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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η µέτρηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχει αποτελέσει αντικείµενο 

πολλών θεωρητικών και εµπειρικών ερευνών τα τελευταία χρόνια.  

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, ο αναγνώστης εισάγεται στις βασικές έννοιες της 

ποιότητας υπηρεσιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά και των διαστάσεων που την 

επηρεάζουν.  Στην συνέχεια, γίνεται µια εκτενής παρουσίαση του κλάδου ζαχαρωδών 

και σοκολατοειδών προϊόντων σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς πραγµατοποιείται µελέτη 

περίπτωσης για µια επιχείρηση του κλάδου αυτού. 

 

Στο εµπειρικό κοµµάτι της διπλωµατικής εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

έρευνας για την εκτίµηση, από καταναλωτές, των ηλεκτρονικά παρεχόµενων 

υπηρεσιών του ιστοχώρου µιας από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες παραγωγής και 

εµπορίου ζαχαρωδών και σοκολατοειδών προϊόντων στον κόσµο, της Mars 

Incorporated. Η ερευνητική µεθοδολογία βασίστηκε στο µοντέλο e-ServQual που 

αναπτύχθηκε από τους Zeithaml, Parasuraman και Malhotra, το οποίο αποσκοπεί στην 

µέτρηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, βασισµένο στις προσδοκίες και 

τις πραγµατικές εµπειρίες των καταναλωτών.  

 

Για την συλλογή των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα µε 

ερωτηµατολόγιο. 
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ABSTRACT 

 

The measurement of quality of electronic services has been the subject of many 

theoretical and empiric researches in the past few year.  

 

In the present thesis, the reader is imported in the basic significances of quality of 

services and electronic services, but also dimensions that influence the quality of e-

services.  There is an extensive presentation of the confectionery industry worldwide, as 

long as we contribute a case study survey for a corporation. 

 

In the empiric part, we present the results of a research for the estimate of the electronic 

provided services of the website of one of the bigger industries of the confectionery 

industry in the world, Mars Incorporated. The inquiring methodology was based in their 

e-ServQual model by Zeithaml, Parasuraman and Malhotra, that aims in the 

measurement of quality of electronic services, which is based on the expectations and 

the actual experiences of the customers. 

 

For the collection of elements we accomplished primary research with questionnaire.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η οικονοµική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών σε συνδυασµό µε την έξαρση 

χρήσης του διαδικτύου οδήγησαν τις επιχειρήσεις, οι οποίες βάσιζαν όλη ή µέρος της 

δραστηριότητάς τους στον παγκόσµιο ιστό, να γίνουν οι νέοι οραµατιστές στον 

επιχειρηµατικό κόσµο. Το διαδίκτυο επηρεάζει άµεσα την επικοινωνία και το 

µάρκετινγκ ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Το νέο αυτό µέσο 

δηµιουργεί τεράστιες δυνατότητες στον τοµέα µάρκετινγκ (Heinen, 1996), ακόµα και 

σταδιακή εξάλειψη του παραδοσιακού µάρκετινγκ (Holbrook and Hulbert, 2002).  

 

Οι νέες στρατηγικές διαδικτυακού µάρκετινγκ προβλέπουν νέους τρόπους εστίασης, 

αυθεντικότητας και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών σε σωστά δοµηµένες και 

οργανωµένες ιστοσελίδες (Aldridge et al., 1997). Επιπρόσθετα, το διαδίκτυο είναι ένα 

παγκόσµιο µέσο το οποίο οδηγεί τις επιχειρήσεις στην προσέγγιση διεθνής εµβέλειας 

καταναλωτών και κατ’ επέκταση και διεθνούς ανταγωνισµού (Wymbs, 2000). 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά την κλάδο των ζαχαρωδών, ένα πολύ µεγάλο και σηµαντικό 

κοµµάτι της βιοµηχανίας τροφίµων σε παγκόσµιο επίπεδο. Τις τελευταίες δεκαετίες 

αρκετές µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου έχουν αναπτυχθεί και εξαπλωθεί. ∆υναµικό 

ρόλο στην ανάπτυξη αυτή έχει το διαδίκτυο, καθώς επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την 

επικοινωνία των επιχειρήσεων µε τους καταναλωτές. 

 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να εξετάσει και να αξιολογήσει εµπειρικά την 

ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών µιας από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες 

ζαχαρωδών στον κόσµο : της Mars Incorporated. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

�1.1.  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µετατρέπονται σε ψηφιακή 

µορφή και παραδίδονται µέσω του διαδικτύου, του πιο γνωστού και γρήγορου 

εργαλείου τεχνολογίας των πληροφοριών. Επιπρόσθετα, το διαδίκτυο προσφέρει µια 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τους πελάτες (Santos 2003) και έτσι 

επιτρέπει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-service) να είναι στο προσκήνιο των 

πληροφοριακών προτεραιοτήτων (Voss 2003).  

 

Σύµφωνα µε τους Rust & Kannan (2003) οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι ένας τύπος 

αλληλεπίδρασης των προµηθευτών, των επιχειρήσεων και των πελατών. Το γεγονός 

αυτό οδήγησε τους ενδιαφερόµενους αλλά και τους ακαδηµαϊκούς να εστιάσουν στην 

κατανόηση και στην αποτελεσµατικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 

1.1.1 Ποιότητα Υπηρεσιών – Service Quality 

 

Η παραδοσιακή ποιότητα υπηρεσιών αναφέρεται στην ποιότητα των αλληλεπιδράσεων 

και εµπειριών των καταναλωτών µε τις επιχειρήσεις (Parasuraman et al. 1988). Η 

ποιότητα των υπηρεσιών ορίζεται ως η διαφορά ανάµεσα στην προσδοκώµενη και την 

πραγµατική ποιότητα που παρέχει στους καταναλωτές της µια επιχείρηση (Zeithaml 

1988).  
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Στην παγκόσµια βιβλιογραφία το πιο γνωστό και ευρέως αποδεκτό µοντέλο µέτρησης 

της ποιότητας των παραδοσιακών υπηρεσιών είναι αυτό των Berry, Parasuraman και 

Zeithaml. (1988).  

 

Το µοντέλο ServQual έχει πέντε γενικές διαστάσεις αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών : 

 

� Εξυπηρέτηση : η εικόνα των φυσικών εγκαταστάσεων, ο εξοπλισµός, το 

προσωπικό και οι τρόποι επικοινωνίας,  

� Αξιοπιστία : η δυνατότητα εκτέλεσης των υποσχόµενων υπηρεσιών µε 

ακρίβεια, 

� Ανταπόκριση : η προθυµία για παροχή βοήθειας και άµεσης 

εξυπηρέτησης στον πελάτη, 

� Ασφάλεια : ασφάλεια της προσωπικής πληροφορίας και των ελάχιστων 

σε απευθείας σύνδεση κινδύνων αγορών µε ευγένεια και αξιοπιστία, 

� Ενσυναίσθηση : η φροντίδα και η εξατοµικευµένη προσοχή που παρέχει 

η επιχείρηση στους πελάτες της. 

 

Στο µοντέλο ServQual, 22 παράγοντες µετρούν την απόδοση των παραπάνω πέντε 

διαστάσεων σε έναν ιστοχώρο. Για κάθε δήλωση καθορίζεται η προσδοκία και η 

εµπειρία του πελάτη µε την επιχείρηση. 

 

Αν και υπάρχει κάποια κριτική σχετικά µε την µακροπρόθεσµη σταθερότητα των 

αποτελεσµάτων του µοντέλου (Lam, S.S.K., Woo, K.S., 1997) και σχετικά µε την 

γενική εφαρµογή των πέντε διαστάσεων(Crosby, L., LeMay, S.A., 1998), 
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χρησιµοποιείται ευρέως από ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατίες για τη µέτρηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών. 

 

Το µοντέλο αµφισβητήθηκε έντονα κυρίως για τους παρακάτω λόγους : (α) Η ιδέα ότι η 

ποιότητα των υπηρεσιών είναι µια σύγκριση ανάµεσα στις προσδοκίες και τις εµπειρίες 

των καταναλωτών έχει µεγάλο εύρος αλλά όχι αποδεδειγµένη εµπειρική αξία, (β) οι 

πέντε διαστάσεις του µοντέλου δεν καλύπτουν εµπειρικά όλα τα επίπεδα µέτρησης της 

ποιότητας των υπηρεσιών, και (γ) οι αξιολογήσεις των καταναλωτών επηρεάζονται 

σηµαντικά από την αντίληψη και πρόθεση του καθενός. Φυσικά θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι το µοντέλο ServQual αφορά υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται µε την 

φυσική παρουσία ανθρώπων. Εποµένως, είναι προφανές ότι οι οµοιότητες και οι 

διαφορές του µοντέλου ServQual και µε το νεότερο µοντέλο e-ServQual µέτρησης 

ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών τίθενται υπό περαιτέρω έρευνα.  

 

1.1.2 Ποιότητα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών –  e-Service Quality 

 

Τα τελευταία χρόνια ο επιχειρησιακός τοµέας έχει αναπτυχθεί σηµαντικά στο 

διαδίκτυο, γεγονός που αύξησε το ερευνητικό ενδιαφέρον για τον τοµέα των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σύµφωνα µε ακαδηµαϊκές έρευνες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί για την ανάπτυξη του e-service είναι εµφανές ότι το κύριο ενδιαφέρον 

αφορά το ηλεκτρονικό λιανεµπόριο, την ποιότητα των αγορών στον ιστοχώρο και την 

ποιότητα των παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ένα µεγάλο µέρος των µελετών 

δείχνει ότι η ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεί ένα συνδυασµό των 

παραδοσιακών παραµέτρων ποιότητας υπηρεσιών και των παραµέτρων ηλεκτρονικών 

διεπαφών. Σύµφωνα µε τον Dabholkar (1996) η ποιότητα του e-service εξαρτάται από 

τον σχεδιασµό του ιστοχώρου και επηρεάζεται από πέντε παραδοσιακές παραµέτρους 
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µέτρησης της ποιότητας : αξιοπιστία, παράδοση, ευκολία στην χρήση, ευχαρίστηση και 

ελέγχου του ιστοχώρου. 

 

Σε ένα όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, το ζήτηµα των 

ποιοτικά ηλεκτρονικών υπηρεσιών γίνεται όλο και περισσότερο σηµαντικό. Οι 

επιχειρήσεις προσφέρουν υψηλής ποιότητας ιστοσελίδες για να ικανοποιήσουν τους 

πελάτες τους (Dale, B.G., 1999). Η ιστοσελίδα µίας επιχείρησης είναι ο σύνδεσµος 

µεταξύ αυτής και των πελατών της. Εποµένως, δεδοµένου του γεγονότος ότι δεν 

υπάρχει άµεση ανθρώπινη επαφή και αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο, ο ιστοχώρος 

επιβάλλεται να αντανακλά τα ποιοτικά στοιχεία και την προσπάθεια ικανοποίησης των 

αναγκών των πελατών. Παρ’όλο που οι επιχειρήσεις προσπαθούν να «µιµηθούν» την 

ανθρώπινη αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο, συνήθως δεν τα καταφέρνουν διότι κάποιες 

πτυχές αυτής της αλληλεπίδρασης δεν µπορούν να αντικατασταθούν µε την τεχνολογία 

, για παράδειγµα : η ευγένεια,  η φιλικότητα, η εξυπηρέτηση, η φροντίδα, η δέσµευση, 

η ευελιξία και η καθαριότητα. (Cox J., Dale, 2001) Η απουσία των παραπάνω πτυχών 

της άµεσης ανθρώπινης αλληλεπίδρασης µπορούν να αντισταθµιστούν µε άλλους 

ποιοτικούς παράγοντες στο διαδίκτυο. 

 

Το κλειδί στην ικανοποίηση των πελατών είναι ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί ένας 

πελάτης να είναι ικανοποιηµένος ή δυσαρεστηµένος από τις υπηρεσίες µίας 

επιχείρησης.  Αυτό εξαρτάται από την ισορροπία µεταξύ των προσδοκιών που έχουν οι 

πελάτες και των εµπειριών που βιώνουν µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 

επιχείρησης. Όταν µία επιχείρηση καταφέρει να υπερβεί τις προσδοκίες των πελατών 

της , τότε οι πελάτες θα είναι ικανοποιηµένοι. (Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., Berry, 

L.L., 1990) 
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Οι πελάτες έχουν συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες και απαιτήσεις, γεγονός που 

υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να βελτιώνουν συνεχώς την παρεχόµενη ποιότητα και κατ’ 

επέκταση και τις εµπειρίες των πελατών µε την επιχείρηση. Πιο συγκεκριµένα, οι 

επιχειρήσεις κρίνεται αναγκαίο να ενδιαφέρονται για παράδειγµα για τον τρόπο µε τον 

οποίο οι πελάτες βιώνουν την ίδια την επιχείρηση ως οργανισµό, ως φυσικά απτά 

προϊόντα, και τέλος ως προσφερόµενες υπηρεσίες.  

 

 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

Τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει εκτενής έρευνα για την παραδοσιακή ποιότητα 

παρεχόµενων υπηρεσιών από τους Parasuraman και Zeithaml (2002), ενώ ελάχιστα 

είναι τα άρθρα τα οποία εστιάζουν στην αξιολόγηση των ηλεκτρονικά παρεχόµενων 

υπηρεσιών και των συνεπειών τους.  

 

Η παραδοσιακή ποιότητα υπηρεσιών (Service Quality) αφορά την ποιότητα όλων των 

µη-διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων και εµπειριών των καταναλωτών µε τις 

επιχειρήσεις. Η βιβλιογραφία των περασµένων χρόνων ορίζει ως ποιότητα υπηρεσιών 

την διαφορά µεταξύ των προσδοκιών των καταναλωτών µε την πραγµατική εµπειρία 

που έχουν από µια επιχείρηση (Grönroos, 1982; Lehtinen, 1982; Lewis and Booms 

1983; Parasuraman, Zeithaml, and Berry 1985; Sasser, Olsen, and Wyckoff 1978).  

 

Οι περισσότερες µελέτες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην επιρροή που έχει το 

ηλεκτρονικό εµπόριο στην καταναλωτική συµπεριφορά και στην αλληλεπίδραση 

µεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας (Mick and Fournier, 1998; Parasuraman and 

Sheridan, 2000; Dabholkar et al., 1996). Έτσι, προέκυψε ανάγκη να µελετηθεί ο 
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παράγοντας τεχνολογία ως ένα µέσο µέτρησης της ποιότητας των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών.  

 

Αρκετοί ακαδηµαϊκοί ερευνητές ανέπτυξαν κλίµακες µέτρησης της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το 2002 ο Loiacono και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν το 

µοντέλο WebQual, το οποίο είναι ένας δείκτης δώδεκα διαστάσεων [(1) ακριβής 

πληροφόρηση, (2) αλληλεπίδραση, (3) εµπιστοσύνη, (4) χρόνος ανταπόκρισης, (5) 

γραφικά, (6) διαισθητικότητα, (7) οπτικοακουστικά µέσα, (8) εφευρετικότητα, (9) 

συναισθηµατικά µέσα, (10) επικοινωνία, (11) επαγγελµατικές διαδικασίες και (12) 

δυνατότητα αντικατάστασης], το οποίο αξιολογεί εκτενώς πολλαπλά χαρακτηριστικά 

ιστοχώρων και δίνει έναυσµα για περαιτέρω έρευνα στην ποιότητα υπηρεσιών του 

ηλεκτρονικού λιανεµπορίου. Το συγκεκριµένο µοντέλο αξιολογεί τον ίδιο τον ιστοχώρο 

και όχι τις υπηρεσίες που αυτός προσφέρει. Πρόκειται για ένα εργαλείο που αφορά στη 

σωστή σχεδίαση των ιστοσελίδων. Παρ’όλο που µερικές διαστάσεις του Webqual 

επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών, το µοντέλο χρήζει περαιτέρω έρευνας. 

 

Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν ανεπιτυχώς να αναπτύξουν µοντέλα τα οποία θα 

συνδυάζουν την αξιολόγηση των ιστοσελίδων και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι 

Yoo και Donthu (2002) ανέπτυξαν το µοντέλο SiteQual µε τέσσερις διαστάσεις 

αξιολόγησης : (i) Ευκολία χρήσης, (ii) Αισθητική, (iii) Ταχύτητα επεξεργασίας και (iv) 

Ασφάλεια. Το µοντέλο εφαρµόστηκε για πρώτη φορά σε φοιτητές µαθηµάτων 

µάρκετινγκ από τους οποίους ζητήθηκε να περιηγηθούν σε τρεις ιστοχώρους 

ηλεκτρονικών συναλλαγών της επιλογής τους και έπειτα να τους αξιολογήσουν. Οι 

Barnes και Vidgen το 2002 ανέπτυξαν µε µια εντελώς διαφορετική µορφή του 

WebQual για την αξιολόγηση ενός ιστοχώρου ηλεκτρονικού εµπορίου, µε έµφαση σε 

πέντε διαστάσεις : (i) Χρησιµότητα, (ii) Σχεδίαση ιστοτόπου, (iii) Πληροφόρηση, (iv) 



ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΜΠΟΥ∆Η 
e-ServQual - Στρατηγικές Μάρκετινγκ - Βιοµηχανία Ζαχαρωδών 

18

Εµπιστοσύνη και (v) Ενσυναίσθηση. Το µοντέλο αφορά µία εκτίµηση για την ποιότητα 

συναλλαγών στο διαδίκτυο, µε τρόπο ώστε ο συµµετέχων αξιολογεί τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές χωρίς να χρειάζεται να διαπράξει κάποια συναλλαγή. Οι Wolfinbarger και 

Gilly το 2003 ανέπτυξαν το µοντέλο e-TailQ µε επίσης τέσσερις διαστάσεις 

αξιολόγησης : (i) Σχεδιασµός ιστοχώρου, (ii) Αξιοπιστία, (iii) Ασφάλεια και (iv) 

Εξυπηρέτηση πελατών. Ο στόχος ήταν να µετρηθεί η αντίληψη των καταναλωτών για 

την ποιότητα του ηλεκτρονικού εµπορίου και επετεύχθη επιτυχώς.  

 

1.2.1 Το Μοντέλο Ποιότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  e-ServQual 

 

Παρ’όλο που οι παραπάνω µελέτες δίνουν βαθιά γνώση όσον αφορά τα κατάλληλα 

κριτήρια αξιολόγησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προκύπτουν σηµαντικά 

ερωτήµατα. Έτσι λοιπόν, στηριζόµενοι στο ήδη υπάρχον ερευνητικό υλικό, το 2002 οι 

Zeithaml, Parasuraman και Malhotra κατέληξαν στις πέντε διαστάσεις µέτρησης 

ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξελίσσοντας το µοντέλο ServQual στο 

µοντέλο e-ServQual. Το νέο αυτό µοντέλο έχει πέντε διαστάσεις : 

 

I. ∆ιαθεσιµότητα πληροφοριών και Περιεχόµενο 

II.  Ευκολία χρήσης και Χρηστικότητα 

III.  Ιδιωτικότητα / Ασφάλεια 

IV.  Γραφικά 

V. Αξιοπιστία / Ικανοποίηση 

 

H ∆ιαθεσιµότητα πληροφοριών και Περιεχόµενo είναι σηµαντικά, διότι όταν ο χρήστης 

µπορεί να βρει και να ελέγξει το περιεχόµενο και την διάρκεια των παρεχόµενων 
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πληροφοριών, τότε βελτιώνεται και η ικανότητά του να θυµάται και να χρησιµοποιεί 

πληροφορίες (Ariely 2000). 

 

Η Ευκολία χρήσης και Χρηστικότητα σχετίζεται µε τον τρόµο πολλών καταναλωτών για 

τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές και την πολυπλοκότητα αυτών. 

 

Η Ιδιωτικότητα – προστασία προσωπικών πληροφοριών / Ασφάλεια – προστασία των 

χρηστών από τον κίνδυνο εξαπάτησης και οικονοµικής απώλειας, έχει αποδειχθεί 

εµπειρικά ότι επιδρούν σηµαντικά στην συµπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στις 

ηλεκτρονικές οικονοµικές συναλλαγές (Montoya – Weiss et al., 2003).  

 

Τα Γραφικά – χρώµα, δοµή, αριθµός φωτογραφιών και animation, επηρεάζουν την 

αντίληψη των καταναλωτών για την χρήση και αγορά από έναν ιστοχώρο (Hoffman και 

Norak, 1996; Hoque και Lohse, 1999; Schlosser και Kanfer,1999). 

 

Τέλος, η Αξιοπιστία / Ικανοποίηση έχει αποδειχθεί εµπειρικά ότι είναι ο ισχυρότερος 

παράγοντας πρόβλεψης µέτρησης της ποιότητας αρχικά, και πρόθεσης για επαναγορά 

στη συνέχεια (Palmer, Bailey και Faraj, 1999; Wolfinbarger και Gilly, 2003). 

 

Την ίδια χρονιά (2002) ο ερευνητής Gefen διατύπωσε ότι οι πέντε διαστάσεις του 

ServQual περιορίζονται σε τρεις στο e-ServQual : (α) Υλικός εξοπλισµός, (β) 

συνδυασµός των διαστάσεων ανταπόκριση, αξιοπιστία και ασφάλεια, και (γ) 

ενσυναίσθηση. Στη συγκεκριµένη έρευνα βρέθηκε ότι ο παράγοντας υλικός εξοπλισµός 

είναι ο σηµαντικότερος για την αύξηση της πίστης των πελατών και ο συνδυασµός των 

τριών διαστάσεων είναι ο κρισιµότερος για την αύξηση της εµπιστοσύνης των πελατών 

προς την επιχείρηση. Φυσικά, το µοντέλο έχει µετατροπές ώστε να προσαρµόζεται για 
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την αξιολόγηση ηλεκτρονικού περιεχοµένου και εποµένως η έρευνα δεν µπορούσε να 

αξιολογηθεί συγκριτικά. 

 

Είναι εµφανές το γεγονός ότι υπάρχει η διαφορετικότητα των µεταβλητών µέτρησης 

της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πιο πρόσφατες έρευνες, από τους Madu & 

Madu (2002) ανέπτυξαν µία κλίµακα δεκαπέντε διαστάσεων, η οποία βασίζεται στην 

καλύτερη κατανόηση των πελατών και στην ικανοποίηση των αναγκών και των 

προσδοκιών τους. Ο Santos (2003) ανέπτυξε µια κλίµακα πέντε διαστάσεων κατά την 

οποία υποστηρίζει ότι εξίσου σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι παραδοσιακοί αλλά και οι 

νέοι παράγοντες. Το 2004 ο Field ανέπτυξε ένα πρότυπο αξιολογώντας και 

βελτιώνοντας την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προσδιορίζοντας τα 

ηλεκτρονικά συστήµατα.  

 

Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι ο Yang το 2002 µέσα από την µελέτη του 

προσδιόρισε την διαφοροποίηση των διαστάσεων ποιότητας µεταξύ των καταναλωτών 

που αγοράζουν και αυτών που δεν αγοράζουν από το διαδίκτυο. Το 2004 οι Yang & 

Fang ασχολήθηκαν περισσότερο µε την διαφοροποίηση των διαστάσεων όσον αφορά 

την ικανοποίηση και την δυσαρέσκεια των καταναλωτών από την ποιότητα του e-

service, και πρότειναν µία κλίµακα τεσσάρων παραµέτρων : (i) ανταπόκριση, (ii) 

αξιοπιστία, (iii) ευκολία στην χρήση και (iv) επάρκεια.  

 

Στην συνέχεια, το 2005 οι Zeithaml, Parasuraman και Malhotra, µετά από πολλές 

έρευνες και παραλλαγές στις διαστάσεις και τους παράγοντες µέτρησης των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εξέλιξαν το µοντέλο e-ServQual και ανέπτυξαν µια κλίµακα 

22 παραγόντων µέτρησης ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει ένας ιστοχώρος, µε 

τέσσερις διαστάσεις : 
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I. Αποτελεσµατικότητα 

II.  Αξιοπιστία / Ικανοποίηση 

III.  ∆ιαθεσιµότητα συστήµατος 

IV.  Ιδιωτικότητα / Ασφάλεια 

 

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ευκολία και ταχύτητα στην πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας. 

«Η αποτελεσµατικότητα και η ικανοποίηση είναι ο πυρήνας των παραγόντων µέτρησης 

της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών» (Zeithaml et al., 2009) και αφορούν την 

αξιοπιστία και την υπευθυνότητα στην κλίµακα του µοντέλου ServQual. 

 

II. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ / ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Η διαθεσιµότητα και παράδοση των παραγγελιών στον προβλεπόµενο χρόνο. 

 

III. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Τεχνική λειτουργικότητα του συστήµατος. 

Η έκταση στην οποία ο τεχνικός εξοπλισµός και η συχνότητα σύνδεσης των χρηστών 

επηρεάζονται από την ταχύτητα πρόσβασης και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιεί ο 

χρήστης.  

 

IV. Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο βαθµός πιστοποίησης της ασφάλειας του συστήµατος και της προστασίας των 

προσωπικών δεδοµένων των χρηστών. 
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Αξίζει να σηµειωθεί, για λόγους βιβλιογραφίας, ότι οι Zeithaml, Parasuraman και 

Malhotra ολοκλήρωσαν το µοντέλο e-ServQual αναπτύσσοντας µία κλίµακα µέτρησης 

επανάκτησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε τρεις διαστάσεις – e-RecSQual. 

Ειικότερα, διαµόρφωσαν ένα µοντέλο βάση έντεκα παραγόντων, το οποίο µετράει την 

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ένας ιστοχώρος αφού ο χρήστης τον 

χρησιµοποιήσει τουλάχιστον µία φορά, κάνει κάποια συναλλαγή ή αγορά – after sales 

e-service. Οι τρεις διαστάσεις που προαναφέρθηκαν είναι :  

 

V. Ανταπόκριση 

VI.  Ανταπόδοση / Επανόρθωση 

VII.  Επικοινωνία 

 

V. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση προβληµάτων και επιστροφών προϊόντων µέσω του 

ιστοχώρου. 

 

VI. ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΣΗ / ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ. 

Ο βαθµός όπου ο ιστοχώρος ικανοποιεί και διορθώνει τα προβλήµατα των χρηστών. 

 

VII. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η διαθεσιµότητα βοήθειας µέσω τηλεφώνου ή µέσω αντιπροσώπων στον ιστοχώρο. 

 

Το παραπάνω µοντέλο εξετάστηκε εµπειρικά και αποδείχθηκε κατάλληλο από τον 

Parasuraman και τους συνεργάτες του σε δύο πολύ γνωστές ιστοσελίδες παγκοσµίως : 

walmart.com και amazon.com, οι οποίες διακρίνονται για την ποιότητα των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν στους καταναλωτές τους.   
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Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο e-ServQual και όχι το e-RecSQual, 

διότι αντικειµενικός στόχος της εργασίας είναι η µέτρηση των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών του ιστοχώρου της Mars Incorporated, ο οποίος έχει στόχο το επικοινωνιακό 

µάρκετινγκ, δηλαδή την διαδικτυακή επικοινωνία της επιχείρησης µε τους 

καταναλωτές. 

 

Ο Kim το 2006 επέκτεινε την παραπάνω µελέτη  και αύξησε τις διαστάσεις σε εννέα 

έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην πλειοψηφία των ιστοχώρων του 

λιανεµπορίου. Τέλος, οι Sohn & Tadisina (2008) υπέβαλαν ένα µοντέλο αξιολόγησης 

σε µια κλίµακα των έξι παραγόντων, το οποίο βασιζότανε στην εµπειρική µελέτη τους 

σε ηλεκτρονικά οικονοµικά ινστιτούτα. 

 

Είναι, λοιπόν, αντικείµενο συζήτησης οι διαστάσεις αξιολόγησης της ποιότητας των 

υπηρεσιών του διαδικτύου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την παρεχόµενη ποιότητα 

ποικίλουν. Για παράδειγµα το 2007 ο Cristobal και οι συνεργάτες του πρότειναν ότι η 

ποιότητα ενός ιστοχώρου σχετίζεται µε την πιστότητα του πελάτη σε αυτόν και 

ανέπτυξαν µια κλίµακα τεσσάρων παραµέτρων που βασίζεται σε αυτό. 

 

Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

σηµαντικότερες έρευνες που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες όσον αφορά την 

ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ιστοχώρων. 

 

Πίνακας 1. Έρευνες για την ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ιστοχώρων 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ / ΕΤΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 Η ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε on-line 
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Jarvenpaa & Tactinsky /  

1999 

βιβλιοθήκες και ταξιδιωτικά γραφεία στην Αυστραλία, την 

Φινλανδία και το Ισραήλ µετριέται βάση του αριθµού των 

πραγµατικών χρηστών των ιστοχώρων και της φήµης 

αυτών. 

 

 

Lohse & Spiller / 1999 

Μια έρευνα για την ποιότητα της σχεδίασης των 

ιστοχώρων ηλεκτρονικού εµπορίου εξαρτάται από τα 

σχόλια των χρηστών, την κατηγοριοποίηση της δοµής του 

ιστοχώρου, των προσφορών που υπάρχουν διαθέσιµες και 

των links. 

 

Swaminathan et al. 

/1999 

Μια µελέτη για την αξιοπιστία και την ευκολία χρήσης 

των ιστοχώρων ηλεκτρονικού εµπορίου, της 

ανταγωνιστικότητας των τιµών και της πρόσβασης σε 

πληροφορίες. 

 

Chaffey & Williams 

Edgar / 2000 

Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της ποιότητας 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών προήλθαν από την εφαρµογή του 

µοντέλου ServQual σε ιστοχώρους και e-mails. Παρόλα 

αυτά το ServQual παρέχει µια σωστή και αναλυτική 

µέτρηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 

Liu & Arnett / 2000 

Ένα µοντέλο µέτρησης των ιστοχώρων µε τέσσερις 

διαστάσεις : (1) πληροφόρηση και ποιότητα εξυπηρέτησης, 

(2) χρήση συστήµατος, (3) παιχνιδιάρικη διάθεση, (4) 

ποιότητα γραφικών 

 

 

 

Zeithaml et al. / 2000 

e-ServQual � Ένα µοντέλο µέτρησης της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών  µε έντεκα διαστάσεις : (1) 

πρόσβαση, (2) εύκολη πλοήγηση, (3) αποτελεσµατικότητα, 

(4) ευελιξία, (5) αξιοπιστία, (6) κατανοητές διαδικασίες, 
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(7) ασφάλεια / ιδιωτικότητα, (8) ανταπόκριση, (9) 

εµπιστοσύνη, (10) αισθητική, (11) γνωστοποίηση 

τιµοκαταλόγου. Στο µοντέλο αυτό παρατηρήθηκαν 4 κενά 

ανάµεσα στις προσδοκίες των χρηστών για έναν ιστοχώρο 

και στην πραγµατική χρήση αυτού : πληροφόρηση, 

γραφικά, επικοινωνία και ικανοποίηση. 

 

Cox & Dale / 2000 

Ένα µοντέλο µέτρησης της παρεχόµενης ποιότητας στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο µε έξι διαστάσεις : (1) πρόσβαση, (2) 

επικοινωνία, (3) φερεγγυότητα, (4) κατανόηση, (5) 

εµφάνιση, (6) διαθεσιµότητα. 

 

 

 

Loiacono et al. / 2001 

WebQual � Μια κλίµακα αξιολόγησης ποιότητας 

ιστοχώρων µε 12 διαστάσεις : (1) ακριβής πληροφόρηση, 

(2) αλληλεπίδραση, (3) εµπιστοσύνη, (4) χρόνος 

ανταπόκρισης, (5) γραφικά, (6) διαισθητικότητα, (7) 

οπτικοακουστικά µέσα, (8) εφευρετικότητα, (9) 

συναισθηµατικά µέσα, (10) επικοινωνία, (11) 

επαγγελµατικές διαδικασίες και (12) δυνατότητα 

αντικατάστασης. 

 

 

 

Jun & Cai / 2001 

Η ποιότητα ηλεκτρονικά τραπεζικών συναλλαγών 

αξιολογείται µε τις παρακάτω διαστάσεις : (1) αξιοπιστία, 

(2) ανταπόκριση, (3) επάρκεια, (4) ευγένεια, (5) 

φερεγγυότητα, (6) πρόσβαση, (7) επικοινωνία, (8) 

κατανόηση του πελάτη, (9) συνεργασία, (10) συνεχής 

βελτίωση. 

 

Zhang & Vn Dran / 

Μια έρευνα για το κανάλι CNN και τις υπηρεσίες του 

ιστοχώρου του έδειξε ότι η ποιότητα εξαρτάται από : (1) 
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2001 περιεχόµενο πληροφοριών, (2) ευχαρίστηση, (3) 

ιδιωτικότητα, (4) εξουσιοδότηση χρήστη, (5) εµφάνιση, (6) 

τεχνική υποστήριξη, (7) πλοήγηση, (8) οργάνωση 

πληροφοριών, (9) φερεγγυότητα, (10) µεταδοτικότητα. 

 

Aladwani & Palvia / 

2002 

Ένα µοντέλο µέτρησης της σχεδίασης των ιστοχώρων µε 

τέσσερις διαστάσεις : (1) συγκεκριµένο περιεχόµενο, (2) 

ποιότητα περιεχοµένου, (3) τεχνική επάρκεια, (4) 

εµφάνιση. 

 

Yoo & Donthu / 2002 

SiteQual � Μια κλίµακα αξιολόγησης ιστοχώρων µε 

τέσσερις διαστάσεις  : (1) Ευκολία χρήσης, (2) Αισθητική, 

(3) Ταχύτητα επεξεργασίας και (4) Ασφάλεια 

 

Barnes & Vidgen / 2002 

Νέα µορφή του WebQual  µε πέντε διαστάσεις � (1) 

Χρησιµότητα, (2) Σχεδίαση ιστοτόπου, (3) Πληροφόρηση, 

(4) Εµπιστοσύνη και (5) Ενσυναίσθηση 

 

 

Gefen / 2002 

Περιόρισε τις πέντε διαστάσεις του ServQual 

περιορίζονται σε τρεις στο e-ServQual : (1) Υλικός 

εξοπλισµός, (2) συνδυασµός των διαστάσεων 

ανταπόκριση, αξιοπιστία και ασφάλεια, και (3) 

ενσυναίσθηση 

 

 

 

 

Madu & Madu / 2002 

Μία κλίµακα δεκαπέντε διαστάσεων, η οποία βασίζεται 

στην καλύτερη κατανόηση των πελατών και στην 

ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών τους : (1) 

απόδοση, (2) χαρακτηριστικά, (3) δοµή, (4) αισθητική, (5) 

αξιοπιστία, (6) δυνατότητα αποθήκευσης, (7) 

εξυπηρέτηση, (8) προστασία και ακεραιότητα συστήµατος, 

(9) εµπιστοσύνη, (10) ανταπόκριση, (11) διαφοροποίηση 
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προϊόντων / υπηρεσιών, (12) πολιτική ηλεκτρονικού 

εµπορίου, (13) φήµη, (14) ασφάλεια, (15) ενσυναίσθηση. 

 

 

Zeithaml et al. / 2002 

Μια κλίµακα πέντε διαστάσεων που αναγνωρίζει την 

ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών : (1) 

διαθεσιµότητα πληροφοριών και περιεχόµενο, (2) ευκολία 

χρήσης και χρηστικότητα, (3) ιδιωτικότητα / ασφάλεια, (4) 

γραφικά, (5) αξιοπιστία / ικανοποίηση. 

 

 

 

 

Yang / 2002 

∆ιαφοροποίηση των διαστάσεων ποιότητας υπηρεσιών 

µεταξύ των καταναλωτών που αγοράζουν και αυτών που 

δεν αγοράζουν από το διαδίκτυο. Οι διαστάσεις για τους 

καταναλωτές που αγοράζουν από το διαδίκτυο είναι : (1) 

αξιοπιστία, (2) πρόσβαση, (3) ευκολία χρήσης, (4) 

ασφάλεια, (5) φερεγγυότητα. Οι διαστάσεις για τους 

καταναλωτές που δεν αγοράζουν από το διαδίκτυο είναι : 

(1) ασφάλεια, (2) ανταπόκριση, (3) ευκολία χρήσης, (4) 

αξιοπιστία, (5) διαθεσιµότητα, (6) εξατοµίκευση, (7) 

πρόσβαση. 

 

 

 

Wolfinbarger & Gilly / 

2003 

e-TailQ � Ένα µοντέλο αξιολόγησης ποιότητας 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε τέσσερις διαστάσεις 

αξιολόγησης : (1) Σχεδιασµός ιστοχώρου, (2) Αξιοπιστία, 

(3) Ασφάλεια και (4) Εξυπηρέτηση πελατών. Στόχος : 

µέτρηση της αντίληψης των καταναλωτών για την 

ποιότητα του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

 

Santos / 2003 

Μια κλίµακα πέντε διαστάσεων αξιολόγησης της 

ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών : (1) ευκολία στην 
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χρήση, (2) εµφάνιση, (3) συνδεσιµότητα, (4) δοµή και 

διαρρύθµιση, (5) περιεχόµενο. 

 

Field / 2004 

Ανέπτυξε ένα πρότυπο αξιολόγησης ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών προσδιορίζοντας τα ηλεκτρονικά 

συστήµατα.  

 

Yang & Fang / 2004 

Μία κλίµακα τεσσάρων διαστάσεων αξιολόγησης 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών : (1) ανταπόκριση, (2) 

αξιοπιστία, (4) ευκολία στην χρήση και (4) επάρκεια 

 

Sigala / 2004 

ASP-Qual � Ένα µοντέλο αξιολόγησης της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, το οποίο πρότειναν ειδικοί 

πάροχοι εφαρµογών ιστοχώρων, µε έντεκα διαστάσεις. 

 

 

Bauer et al. / 2005 

Ένα µοντέλο µέτρησης της ποιότητας των ηλεκτρονικά 

τραπεζικών συναλλαγών µε έξι διαστάσεις : (1) ασφάλεια / 

εµπιστοσύνη, (2) βασική εξυπηρέτηση, (3) κάθετη 

παράλληλη εξυπηρέτηση, (4) προστιθέµενη αξία, (5) 

υποστήριξη συναλλαγών, (6) ανταπόκριση σε πιθανά 

προβλήµατα.  

 

 

Lee & lin / 2005 

Μια τροποποίηση του ServQual διαµόρφωσε ένα µοντέλο 

µε τέσσερις διαστάσεις αξιολόγησης της ποιότητας των 

υπηρεσιών σε ηλεκτρονικά καταστήµατα : (1) σχεδίαση 

ιστοχώρου, (2) αξιοπιστία, (3) ανταπόκριση, (4) 

εµπιστοσύνη. 

 

 

 

Zeithaml , Parasuraman 

e-ServQual � Μια κλίµακα µέτρησης της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε τέσσερις διαστάσεις : (1) 

αποτελεσµατικότητα, (2) αξιοπιστία / ικανοποίηση, (3) 

διαθεσιµότητα συστήµατος, (4) ιδιωτικότητα / ασφάλεια. 
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& Malhotra / 2005 e-RecSQual � Μια κλίµακα µέτρησης αξιολόγησης της 

ποιότητας των υπηρεσιών µετά από µία αγορά (after sales 

e-service) µε τρεις διαστάσεις : (1) ανταπόκριση, 

(2)ανταπόδοση / επανόρθωση, (3) επικοινωνία. 

 

Bauer et al. / 2006 

eTransQual � Ένα µοντέλο µέτρησης των διαδικασιών 

ηλεκτρονικών συναλλαγών µε πέντε διαστάσεις : (1) 

σχεδιασµός / λειτουργικότητα, (2) ευχαρίστηση, (3) 

διαδικασία, (4) αξιοπιστία, (5) ανταπόκριση. 

 

 

 

Collier & Bienstock / 

2006 

Ένα µοντέλο µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών του 

ηλεκτρονικού εµπορίου µε τρεις διαστάσεις : (1) ποιότητα 

διαδικασιών – λειτουργικότητα, ακρίβεια πληροφοριών, 

γραφικά και ασφάλεια, (2) ποιότητα αποτελέσµατος – 

ακρίβεια παραγγελιών, προϋποθέσεις παραγγελιών, 

χρονικός προσδιορισµός, (3) ποιότητα after sales e-service 

– διαδραστικότητα, διαδικαστικότητα, 

αποτελεσµατικότητα. 

 

 

 

 

Kim / 2006 

Μια κλίµακα µέτρησης της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ιστοχώρους λιανεµπορίου, η 

οποία βασιζόµενη στα µοντέλα e-ServQual και e-

RecSQual, µε εννέα διαστάσεις : (1) αποτελεσµατικότητα, 

(2) ικανοποίηση, (3) διαθεσιµότητα συστήµατος, (4) 

ιδιωτικότητα / ασφάλεια, (5) ανταπόκριση, (6) 

επικοινωνία, (7) εξατοµίκευση, (8) πληροφόρηση, (9) 

γραφικά. 

 

Crisotbal / 2007 

Μια κλίµακα µέτρησης της ποιότητας ενός ιστοχώρου σε 

σχέση µε την πιστότητα του πελάτη σε αυτόν, µε τέσσερις 
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διαστάσεις : (1) σχεδίαση ιστοχώρου, (2) εξυπηρέτηση 

πελατών, (3) ασφάλεια, (4) διαχείριση παραγγελιών. 

 

Nusair & Kandambully / 

2008 

Η ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τουριστικό 

τοµέα και τα ταξίδια µετριέται µε έξι διαστάσεις : (1) 

καθοδήγηση, (2) παιχνιδιάρικη διάθεση, (3) ποιότητα 

πληροφοριών, (4) εµπιστοσύνη, (5) εξατοµίκευση, (6) 

ανταπόκριση. 

 

Shachaf et al. / 2008 

Η ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ακαδηµαϊκές και 

δηµόσιες βιβλιοθήκες µετριέται µε τρεις διαστάσεις : (1) 

έγκαιρες απαντήσεις, (2) αξιοπιστία, (3) ευγένεια. 

 

 

1.3 ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΩΣ  ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Στις µέρες µας το διαδίκτυο είναι η καίρια πρόκληση των µάρκετινγκ µάνατζερ για µία 

αποτελεσµατική και επιτυχηµένη επιχειρησιακή στρατηγική µάρκετινγκ αλλά και την 

δηµιουργία µιας ισχυρής εµπορικής επωνυµίας (brand name).  Σύµφωνα µε τον Smith 

(1999) τον σηµαντικότερο ρόλο στην ηλεκτρονική αγορά έχουν η δυναµική του 

εµπορικού ονόµατος στο διαδίκτυο και η εµπιστοσύνη σε αυτό και την επιχείρηση. 

Εποµένως, είναι ζωτικής σηµασίας για τις επιχειρήσεις να εδραιωθούν στο διαδίκτυο 

ώστε να διαφοροποιηθούν και να κατοχυρωθούν στον κυβερνοχώρο.  

 

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι το διαδίκτυο είναι το καλύτερο 

και αµεσότερο εργαλείο µάρκετινγκ. Επίσης, το ηλεκτρονικό εµπόριο κατά τον Noel 

(1998) δεν είναι µόνο η αγορά και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Για να επιτύχει 
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µία επιχείρηση στο διαδίκτυο χρειάζεται να προσαρµόσει την στρατηγική της µε τα 

χαρακτηριστικά του κυβερνοχώρου.  

 

Πολλοί ερευνητές αµφισβητούν την αποτελεσµατική χρήση του διαδικτύου για 

επαγγελµατικούς σκοπούς (Ahlert et al, 2000, Frost & Strauss, 1998). Εµπειρικές 

έρευνες έδειξαν ότι δεν είναι ξεκάθαρα τα πλεονεκτήµατα του διαδικτύου ως µέσο 

διανοµής. Για το λόγο αυτό πολλές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις απέτυχαν. Από την άλλη 

πλευρά, την ίδια περίοδο πολλές µεγάλες επιχειρήσεις ανακάλυψαν ότι το διαδίκτυο θα 

µπορούσε να εξελιχθεί σε ένα πρόσθετο κανάλι επικοινωνίας και διανοµής µε τους 

καταναλωτές τους. 

Με την έξαρση του διαδικτύου οι επιχειρήσεις οι οποίες βάσιζαν όλη ή µέρος της 

δραστηριότητάς τους στον παγκόσµιο ιστό έγιναν οι νέοι οραµατιστές στον 

επιχειρηµατικό κόσµο. Η ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών και η όλο και 

αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου επηρεάζει άµεσα την επικοινωνία και το µάρκετινγκ 

ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Το νέο αυτό µέσο δηµιουργεί 

τεράστιες δυνατότητες στον τοµέα µάρκετινγκ (Heinen, 1996), ακόµα και σταδιακή 

εξάλειψη του παραδοσιακού µάρκετινγκ (Holbrook και Hulbert, 2002).  

 

Οι νέες στρατηγικές διαδικτυακού και επικοινωνιακού µάρκετινγκ προβλέπουν νέους 

τρόπους εστίασης, αυθεντικότητας και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών σε 

σωστά δοµηµένες και οργανωµένες ιστοσελίδες (Aldridge et al., 1997). Επιπρόσθετα, 

το διαδίκτυο είναι ένα παγκόσµιο µέσο το οποίο οδηγεί τις επιχειρήσεις στην 

προσέγγιση διεθνής εµβέλειας καταναλωτών και κατ’ επέκταση και διεθνούς 

ανταγωνισµού (Wymbs, 2000).  
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Για να δηµιουργήσουν οι επιχειρήσεις σχέσεις µε τους καταναλωτές τους µέσω του 

διαδικτύου πρέπει να εστιάσουν στην ηλεκτρονική τους παρουσία και στο χαµηλό 

κόστος αυτής σε συνδυασµό µε την παροχή ποιοτικά ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

(Zeithaml, 2002).  

 

Η επιρροή ενός ιστοχώρου µεταφράζεται ως η µετάδοση της γενικότερης 

επιχειρησιακής στρατηγικής της εκάστοτε επιχείρησης. Σύµφωνα µε τους Ahlert et al 

(2000) πέντε είναι οι στρατηγικές που µπορούν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις :  

 

1. Παρουσία της επιχείρησης σε έναν ιστοχώρο.  

 

Η χρήση του διαδικτύου είναι παθητική και η ιστοσελίδα περιλαµβάνει βασικές 

πληροφορίες για την επιχείρηση και εν καιρώ την εικόνα αυτής. 

 

2. Έντονη παρουσία και εικόνα της επιχείρησης, και  

3. Επαγγελµατικός ιστοχώρος µε στοιχεία µάρκετινγκ. 

 

Στις δύο παραπάνω στρατηγικές η ιστοσελίδα της επιχείρησης χρησιµοποιείται 

ενεργά από τους χρήστες ως ένα κανάλι επικοινωνίας των δύο πλευρών. Υπάρχουν 

εµφανή επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία της επιχείρησης και κατά διαστήµατα 

αναρτώνται νέα που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα µπορούν να 

διεξαχθούν και έρευνες αγοράς. 

 

4. Εµπορικός ιστοχώρος. 

 

∆ηµιουργείται ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα µε µια µικρή ποικιλία προϊόντων. 
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5. Εικονικός εµπορικός κόσµος. 

 

∆ηµιουργείται ένα εικονικό πολυκατάστηµα το οποίο προσφέρει όλα τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Επίσης, ο ιστοχώρος προσαρµόζεται στις 

προτιµήσεις του εκάστοτε καταναλωτή. 

 

Στις δύο παραπάνω στρατηγικές οι διαφηµιστικές καµπάνιες των επιχειρήσεων 

διεξάγονται κατά µεγάλο βαθµό στο διαδίκτυο.  

 

Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται στο 

διαδίκτυο : Πρώτον, η παρουσίαση της επιχείρησης και των προϊόντων και υπηρεσιών 

αυτής σε ευρύ κοινό, και δεύτερον, τα πιθανά κέρδη και πωλήσεις (Srica et al, 2003). 

 

Στο σηµείο αυτό να κάνουµε έναν διαχωρισµό των ιστοχώρων των επιχειρήσεων. Από 

την µία πλευρά έχουµε τις ιστοσελίδες που παρουσιάζουν µια επιχείρηση, στην οποία 

περιλαµβάνονται πληροφορίες και περιγραφή της εταιρείας και συνοπτική περιγραφή 

των προϊόντων και υπηρεσιών. Το διαδίκτυο συµµετέχει ελάχιστα στην µεταβολή των 

κερδών διότι επιδιώκεται η αύξηση της επίγνωσης του καταναλωτή για την επιχείρηση. 

Από την άλλη πλευρά έχουµε τις εµπορικές ιστοσελίδες στις οποίες τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες της εταιρίας µε πληροφόρηση για τις τιµές αλλά και για τους όρους και τις 

προϋποθέσεις πιθανής συναλλαγής.  
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1.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ 

 

Ο ορισµός και η σηµασία του όρου «πίστη» (loyalty) χρησιµοποιείται από την δεκαετία 

του 1950 στον τοµέα µάρκετινγκ, όµως έγινε περισσότερο σηµαντικός τις τελευταίες 

δεκαετίες σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι επιχειρήσεις 

αναπτύσσουν επιχειρησιακές στρατηγικές οι οποίες, λόγω της φύσης του διαδικτύου, 

εστιάζουν στην σχέση ανάµεσα σε αυτές και τους καταναλωτές αλλά και στην 

ικανοποίηση αυτών. Συνεπώς, στις µέρες µας χρησιµοποιείται ευρέως ο όρος «e-

loyalty» για να περιγράψει την πιστότητα των καταναλωτών µέσω του διαδικτύου. 

 

Η σχέση µεταξύ ικανοποίησης και πίστης είναι σχεδόν διαισθητική. Οι Joners & Saners 

το 1995 διατύπωσαν ότι η σχέση ικανοποίησης και πίστης έγκειται στον βαθµό 

ανταγωνιστικότητας µιας επιχείρησης, ενώ ο Oliver το 1999 διατύπωσε ότι η 

ικανοποίηση των πελατών οδηγεί στην πίστη αυτών, όµως η πραγµατική πίστη 

προέρχεται από παράγοντες όπως ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο.  

 

Ο ορισµός του e-loyalty είναι τα συναισθήµατα και οι συµπεριφορές που οδηγούν έναν 

πελάτη – καταναλωτή να επισκεφτεί ξανά έναν ιστοχώρο για λόγους πληροφόρησης, 

ψυχαγωγίας, επικοινωνίας ή για να επαναγοράσει ένα συγκεκριµένο προϊόν ή να 

επωµιστεί ξανά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες µιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται 

στο διαδίκτυο. Αν και υπάρχουν διάφορα µοντέλα για την πιστότητα των πελατών στο 

διαδίκτυο, είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι είναι ένας από τους κύριους 

παράγοντες επιτυχίας και αποδοτικότητας µιας on-line επιχείρησης.  

 

Η πιστότητα στο διαδίκτυο καθορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως το 

περιεχόµενο ενός ιστοχώρου, το πόσο δυνατή είναι η σχέση της επιχείρησης µε τους 
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καταναλωτές και των εναλλακτικών δυνατοτήτων που υπάρχουν. Θεµελιώδης υπόθεση 

του e-loyalty είναι η γνωστή επιχειρησιακή αρχή ότι το να κρατήσεις τους ήδη 

υπάρχοντες πελάτες και καταναλωτές έχει µικρότερο κόστος από το να αποκτήσεις 

νέους. Οι Reichheld & Sasser υποστήριξαν ότι µια βελτίωση της τάξεως του 5% στην 

διατήρηση των υπαρχόντων πελατών µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση αποδοτικότητας 

από 25-85% ανάλογα µε τον κλάδο δραστηριοποίησης.  

 

Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι η ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενός ιστοχώρου, η 

οποία οδηγεί στην ικανοποίηση των πελατών µιας επιχείρησης, σχετίζεται απόλυτα µε 

την πιστότητα αυτών. Οι καταναλωτές, βασιζόµενοι στις προηγούµενες εµπειρίες που 

είχαν σε έναν ιστοχώρο και των υπηρεσιών που έλαβαν, δηµιουργούν µια προδιάθεση 

για την µελλοντική χρήση αυτού αλλά και για την γενικότερη αντίληψη για µια 

επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΖΑΧΑΡΩ∆ΩΝ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ  

 

 

ΜΕΡΟΣ 1Ο    ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Η βιοµηχανία ζαχαρωδών, σοκολάτας και σοκολατοειδών προϊόντων είναι ο κλάδος µε 

τον οποίο ασχολούνται οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται και 

εµπορεύονται προϊόντα πλούσια σε ζάχαρη, σοκολάτες, µπισκότα, καραµέλες και 

µαστίχες. 

 

Η παγκόσµια βιοµηχανία ζαχαρωδών και σοκολάτας είναι από τους πιο δυνατούς 

τοµείς της οικονοµίας, ο οποίος µεταβάλλει σηµαντικά τις τάσεις του καταναλωτικού 

κοινού και επίσης διακρίνεται από έντονο ανταγωνισµό.  

 

2.1.1 Παγκόσµια Εικόνα 

 

Η παγκόσµια βιοµηχανία ζαχαρωδών σε όρους αξίας αναπτύσσεται ταχύτατα : το 2005, 

άξιζε περίπου 119.69 δις δολάρια, αυξανόµενος κατά 19% ως προς την αξία έναντι του 

2001. Κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετίας, η αγορά αυξήθηκε κατά σχεδόν 13% σε 

όγκο, πλησιάζοντας τους 15.7 εκατοµµύρια τόνους.  

 

Την περίοδο 1997 έως 2007 αναπτύχθηκε κατά 127,9 δις δολάρια. Προβλέπεται ότι το 

έτος 2013 η παγκόσµια βιοµηχανία ζαχαρωδών θα φτάσει σε αξία τα 147,7 δις δολάρια, 

µε µια ανάπτυξη της τάξεως του 15.5% από το 2008. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 
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τα προϊόντα της σοκολάτας κατέχουν το 48.6% του µεριδίου αγοράς (Datamonitor, 

2009). 

 

 

Πηγή : CAOBISCO – Association of chocolate, biscuit and confectionery industries  

∆ιάγραµµα 1 : Παγκόσµια παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων σε τόνους 

 

 

 

 

Πηγή : CAOBISCO – Association of chocolate, biscuit and confectionery industries of  

∆ιάγραµµα 2 : Παγκόσµια κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων σε τόνους 

 

Αν και σε ορισµένους τοµείς της βιοµηχανίας ζαχαρωδών και σοκολατοειδών έχει 

επέλθει κορεσµός σε πολλά µέρη του κόσµου, η παγκόσµια αγορά συνεχίζει να 



ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΜΠΟΥ∆Η 
e-ServQual - Στρατηγικές Μάρκετινγκ - Βιοµηχανία Ζαχαρωδών 

38

αυξάνεται. Ένα µεγάλο µέρος αυτής της αύξησης των τελευταίων δεκαετιών οφείλεται 

στις αναπτυσσόµενες χώρες, µέσα από τη εξάπλωση των πολυεθνικών εταιρειών και 

των παγκοσµίας αναγνώρισης προϊόντων τους. Η αγορά σε περιοχές όπως η ∆υτική 

Ευρώπη και η Βόρεια Αµερική παραµένει αρκετά ώριµη, και τα επίπεδα κατανάλωσης 

είναι κατά ένα µεγάλο µέρος σταθερά τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, η αύξηση είναι 

ισχυρότερη στις αναπτυσσόµενες περιοχές, ειδικότερα της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, της Ινδίας και της Κίνας. 

 

Η βιοµηχανία σοκολάτας είναι, σε αξία, ο µεγαλύτερος τοµέας των ζαχαρωδών 

προϊόντων και αποτελεί το 60% των συνολικών πωλήσεων παγκοσµίως. Εντούτοις, σε 

όγκο, η βιοµηχανία ζάχαρης αποτελεί την πλειοψηφία των πωλήσεων στον κόσµο, µε 

ένα µερίδιο 51%. 

 

Η «κατά κεφαλήν» κατανάλωση στις περισσότερες από τις αναπτυγµένες χώρες 

υπολογίζεται κατά µέσο όρο σχεδόν 11 κιλά ανά άτοµο το έτος. Η κατά κεφαλήν 

κατανάλωση προϊόντων σοκολάτας τείνει να είναι µεγαλύτερη στην Κεντρική και 

Βόρεια Ευρώπη, ενώ η Σκανδιναβικές χώρες παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά στην 

«κατά κεφαλήν» κατανάλωση ζάχαρης. 

 

Την περίοδο από το 2006 έως το  2010, η παγκόσµια αγορά αυξήθηκε κατά 16% σε 

αξία, φθάνοντας τα 145 δις δολάρια. Οι πωλήσεις, σε όγκο, πλησίασαν τους 17.8 

εκατοµµύρια τόνους το 2010. 

 

Σήµερα, η βιοµηχανία ζαχαρωδών και σοκολάτας έχει εξελιχθεί σε µια παγκόσµια 

βιοµηχανία που αγγίζει τα 50 δις δολάρια σε λιανικές πωλήσεις παγκοσµίως και 

συνεχίζει να παρουσιάζει υγιή αύξηση. Πρόσφατα, έχει υπάρξει µια αυξανόµενη τάση 
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προς υψηλά  ποιοτικές σοκολάτες όπως οι σοκολάτες µε την υψηλή περιεκτικότητα σε 

κακάο και οι σοκολάτες που αρωµατίζονται µε φυσικές γεύσεις και πλούσια 

καρυκεύµατα. 

 

Η χρήση του διαδικτύου και η εισαγωγή ιστοχώρων από τις επιχειρήσεις του κλάδου 

καταστούν τα προϊόντα αυτά προσιτά στους εραστές της σοκολάτας σε όλο τον κόσµο. 

 

2.1.2 Καταµερισµός παγκόσµιας αγοράς 

 

 

Πηγή : US Department of Commerce Census 

∆ιαγραµµα 3. Καταµερισµός παγκόσµιας αγορας βιοµηχανίας ζαχαρωδών και 

σοκολατοειδών προϊόντων 

 

Σύµφωνα µε το αµερικάνικο πρακτορείο απογραφής δηµογραφικών και οικονοµικών 

δεδοµένων στις ΗΠΑ, το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στην κατανάλωση ζαχαρωδών και 

σοκολατοειδών προϊόντων κατέχει η Ευρώπη µε ποσοστό 46.6%, ενώ ακολουθούν οι 

ΗΠΑ µε ποσοστό 28.5%. Τρίτη στην σειρά είναι η Ασία µε ποσοστό 16.8% - το οποίο 

αναµένεται να αυξηθεί στο µέλλον – και ακολουθούν οι υπόλοιπες περιοχές µε 8.1%. 
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2.1.3 Καταµερισµός µεριδίων προϊόντων 

 

 

Πηγή : US Department of Commerce Census 

∆ιαγραµµα 4. Καταµερισµός µεριδίων ζαχαρωδών και σοκολατοειδών προϊόντων 

 

Σύµφωνα µε το αµερικάνικο πρακτορείο απογραφής δηµογραφικών και οικονοµικών 

δεδοµένων, η παγκόσµια κατανάλωση στον κλάδο προέρχεται από σοκολατοειδή 

προϊόντα µε ποσοστό 56%. Σηµαντικό ποσοστό της τάξεως του 33% κατέχουν τα µη-

σοκολατοειδή προϊόντα, ενώ ακολουθούν τα προϊόντα µαστίχας µε ποσοστό 11%. 

 

2.1.4 Παγκόσµιες πωλήσεις ζαχαρωδών και σοκολατοειδών προϊόντων το 2009  

             σε σχέση µε το 2008 

 

 

Πηγή : US Department of Commerce Census 

∆ιάγραµµα 5. Παγκόσµιες πωλήσεις ζαχαρωδών και σοκολατοειδών προϊόντων την 

τελευταία δεκαετία 
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Οι παγκόσµιες πωλήσεις ζαχαρωδών και σοκολατοειδών προϊόντων  παρουσιάζουν µια 

σταθερή αύξηση από το 2003 έως το 2006. Τον επόµενο χρόνο οι πωλήσεις µειώθηκαν, 

όµως το 2008 και το 2009 άρχισαν και πάλι να αυξάνονται µε σταθερό ρυθµό. 

 

Στην συνέχεια, θα δώσουµε έµφαση στον κλάδο της σοκολάτας και των προϊόντων 

σοκολατοποίας, λόγω της µελέτης περίπτωσης που έχουµε επιλέξει. 

 

2.1.5 Ιστορικά Στοιχεία 

 

Η ιστορία της βιοµηχανίας προϊόντων σοκολάτας ξεκινάει τουλάχιστον 4.000 χρόνια 

πριν. Γλυκίσµατα πωλούνταν στην αγορά από  το 1566 π.Χ. Η σοκολάτα εµφανίστηκε 

από τους αρχαίους πολιτισµούς των Αζτέκων και Μάγια  

οι οποίοι ανακάλυψαν την πολύτιµη αξία του κακάο. Το 600 της οι Μάγια 

µετανάστευσαν στις περιοχές της Νότιας Αµερικής και καθιέρωσαν τις γνωστές σε 

όλους µας πλέον φυτείες κακάο. Οι Μάγια θεωρούσαν το κακάο ως ένα πολύτιµο 

προϊόν και το χρησιµοποιούσαν ως µέσο υπολογισµού αλλά και πληρωµών.  

 

Ο Χριστόφορος Κολόµβος ήταν ο πρώτος ο οποίος µετέφερε κόκκους κακάο στην 

Ευρώπη από απλή περιέργεια. Ο Κορτέζ εισήγαγε το ρόφηµα σοκολάτας στην Ισπανία 

στο 1520. Τα πρώτα καταστήµατα σοκολάτας καθιερώθηκαν στο Λονδίνο το 

1657. Τις επόµενες δεκαετίες οι ζαχαροπλάστες δηµιούργησαν ένα αλεσµένο µίγµα 

ζάχαρης και κακάο. Καθώς η τεχνολογία εξελισσόταν η σοκολάτα χρησιµοποιήθηκε για 

να συνοδεύσει άλλα συστατικά ή για να είναι µέρος άλλων προϊόντων. Στη δεκαετία 

του 1930 πολλές κατηγορίες σοκολάτας αναπτύχθηκαν και έχουν παραµείνει 
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δηµοφιλείς έως και σήµερα. Σήµερα, τα προϊόντα σοκολάτας είναι γνωστά µε τα 

εµπορικά σήµατα των εταιρειών που τα παράγουν και τα εµπορεύονται.  

 

Η κατανάλωση προϊόντων σοκολάτας αυξήθηκε πολύ γρήγορα µέσα στον χρόνο, αλλά 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών παρατηρήθηκε µια κατανάλωση 8 κιλών 

ανά άτοµο παγκοσµίως το χρόνο (αυτό δεν περιλαµβάνει τα µπισκότα σοκολάτας). Η 

Ελβετία έχει την µεγαλύτερη κατανάλωση µε περίπου 9.5 κιλά ανά άτοµο το χρόνο. Το 

γεγονός αυτό καθιστά την βιοµηχανία ζαχαρωδών προϊόντων και προϊόντων σοκολάτας 

πολύ σηµαντική. 

Η σοκολάτα είναι προϊόν µιας εξαιρετικά πολύπλοκης διαδικασίας, και  καταναλώνεται 

ευρύτατα. Το σηµαντικότερο µερίδιο στην κατανάλωση σοκολάτας καταλαµβάνουν οι 

παραδοσιακές ταµπλέτες. Παρ’όλα αυτά, σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης 

εµφανίζονται για τις γκοφρέτες και τις γεµιστές σοκολάτες, εν αντιθέσει µε τις 

παραδοσιακές σοκολάτες πλάκα οι οποίες παρουσιάζουν σηµαντική κάµψη. Σηµαντική 

αιτία για τη στασιµότητα στην αγορά σοκολάτας και τη µικρή πτώση τής κατά κεφαλήν 

κατανάλωσης θεωρείται από παράγοντες του κλάδου η παραγωγή πολλών νέων 

προϊόντων, όπως µπισκότων και παγωτών µε επικαλύψεις σοκολάτας και γενικότερα η 

πολιτική υποβάθµισης που ακολουθείται για την µειωµένη διατροφική αξία τού 

συγκεκριµένου προϊόντος. Η πληθώρα νέων προϊόντων, που έχουν ως βασικό 

συστατικό τους τη σοκολάτα, προσφέρει πολλές εναλλακτικές δυνατότητες στον 

καταναλωτή και λειτουργεί αποτρεπτικά στην αύξηση της κατανάλωσης της 

παραδοσιακής σοκολάτας. ∆ύο ακόµη παράγοντες, που ωθούν τη σοκολάτα προς 

χαµηλά επίπεδα κατανάλωσης, είναι τα προβλήµατα µε τις διοξίνες και η παρατεταµένη 

καλοκαιρία. 
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   Παρά το ότι πέρασαν πολλά  χρόνια η σοκολάτα είτε ως ρόφηµα ,είτε ως στερεά 

µορφή – ταµπλέτα, συνεχίζει να ελκύει και να σαγηνεύει εκατοµµύρια  ανθρώπους σε 

όλο τον κόσµο σε καθηµερινή βάση, γλυκιά ή πικρή, µαύρη ή λευκή, σε πλάκα ή σε 

σοκολατάκι, γεµιστή µε αµύγδαλο ή φουντούκι,   κρέµα ή λικέρ, σε τρούφα, η 

σοκολάτα είχε και θα έχει πάντα σταθερούς και φανατικούς φίλους.   

 

Η σοκολάτα είναι διαχρονικής θρεπτικής αξίας και σε συνδυασµό µε τη µοναδική της 

γεύση, κατατάσσεται ως το πιο δηµοφιλές έδεσµα σ’ όλο τον κόσµο. Άλλωστε το 

όνοµά της το έχει δανείσει σε κινηµατογραφικά έργα, σε τραγούδια, σε εκθεσιακούς 

και αρχιτεκτονικούς χώρους, σε διαφηµιστική καµπάνια άλλων προϊόντων σε ατάκες, 

ακόµη και σε παροιµίες.  

 

2.1.6 Περιγραφή προϊόντων σοκολάτας 

� Σοκολάτες σε πλάκες 

Η κατηγορία αυτή αποτελεί το κυριότερο είδος σοκολάτας και κατέχει το µεγαλύτερο 

µερίδιο αγοράς σε πωλήσεις. Περιλαµβάνει σοκολάτες γάλακτος, υγείας κ.ά., οι οποίες 

κυκλοφορούν και σε άλλες µορφές, πως π.χ. µε ξηρούς καρπούς. 

� Γεµιστές σοκολάτες και γκοφρέτες µε σοκολάτα 
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Οι σοκολάτες µε την προσθήκη ορισµένων επιπλέον συστατικών όπως φρούτα, χυµούς 

φρούτων, καραµέλα, ποτά, λικέρ κ.α. (bars), καθώς και οι γκοφρέτες µε επικάλυψη ή 

γέµιση σοκολάτας, αποτελούν τη δεύτερη µεγαλύτερη κατηγορία σε µέγεθος, στο 

σύνολο της εξεταζόµενης αγοράς. 

� Σοκολατίνια ή σοκολατάκια 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει προϊόντα σοκολάτας που κυκλοφορούν σε απλές 

συσκευασίες, χύµα ή ε συσκευασίες για δώρο (κυρίως σε κασετίνες).  

 

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν και το µεγαλύτερο µέρος της 

κατανάλωσης, στην αγορά διατίθενται και άλλα προϊόντα σοκαλατοποιίας όπως: 

� Κουβερτούρα 

Χρησιµοποιείται συνήθως σαν πρώτη ύλη στη ζαχαροπλαστική, κυκλοφορεί ωστόσο 

και σε πλάκες για οικιακή χρήση. Είναι ηµίγλυκη σοκολάτα γάλακτος ή άσπρη 

σοκολάτα. 

� Εποχιακά είδη 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της κατηγορίας, είναι τα σοκολατένια αυγά και οι 

σοκολατένιες φιγούρες για περιόδους όπως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. 

 

2.1.7 Κανάλια ∆ιάθεσης 

 

Στον κλάδο ζαχαρωδών και σοκολατοειδών προϊόντων δραστηριοποιείται σηµαντικός 

αριθµός παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων. Ο µεγάλος αριθµός εµπορικών 

σηµάτων και κατηγοριών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά δηµιουργούν 

συνθήκες έντονου ανταγωνισµού. Τα προϊόντα σοκολάτας διακινούνται κυρίως µέσω 

super markets, περιπτέρων και καταστηµάτων ψιλικών.  
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     2.1.8 Ανάλυση Ανταγωνισµού στον Κλάδο : Οι κυριότεροι κατασκευαστές  

             σοκολάτας  και προϊόντων σοκολάτας στον κόσµο 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις δέκα µεγαλύτερες επιχειρήσεις στον 

χώρο της βιοµηχανίας ζαχαρωδών και προϊόντων σοκολάτας, σύµφωνα µε τις ετήσιες 

πωλήσεις τους το 2005 : 

 

Πίνακας 2. Οι δέκα µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου  

Εταιρεία Εκατοµµύρια $ 

Mars Inc 9.546 

Cadbury 8.126 

Nestle 7.973 

Ferrero 5.580 

Hershey Corp. 4.881 

Kraft Inc 2.250 

Meiji Saika Kaisha Ltd 1.693 

Lindt & Sprungli 1.673 

Barry Callebaut AG 1.427 

Ezaki Glico co 1.239 

 

Κατά το 2008 η τιµή της σοκολάτας άρχισε να ανεβαίνει. Οι πωλήσεις της έχουν 

αυξηθεί κατά 75% από το 2003, ενώ της ζάχαρης κατά 66% από το 2002.  

Στην Βρετανία, η Cadbury σηµείωσε τη µεγαλύτερη αύξηση. Η Mars Planets σκόραρε 

στις πωλήσεις φτάνοντας στα 11.7 εκατοµµύρια στερλίνες από το λανσάρισµά της τον 
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Μάρτιο του 2007 µέχρι το τέλος του χρόνου. Το νούµερο αυτό ξεπέρασε κατά 400.000 

στερλίνες τους αρχικούς στόχους της εταιρείας. Μέχρι τους πρώτους µήνες του 2008, 

το συγκεκριµένο προϊόν κέρδισε 17 εκατοµµύρια στερλίνες. Παρά τη µεγάλη της 

επιτυχία όµως, στην αρχή του 2008, ακολούθησε µια στάσιµη περίοδος. Από την άλλη, 

η Ferrero Group µε την Kinder στόχευσε και προσέλκυσε τους µικρούς φίλους της 

σοκολάτας µε τις Bueno. 

 

Τον Οκτώβριο του 2008 η Mars Inc ανακοίνωσε την εξαγορά της Wrigley µε 23 δις 

δολάρια. Η Mars είναι η µεγαλύτερη βιοµηχανία σοκολάτας στον κόσµο και η Wrigley 

η µεγαλύτερη βιοµηχανία τσίχλας. Σύµφωνα µε αναλυτές, τα σοκολατοειδή προϊόντα 

αντικατοπτρίζουν την χαµηλή αποδοτικότητα της αγοράς, ενώ αντίθετα τα προϊόντα 

τσίχλας έχουν υψηλό περιθώριο κέρδους και για τον λόγο αυτό παρουσιάζουν υψηλή 

ανάπτυξη. Τώρα που η Kraft έχει εξαγοράσει την Cadbury, η βιοµηχανία ζαχαρωδών 

και προϊόντων σοκολατοειδών εξουσιάζεται ουσιαστικά από τέσσερις επιχειρήσεις, 

σύµφωνα µε τους αριθµούς της Euromonitor :  

 

∆ιαγραµµα 6. Οι τέσσερις ισχυρότερες επιχειρήσεις του κλάδο παγκοσµίως 
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∆εδοµένου ότι η παγκόσµια αγορά βιοµηχανιών ζαχαρωδών προϊόντων στοχεύει να 

αυξηθεί κατά 14% από το επίπεδο του 2009 της ως το 2013, και συνάµα µε τις 

συγχωνεύσεις κολοσσιαίων εταιρειών στον κλάδο, δηµιουργούνται τεράστια περιθώρια 

ανάπτυξης. 

 

2.1.9 ∆ιαφήµιση στον κλάδο 

 

Ο ευρύτερος κλάδος της σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας χαρακτηρίζεται από 

υψηλές διαφηµιστικές δαπάνες. Οι διαφηµίσεις σοκολατοειδών, καραµελοειδών, 

αναψυκτικών και άλλων τέτοιων τροφών είναι το 90% της ανελέητης πλύσης 

εγκεφάλων. 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2Ο   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ  

                     ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

 

 

Με το πέρας του 2010 οι ειδικοί του κλάδου της βιοµηχανίας ζαχαρωδών και 

προϊόντων σοκολάτας θεώρησαν αναγκαίο να εξετάσουν τους παράγοντες που 

επηρέασαν αλλά και θα έχουν σηµαντικό ρόλο στην µελλοντική πορεία του κλάδου, 

όπως για παράδειγµα νοµικά ζητήµατα και ζητήµατα υγείας, την τιµολογιακή πολιτική 

των αγαθών, καθώς και κανονισµούς ασφαλείας των προϊόντων. 
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2.2.1 Εποχικότητα – Κυκλικότητα 

 

Οι πωλήσεις των ζαχαρωδών προϊόντων και τα προϊόντων σοκολάτας επηρεάζονται 

από τον παράγοντα της εποχικότητας, καθώς διακρίνονται για την ευπάθειά τους στις 

υψηλές θερµοκρασίες. Συγκεκριµένα, οι πωλήσεις των παραπάνω προϊόντων 

αυξάνονται σηµαντικά κατά την διάρκεια των µηνών Φεβρουάριο, Απρίλιο, Νοέµβριο 

και ∆εκέµβριο. Αντίθετα, τα ζαχαρώδη και οι σοκολάτες δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα 

από κυκλικότητα, καθότι είναι προϊόντα που έχουν µικρό κόστος δεν έχουν µεγάλη 

διακύµανση στις πωλήσεις τους τις οικονοµικά δύσκολες περιόδους. 

 

2.2.2Τιµή του κακάο 

 

Πηγή : US Department of Commerce Census 

∆ιαγραµµα 7. Η τιµή του κακάο την τελευταία δεκαετία 

Η  κυριότερη παραγωγική αγορά κακάο είναι η Ακτή Ελεφαντοστού στην ∆υτική 

Αφρική – 40% της παγκόσµιας προσφοράς. Οι παγκόσµιες πωλήσεις σοκολάτας 

επηρεάζονται ιδιαίτερα από την τιµή του κακάο διότι είναι η πρώτη ύλη αυτής. Σήµερα, 

η τιµή του κακάο έχει εκτοξευτεί στα υψηλότερα επίπεδα από το 1986, γεγονός που 

προκαλεί ανησυχία στην αγορά για την µελλοντική ανάπτυξη του κλάδου. 

2.2.3 Υποκατάστατα Προϊόντα  

 

Ο έντονος ανταγωνισµός που επικρατεί στην αγορά λόγω της πληθώρας διαφορετικών 

προϊόντων και εµπορικών σηµάτων, οξύνεται περαιτέρω µε τον αυξανόµενο αριθµό 
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«υποκατάστατων ειδών», όπως : µπισκότα, κρουασάν, σοκολατοπαγωτά. Τα προϊόντα 

αυτά περιέχουν είτε πραγµατική σοκολάτα, είτε αποµίµηση και αποσπούν µέρος της 

κατανάλωσης. 

 

2.2.4 «Υγιεινά Προϊόντα» 

 

Μεγάλη σηµασία δίνεται σήµερα γύρω από την «υγιή» βιοµηχανία ζαχαρωδών και 

προϊόντων σοκολάτας, γεγονός που µέχρι πρότινος δεν θεωρούταν άξιο συζήτησης. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις εναλλακτικές λύσεις της ζάχαρης, όπως τις ζαχαρίνες, την 

σορβιτόλη, τις φυτικές χρωστικές ουσίες και την υποχρεωτική επιγραφή των ακριβών 

συστατικών στα προϊόντα, οι καταναλωτές έχουν πλέον την δυνατότητα να αποφύγουν 

ανθυγιεινές συνήθειες που µπορεί να προκαλέσουν από µια απλή τερηδόνα µέχρι και 

διαβήτη. Αδιαµφισβήτητα λοιπόν, η κυριότερη τάση για τα επόµενα χρόνια είναι η 

δηµιουργία υγιής σοκολάτα - µε τους κατασκευαστές που προσθέτουν τα λειτουργικά 

«υγιή» συστατικά στα προϊόντα ζαχαρωδών καθώς επίσης και την προώθηση των 

οφελών  του κακάο. 

 

Πολλές επιχειρήσεις παγκοσµίου κύρους του κλάδου έχουν δηµιουργήσει ερευνητικά 

εργαστήρια συγκεκριµένα για αυτόν τον σκοπό, όπως ο Barry Callebaut – ένας από 

τους µεγαλύτερους κατασκευαστές σοκολάτας. Συνάµα, οι επιχειρήσεις προάγουν την 

πικρή (bitter) σοκολάτα, η οποία περιέχει υψηλά επίπεδα κακάο και εποµένως υψηλά 

επίπεδα αντιοξειδωτικών. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα είναι αυτά µιας ελβετικής 

σοκολάτας της Lindt, η οποία περιέχει 70% µους σοκολάτας κακάο, και της bitter 

σοκολάτας Ferrero Rocher η οποία κυκλοφορεί στην αγορά από τον περασµένο 

Σεπτέµβριο. 
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Πολλές επιχειρήσεις δε στηρίχθηκαν µόνο στο κακάο αλλά επένδυσαν και στα 

πολύτιµα συστατικά των ζαχαρωδών προϊόντων. Για παράδειγµα, η Mars Inc εισήγαγε 

την σειρά προϊόντων CocoVia που έγινε ανάρπαστη και η οποία περιέχει ένα 

αντιοξειδωτικό που αυξάνει την ροή του αίµατος στον εγκέφαλο. Επιπρόσθετα, οι 

εταιρείες Phytobase και Hershey δηµιούργησαν τα τελευταία χρόνια προϊόντα που 

περιέχουν φρούτα, τα οποία είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά. 

 

Αν και οι παραπάνω καινοτοµίες έχουν εισέλθει δυναµικά στην αγορά, οι καταναλωτές 

θεωρούν ακόµη τα σοκολατοειδή ως επιβλαβή και πολυτελή προϊόντα. Για το λόγο 

αυτό πολλές επιχειρήσεις έχουν στρατολογήσει συνεργασίες µε ειδικούς σε truffle – ένα 

ειδικό και υγιεινό συστατικό σοκολάτας, όπως η Nestle µε την Pierre Marcolini, και η 

βρετανική Zetar µε την ιρλανδική Lir. 

 

Τέλος, η πιο πρόσφατη τάση έγκειται στην προώθηση των σοκολατοειδών ως προϊόντα 

“premium”, δηλαδή ως προϊόντα που ο καταναλωτής δεν θα επιλέξει σε καθηµερινή 

βάση. Για παράδειγµα, η Nestle  τον Αύγουστο του 2010 ανακοίνωσε την επαναφορά 

της «µαγικής» σειράς πικρής (bitter) σοκολάτας. 

 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω τάσεις, οι πωλήσεις των «υγιεινών» ζαχαρωδών και 

προϊόντων σοκολάτας αυξήθηκαν κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι 

καταναλωτές αποκτούν συνείδηση όσον αφορά την προέλευση και τα συστατικά των 

αγαπηµένων τους προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, ο διεθνής οργανισµός εµπορίου 

αναφέρεται σε µια αύξηση της τάξεως του 37% το 2007. Οι υψηλές αυτές πωλήσεις και 

δεδοµένου ότι το κακάο είναι απαραίτητο σε µεγαλύτερες ποσότητες για την παραγωγή 

τω παραπάνω προϊόντων, οδήγησαν τους παγκόσµιους κολοσσούς του κλάδου να 
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δεσµευτούν για την µη εκµετάλλευση των αγροτών παραγωγής κακάο, οι οποίοι 

βρίσκονται σε τριτοκοσµικές χώρες. Τον Νοέµβριο του 2006 η οικογενειακή 

επιχείρηση παραγωγής σοκολάτας Blommer καθιέρωσε ένα βιώσιµο πρόγραµµα 

καλλιέργειας κακάο στην Ακτή Ελεφαντοστού, γεγονός που αύξησε τις πωλήσεις της 

κατά 15% τον επόµενο χρόνο.  

 

Μια από τις πιο επιτυχηµένες εκστρατείες µάρκετινγκ για την νέα µορφή και τάση των 

σοκολατοειδών προϊόντων πραγµατοποίησε η βρετανική σοκολάτα Dubble, η οποία 

αύξησε τον ανταγωνισµό στον κλάδο δηµιουργώντας ένα ηλεκτρονικό διαδραστικό 

παιχνίδι σοκολάτας που όχι µόνο διασκέδαζε τα παιδιά αλλά βοήθησε πολύ στην 

διάδοση της νέας τάσης. 

 

2.2.5 Συσκευασία 

 

Οι καταναλωτές ζαχαρωδών και σοκολατοειδών έλκονται σηµαντικά από τις 

καινοτόµες συσκευασίες των προϊόντων, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση 

της πιστότητας αυτών στα εµπορικά σήµατα, τις εταιρικές επωνυµίες αλλά και στην 

αύξηση των πωλήσεων.   

 

Μια νέα προσέγγιση συσκευασίας, η Multisensoric, υποκινεί τις αισθήσεις και αυξάνει 

τις συγκινήσεις των καταναλωτών ώστε να ενθαρρύνεται η αγορά προϊόντων. Η 

µέθοδος αυτή περιλαµβάνει εντυπωσιακά χρώµατα και σχέδια, συναρπαστικούς ήχους 

και µικρογραφίες του εσωτερικού των προϊόντων. Η τάση στρέφεται στην προσέγγιση 

της αφής, της όρασης και της ακοής. Ακόµη, τα προϊόντα τείνουν να έχουν µικρότερο 

µέγεθος και µε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.  
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Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι καινοτόµοι του κλάδου τείνουν να δίνουν µαύρη 

απόχρωση στα νέα προϊόντα µε σκοπό να δώσουν την αίσθηση ενός πολυτελούς 

αγαθού. Αντίθετα, τα προϊόντα µε λευκή απόχρωση παραπέµπουν στην αγνότητα και 

φρεσκάδα αλλά και στην ποιοτική αξία.  

 

Μια άλλη τάση της δύσκολα οικονοµικής εποχής των ηµερών είναι αυτή για 

οικογενειακές, οικονοµικές και µικρές συσκευασίες και πολύ-συσκευασίες που 

βοηθούν τον καταναλωτή να ελέγχει και την ποσότητα που τρώει, αλλά και τα χρήµατα 

που δίνει. Τέλος, µεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εποχιακά προϊόντα σε συνδυασµό µε 

τις προσαρµοσµένες συσκευασίες αυτών.  

 

2.2.6 Γεύσεις  

 

Οι παγκόσµιες βιοµηχανίες παραγωγής ζαχαρωδών και σοκολάτας λανσάρουν συνήθως 

τα προϊόντα τους αφού διεξάγουν µια εκτενή έρευνα για τον τόπο στον οποίο θέλουν να 

επεκταθούν. Οι εθνικές και τοπικές γεύσεις και προτιµήσεις των καταναλωτών είναι 

καθοριστικής σηµασίας όσον αφορά τα προϊόντα που θα παραχθούν ή θα εισαχθούν σε 

µια χώρα. Είναι ιδιαίτερης σηµασίας το γεγονός ότι ενώ οι προτιµήσεις των 

καταναλωτών των ΗΠΑ µοιάζουν περισσότερο µε αυτές στη Ασία και την Λατινική 

Αµερική, οι χώρες της Ευρώπης είναι αυτές που τις τελευταίες δεκαετίες διαµορφώνουν 

τις τάσεις. 

 

2.2.7 Τεχνολογία 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία όλο και πιο στενή σχέση µε τα νέα µέσα 

επικοινωνίας στον κλάδο των ζαχαρωδών και σοκολατοειδών προϊόντων. Οι ιστοχώροι 
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κοινωνικής δικτύωσης αποκτούν όλο και µεγαλύτερη επιρροή στην επικοινωνία των 

εµπορικών σηµάτων. Τα νέα αυτά µέσα έχουν δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε τους 

καταναλωτές, δεδοµένου ότι τα προϊόντα του κλάδου προσελκύουν σε µεγάλο βαθµό 

νεανικό κοινό. Είναι πιο άµεσα, προσωποποιηµένα, διαδραστικά και συνδέουν και τους 

καταναλωτές µεταξύ τους. Με τη σωστή αξιοποίηση και χρήση των νέων αυτών 

εναλλακτικών µέσων επικοινωνίας µπορεί να επέλθει µεγαλύτερη αποδοτικότητα στον 

µάρκετινγκ προς τους καταναλωτές, αλλά συνάµα οι εταιρείες µπορούν να συλλέξουν 

εύκολα και γρήγορα περισσότερες πληροφορίες για το καταναλωτικό κοινό σε 

παγκόσµιο επίπεδο. 

 

 

ΜΕΡΟΣ 3Ο   ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 

 

Η παγκόσµια αγορά ζαχαρωδών και σοκολατοειδών προϊόντων προβλέπεται να 

αυξήσει τις πωλήσεις της στα 186.3 δις δολάρια το 2015, λόγω της αυξηµένης 

δηµοτικότητας των «υγιεινών» και sugar-free προϊόντων, των «εξωτικών» γεύσεων 

αλλά και της προώθησης συγκεκριµένων εµπορικών σηµάτων και κατηγοριών 

προϊόντων ανά περιοχή (Global Industry Analysts’ Report). 

 

Σύµφωνα µε µια έρευνα που διεξήγαγε η Παγκόσµια Οργάνωση Βιοµηχανίας 

Ζαχαρωδών, η ένταξη της ποιοτικής αξίας στα προϊόντα αλλά και η δηµιουργία 

πολυτελών προϊόντων δηµιουργεί τεράστιες ευκαιρίες και ταυτόχρονα είναι η καλύτερη 

στρατηγική κερδοφορίας. Οι ειδικοί του κλάδου υποστηρίζουν ότι η αποκατάσταση της 

βιοµηχανίας ζαχαρωδών και σοκολατοειδών προϊόντων άρχισε να ανακάµπτει στα µέσα 

του 2010, γεγονός που οφείλεται στην επέκταση των µεγάλων εταιριών της Ευρώπης 

και των ΗΠΑ αλλά και στις ανερχόµενες αγορές της Κίνας και της Βραζιλίας.  
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Οι ερευνητές διατύπωσαν ότι σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες τα λεγόµενα premium 

προϊόντα «διέσωσαν» και επιβράδυναν την πτώση της αγοράς. Αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός ότι παρά την πτώση της αγοράς, οι πωλήσεις των premium προϊόντων 

σοκολάτας αυξήθηκαν κατά 5% το 2008, γεγονός που οφείλεται στην διάδοση των 

οφελών τους στην υγεία. Έτσι λοιπόν, είναι πλέον αδιαµφισβήτητο ότι η κατά κεφαλήν 

κατανάλωση σοκολάτας συνδέεται άρρητα µε την αύξηση του ενδιαφέροντος των 

καταναλωτών για υγιεινή διατροφή.  

 

Ο αυξηµένος ανταγωνισµός, ο γρήγορος τρόπος ζωής και ο κορεσµός των ώριµων 

αγορών καθιστούν αναγκαία την επένδυση και την τάση της παγκόσµιας βιοµηχανίας 

του κλάδου έγκειται στην αύξηση του κόστους προώθησης συγκεκριµένων προϊόντων 

αλλά και στην καινοτοµία αυτών. Συνάµα, το µάρκετινγκ των ζαχαρωδών και 

σοκολατοειδών προϊόντων γίνεται όλο και περισσότερο σηµαντικό και δηµιουργικό, 

καθώς εστιάζει στις θετικές και υγιείς πτυχές της κατανάλωσης.  

 

Οι αναλυτές σηµειώνουν ότι ο κλάδος παραµένει ιδιαίτερα δηµοφιλής σε όλες τις 

κατηγορίες του. Αυτό αποδεικνύεται από τα πολλαπλά λανσαρίσµατα καινούριων 

προϊόντων το 2009 σε σχέση µε το 2008 σε χώρες όπως η Ασία, η Αφρική και η 

Λατινική Αµερική.  

 

Η ΗΠΑ και η Ασία αναµένονται να είναι, µετά από την Ευρώπη, οι δύο ταχύτερα 

αναπτυσσόµενες αγορές ζαχαρωδών και σοκολατοειδών προϊόντων. 
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

 

Η παγκόσµια αγορά βιοµηχανιών ζαχαρωδών προϊόντων έχει δει δραµατικές αλλαγές 

από το 2008, συµπεριλαµβανοµένης της εξαγοράς της Wrigley από την Mars Inc. Με 

τα νέα δεδοµένα της αγοράς, η Mars – Wrigley είναι ένας κολοσσός σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Για το λόγο αυτό, η παρούσα έρευνα θα ασχοληθεί µε την µελέτη της 

συγκεκριµένης εταιρείας.  

 

3.1 Παρουσίαση της MARS INCORPORATED 

 

Η Mars Inc είναι ένας παγκόσµιος κατασκευαστής ζαχαρωδών και σοκολατοειδών 

προϊόντων, µε ετήσιες πωλήσεις της τάξεως των 30 δις δολαρίων το 2008. Τα τελευταία 

20 χρόνια η Mars Inc έχει κατά µέσο όρο ανάπτυξη 6% τον χρόνο. Κατατάσσεται ως η 

6η µεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση παγκοσµίως, η 3η στον κλάδο των τροφίµων 

παγκοσµίως και η 1η στην κατηγορία ζαχαρωδών και σοκολατοειδών προϊόντων του 

τύπου της. Σε παγκόσµιο επίπεδο έχει πάνω από 72.000 συνεργάτες, δραστηριοποιείται 

σε 241 περιοχές και έχει στην ιδιοκτησία της 145 εργοστάσια παραγωγής σε 72 χώρες. 

 

Η Mars Inc είναι κυρίως γνωστή για την οµώνυµη µπάρα σοκολάτας Mars Bar, καθώς 

και για άλλα προϊόντα της όπως τα Milky Way, M&M’s, Twix, Skittles και Snickers. Η 

παραγωγή της όµως δεν περιορίζεται σε αυτά τα προϊόντα (31%). Παράγονται µη-

σοκολατοειδή σνακ, έτοιµα συσκευασµένα φαγητά και ρύζι (22%),  προϊόντα καφέ 

(6%) και ζωοτροφές (40%). Το 2008 η Mars Inc ανακοίνωσε την εξαγορά της Wrigley 

Company, της µεγαλύτερης εταιρείας τσίχλας στον κόσµο (1%). 
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Εικόνα 1. Μερικά από τα πιο γνωστά προϊόντα της Mars Incorporated 

 

3.2 Σηµαντικά Ιστορικά Στοιχεία 

 

1922 → Ο Frank C. Mars παρουσιάζει την µπάρα Mar-o-bar και ιδρύει την Mar-o-bar 

Company. 

1930 → ∆ηµιουργείται η µπάρα Snickers και πωλείται για µόλις 5 cent.  

1932 → ∆ηµιουργία Milky Way και ίδρυση της Mars Limited από τον υιό του Frank 

Mars. 

1934 → O Frank C. Mars πεθαίνει και ένα χρόνο µετά η Mars Limited µετονοµάζεται 

σε Mars Confectionery, εµπλουτίζοντας τις δραστηριότητές της µε σκυλοτροφές. 

1939 → ∆ηµιουργία των Maltesers. 

1941 → ∆ηµιουργία των M&Ms και ένα χρόνο µετά η εταιρεία εµπλουτίζει τις 

δραστηριότητές της µε το εµπόριο ρυζιού. 

1959 → ∆ηµιουργία διοικητικών γραφείων της πλέον Mars Incorporated στην 

Ουάσινγκτον.  

1977 → Η παγκόσµια διοίκηση της εταιρείας διαµορφώνει και εισαγάγει τις πέντε 

αρχές της Mars και το 1983 τις εκδίδει και τις διανέµει εγγράφως σε όλους τους 

συνεργάτες. 

1981 → Πρωτοεµφάνιση των ροφηµάτων Flavia. 
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1991 → Λανσάρονται οι σκυλοτροφές Pedigree και Cesar για µεγαλόσωµους και  

µικρόσωµους σκύλους αντίστοιχα. 

 

Ο Frank C. Mars, ο ιδρυτής της Mars Incorporated, διακρινόταν για το επιχειρηµατικό 

του προφίλ καθώς η φράση του «Οτιδήποτε αγοράζεις µε κέρδος, µπορεί να έχει 

κέρδος» έµεινε στην ιστορία. 

 

3.3 Mars Incorporated & Ανταγωνισµός 

 

Η Mars Incorporated είναι µία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες του κλάδου και 

ανταγωνίζεται επιθετικά κυρίως µε τις βιοµηχανίες Hershey Company, Nestle S.A. και 

την Kraft Foods Inc – συνάµα µε την εξαγορά της Cadbury από την τελευταία. Η Mars 

Inc αντιµετωπίζει τον ανταγωνισµό σε όλες τις περιοχές των προϊόντων της.  

 

3.4 Ο ιστοχώρος της Mars Incorporated 

 

Μία επίσκεψη στον ιστοχώρο της επιχείρησης – www.mars.com – δίνει την εντύπωση 

µιας ισχυρής κουλτούρας µέσα στον οργανισµό. Λέξεις όπως  «ήθος», «ειλικρίνεια», 

«εµπιστοσύνη», «υπερηφάνεια », «πάθος», και «υποστήριξη» αφθονούν. 
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Εικόνα 2. Η πρώτη όψη του ιστοχώρου της Mars Incorporated 

 

3.5 Οι Πέντε Αρχές της Mars Incorporated 

 

Η Mars Inc διακρίνεται για τις πέντε αρχές της, τις οποίες εµφανίζει στην 1η ιστοσελίδα 

του ιστοχώρου της, οι οποίες είναι :  

 

� Ποιότητα - ο καταναλωτής είναι ο προϊστάµενός µας, η ποιότητα είναι η 

εργασία µας και η αξία των χρηµάτων µας (σχέση τιµής και αξίας) είναι 

ο στόχος µας, 

� Ευθύνη - ως άτοµα, απαιτούµε υπευθυνότητα από 

εµάς και τους συνεργάτες µας και υποστηρίζουµε την ευθύνη των 

άλλων, 

� Αµοιβαιότητα - το αµοιβαίο όφελος είναι ένα κοινό όφελος και ένα 

κοινό όφελος παραµένει αναλλοίωτο, 
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� Αποδοτικότητα - χρησιµοποιούµε όλους τους πόρους, δεν σπαταλάµε 

τίποτα και κάνουµε το καλύτερο, 

� Ελευθερία. – χρειαζόµαστε την ελευθερία για να διαµορφώσουµε το 

µέλλον µας και χρειαζόµαστε και το κέρδος για να παραµείνουµε 

ελεύθεροι. 

 

 

Εικόνα 3. Οι Πέντε Αρχές της Mars Incorporated 

 

Οι παραπάνω Πέντε Αρχές αποτελούν θεµελιώδες τµήµα της κουλτούρας της Mars Inc 

σε παγκόσµιο επίπεδο.  

 

3.6 Mars Inc & ∆ιαδίκτυο 

 

Η Mars Incorporated χρησιµοποιεί το διαδίκτυο κυρίως για λόγους επικοινωνιακού 

µάρκετινγκ. Απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους. Πιο συγκεκριµένα, αυτό 

περιλαµβάνει διαδικτυακά παιχνίδια στους ιστοχώρους της, διαφηµιστικά banners σε 

άλλους ιστοχώρους και χρήση κοινωνικών διαδικτυακών ιστοτόπων. 
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► Η Mars Inc διαθέτει ιστοχώρους για τα τρόφιµα, την σοκολάτα και τα 

ζαχαρώδη, τις µαστίχες, τις ζωοτροφές και τα προϊόντα καφέ, τα οποία 

περιλαµβάνουν ή ακόµη παραπέµπουν σε ιστοσελίδες µε πληροφορίες 

διατροφής και υγιεινού τρόπου ζωής. 

► Μέσα από τους ιστοχώρους πληροφορεί τους καταναλωτές για τις 

πολιτικές και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας. Για παράδειγµα, 

υπάρχουν ιστοσελίδες που ενηµερώνουν για την πολιτική προστασίας 

των προσωπικών δεδοµένων, τους νοµικούς όρους χρήσης των 

ιστοχώρων αλλά και για την αυθεντικότητα αυτών. 

► Οι ιστοχώροι εναρµονίζονται µε τους κανόνες ιδιωτικότητας και 

προστασίας των παιδιών, ώστε να  διασφαλίσει ότι παιδία κάτω των 

δεκατριών ετών δεν εισάγουν προσωπικά δεδοµένα και επίσης δεν 

αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται υλικό των ιστοσελίδων για προσωπική 

τους χρήση ή χρήση τους στο διαδίκτυο. 

► Οι χρήστες είναι ενήµεροι για την διαφηµιστική ύπαρξη των ιστοτόπων 

και των δραστηριοτήτων που αυτοί περιέχουν. 

► ∆εν απαιτείται οποιαδήποτε είδους συναλλαγή ή αγορά για την 

πρόσβαση σε «ειδικές» απολαβές µέσω του ιστοχώρου, όπως για 

παράδειγµα τα διαδικτυακά παιχνίδια. 

► Οι ιστοχώροι της Mars Inc εναρµονίζονται µε τους κανόνες της 

WOMMA – µια µη κερδοσκοπική οργάνωση για την προώθηση και 

υποστήριξη της πειθαρχίας για αξιόπιστο από στόµα σε στόµα 

µάρκετινγκ. Οι ιστοχώροι διαθέτουν ιστοτόπους συζήτησης και επίσης 

υπάρχουν και ιστοσελίδες σε κοινωνικά διαδικτυακούς χώρους, όπως το 

facebook και το twitter, ώστε να είναι πιο εύκολη και γρήγορη η 
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αλληλεπίδραση µεταξύ της επιχείρησης και των ενηλίκων και εφήβων 

καταναλωτών µε απόλυτο σεβασµό. 

► Οι ιστοχώροι επιτρέπουν στους χρήστες της να αναρτήσουν γενικότερου 

ενδιαφέροντος υλικό, όπως φωτογραφίες, βίντεο και σχόλια, µε την 

προϋπόθεση ότι έχουν συµφωνήσει µε τους όρους χρήσης πρωτύτερα. 

  

Η Mars Inc αναθεωρεί και ανανεώνει συχνά τους ιστοχώρους της όσον αφορά το 

επικοινωνιακό µάρκετινγκ, ώστε να διασφαλίσει ότι παραµένουν σύµφωνοι µε τις 

επιχειρησιακές αξίες και αρχές της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

4.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Το µεθοδολογικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε βασίστηκε στο θεωρητικό υπόδειγµα 

του ερωτηµατολογίου e-ServQual, που χρησιµοποιείται ευρέως και είναι το πλέον 

αποδεκτό κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, µετρώντας την ποιότητα των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών στο διαδίκτυο.  

 

Η έρευνα είχε ως στόχο την µέτρηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 

ιστοχώρου της Mars Incorporated – www.mars.com, βασισµένη στις διαστάσεις και 

τους παράγοντες αξιολόγησης του µοντέλου e-ServQual : (1) Αποτελεσµατικότητα, (2) 

∆ιαθεσιµότητα Συστήµατος, (3) Αξιοπιστία / Ικανοποίηση και (4) Ιδιωτικότητα / 

Ασφάλεια. Ο σκοπός του e-ServQual είναι να εξυπηρετήσει ως διαγνωστική 

µεθοδολογία για την αποκάλυψη του εύρους της ποιότητας των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών της Mars Inc, αλλά και των ποιοτικών αδυναµιών αυτής. 

 

Για ερευνητικούς σκοπούς χρησιµοποιήθηκε το πρότυπο ερωτηµατολόγιο που 

δηµιούργησαν οι Zeithaml, Parasuraman και Malhotra. Το ερωτηµατολόγιο εξέτασε τις 

θεωρίες που αναλύθηκαν κατά την διάρκεια της ανάλυσης της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης. Πιο συγκεκριµένα, στοχεύει σε ποικίλες απαντήσεις από έναν τυχαίο 

πληθυσµό, που καλύπτουν και τα δύο γένη.  
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4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Η εµπειρική έρευνα διεξάγεται µε τη βοήθεια ενός on-line ερωτηµατολογίου, ώστε  να 

είναι εύκολα µετρήσιµες οι απόψεις µιας µεγάλης οµάδας ανθρώπων σε περιορισµένο 

χρονικό διάστηµα και µε χαµηλό κόστος. Το δείγµα αυτής µελέτης ήταν ένα ευρύ 

δείγµα πληθυσµού το οποίο κλήθηκε να αξιολογήσει µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα µιας 

από τις µεγαλύτερες εταιρίες της βιοµηχανίας ζαχαρωδών (Mars Incorporated – 

www.mars.com), σύµφωνα µε το µοντέλο e-ServQual. Το ερωτηµατολόγιο 

αναπτύχθηκε µε βάση τις διαστάσεις προηγούµενων ερευνών. Χρησιµοποιήθηκε µια 

κλίµακα πέντε σηµείων που κυµαίνεται από το (1) - «διαφωνώ απόλυτα» έως το (5) - 

«συµφωνώ απόλυτα», για την µέτρηση των τεσσάρων διαστάσεων του e-ServQual.  

 

Οι συµµετέχοντες έλαβαν ένα ηλεκτρονικό µήνυµα σε έναν ιστοχώρο κοινωνικής 

δικτύωσης (facebook) µε πληροφορίες σχετικά µε την έρευνα και τον σύνδεσµό για να 

συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο στο διαδίκτυο, αφού επισκεφτούν την ιστοσελίδα 

της Mars Inc. Οι συµµετέχοντες συλλέχθηκαν από µια οµάδα που έχει δηµιουργηθεί 

στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης (facebook) η οποία ενδιαφέρεται για το 

ηλεκτρονικό εµπόριο. Για την εκπόνηση της έρευνας το ερωτηµατολόγιο αναρτήθηκε 

στον ιστοχώρο www.2ask.net . 

 

Για λόγους µη απόκλισης του περιεχοµένου και της έννοιας των ερωτήσεων, τα 

αποτελέσµατα της έρευνας παρατίθενται στα αγγλικά διότι το ερωτηµατολόγιο 

αναρτήθηκε και συµπληρώθηκε στην αγγλική γλώσσα.  
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4.2.1 Στοιχεία ∆είγµατος : Αποτελέσµατα 1ου µέρους έρευνας  

 

Το πρώτο µέρος της έρευνας περιλαµβάνει τα προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων  

και η συχνότητα χρήσης του διαδικτύου. Τα αποτελέσµατα παρατίθενται στους 

παρακάτω πίνακες : 

 

Πίνακας 3 : Συχνότητα συµµετεχόντων ανά φύλο 

 Frequency Percentage (%) 

 

Gender 

Male 58 58.59% 

Female 40 40.40% 

Total 98 98.99% 

 

∆ιάγραµµα 8 : Ποσοστιαία συχνότητα συµµετεχόντων ανά φύλο 

 
Το ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε από 99 συµµετέχοντες, εκ των οποίων οι 58 ήταν 

άνδρες και οι 40 γυναίκες, ενώ 1 άτοµο δεν απάντησε αυτήν την ερώτηση. 

Παρατηρούµε ότι η συχνότητα των δύο φύλων είναι ικανοποιητική. 

 

 
Πίνακας 4 : Συχνότητα συµµετεχόντων ανά ηλικία 
 

 

 

Age 

18-25 28 28.28% 

26-35 46 46.46% 

36-45 13 13.13% 

46-55 10 10.10% 
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56-65 2 2.02% 

Total 99 99.99% 

 

∆ιάγραµµα 9 : Ποσοστιαία συχνότητα συµµετεχόντων ανά ηλικία 

 
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα κυµαίνονται ηλικιακά από 18 έως 65 ετών. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό είναι 26-35 χρονών (46 άτοµα), το αµέσως επόµενο 18-25 χρονών 

(28 άτοµα) και 13 άτοµα είναι 36-45 χρονών. Ένας αριθµός µόνο 10 ατόµων είναι 46-

55 χρονών και µόνο 2 άτοµα είναι άνω των 55 χρονών. Παρατηρούµε ότι το 

ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε κυρίως από καταναλωτικό κοινό µικρής ηλικίας, γεγονός 

που είναι λογικό εφόσον οι συµµετέχοντες βρέθηκαν µέσω ενός ιστοχώρου κοινωνικής 

δικτύωσης (facebook), ο οποίος χρησιµοποιείται κατά βάση από ανθρώπους νεαρής 

ηλικίας. 

 
 
Πίνακας 5 : Συχνότητα συµµετεχόντων ανά εκπαιδευτικό υπόβαθρο 
 

 

 

Education 

Highschool 18 18.18% 

College 16 16.16% 

University 64 64.65% 

Total 98 98.99% 
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∆ιάγραµµα 10 : Ποσοστιαία συχνότητα συµµετεχόντων ανά εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

 
Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των συµµετεχόντων είναι κατά µεγάλο ποσοστό υψηλό, 

καθώς 64 από τους 99 έχουν πανεπιστηµιακή µόρφωση. Από τους υπόλοιπους 35 

σχεδόν οι µισοί έχουν δευτεροβάθµια εκπαίδευση (18 άτοµα), 16 άτοµα φοίτησαν σε 

κάποιο κολέγιο και µόνο 1 άτοµο δεν απάντησε σε αυτήν την ερώτηση. 

 
 
 
Πίνακας 6 : Συχνότητα συµµετεχόντων ανά εβδοµαδιαία χρήση του διαδικτύου 
 

 

Internet's Usage 

Frequency (weekly) 

Less than 5 hours 14 14.14% 

From 5 to 10 hours 28 28.28% 

From 11 to 20 hours 25 25.25% 

More than 20 hours 32 32.32% 

Total 99 99.99% 

 

∆ιάγραµµα 11 : Ποσοστιαία συχνότητα συµµετεχόντων ανά εβδοµαδιαία χρήση του 
διαδικτύου 
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Σηµαντικός παράγοντας για την ανάλυση των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης 

έρευνας είναι η συχνότητα χρήσης του διαδικτύου των συµµετεχόντων. Η κλίµακα 

µέτρησης του παράγοντα ήταν η εβδοµαδιαία χρήση, από λιγότερο από 5 ώρες µέχρι 

περισσότερες από 20 ώρες την εβδοµάδα. Τα αποτελέσµατα λοιπόν µοιράζονται σχεδόν 

συµµετρικά. Οι 32 συµµετέχοντες από τους 99 χρησιµοποιούν το διαδίκτυο 

περισσότερο από 20 ώρες την εβδοµάδα, γεγονός που επαληθεύεται και από το 

ποσοστό πανεπιστηµιακής µόρφωσης. 28 άτοµα κάνουν χρήση του διαδικτύου από 5 

έως 10 ώρες την εβδοµάδα, και 25 από 10 έως 20 ώρες. Μόνο 14 ερωτηθέντες 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο λιγότερο από 5 ώρες την εβδοµάδα.  

 

4.2.2 Ανάλυση Αποτελεσµάτων : Αποτελέσµατα 2ου µέρους έρευνας 

 

Το δεύτερο µέρος της έρευνας περιλαµβάνει τις αξιολογήσεις των ερωτήσεων που 

αφορούν την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει ο ιστοχώρος της 

Mars Inc, χωρισµένες σε 4 διαστάσεις : 1. αποτελεσµατικότητα, 2. διαθεσιµότητα 

συστήµατος, 3. αξιοπιστία / ικανοποίηση και 4. ιδιωτικότητα / ασφάλεια.  

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το αναρτηµένο ερωτηµατολόγιο δεν ήταν χωρισµένο σε 

διαστάσεις αξιολόγησης, εποµένως οι συµµετέχοντες δεν απάντησαν σύµφωνα µε 

την αξιολογούµενη διάσταση. 

 

Τα αποτελέσµατα κάθε ερώτησης παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες : 

 

1η ∆ΙΑΣΤΑΣΗ : Αποτελεσµατικότητα 
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Πίνακας 7 : Συχνότητα απαντήσεων q1 

 

1. This site makes 

it easy to find 

what I need (q1) 

 A B C D E Total 

Frequency 1 8 25 55 10 99 

Percentage (%)  

1.01% 

 

8.08% 

 

25.25% 

 

55.56% 

 

10.10% 

 

100% 

 

∆ιάγραµµα 12 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q1 

 

Οι  καταναλωτές συµφωνούν σε ποσοστό 55.56% ότι βρίσκουν εύκολα αυτό που 

ψάχνουν στον ιστοχώρο, ενώ είναι χαρακτηριστικό ένα ποσοστό 25.25% το οποίο 

δηλώνει ουδέτερο. Μόνο 9 συµµετέχοντες δεν βρίσκουν εύκολα ότι ψάχνουν. 

 

Πίνακας 8 : Συχνότητα απαντήσεων q2 

 

2. It makes it easy 

to get anywhere 

on the site (q2) 

 A B C D E Total 

Frequency 2 8 28 45 16 99 

Percentage (%)  

2.02% 

 

8.08% 

 

28.28% 

 

45.45% 

 

16.16% 

 

99.99% 
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∆ιάγραµµα 13 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q2 

 

Οι µισοί σχεδόν καταναλωτές που συµµετείχαν στην έρευνα συµφωνούν σε ποσοστό 

45.45% ότι η πλοήγηση οπουδήποτε στον ιστοχώρο είναι εύκολη, ενώ και πάλι 

παρουσιάζεται ένα αξιόλογο ποσοστό 28.28% των συµµετεχόντων οι οποίοι δηλώνουν 

ουδέτεροι. Μόνο 10% δε βρίσκει εύκολη την πλοήγηση. 

 

Πίνακας 9 : Συχνότητα απαντήσεων q3 

 

3. It enables me to 

complete a 

transaction 

quickly (q3) 

 A B C D E Total 

Frequency 2 9 33 43 10 97 

Percentage (%)  

2.02% 

 

9.09% 

 

33.33% 

 

43.43% 

 

10.10% 

 

97.97% 

 

∆ιάγραµµα 14 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q3 
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Οι µισοί σχεδόν καταναλωτές που συµµετείχαν στην έρευνα συµφωνούν σε ποσοστό 

43.43% ότι µπορούν να κάνουν εύκολα µια συναλλαγή, ενώ παρουσιάζεται ένα αρκετά 

υψηλό ποσοστό 33.38% των συµµετεχόντων οι οποίοι δηλώνουν ουδέτεροι. Να 

σηµειωθεί ότι 2 άτοµα δεν απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση. 

 

Πίνακας 10 : Συχνότητα απαντήσεων q4 

 

4. Information at 

this site is well 

organized (q4) 

 A B C D E Total 

Frequency 1 9 20 55 14 99 

Percentage (%)  

1.01% 

 

9.09% 

 

20.20% 

 

55.56% 

 

14.14% 

 

100% 

 

∆ιάγραµµα 15 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q4 

 

Πάνω από το 50% των ερωτηθέντων (55.56%) συµφωνούν ότι οι πληροφορίες είναι  

καλά οργανωµένες και περίπου το 15% (14.14%) είναι θεωρούν τη δοµή των 

πληροφοριών απόλυτα αποτελεσµατική. Μόνο 10% διαφωνεί. 

 

Πίνακας 11 : Συχνότητα απαντήσεων q5 

 

5. It loads its 

 A B C D E Total 

Frequency 2 8 24 36 26 96 
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page fast (q5) Percentage (%) 2.02% 8.08% 24.24% 36.36% 26.26% 96.96% 

 

∆ιάγραµµα 16 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q5 

 

Οι καταναλωτές που συµµετείχαν στην έρευνα µοιράζονται όσον αφορά το πόσο 

εύκολα «φορτώνουν» οι ιστοσελίδες, µε το µεγαλύτερο ποσοστό (36.36%) να δείχνει 

αρκετά ικανοποιηµένο και ένα 10% µόνο να είναι δυσαρεστηµένο. Να σηµειωθεί ότι 3 

άτοµα δεν απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση. 

 

  

Πίνακας 12 : Συχνότητα απαντήσεων q6 

 

6. This site is 

simple to use 

(q6) 

 A B C D E Total 

Frequency 1 12 22 38 23 96 

Percentage (%) 1.01% 12.12% 22.22% 38.38% 23.23% 96.96% 
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∆ιάγραµµα 17 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q6 

 

Οµοίως, οι συµµετέχοντες σε ποσοστό 38.38% πιστεύουν ότι ο ιστοχώρος είναι 

εύκολος στην χρήση, µε ένα µεγαλύτερο ποσοστό δυσαρέσκειας της τάξεως του 13% 

στο σύνολο των 99 ερωτηθέντων. Να σηµειωθεί ότι 3 άτοµα δεν απάντησαν σε αυτήν 

την ερώτηση. 

 

 

Πίνακας 13 : Συχνότητα απαντήσεων q7 

 

7. This site 

enables me to 

get on to it 

quickly (q7) 

 A B C D E Total 

Frequency 2 7 30 36 20 95 

Percentage (%)  

2.02% 

 

7.0.7% 

 

30.30% 

 

36.36% 

 

20.20% 

 

95.95% 

 

∆ιάγραµµα 18 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q7 
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Στην ερώτηση εάν ο ιστοχώρος επιτρέπει ταχύτατη επικοινωνία, το ποσοστό 

δυσαρέσκειας µειώνεται στο 9%, αλλά το 1% παραπάνω τοποθετείται στους 

ουδέτερους συµµετέχοντες µειώνοντας τους ικανοποιηµένους στο ποσοστό 36.36%. Να 

σηµειωθεί ότι 4 άτοµα δεν απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση. 

 

Πίνακας 14 : Συχνότητα απαντήσεων q8 

 

8. This site is 

well organized 

(q8) 

 A B C D E Total 

Frequency 0 10 25 38 23 96 

Percentage (%) 0.00% 10.10% 25.25% 38.38% 23.23% 96.96% 

 

∆ιάγραµµα 19 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q8 

 

Η οργάνωση του ιστοχώρου είναι αρκετά ικανοποιητική, αν και το ποσοστό 

δυσαρέσκειας παραµένει στο 10%, µε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε 

µία απάντηση απόλυτα δυσαρεστηµένου καταναλωτή. Να σηµειωθεί ότι 3 άτοµα δεν 

απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση. 

 

Παρατηρούµε ότι στην διάσταση µέτρησης της αποτελεσµατικότητας του ιστοχώρου ένα 

ποσοστό 25% των συµµετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ουδέτερο και ένα 5% 
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δυσαρεστηµένο. Το γεγονός αυτό µας δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του 

ιστοχώρου που αφορούν την ευκολία και ταχύτητα στην πρόσβαση και χρήση του. 

 

2η ∆ΙΑΣΤΑΣΗ : ∆ιαθεσιµότητα Συστήµατος 

 

Πίνακας 15 : Συχνότητα απαντήσεων q9 

 

9. This site is 

always available 

for business (q9) 

 A B C D E Total 

Frequency 1 10 37 40 7 95 

Percentage (%)  

1.01% 

 

10.10% 

 

37.37% 

 

40.40% 

 

7.07% 

 

95.95% 

 

∆ιάγραµµα 20 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q9 

 

Οι  καταναλωτές συµφωνούν σε ποσοστό µόνο 40.40% ότι ο ιστοχώρος είναι πάντα 

διαθέσιµος για εµπόριο, ενώ είναι χαρακτηριστικό ένα ποσοστό 37.37% το οποίο 

δηλώνει ουδέτερο και 11 συµµετέχοντες διαφωνούν. Να σηµειωθεί ότι 4 άτοµα δεν 

απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση. 

 

Πίνακας 16 : Συχνότητα απαντήσεων q10 

  A B C D E Total 
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10. This site 

launches and 

runs right always 

(q10) 

Frequency 0 7 36 43 12 98 

Percentage (%)  

0.00% 

 

7.07% 

 

36.36% 

 

43.43% 

 

12.12% 

 

98.98% 

 

∆ιάγραµµα 21 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q10 

 

Περίπου το 50% των απαντήσεων δείχνει ότι οι καταναλωτές είναι ικανοποιηµένοι 

όσον αφορά το ότι ο ιστοχώρος δουλεύει πάντα τέλεια. Μόνο 7 συµµετέχοντες 

διαφωνούν αλλά ένας σηµαντικός αριθµός 36 ατόµων δηλώνουν ουδέτεροι. Να 

σηµειωθεί ότι 1 άτοµο δεν απάντησε σε αυτήν την ερώτηση. 

 

Πίνακας 17 : Συχνότητα απαντήσεων q11 

 

11. This site 

does not crash  

(q11) 

 A B C D E Total 

Frequency 1 10 33 40 12 96 

Percentage (%) 1.01% 10.10% 33.33% 40.40% 12.12% 96.96% 
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∆ιάγραµµα 22 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q11 

 

Οµοίως µε την παραπάνω ερώτηση, πάνω από το 50% των απαντήσεων δείχνει ότι οι 

καταναλωτές είναι ικανοποιηµένοι όσον αφορά το ότι ο ιστοχώρος δεν «πέφτει». 10 

άτοµα διαφωνούν και ένας αριθµός 33 ατόµων δηλώνουν ουδέτεροι. Να σηµειωθεί ότι 

3 άτοµα δεν απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση. 

 

Πίνακας 18 : Συχνότητα απαντήσεων q12 

 

12. Pages at this 

site do not freeze 

after I enter order 

information (q12) 

 A B C D E Total 

Frequency 1 8 31 44 10 94 

Percentage (%)  

1.01% 

 

8.08% 

 

31.31% 

 

44.44% 

 

10.10% 

 

94.94% 

 

∆ιάγραµµα 23 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q12 
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Στην ερώτηση εάν οι ιστοσελίδες του ιστοχώρου «παγώνουν» µετά την εισαγωγή 

προσωπικών δεδοµένων το ποσοστό δυσαρέσκειας συνεχίζει να είναι το 11% των 

απαντήσεων, 31% δήλωσαν ουδέτεροι και  πάνω από το 50% των απαντήσεων 

δηλώνουν ότι συµφωνούν. Να σηµειωθεί ότι 5 άτοµα δεν απάντησαν σε αυτήν την 

ερώτηση. 

 

Παρατηρούµε ότι στην διάσταση µέτρησης της διαθεσιµότητας συστήµατος του ιστοχώρου 

ένα αξιόλογο ποσοστό 34% των συµµετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ουδέτερο και ένα 

9.5% δυσαρεστηµένο. Το γεγονός αυτό µας δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 

του ιστοχώρου που αφορούν την τεχνική λειτουργικότητα του συστήµατος. 

 

 

3η ∆ΙΑΣΤΑΣΗ :Αξιοπιστία / Ικανοποίηση 

 

∆εδοµένου του γεγονότος ότι η έρευνα που διεξήχθη είναι ποιοτική – καθώς το δείγµα 

είναι 99 ατόµων - και οι συµµετέχοντες δεν πραγµατοποίησαν κάποια συναλλαγή στον 

ιστοχώρο που ερευνούµε, οι ερωτήσεις που αφορούν την διάσταση της αξιοπιστίας / 

ικανοποίησης απαντήθηκαν υποθετικά.  

 

Πίνακας 19 : Συχνότητα απαντήσεων q13 

 

13. It delivers 

offers when 

promised (q13) 

 A B C D E Total 

Frequency 0 0 52 39 6 97 

Percentage (%)  

0.00% 

 

0.00% 

 

52.53% 

 

39.39% 

 

6.06% 

 

97.97% 
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∆ιάγραµµα 24 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q13 

 

Στην ερώτηση εάν οι υπηρεσίες – προσφορές ικανοποιούνται στον προβλεπόµενο 

χρόνο απάντησαν σε ποσοστό πάνω από το 50% (52.53%) ουδέτεροι, γεγονός που είναι 

αναµενόµενο εφόσον δεν πραγµατοποίησαν κάποια συναλλαγή προκειµένου να 

απαντήσουν. Παρ’όλα αυτά είναι ευχάριστο το ότι δεν υπήρχε κανένας καταναλωτής 

δεν απάντησε αρνητικά. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα και αυτοί οι οποίοι δήλωσαν 

ουδέτεροι πιστεύουν ότι στην περίπτωση που κάνουν κάποια συναλλαγή µέσω του 

ιστοχώρου δε θα µείνουν δυσαρεστηµένοι. Να σηµειωθεί ότι 2 άτοµα δεν απάντησαν σε 

αυτήν την ερώτηση. Να σηµειωθεί ότι 2 άτοµα δεν απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση. 

 

Πίνακας 20 : Συχνότητα απαντήσεων q14 

 

14. This site 

makes items 

available for 

delivery within a 

suitable time 

frame (q14) 

 A B C D E Total 

Frequency 1 1 48 42 6 98 

 

 

Percentage (%) 

 

 

1.01% 

 

 

1.01% 

 

 

48.48% 

 

 

42.42% 

 

 

6.06% 

 

 

98.98% 
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∆ιάγραµµα 25 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q14 

 

Οµοίως. την παραπάνω ερώτηση και δεδοµένου των περιορισµών, σχεδόν το 50% των 

απαντήσεων (48.48%) δηλώνουν ουδέτεροι όσον αφορά τον χρονικό περιορισµό των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, ενώ το ίδιο ποσοστό έχει θετική προδιάθεση. Μόνο 2 άτοµα 

δηλώνουν δυσαρέσκεια. Να σηµειωθεί ότι 1 άτοµο δεν απάντησε σε αυτήν την 

ερώτηση. 

 

Πίνακας 21 : Συχνότητα απαντήσεων q15 

 

15. It quickly 

delivers what I 

order (q15) 

 A B C D E Total 

Frequency 0 1 53 38 6 98 

Percentage (%)  

0.00% 

 

1.01% 

 

53.54% 

 

38.38% 

 

6.06% 

 

98.98% 

 

∆ιάγραµµα 26 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q15 
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Στην ερώτηση της ταχύτητας της παροχής των υπηρεσιών, ποσοστό 53.54% δηλώνει 

ουδέτερο, αλλά κοντά στο 45% των απαντήσεων πιστεύουν ικανοποιηµένοι και µόνο 1 

άτοµο διαφωνεί. Να σηµειωθεί ότι 1 άτοµο δεν απάντησε σε αυτήν την ερώτηση.  

 

Πίνακας 22 : Συχνότητα απαντήσεων q16 

 

16. It sends out 

the items ordered 

(q16) 

 A B C D E Total 

Frequency 0 1 57 35 6 99 

Percentage (%) 0.00% 1.01% 57.58% 35.35% 6,06% 99.99% 

 

∆ιάγραµµα 28 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q16 

 

Σχεδόν το 60% (57.58%) των συµµετεχόντων απάντησαν ουδέτεροι στην ερώτηση εάν 

οι υπηρεσίες που λαµβάνουν είναι αυτές που επιθυµούσαν να λάβουν εξαρχής, γεγονός 

που είναι απόλυτα δικαιολογηµένο και αναµενόµενο εφόσον δεν διεξήγαγαν κάποια 

συναλλαγή. Παρ’όλα αυτά µόνο 1 άτοµο απάντησε αρνητικά. 

 

Πίνακας 23 : Συχνότητα απαντήσεων q17 

  A B C D E Total 
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17. It has in stock 

the items the 

company claims 

to have (q17) 

Frequency 0 1 59 31 8 99 

Percentage (%)  

0.00% 

 

1.01% 

 

59.60% 

 

31.31% 

 

8.08% 

 

99.99% 

 

∆ιάγραµµα 28 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q17 

 

Οµοίως, µε την παραπάνω ερώτηση, το 59.60% των συµµετεχόντων απάντησαν 

ουδέτεροι στην ερώτηση εάν η επιχείρηση διαθέτει αποθέµατα, γεγονός που είναι 

απόλυτα δικαιολογηµένο και αναµενόµενο εφόσον δεν διεξήγαγαν κάποια συναλλαγή. 

Παρ’όλα αυτά µόνο 1 άτοµο απάντησε αρνητικά. 

 

Πίνακας 24 : Συχνότητα απαντήσεων q18 

 

18. It is truthful 

about its 

offerings (q18) 

 A B C D E Total 

Frequency 0 1 45 35 14 95 

Percentage (%) 0.00% 1.01% 45.45% 35.35% 14.14% 95.95% 
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∆ιάγραµµα 29 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q18 

 

Οι καταναλωτές που συµµετείχαν στην έρευνα σε ποσοστό 50% περίπου πιστεύουν ότι 

η επιχείρηση είναι αξιόπιστη όσον αφορά τις προσφορές που διαµηνύει στον ιστοχώρο 

της. Παρ’όλο που παρουσιάζεται ένα ποσοστό 45.45% αναξιόπιστων συµµετεχόντων 

και ενός µόνο αρνητικού, είναι γεγονός ότι η υστεροφηµία της Mars Inc και η 

πολύχρονη παρουσία της στον κλάδο σε υψηλή κατάταξη δηµιουργούν θετική 

προδιάθεση στους καταναλωτές όσον αφορά την συνέπειά της. Να σηµειωθεί ότι 4 

άτοµα δεν απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση. 

 

Πίνακας 25 : Συχνότητα απαντήσεων q19 

 

19. It makes 

accurate 

promises about 

delivery of 

products (q19) 

 A B C D E Total 

Frequency 0 0 48 44 4 96 

Percentage (%)  

0.00% 

 

0.00% 

 

48.48% 

 

44.44% 

 

4.04% 

 

96.96% 
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∆ιάγραµµα 30 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q19 

 

Οµοίως µε παραπάνω, οι µισοί περίπου καταναλωτές δηλώνουν ουδέτεροι (44.44%) για 

την αξιοπιστία και ακρίβεια των υπηρεσιών που υπόσχεται ο ιστοχώρος, ενώ το ίδιο 

ακριβώς ποσοστό δείχνει εµπιστοσύνη στον ιστοχώρο και στην επιχείρηση. Είναι άξιο 

παρατήρησης ότι δεν υπήρξε καµία αρνητική απάντηση. Να σηµειωθεί ότι 3 άτοµα δεν 

απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση. 

 

Παρατηρούµε ότι στην διάσταση µέτρησης της αξιοπιστίας / ικανοποίησης του ιστοχώρου 

ποσοστό περίπου 52% των συµµετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ουδέτερο και ένα ούτε 

1% δυσαρεστηµένο. ∆εδοµένου των περιορισµών της έρευνας λοιπόν, το 22% περίπου 

των θετικών απαντήσεων είναι µικρό αλλά επαρκές. 

 

 

4η ∆ΙΑΣΤΑΣΗ : Ιδιωτικότητα / Ασφάλεια 

 

Πίνακας 26 : Συχνότητα απαντήσεων q20 

 

20. It protects 

 A B C D E Total 

Frequency 0 5 40 38 13 96 
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information 

about my web-

shopping 

behaviour (q20) 

Percentage (%)  

0.00% 

 

5.05% 

 

40.40% 

 

38.38% 

 

13.13% 

 

96.96% 

 

∆ιάγραµµα 31 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q20 

 

Οι καταναλωτές που συµµετείχαν στην έρευνα δήλωσαν σε ποσοστό 40.40% ουδέτεροι 

όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδοµένων και περίπου το 50% 

δήλωσε ότι ο ιστοχώρος παρέχει την απαιτούµενη προστασία. Να σηµειωθεί ότι 3 

άτοµα δεν απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση. 

 

Πίνακας 27 : Συχνότητα απαντήσεων q21 

 

21. It does not 

share my 

personal 

information with 

other sites (q21) 

 A B C D E Total 

Frequency 1 3 45 35 14 98 

Percentage (%)  

1.01% 

 

3.03% 

 

45.45% 

 

35.35% 

 

14.14% 

 

98.98% 
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∆ιάγραµµα 32 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q21 

 

Οµοίως, το 45.45% δήλωσαν ουδέτεροι και περίπου το 50% απάντησαν θετικά όσον 

αφορά το ότι ο ιστοχώρος δε µοιράζεται προσωπικές πληροφορίες µε τρίτους. Να 

σηµειωθεί ότι 1 άτοµο δεν απάντησε σε αυτήν την ερώτηση. 

 

Πίνακας 28 : Συχνότητα απαντήσεων q22 

 

22. This site 

protects 

information 

about my credit 

card (q22) 

 A B C D E Total 

Frequency 2 4 43 27 23 99 

Percentage (%)  

2.02% 

 

4.04% 

 

43.43% 

 

27.27% 

 

23.23% 

 

99.99% 

 

∆ιάγραµµα 33 : Ποσοστιαία συχνότητα απαντήσεων q22 
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Στην ερώτηση που αφορά την προστασία των δεδοµένων της πιστωτικής κάρτας το 

ποσοστό των θετικών απαντήσεων µειώνεται περίπου στο 40%, καθώς υπάρχει µια 

γενικότερη προδιάθεση στους καταναλωτές ότι υπάρχουν υποκλοπές στο διαδίκτυο. 

 

Παρατηρούµε ότι στην διάσταση µέτρησης της ιδιωτικότητα / ασφάλεια του ιστοχώρου 

ποσοστό περίπου 42% των συµµετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ουδέτερο και ένα 5% 

δυσαρεστηµένο. ∆εδοµένου των περιορισµών της έρευνας λοιπόν, το 25% περίπου των 

θετικών απαντήσεων είναι µικρό αλλά ικανοποιητικό. 

 

Ανάλυση Παραγόντων 

Πριν από την ανάλυση των αποτελεσµάτων του δευτέρου µέρους της έρευνας, 

προηγήθηκε η µέτρηση των τεστ Kaiser-Meyer-Olkin και Bartlett. Το τεστ Kaiser-

Meyer-Olkin εξετάζει εάν οι συσχετισµοί µεταξύ των µεταβλητών είναι µικροί, δηλαδή 

την επάρκεια της δειγµατοληψίας – όπου πρέπει ΚΜΟ > 0.5 για να προχωρήσουµε σε 

µια ικανοποιητική ανάλυση παραγόντων. Το τεστ Bartlett εξετάζει την σφαιρικότητα 

του µοντέλου, υποθέτοντας αρχικά ότι οι µεταβλητές είναι ασυσχέτιστες – όπου πρέπει 

sig. < 0.05. 

 

Πίνακας29 . KMO & Bartlett’s Test 
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Στην έρευνά µας λοιπόν, βρέθηκε ΚΜΟ = 0.745 > 0.5 και sig. = 0.000 < 0.05 , γεγονός 

που αποδεικνύει ότι µπορούµε να προχωρήσουµε σε µια ανάλυση παραγόντων µε 

αξιοπιστία.  

 

Επιπρόσθετα, θεωρήθηκε απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί µία ανάλυση αξιοπιστίας, η 

οποία καθορίζει τον βαθµό µε τον οποίο τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου αλλά και οι 

διαστάσεις αξιολόγησης συσχετίζονται µεταξύ τους. ∆ίνεται ένας γενικός δείκτης 

επαναληπτικότητας ή συνέπειας στην κλίµακα του ερωτηµατολογίου και δίνεται η 

δυνατότητα να αποκλειστούν τα προβληµατικά στοιχεία µε τη βοήθεια του Chronbach 

alpha τεστ, όπου πρέπει Chronbach’s alpha > 0.7 (Nunnaly, 1978).  

 

Πίνακες 30  & 31. Reliability Analysis & Statistics για τις 22 ερωτήσεις 

  

 

Στην περίπτωσή µας λοιπόν, οι ολοκληρωµένες συµµετοχές ήταν 69 από ένα σύνολο 99 

συµµετοχών.  Το παρατηρούµενο αποτέλεσµα alpha είναι 0.913 > 0.7 για τις 22 

ερωτήσεις, το οποίο αποδεικνύει υψηλή εσωτερική συνοχή, και επειδή είναι το 

υψηλότερο αποτέλεσµα στον παραπάνω Chronbach alpha πίνακα για τις πιθανώς 

προβληµατικές παρατηρήσεις, δε χρειάζεται να εξαιρέσουµε καµία ερώτηση από την 

ανάλυση παραγόντων που θα πραγµατοποιήσουµε.  
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Πίνακες 32  & 33. Reliability Analysis & Statistics για τις 4 διαστάσεις αξιολόγησης 

  

 

Αντίστοιχα, πραγµατοποιήσαµε µία ανάλυση αξιοπιστίας και για τις τέσσερις 

διαστάσεις αξιολόγησης του ερωτηµατολογίου. Το παρατηρούµενο αποτέλεσµα alpha 

είναι 0.613 < 0.7 για τις 4 διαστάσεις αξιολόγησης, το οποίο αποδεικνύει είναι 

ικανοποιητικό ώστε να προχωρήσουµε στην ανάλυση παραγόντων. 

 

Με την βοήθεια του προγράµµατος στατιστικής ανάλυσης SPSS κάναµε µία ανάλυση 

παραγόντων. Η ανάλυση παραγόντων προσδιορίζει τις µεταβλητές ή τους παράγοντες 

οι οποίες συσχετίζονται µέσα σε ένα σύνολο µεταβλητών και παραγάγει υποθέσεις 

σχετικά µε τις αιτίες που οδήγησαν στα συγκεκριµένα αποτελέσµατα.  

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παραγόντων είναι : 

 

�  Πίνακας 34. ∆ιαχωρισµός ερωτήσεων σε διαστάσεις αξιολόγησης σύµφωνα µε το 

spps 
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Το spss χωρίζει τις ερωτήσεις σε 4 διαστάσεις αξιολόγησης, ακριβώς όπως είχαµε 

προβλέψει στην βιβλιογραφία. Οι ερωτήσεις q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7 και q8 αφορούν 

την 1η διάσταση αξιολόγησης (το spss την ονοµάζει «1») : την αποτελεσµατικότητα. Οι 

ερωτήσεις q9, q10, q11 και q12 αφορούν την 2η διάσταση αξιολόγησης (το spss την 

ονοµάζει «3»): την διαθεσιµότητα συστήµατος. Οι ερωτήσεις q13, q14, q15, q16, q17, 

q18 και q19 αφορούν την 3η διάσταση αξιολόγησης (το spss την ονοµάζει «2»): την 

αξιοπιστία / ικανοποίηση. Τέλος, οι ερωτήσεις q20, q21 και q22 αφορούν την 4η 

διάσταση αξιολόγησης (το spss την ονοµάζει «4»): την ιδιωτικότητα / ασφάλεια. 

Αποδεικνύεται λοιπόν εµπειρικά ότι στην περίπτωσή µας η ποιότητα των ηλεκτρονικά 

παρεχόµενων υπηρεσιών εξαρτάται από 4 διαστάσεις αξιολόγησης. 

 

�  Πίνακας 35. Συσχετισµοί µεταξύ των διαστάσεων αξιολόγησης  

 

 

Η ανάλυση παραγόντων παρουσιάζει επίσης τους συσχετισµούς µεταξύ των 

διαστάσεων αξιολόγησης. Παρατηρούµε ότι ο παράγοντας αξιοπιστία / ικανοποίηση (το 

spss την ονοµάζει «2») έχει υψηλή συσχέτιση 0.472 µε τον παράγοντα ιδιωτικότητα / 

ασφάλεια (το spss την ονοµάζει «4»). Αντίστοιχα, η αµέσως επόµενη συσχέτιση 

ανάµεσα στους παράγοντες αξιολόγησης είναι µεταξύ του παράγοντα 

αποτελεσµατικότητα (το spss την ονοµάζει «1») και του παράγοντα διαθεσιµότητα 

συστήµατος (το spss την ονοµάζει «3»).  
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�  Πίνακας 36. Συσχετισµοί µεταξύ των ερωτήσεων         

 

  

 

Το παραπάνω γεγονός αποδεικνύεται και από την συσχέτιση των ερωτήσεων µεταξύ 

τους. Οι ερωτήσεις του παράγοντα αξιοπιστία / ικανοποίηση (το spss την ονοµάζει «2») 

έχουν υψηλή συσχέτιση µε τις ερωτήσεις του παράγοντα ιδιωτικότητα / ασφάλεια (το 

spss την ονοµάζει «4»). Αντίστοιχα, οι ερωτήσεις του παράγοντα αποτελεσµατικότητα 

(το spss την ονοµάζει «1») και συσχετίζονται πολύ µε τις ερωτήσεις του παράγοντα 

διαθεσιµότητα συστήµατος (το spss την ονοµάζει «3»). Στους παραπάνω πίνακες αυτό 

φαίνεται από τα κυκλωµένα πεδία στις στήλες του «correlation» - όπου πρέπει 

correlation > 0.3 ή 0.4 και πάνω - και από τα υπογεγραµµένα σηµεία στις στήλες του 

«sig» - όπου πρέπει sig < 0.05. Τα πεδία που είναι κυκλωµένα µε κόκκινο χρώµα 
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δείχνουν τις υψηλές συσχετίσεις που έχουν κάποιες ερωτήσεις µεταξύ τους και τις 

οποίες θα σχολιάσουµε παρακάτω.  

 

Πιο συγκεκριµένα :  

 

→ Ερώτηση q5 µε ερωτήσεις q10 & q11 : Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των 

συµµετεχόντων, «οι ιστοσελίδες φορτώνουν εύκολα» όταν «ο ιστοχώρος 

δουλεύει πάντα τέλεια» & «δεν πέφτει». 

→ Ερώτηση q6 µε ερωτήσεις q10 & q12 : «ο ιστοχώρος είναι εύκολος στην 

χρήση» όταν «δουλεύει πάντα τέλεια» & «οι ιστοσελίδες δεν παγώνουν 

αφού εισάγω προσωπικά δεδοµένα ή δεδοµένα παραγγελιών». 

→ Ερωτήσεις q7 & q8 µε ερώτηση q10 : «ο ιστοχώρος µου επιτρέπει να 

επικοινωνώ ταχύτατα» & «ο ιστοχώρος είναι πολύ οργανωµένος» όταν 

«δουλεύει πάντα τέλεια» όταν «δουλεύει πάντα τέλεια». 

→ Ερώτηση q10 µε ερωτήσεις q5, q6, q7 & q8 : «ο ισοχώρος δουλεύει 

πάντα τέλεια» όταν «οι ιστοσελίδες φορτώνουν εύκολα», «είναι εύκολος 

στη χρήση», «µου επιτρέπει να επικοινωνώ» & «είναι πολύ 

οργανωµένος». 

→ Ερώτηση q11 µε ερώτηση q5 : «ο ιστοχώρος δεν πέφτει» όταν «οι 

ιστοσελίδες φορτώνουν εύκολα». 

→ Ερώτηση q12 µε ερώτηση q6 : «οι ιστοσελίδες δεν παγώνουν αφού 

εισάγω προσωπικά δεδοµένα ή δεδοµένα παραγγελιών» όταν «ο 

ιστοχώρος είναι εύκολος στη χρήση». 

→ Ερώτηση q13 & q14 µε ερώτηση q20 : «οι υποσχόµενες υπηρεσίες 

ικανοποιούνται στον προβλεπόµενο χρόνο» & «ο χρονικός περιορισµός 

των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι ικανοποιητικός» όταν «οι 
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προσωπικές πληροφορίες και τα δεδοµένα αγοραστικής συµπεριφοράς 

προστατεύονται». 

→ Ερώτηση q15 µε ερωτήσεις q20 & q22 : «οι υπηρεσίες παρέχονται 

γρήγορα» όταν «οι προσωπικές πληροφορίες και τα δεδοµένα 

αγοραστικής συµπεριφοράς προστατεύονται» & «ο ιστοχώρος παρέχει 

πιστοποίηση προστασίας των πληροφοριών της πιστωτικής κάρτας». 

→ Ερώτηση q16 µε ερώτηση q22 : «οι υπηρεσίες που λαµβάνω είναι αυτές 

οι οποίες επιθυµούσα να λάβω» όταν «ο ιστοχώρος παρέχει πιστοποίηση 

προστασίας των πληροφοριών της πιστωτικής κάρτας». 

→ Ερώτηση q18 & q19 µε ερωτήσεις q20, q21 & q22 : «οι προσφορές της 

επιχείρησης είναι αληθείς» & «οι υποσχέσεις της επιχείρησης είναι 

ακριβείς» όταν «οι προσωπικές πληροφορίες και τα δεδοµένα 

αγοραστικής συµπεριφοράς προστατεύονται», «τα προσωπικά µου 

δεδοµένα δεν είναι εµφανή και δεν µοιράζονται σε τρίτους» & «ο 

ιστοχώρος παρέχει πιστοποίηση προστασίας των πληροφοριών της 

πιστωτικής κάρτας». 

→ Ερώτηση q20 µε ερωτήσεις q13, q14, q15, q18 & q19 : «οι προσωπικές 

πληροφορίες και τα δεδοµένα αγοραστικής συµπεριφοράς 

προστατεύονται» όταν «οι υποσχόµενες υπηρεσίες ικανοποιούνται στον 

προβλεπόµενο χρόνο», «ο χρονικός περιορισµός των παρεχόµενων 

υπηρεσιών είναι ικανοποιητικός», «οι υπηρεσίες παρέχονται γρήγορα» 

όταν «οι προσωπικές πληροφορίες και τα δεδοµένα αγοραστικής 

συµπεριφοράς προστατεύονται», «οι προσφορές της επιχείρησης είναι 

αληθείς» & «οι προσωπικές πληροφορίες και τα δεδοµένα αγοραστικής 

συµπεριφοράς προστατεύονται». 
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→ Ερώτηση q21 µε τις ερωτήσεις q18 & q19 : «τα προσωπικά µου 

δεδοµένα δεν είναι εµφανή και δεν µοιράζονται σε τρίτους» όταν «οι 

προσφορές της επιχείρησης είναι αληθείς» & «οι υποσχέσεις της 

επιχείρησης είναι ακριβείς». 

→ Ερώτηση q22 µε ερωτήσεις q15, q16, q18 & q19 : «ο ιστοχώρος παρέχει 

πιστοποίηση προστασίας των πληροφοριών της πιστωτικής κάρτας» 

όταν «οι υπηρεσίες παρέχονται γρήγορα», «οι υπηρεσίες που λαµβάνω 

είναι αυτές οι οποίες επιθυµούσα να λάβω», «οι προσφορές της 

επιχείρησης είναι αληθείς» & «οι υποσχέσεις της επιχείρησης είναι 

ακριβείς». 

 

Παρατηρούµε ότι οι ερωτήσεις q1 («βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω»), q2 («η 

πλοήγηση οπουδήποτε στον ιστοχώρο είναι εύκολη»), q3 («µπορώ να κάνω εύκολα µια 

συναλλαγή»), q4 («οι πληροφορίες είναι καλά οργανωµένες») & q17 («η επιχείρηση 

έχει αποθέµατα») δεν έχουν ισχυρές συσχετίσεις µε τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην επικοινωνιακή υπόσταση του ιστοχώρου που 

εξετάζουµε. Ο ιστοχώρος της Mars Inc, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας 

προσελκύει τους χρήστες για διαφηµιστικούς λόγους ή για λόγους περιέργειας και όχι 

τόσο για δυνατότητα συναλλαγών.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες η παγκόσµια έξαρση του διαδικτύου έχει γίνει αναπόσπαστο 

κοµµάτι του µίγµατος µάρκετινγκ (Strauss & Frost,1999). Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

δηµιουργεί ένα νέο επικοινωνιακό περιβάλλον και δίνει τη δυνατότητα µιας εικονικής 

παρουσίασης των επιχειρησιακών στρατηγικών µάρκετινγκ.  

 

Η επιρροή του διαδικτύου, λοιπόν, αφορά από την µία πλευρά την µεταστροφή του 

τοµέα των πωλήσεων από την παραδοσιακή στην νέα ηλεκτρονική µορφή, και από την 

άλλη πλευρά δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν νέα κανάλια 

διανοµής αλλά και να διαφοροποιήσουν ή να εµπλουτίσουν τις καταναλωτικές 

συνήθειες (Strauss & Frost,1999). Ακόµη, οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν το 

καταναλωτικό κοινό ευκολότερα και αποτελεσµατικότερα.  

 

Επιπρόσθετα, η φύση του διαδικτύου προωθεί µια νέα προσέγγιση διαφήµισης, καθώς 

δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν οικονοµίες κλίµακας και να 

δηµιουργήσουν µια παγκόσµια τοποθέτηση των προϊόντων τους. Η πρόκληση των 

ηµερών για τους µαρκετίστες είναι να εντοπίσουν την ισορροπία ανάµεσα στο πόσο 

προσαρµοστικός επιβάλλεται να είναι ένας ιστοχώρος και να προσδιορίσουν τον έλεγχο 

και τη συνοχή αυτού.  

 

Το διαδίκτυο ανοίγει ένα νέο δρόµο επικοινωνίας των επιχειρήσεων µε τους 

καταναλωτές, καθώς δίνεται όλο και µεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά. Εποµένως, διαφοροποιείται και η 

αλληλεπίδραση των δύο µερών.  
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Η παρούσα µελέτη εξέτασε τις αντιλήψεις για την ποιότητα των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών µεταξύ καταναλωτών από όλο τον κόσµο µε εστίαση στον κλάδο 

ζαχαρωδών και σοκολατοειδών προϊόντων, ο οποίος είναι ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι 

της παγκόσµιας οικονοµίας.  

 

Στην εµπειρική έρευνα που πραγµατοποιήσαµε διαπιστώσαµε ότι το επικοινωνιακό 

µάρκετινγκ των ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου είναι εξαιρετικά 

σηµαντικό και αναπτύσσεται σταθερά. Παρατηρήθηκε µια θετική επίδραση της 

γενικότερης ικανοποίησης των πελατών µε την µελλοντική προδιάθεσή τους να 

χρησιµοποιήσουν τον ιστοχώρο στο µέλλον.  

 

Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι το πρότυπο e-SevQual εφαρµόζεται απόλυτα στην 

ποιοτική έρευνα που διεξήχθη για την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 

ιστοχώρου µιας από της µεγαλύτερες βιοµηχανίας του κλάδου παγκοσµίως, της  Mars 

Incorporated.   

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ακόµη ότι και οι µεγαλύτεροι παίκτες του 

κλάδου δηµιουργούν ιστοχώρους για λόγους επικοινωνίας και µάρκετινγκ, καθώς οι 

χρήστες – καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται να κάνουν συναλλαγές και αγορές στο 

διαδίκτυο, εφόσον τα προϊόντα µπορούν να τα προµηθευτούν από καταστήµατα άµεσης 

εξυπηρέτησης. Παρ’όλα αυτά, αξίζει να αναφερθεί ότι βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση 

ανάµεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών του 

ιστοχώρου. Πιο συγκεκριµένα, οι καταναλωτές πιστεύουν ότι ο ιστοτόπος της Mars Inc 

είναι αποτελεσµατικός όταν είναι και τεχνικά λειτουργικός, και αξιόπιστος όταν 

πιστοποιεί και διασφαλίζει τα προσωπικά τους δεδοµένα. 
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Οι παγκόσµιες επιχειρήσεις του κλάδου βιώνουν στις ηµέρες µας τον έντονο 

ανταγωνισµό σε συνδυασµό µε την οικονοµική κρίση. ∆εδοµένου αυτού του πλαισίου 

επιδιώκουν να επενδύσουν στην βελτίωση των ηλεκτρονικά υπηρεσιών που παρέχουν 

στους καταναλωτές τους, ώστε να δηµιουργήσουν ένα µακροπρόθεσµο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα.  
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Part 1 : PERSONAL INFORMATION 

 
Gender 

Male  

Female  

 
 

Age 

18-25  

26-35  

36-45  

46-55  

55-65  

 

 

Education 

Highschool College University 

   

 

 
Internet's Usage 

Frequency (weekly) 

Less than 5 hours  

From 5 to 10 hours  

From 11 to 20 hours  

More than 20 hours  

 

Part 2 : QUALITY OF e-SERVICES 

Please visit and then evaluate the quality of services of the website of 

 Mars Incorporated ( www.mars.com ) 

 1 2 3 4 5 

EFFICIENCY      

1.  This site makes it easy to find what I need (q1)      

2.  It makes it easy to get anywhere on the site (q2)      

3.  It enables me to complete a transaction quickly (q3)      

4.  Information at this site is well organized (q4)      

5.  It loads its page fast (q5)      

6.  This site is simple to use (q6)      
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7. This site enables me to get on to it quickly (q7)      

8.  This site is well organized (q8)      

SYSTEM AVAILABILITY      

9.  This site is always available for business (q9)      

10.  This site launches and runs right always (q10)      

11. This site does not crash (q11)      

12. Pages at this site do not freeze after I enter order information (q12)      

FULFILLMENT      

13. It delivers offers when promised (q13)      

This site makes items available for delivery within a suitable time 
14. frame (q14) 

     

15. It quickly delivers what I order (q15)      

16. It sends out the items ordered (q16)      

17. It has in stock the items the company claims to have (q17)      

18. It is truthful about its offerings (q18)      

19. It makes accurate promises about delivery of products (q19)      

PRIVACY      

20. It protects information about my web-shopping behaviour (q20)      

21. It does not share my personal information with other sites (q21)      

22. This site protects information about my credit card (q22)      

Scale 

Strongly Disagree Disagree Neutral Agree Strongly Agree 

1 2 3 4 5 

THANK YOU 
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ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
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