΗΝ 
ΒΡΙΣΚΩ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 38.7 41.4 16.9 44.1 34,9 37,6 39.3 36.3 40.8

ΣΕ ΟΡΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΕΧΒ 
ΠΡΟίνΟΡίΙ,’ΧΑΜ ΤΜΣΙ 26.2 26.4 25.3 26.6 22.8 29.5 11.6 27.7 33.0

ΤΥΧΑΙΝΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 49.2 49.8 44.6 45,8 52.0 49.5 47.0 45i 54.1

ΕΧΕΙ Α1ΓΟΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ,ΜΓΟΤ 
ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΩΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 13.9 19.1 19.6 16.4 6,2 19.3 16.1 8.7

ΟΤΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ 
ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 24.5 23.7 30.9 21.7 33,6 17.6 25,2 30.9 17.5

ΑΜΟ 1.0 8 2.8 • • 3.1 1.4 1.9 •

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕ 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ 
ΣΥΝΗΘΩΣ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ
Λ.·-,··; · ' · “ *

Βαοη: Νοικοκυρές που κανουν οι ίδιες τα 
ψώνια για το σπίτι

ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ

ΜΕ Ι.Χ.

ΑΛΛΟ (ΤΑΞΙ, ? 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ, Κ.ΛΠ) % 3,2
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΝ

R00f} . 'Γ.

► Ot?i 'jLifO i 4 ! tw. 1 - > v :ll< ' .Mi pi:

1 ΟχLd»0V pLJD [pOi>ii Lp )U|J .jT 5C·** Si.L· * c

4>UHi: 80.3 6J 5.9 4.4 0.5 2.1
Φρέσκα φρούτα 4.2 7.6 21.5 64.5 1.6 0.6
Φρέσκα λαχανικα 3.2 _7jT " 22.2 65.3 1.9 ο,ι
Αναψυκτικά χυμους 10.5 10.9 10.6 375 9.4 "" 13.1

Κρέας 0.3 4,5 10.2 ’ 57.Γ ' 17.7 9.5
UlQCIC 3 9.5 56,4 17 10.7

Tup. 0,9 3.4 17 59.7 11.6 5.5
Τυποποιημένα τροψιρα 0.8 10.2 12.7 33.3

Κραοι 0.6 05 2,5 105 95 41.2
Α-ιορουηανιικα καθοριστικό 0.5" 15 1.9 - 24.4 39

Ειίκι περιποίησης και υγιεινής 0,6 2.1 22.5 28.4 45.9
Εταμο φογπα απο οουπερ μφκττ 0,3 ο,3 1 7.7

fElAH ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥ (%) 
ίΒαοηι Νοικοκυρες που ψωνίζουν απο το σούπερ μαρκετ

1 ΣΥΝΟΛΟ AGHNA ΟΓΙ ϋίΚΜ ΗΛΙΚΙΑ • ΑΝΡΤΑΤμ ΜΓΙΗ ΜΙΣΟ ΚΑΤΑ

?5 U 35 44 45 54 TA:h τα:η λΑΤΙΙΤ

fχπτοιηαπο
ΑΡΧΙΚΗ Tim 57.6 S9.7

I
47.4 53.0 56,0 64.1 70.4 55.4 524

ιπττατκο tomom ru
ΤΗΗ ΕΠΟΜίΚΗ ΑΓΟΡΑ 20.5 19.9 23.6 17.6 25.5 18.8 15.4 18.1 264

ΔΟΡΑ (ΠΑ το inm/ru 
TmutnUH ΧΡΗΣΗ) 20.3 20.7 18.2 214 21.8 1 17,4 14.7 I 21.7 22.1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ εΠΙΠΛίΟ* 
ΠΡΟΤΟΛΤΟΙ 35.2 35.0 36.4 40.7 32,1 32.3 35.6 36.6 33.6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΐΠΗΙΑίΟ* 
ΠΡΟΚΜΤΌΣ: ΙΔΜ ΠΡΟΚΜ 274 25.9 33.9 27.7 27.2 26.9 25.7

1
29.2

1
264

προσφορά enautou
ΠΡΟΚΜΤΟΙ: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 
ΠΡΟΚΜ 11.3 12.5 1 Μ 16.2 '' 9.1 1 *■' 11.0 12.8 10.2

ΕΠΙΠΛΕΟΜ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Hi 
ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 38,8 39.9 33.4 42.0 29.3 44.54 - .... 384

!
37.7 39.6

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ IC XAHPOIH
turmim 3.2 3.4 2.2 4 8,5 1.0 1.4 4.1 3.2

ΑΛΛΟ 4 !
i 12 * 4 8 6 - 7



ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

57,6

επ/ΠΛΕΟΝ ηοιοτΗΤ* 38.8
Mf ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 'ΰ^ηύίί^Λ-ΐ:

ΙΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ

Wgy&S 27.3jsisaeessi·

m113

Εκπτατικο ΚΟΥΠΟΝΙ %~r/SU 20 5
ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ Α ΓΟΕ A £££&?

ΔΟΡΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ/ 
ΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ v&te&si·.· 20.3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΚΛΗΡΩΣΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
: 3.2

! ^ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΨΩΝΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΟΥΣ (%) 
?βόϋΤ]ί'Νοιχοκυρζς που ψωνίζουν σπο το σούπερ μ όρκε τ

ΣΥΝ ΑΟΗΝΑ ΟΣΧ ΝΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΜΓΤΑΤΗ MCIM ΜΕΣΟ ΑΑΤΟ

2b 34 3b 44 45 Μ ΤΑΞΗ ΤΑΞΗ ΚΑΤΟΤ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΑ* 
ΚΑΘΑΡΟ 1? 4 18.0 14.3 17.6 12.8 21.5 15.6 19.1 16.7

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1ΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΟ/ΣΥ ΓΕΝΙΚΟ 11.7 9.3 23.9 13.6 9.8 11.4 11.2 12.6 11.1

ΕΧΕΙ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 50.9 51.0 50.3 43.6 53.2 56.5 46,6 51.7 52.6

ΕΚΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 33 7 34.2 31.0 297 38 6 332 39 3 27,0 37.2

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ Σ/Μ 2.3 2.5 9 1.8 3.1 2 0 4.2 1.7

ΕΧΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ >96 20 4 156 23.3 164 187 23.5 187 18.2

ΜΕ ΒΟΛΕΥΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 69 9 707 656 68.7 74.5 66.9 64.8 70.2 72.6

ΕΧΕ1 ΑΝΕΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 14.0 15.0 92 16.2 14.6 10.9 29.6 9.4 9.4

ΕΧΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ‘ΜΑΡΚΕΣ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ 7.7 8 1 5.8 10 7 5.9 6.3 12 0 3.2 9.8

ΚΑΝΕΙ ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 17 6 184 134 17.6 13.6 21.1 12.8 17.1 21.0

ΕΧΕΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ 
ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 12.6 14 3 4.2 174 9.6 10.3 9.2 17.1 100

ΑΛΛΟ 5 4 9 4 1.0 • 9 4



ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ I
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ΔίΤΤΙΡ* 6,3 6.1 6,9 35 6.0 9.1 41 5,7 __7.7___

IP1TH 1.7 1,8 1.5 1.4 4 : 3.4 55 U •

mm 3,5 3.8 2.3 3.1 w 2,4 45 2,4 4.4

imm 4.0 4.8 • 1.4 4J 5.9 8.4 5,3 •

warn 24.9 215 17,1 23.0 235 28,7 18.7_ 26.6 26.9

mm 24.5 211 18.5 25,3 34,1 ! 15.4 "is,4 24,9 27,9

anrarnm 37.9 34.5 54.4 435 31.6 38,2 41.9 38.0 315

ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ 
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Ε INTERNET :
http/www. atlantik. gr 
http/www. direction, gr 
http/www. masoutis. gr 
http/www. isotimia. gr


