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ii. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT) 

Το brand equity (αξία του brand) είναι µια από τις πιο σηµαντικές έννοιες στη 

διαχείριση του brand, καθώς και στην επιχειρησιακή πρακτική και την ακαδηµαϊκή 

έρευνα. Η ανάπτυξη και η σωστή διαχείριση του brand equity έχει επισηµανθεί ως 

ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα για τις περισσότερες εταιρίες καθώς από πολλούς 

θεωρείται ο θεµέλιος λίθος στην χάραξη µίας επιτυχηµένης στρατηγικής από µέρους 

των επιχειρήσεων. 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να εξετάσει τη σηµασία των 

τεσσάρων διαστάσεων του brand equity (αναγνωρισιµότητα του brand, 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα, αφοσίωση στο brand και συσχετισµοί του brand) στην 

αντίληψη που έχουν οι καταναλωτές για το brand, καθώς επίσης και την επίδραση 

που έχουν δύο από τα στοιχεία του µείγµατος µάρκετινγκ, η αντιλαµβανόµενη 

διαφηµιστική δαπάνη και οι προωθητικές ενέργειες, στο brand equity. 

Μέσα από έρευνα που έγινε µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, έγινε προσπάθεια 

να εντοπιστεί η επίδραση που έχουν οι τέσσερις διαστάσεις στο brand equity. Κατά 

τη διάρκεια της µελέτης µοιράστηκαν 300 ερωτηµατολόγια από τα οποία 

χρησιµοποιήθηκαν τα 296 καθώς. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε για τρεις κατηγορίες 

προϊόντων: Αναψυκτικά, Αθλητικά παπούτσια και Έξυπνες κινητές συσκευές, και για 

κάθε κατηγορία εξετάστηκαν δύο (2) brand.  

Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν οκτώ ερευνητικές υποθέσεις από τις οποίες 

οι πέντε γίνονται αποδεκτές σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι και οι τέσσερις διαστάσεις έχουν σηµαντική και θετική επίδραση στο brand 

equity. Συγκεκριµένα, η αναγνωρισιµότητα του brand επιδρά θετικά στην αντίληψη 

των καταναλωτών για την ποιότητα του brand, η οποία κατά συνέπεια επιδρά θετικά 

στην αφοσίωση των καταναλωτών για το brand. Επιπλέον φάνηκε ότι η 

αναγνωρισιµότητα επιδρά θετικά και σε µεγαλύτερο βαθµό στους συσχετισµούς που 

συνδέονται µε το brand οι οποίοι µε την σειρά τους επιδρούν θετικά µε στην 

αφοσίωση του brand. Τέλος, από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι η διαφηµιστική 

δαπάνη επηρεάζει θετικά την αναγνωρισιµότητα, την ποιότητα και τους 

συσχετισµούς του brand ενώ προέκυψε ότι οι προωθητικές ενέργειες έχουν θετική 
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επίδραση στο brand equity και όχι αρνητική όπως είχε αναφερθεί στις ερευνητικές 

υποθέσεις. 

Επιπλέον, µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας και τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση προτείνονται θεωρητικές και πρακτικές εφαρµογές καθώς και προτάσεις 

για µελλοντικές έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

1.1. Εισαγωγή - Ερευνητικό αντικείµενο 

Λόγω των ραγδαίων αλλαγών στην παγκόσµια αγορά και την αύξηση του 

ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων, το "Brand Management" έχει γίνει πιο 

σηµαντικό. Το πολύ καλό "Brand Management" (διαχείριση του brand) επιφέρει 

σαφή διαφοροποίησης µεταξύ των προϊόντων, εξασφαλίζοντας τις προτιµήσεις και 

την αφοσίωση των καταναλωτών η οποία µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του 

µεριδίου αγοράς. 

Σύµφωνα µε τον Aaker (1991), η διαχείριση του brand δεν πρέπει να αποτελεί 

τον πυρήνα των λειτουργικών στόχων των επιχειρήσεων, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί 

ως πηγή ανταγωνιστικότητας. Με άλλα λόγια, υποστηρίζει ότι η αξία προστίθεται στο 

brand όταν αυτό είναι σε θέση να ανταγωνιστεί µε επιτυχία τα άλλα brands. 

Λόγω της αναγκαιότητας στην σηµερινή αγορά για ανάπτυξη, διατήρηση και 

χρήση branding στα προϊόντα, προκειµένου να αποκτήσουν ένα ορισµένο επίπεδο 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος πολλοί ερευνητές (Aaker 1991 & 1996, Keller 1993, 

Lassar 1995, Yoo & Donthun 2001 κα) έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ιδέα και 

την µέτρηση του brand equity (αξίας του brand). Η ιδέα του brand equity έχει 

αποτελέσει όλο και περισσότερο αντικείµενο µελέτης τα τελευταία χρόνια. Σύµφωνα 

µε τους Ailawadi και τους συνεργάτες του (2003) αυτό έχει οδηγήσει διαφορετικές 

απόψεις σχετικά µε τις διαστάσεις του brand equity, τους παράγοντες που το 

επηρεάζουν καθώς και το τρόπο µέτρησης του. 

Για τις περισσότερες επιχειρήσεις το brand θεωρείται σε µεγάλο βαθµό ως µια 

σηµαντική πηγή κεφαλαίων και το δεύτερο πιο σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο που 

έχει µια επιχείρηση µετά από τους πελάτες. Ο όρος brand έχει πολλαπλές ερµηνείες. 

Μπορεί να οριστεί ως ένα όνοµα, ένα σύµβολο, ένα λογότυπο ή ως ένας συνδυασµός 

όλων των παραπάνω που έχει την πρόθεση να προσδιορίσει ένα αγαθό ή µια 

υπηρεσία. Μία άλλη άποψη, του Prassad και Dev (2000) αναφέρει ότι το brand 

περιλαµβάνει όλα τα υλικά και άυλα χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύει µια 

επιχείρηση. 
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Ένα δυνατό brand µπορεί να ενισχύσει στάση των καταναλωτών απέναντι 

στους συσχετισµούς του brand, η οποία επιτυγχάνεται µέσα από την εµπειρία µε το 

προϊόν. Σύµφωνα µε τον Keller (1993), η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και οι 

συσχετισµοί επηρεάζουν τα εξαγώγιµα χαρακτηριστικά, την αντιλαµβανόµενη 

ποιότητα και οδηγούν τελικά στην αφοσίωση για brand. Ένα από τα πλεονεκτήµατα 

της διάστασης του brand equity από την σκοπιά του πελάτη είναι ότι επιτρέπει στους 

διευθυντές µάρκετινγκ να µελετήσουν πως τα προγράµµατα µάρκετινγκ µπορούν να 

ενισχύσουν την αξία του brand στο µυαλό των καταναλωτών. 

Το brand equity ως έννοια έχει συζητηθεί εκτενώς την τελευταία δεκαετία στη 

βιβλιογραφία του µάρκετινγκ. Σε γενικές γραµµές τα brands έχουν γίνει αντιληπτά ως 

άυλα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων, γεγονός που υποδηλώνεται από την 

υψηλή τους οικονοµική αξία. (M'zungu, Merrilees και Miller, 2010). Επιπλέον το 

brand equity, η διαχείρισή του, η µέτρηση και η βελτίωση θεωρούνται ως µία 

σηµαντική στρατηγική πρόκληση που µπορεί να επηρεάσει τη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων και το µείγµα µάρκετινγκ ενός brand, καθώς επίσης και να παρέχει 

στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε µια επιχείρηση (Baldiger, 1992, Simon & 

Sullivan, 1993, Atigal και συνεργάτες, 2005). 

Το brand equity είναι ένα µέτρο της υγείας του brand, το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον το brand equity θα 

πρέπει να γίνει αντιληπτό και από την σκοπιά των καταναλωτών και το πως 

αντιλαµβάνονται τα σήµατα των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφία µε βάση την λειτουργικότητα του brand equity από την πλευρά των 

καταναλωτών χωρίζεται σε δύο οµάδες (Cobb-Walgren και συνεργάτες, 1995 & Υοο 

και Donthun, 2001): την αντίληψη των καταναλωτών (αναγνωρισιµότητα του brand, 

συσχετισµοί του brand και αντιλαµβανόµενη ποιότητα) και την συµπεριφορά των 

καταναλωτών (αφοσίωση/ προσήλωση στο brand και την προθυµία να πληρώσει 

υψηλό αντίτιµο). Ο Aaker (1991) στην µελέτη του brand equity ενσωµατώνει τις δύο 

διαστάσεις, της αντίληψης των καταναλωτών και της συµπεριφοράς, σε µία, ενώ ο 

Lassar και οι συνεργάτες του (1995) διακρίνει αυστηρά τις δύο παραπάνω διαστάσεις 

έτσι ώστε η συµπεριφορά των καταναλωτών να είναι αποτέλεσµα του brand equity. 

Ο όρος brand equity προέκυψε από µια προσπάθεια να καθοριστεί η σχέση 

µεταξύ των brand και των πελατών (Wood, 2000). Ένας γενικά αποδεκτός ορισµός 
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για το brand equity έχει δοθεί από τον Keller (1993) και από τον Aaker (1991). O 

Keller (1993) ορίζει το brand equity από την πλευρά του καταναλωτή και αναφέρεται 

στα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την χρήση του brand name του προϊόντος, 

µέσα από τις δραστηριότητες και τη στρατηγική του µάρκετινγκ. Ο Aaker (1991) από 

την άλλη ορίζει το brand equity "ως ένα σύνολο στοιχείων του ενεργητικού και του 

παθητικού ενός brand, όπως η επωνυµία και το σύµβολό της, τα οποία προσθέτουν ή 

αφαιρούν αξία στην εταιρία και στους πελάτες της. Παρά το αξιοσηµείωτο 

ενδιαφέρον που παρατηρείται για το brand equity, δεν υπάρχει κάποιο κοινά 

αποδεκτό τρόπο µέτρησης του. 

Επιπλέον προκειµένου να κατανοήσουµε την έννοια του brand equity θα πρέπει 

να αναφέρουµε την διάκριση µεταξύ του brand equity και του brand value, δεδοµένου 

ότι οι δύο αυτές έννοιες συχνά αντιµετωπίζονται ως µία (De Mortanges & Van Riel, 

2003, Raggio & Leone, 2007). Εποµένως µπορούµε να πούµε ότι το brand equity 

αναφέρεται στο πόσο πολύτιµο είναι το brand για τον καταναλωτή (Tiwari, 2010) ενώ 

το brand value αναφέρεται στο πόσο πολύτιµο είναι το brand για την εταιρία 

(Arvidsson, 2006). 

Οι Yoo και οι συνεργάτες του (2000) αναφέρουν ότι οποιαδήποτε ενέργεια 

µάρκετινγκ έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το brand equity. Το µείγµα µάρκετινγκ 

ενός brand αποτελείται από στοιχεία που µπορούν να το χαρακτηρίσουν και να το 

τοποθετήσουν µεταξύ των ανταγωνιστικών brand. Εκτεταµένη έρευνα έχει γίνει 

προκειµένου να προσδιοριστεί η αποτελεσµατικότητα και η σηµασία των στοιχείων 

του µείγµατος µάρκετινγκ, αλλά ένας µικρός αριθµός έχει µελετήσει την σύνδεση των 

στοιχείων του µείγµατος µάρκετινγκ µε τις διαστάσεις του brand equity (Keller και 

Lehmann, 2006). Σύµφωνα µε τους Lassar και συνεργάτες (1995), τα στοιχεία του 

µείγµατος µάρκετινγκ µπορούν να αντανακλούν την καθαρή θέση ενός brand. 

Παρόλα αυτά όµως, η επίδραση δύο συγκεκριµένων στοιχείων του µείγµατος 

µάρκετινγκ, της διαφήµισης και των προωθητικών ενεργειών, δεν έχουν αναλυσή 

επαρκώς (Netemeyer και συνεργάτες, 2004). 

1.2. Σκοπός της έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να συνοψίσει τα 

διαθέσιµα ευρήµατα προηγούµενων ερευνών πάνω στην ανάλυση και τη µέτρηση του 
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brand equity από την πλευρά του καταναλωτή, τη σχέση του µε το µείγµα µάρκετινγκ 

και τους παράγοντες που το επηρεάζουν. Για το λόγο αυτό στα επόµενα κεφάλαια 

γίνεται εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση και επιχειρείται µέσα από έρευνα η 

ανάπτυξη ενός µοντέλου που θα εξετάζει τη σχέση µεταξύ των διαστάσεων του brand 

equity και του µείγµατος µάρκετινγκ και το πως επηρεάζουν το brand equity. 

Εποµένως οι στόχοι της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι: 

1. Να κατανοήσουµε σε βάθος την έννοια του brand equity και του τρόπου 

µέτρησης του. 

2. Να µετρήσουµε και να εξετάσουµε την επίδραση των τεσσάρων 

διαστάσεων (αναγνωρισιµότητα του brand, αντιλαµβανόµενη ποιότητα, 

αφοσίωση στο brand και συσχετισµοί του brand) και των δύο στοιχείων 

του µείγµατος µάρκετινγκ (διαφηµιστική δαπάνη και προωθητικές 

ενέργειες) στο brand equity. 

1.3. ∆οµή της έρευνας 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία θα ξεκινήσει µε µια σύντοµη εισαγωγή για το 

brand, το brand equity και τα στοιχεία του µείγµατος µάρκετινγκ. Επιπλέον, στο 

εισαγωγικό µέρος παρουσιάζονται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο συµπεριλαµβάνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Πιο 

συγκεκριµένα αναφερόµαστε στην έννοια και ερµηνεία του brand καθώς και το πως  

αποτελεί πηγή αξίας. Στη συνέχεια αναφερόµαστε στην έννοια του brand equity µέσα 

από τους πιο διαδεδοµένους ορισµούς και καταλήγουµε να στις προσεγγίσεις του 

Aaker και του Keller και στην αναλυτική παρουσίασή τους. Έπειτα θα µελετήσουµε 

και τους τρόπους µέτρησης του brand equity και θα επικεντρωθούµε στο µοντέλο 

µέτρησης του Aaker "The brand equity Ten". Κλείνοντας το δεύτερο κεφάλαιο και 

την βιβλιογραφική ανασκόπηση θα αναφερθούµε και στα στοιχεία του µείγµατος 

µάρκετινγκ και πως αυτά επηρεάζουν το brand equity και σε τι βαθµό. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στη µεθοδολογία που ακολουθήσαµε για 

το σχεδιασµό της έρευνας, του ερωτηµατολογίου αλλά και των υποθέσεων τις οποίες 

θα εξετάσουµε. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στην ανάλυση και 
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αξιολόγηση των δεδοµένων και των αποτελεσµάτων της έρευνας µε τη χρήση του 

στατιστικού προγράµµατος SPSS. 

Με βάση την ανάλυση των αποτελεσµάτων θα συζητήσουµε στο πέµπτο 

κεφάλαιο τα ευρήµατα και θα συµπεριλάβουµε και συµπεράσµατα. Στο έκτο και 

τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται οι περιορισµοί αυτής της διπλωµατικής εργασίας, 

οι προτάσεις για µελλοντική έρευνα και οι προτάσεις προς τους µάνατζερ των 

επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1. Brand  

 2.1.1. Ορισµός - Ερµηνεία του Brand 

Ο  Aaker (1991) ορίζει το brand ως ένα όνοµα, ένα σύµβολο, ένα σχέδιο ή ένας 

συνδυασµός όλων των παραπάνω το οποίο έχει την πρόθεση να προσδιορίσει ένα 

αγαθό ή υπηρεσία ενός πωλητή ή µιας οµάδας πωλητών  ώστε να τα διαφοροποιεί 

από εκείνα των ανταγωνιστών. Το εµπορικό σήµα σηµατοδοτεί στον πελάτη την 

προέλευση του προϊόντος και προστατεύει τον πελάτη όσο και τον παραγωγό από 

τους ανταγωνιστές που θα προσπαθήσουν να παρέχουν προϊόντα που να φαίνονται 

όµοια. 

Ο Kapferer (2004) ορίζει το brand ως ένα όνοµα που επηρεάζει τους αγοραστές. 

Επίσης σηµειώνει ότι το brand απαιτεί την προσοχή των ανθρώπων επειδή έχουν το 

στοιχείο της προεξοχής, της διαφορετικότητας, της έντασης και της εµπιστοσύνης. Τα 

επιτυχηµένα εµπορικά σήµατα µεταφέρουν ένα συνεπές µήνυµα και δηµιουργούν ένα 

συναισθηµατικό δεσµό µε τους καταναλωτές.  

Μια διαφορετική ερµηνεία για το brand µας δίνει ο Hammond (2008, σελ. 14) ο 

οποίος ορίζει το εµπορικό σήµα ως την συνολική συναισθηµατική εµπειρία που έχει ο 

πελάτης µε την εταιρία και το προϊόν ή την υπηρεσία. Ο Hammond περιγράφει το 

brand ως µια εµπειρία που είναι εµφυτευµένη στο µυαλό των πελατών που έχουν 

βιώσει µια αλληλεπίδραση µε την εταιρία ή έχουν έρθει σε επαφή µε το προσωπικό, 

το προϊόν ή την υπηρεσία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εµπειρία που έχει βιώσει ο 

πελάτης είναι διαφορετική από αυτή που η εταιρία απεικονίζει στο brand. Στην 

περίπτωση αυτή η εταιρία χάνει. 

Ένα brand αντλεί τη δύναµη του από τους χρηµατοοικονοµικούς και 

ανθρώπινους πόρους της εταιρίας. Παράλληλα αντλεί τη δύναµή τους από το 

καταναλωτικό κοινό που έχει κατακτήσει. 

Οι πρώτες ενέργειες και τα πρώτα µηνύµατα ενός brand είναι αυτά που κάνουν 

την πιο µεγάλη εντύπωση και αποτυπώνονται στην µνήµη και την αντίληψη των 

καταναλωτών. Εκτός από την µνήµη, το brand αποτελεί το µέλλον του προϊόντος. Η 

επαναλαµβανόµενη χρήση και η επιµονή σε ένα brand απορρέει από την ευχαρίστηση 

που προσφέρει το brand στους καταναλωτές. Κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες το 

brand φροντίζει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καταναλωτών οι οποίοι µε την 
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σειρά τους ως ανταπόδοση παραµένουν πιστοί στις προτιµήσεις τους. Εποµένως, το 

brand είναι µια µορφή συµβολαίου µεταξύ καταναλωτών και εταιρίας το οποίο πρέπει 

να τηρείται από την εταιρία ώστε και οι δύο συµβαλλόµενες πλευρές να 

απολαµβάνουν τα πλεονεκτήµατα της σχέσης τους. 

Την τελευταία δεκαετία το "Branding" έχει αναδειχθεί ως κορυφαία 

προτεραιότητα του Top Management λόγω της αυξανόµενης συνειδητοποίησης ότι το 

brand είναι ένα από τα πιο πολύτιµα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχει µια εταιρία. 

Σύµφωνα µε τον Keller (2006) τα brands έχουν πολλές πολύτιµες λειτουργίες. Η πιο 

βασική λειτουργία είναι ότι χρησιµεύει ως δείκτης για τις προσφορές µιας 

επιχείρησης. Για τους καταναλωτές, το brand µπορεί να διευκολύνει την επιλογή, 

υπόσχεται ένα συγκεκριµένο επίπεδο ποιότητας, µειώνει το ρίσκο και εδραιώνει την 

εµπιστοσύνη. Το brand λειτουργεί ως ένα είδος εγγύησης της ποιότητας του 

προϊόντος και της ικανοποίησης των αναγκών των καταναλωτών.  

 

 2.1.2. Brand - Πηγή Αξίας 

Το brand είναι χτισµένο πάνω στο προϊόν, τις ενέργειες µάρκετινγκ και τη 

χρήση από τους πελάτες, µεταξύ άλλων. Το brand αντικατοπτρίζει την πλήρη 

εµπειρία που έχουν οι πελάτες από τα προϊόντα και παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στον 

καθορισµό της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών µάρκετινγκ όπως η διαφήµιση 

και τα κανάλια διανοµής. Μεγάλο µέρος των ικανοτήτων του µάρκετινγκ και του 

Branding εστιάζεται στην δηµιουργία "Equity" (δηλ. αξίας) σε προϊόντα που τα 

χαρακτηριστικά τους, η τιµολόγηση, η διανοµή και η διαθεσιµότητα είναι παρεµφερή 

µεταξύ τους (The economist, 2003). 

Ο Hammond (2008) αναφέρει τα οφέλη που µπορεί να φέρει ένα δυνατό brand 

για την εταιρία. Ένα δυνατό brand µπορεί να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεων, να 

δηµιουργήσει µεγάλη αναγνωσιµότητα και να παρουσιάσει τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που προσφέρει ενώ παράλληλα δηµιουργεί και µια µακροχρόνια σχέση 

εµπιστοσύνης µε τους πελάτες, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να 

προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε υψηλότερες τιµές. Εταιρίες µε 

ισχυρά brands απολαµβάνουν να έχουν αφοσιωµένους υπαλλήλους που πιστεύουν 

στο brand και είναι πιστοί σε αυτό. 

Σύµφωνα µε τους De Chernatony και McDonald (2003), το brand είναι κάτι 

παραπάνω από τα φυσικά χαρακτηριστικά και το τι αντιπροσωπεύει. Έχει κάποια 
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επιπλέον χαρακτηριστικά τα οποία παρόλο που είναι άυλα εξακολουθούν να είναι 

σηµαντικά για την εκτίµηση των καταναλωτών. Το brand έχει µια προστιθέµενη αξία 

που το διαφοροποιεί από το προϊόν. (Doyle, 2002; De Chernatony και MacDonald, 

2003; Jones και Slater, 2003)  

Το brand θεωρείται από πολλούς ως το δεύτερο πιο σηµαντικό περιουσιακό 

στοιχείο που έχει µια επιχείρηση, µετά από τους πελάτες της. (Ambler, 2000; Doyle, 

2001; Jones, 2005).Το ισχυρό brand, η ευαισθητοποίηση πελατών, το µερίδιο αγοράς 

και οι ικανοποιηµένοι πελάτες συνεισφέρουν στην δηµιουργία αξίας για τους 

µετόχους που εξαρτάται στη αξία του brand. 

Η αξία που προσφέρει ένα brand σε µία επιχείρηση αναγνωρίζεται από τα 

οφέλη της αγοράς τα οποία είναι αποτέλεσµα ενός ισχυρού brand. Σύµφωνα µε τους 

ερευνητές, τα πιθανά οφέλη ενός ισχυρού brand για µία επιχείρηση είναι τα εξής: 

(Hoeffer and Keller, 2003) 

• Βελτίωση της αντίληψης που υπάρχει για την απόδοση του προϊόντος. 

• Αύξηση αφοσίωσης πελατών. 

• Μικρότερη ευαισθησία στις ενέργειες µάρκετινγκ του ανταγωνισµού. 

• Μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. 

• Πιο ελαστικές αντιδράσεις πελατών σε µειώσεις τιµών και ανελαστική 

αντίδραση σε αυξήσεις τιµών. 

• Μεγαλύτερη εµπορική ή ενδιάµεση συνεργασία και υποστήριξη. 

• Αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επικοινωνίας µάρκετινγκ. 

• Πρόσθετες ευκαιρίες εξουσιοδότησης και επέκτασης του brand. 

Σύµφωνα µε τον Tuominen (1999) τα συναισθήµατα των καταναλωτών όσον 

αφορά το brand αντικατοπτρίζονται στις επιλογές τους και συγκεκριµένα στους 

συσχετισµούς που συµπεριλαµβάνονται στην προσωπικότητα του brand (Brand 

Personality). Ένας τρόπος για να χτίσεις σχέση µεταξύ του brand και του καταναλωτή 

είναι µέσω της δηµιουργίας µιας ελκυστικής προσωπικότητας στο brand - δηλ. να 

συσχετίσει ανθρώπινα χαρακτηριστικά µε το brand και µε αυτό τον τρόπο να γίνει πιο 

ελκυστικό στους καταναλωτές (Tuominen, 1999) 

Συνοψίζοντας, το brand αποτελεί περιουσιακό στοιχείο για µια επιχείρηση και 

έχει επιπτώσεις σε τρία βασικά επίπεδα: α) στην αγορά πελατών, β) στην αγορά του 

προϊόντος και γ) στην οικονοµική αγορά. Η αξία που προκύπτει από αυτές τις 
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διάφορες παροχές ονοµάζεται Brand Equity δηλ. αντιλαµβανόµενη αξία του brand. 

(Keller, 2006) 

2.2. Brand Equity 

 2.2.1 Έννοια - Ορισµοί του Brand Equity  

Brand Equity είναι µια έννοια που αναδύθηκε στις αρχές του 1990. Είναι ένα 

από τα πιο δηµοφιλή και δυνητικά σηµαντικά θέµατα µάρκετινγκ που έχουν 

δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της άυλης αξίας που µπορεί να παρέχει σε 

οργανισµούς (Keller, 2009). Όπως αναφέραµε και παραπάνω, το brand αποτελεί ένα 

από τα σηµαντικότερα περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε τον Farquhar (1989) οι εταιρίες µε ισχυρό brand equity µπορούν 

να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους, να κάνουν 

µια επιτυχηµένη επέκταση, να αποκτήσουν ανθεκτικότητα στις προωθητικές πιέσεις 

των ανταγωνιστών και να παρέχουν εµπόδια κατά την είσοδο των ανταγωνιστών 

(Lassar και συνεργάτες, 1995). Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτηµα δίνει τη δυνατότητα 

µεταξύ άλλων ισχυρά brands να µπορούν να έχουν πολλά οφέλη για τους 

οργανισµούς δεδοµένου ότι µπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες καταναλωτικές 

προτιµήσεις και προθέσεις αγοράς (Cobb-Walgren, Ruble & Donthu, 1995) και να 

επηρεάσει την αντίληψη που έχουν οι καταναλωτές για την ποιότητα των προϊόντων 

(Dodds - Monroe & Grewal, 1991). 

Προηγούµενες έρευνες έχουν δείξει ότι το Brand Equity ενός προϊόντος µπορεί  

να επηρεάσει θετικά (ή αρνητικά) το µερίδιο αγοράς (Agarwal & Rao, 1996) την αξία 

για τους µετόχους (Kerin & Sethuraman, 1998), τα µελλοντικά κέρδη και τις 

µακροχρόνιες ταµειακές ροές (Srivastava και Shocker, 1991), τη λήψη αποφάσεων 

αναφορικά µε συγχωνεύσεις και τις εξαγορές (Mahajan και συνεργάτες, 1994), την 

προθυµία των καταναλωτών να πληρώσουν υψηλότερες τιµές (Keller, 1993), τις τιµές 

των µετοχών (Simon & Sullivan, 1993- Lane και Jacobson, 1995), το βιώσιµο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Bharadwaj και συνεργάτες, 1993) και την επιτυχία του 

µάρκετινγκ (Ambler, 1997), σύµφωνα µε την βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

Christodoulides και De Chernatony (2010) και Boonghee Yoo και Naveen Donthu 

(2001). 
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Εποµένως τι είναι Brand Equity; Η έννοια του brand equity άρχισε να 

χρησιµοποιείται ευρέως από το 1980 από διαφηµιστές (Barwise, 1993) και 

δηµοσιοποιήθηκε το 1991 από τον David A. Aaker. Στη συνέχεια ακολούθησαν και 

άλλοι σηµαντικοί ακαδηµαϊκοί όπως οι Srivastava και Shocker (1991), ο Kapferer 

(1992) και ο Keller (1993, 1998), οι οποίοι συνεισφέρανε στην ανάπτυξη της έννοιας 

του brand equity. 

Αρχικά τα κίνητρα για την µελέτη του brand equity ήταν κυρίως οικονοµικής 

φύσεως προκειµένου να εκτιµήσου την αξία του brand µε µεγαλύτερη ακρίβεια για 

λογιστικούς σκοπούς.  Αργότερα όµως το δυναµικό περιβάλλον έκανε προφανές ότι 

το brand equity ήταν σηµαντικό, ιδιαίτερα για µια στρατηγική µε κίνητρο να 

βελτιώσει τις δραστηριότητες µάρκετινγκ, δεδοµένου του υψηλού κόστους, του 

αυξηµένου ανταγωνισµού και τη µείωση της ζήτησης σε πολλές αγορές.  

Η έννοια του brand equity έχει συζητηθεί ευρέως βιβλιογραφικά. Στην γενική 

του έννοια, brand equity είναι το αποτέλεσµα όλων των ενεργειών µάρκετινγκ που 

χρησιµοποιεί µια εταιρία για την ισχυροποίηση του brand της. Τα τελευταία χρόνια, η 

έννοια του brand equity αποτελεί αντικείµενο συζητήσεων και ερευνών τόσο σε 

ακαδηµαϊκό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κάποια 

γενικά αποδεκτή άποψη σχετικά µε την έννοια του brand equity καθώς και για τον 

τρόπο µέτρησης του, λόγω της διαφορετικής προσέγγισης κάθε ερευνητή. 

Οι πρώτες έρευνες επικεντρώνονται στην µέτρηση του brand equity µε την 

χρήση χρηµατοοικονοµικών τεχνικών (Farquhar και συνεργάτες, 1991; Simon και 

Sullivan, 1990; Swait και συνεργάτες, 1993 και Kapferer, 1997). Σε πιο πρόσφατες 

έρευνες το brand equity έχει αρχίσει να ορίζεται σε σχέση µε τον πελάτη (Keller, 

1993) και να επεκτείνεται συµπεριλαµβάνοντας την επίδραση στην προτίµηση του 

brand, την πρόθεση αγοράς (Cobb - Walgren και συνεργάτες, 1995; Van Osselaer και 

Alba, 2000) και συµµαχίες brand (Rao και συνεργάτες, 1994). 

Συνεπώς, υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την έννοια του 

brand equity. Κάποιοι µελετητές επικεντρώνονται στη χρηµατοοικονοµική απόδοση 

του brand όπως είναι το µερίδιο αγοράς και τα έσοδα και στην αξία που έχει το brand 

για την επιχείρηση και ονοµάζεται Firm Brand equity. Από την άλλη, υπάρχει µια 

οµάδα ερευνητών οι οποίοι επικεντρώνονται στη αντίληψη των πελατών και τη 

αξιολόγηση του brand name (Keller, 1993) και της αξία που έχει το brand για τον 

καταναλωτή και ονοµάζεται Customer Brand Equity και θα αποτελέσει το 

αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας. 
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1. Firm Based Brand Equity: Πολλοί ερευνητές εξετάζουν το brand 

equity από την χρηµατοοικονοµική οπτική γωνία. Ο κύριος σκοπός 

τέτοιων προσεγγίσεων είναι η αποτίµηση του brand ως ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο, όπως οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός τα οποία 

µπορούν να συµπεριληφθούν στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 

επιχείρησης (µεταφρασµένο σε κάποια χρηµατική αξία) και κατά 

συνέπεια αυξάνοντας µε αυτό τον τρόπο την αξία της επιχείρησης σε 

τυχόν περιπτώσεις εξαγοράς ή συγχωνεύσεων. Η οικονοµική αξία του 

brand είναι εποµένως η τιµή που φέρνει ή θα µπορούσε να φέρει στην 

χρηµατοοικονοµική αγορά. Η τιµή αυτή αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες 

σχετικά µε την αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών (Ambler & 

Barwise, 1998; Feldwick, 1996). 

2. Customer Based Brand Equity: Αναφέρεται στην προστιθέµενη αξία 

που προσφέρει το brand στον καταναλωτή και δίνει βάση στην αξία που 

δηµιουργείται για το brand (σύµφωνα µε την αντίληψη των 

καταναλωτών) από τις ενέργειες µάρκετινγκ των εταιριών. Από την 

πλευρά του πελάτη, brand equity είναι µέρος της έλξης ή απώθησης από 

ένα συγκεκριµένο προϊόν µιας συγκεκριµένης εταιρίας που 

δηµιουργείται από το "αφηρηµένο" µέρος της προσφοράς του προϊόντος 

δηλ. όχι από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Ενώ αρχικά το brand 

µπορεί να είναι συνώνυµο µε το προϊόν, µε τον χρόνο, τη διαφήµιση, 

την εµπειρία χρήσης και άλλες δραστηριότητες και επιρροές, µπορεί να 

αναπτύξει µια σειρά από δεσµούς και συσχετίσεις πέραν από τους 

στόχους του προϊόντος. Είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το 

brand equity µπορεί να χτιστεί σε γνωρίσµατα τα οποία δεν έχουν καµία 

έµφυτη αξία (Broniarczyk και Gershoff, 2003; Brown και 

Carpenter,2000) 

Στην προσπάθεια µας να γίνει αντιληπτή η έννοια του brand equity, παρακάτω 

καταγράφονται µερικοί από τους περισσότερο αποδεκτούς ορισµούς. 

Το Marketing Science Institute (MSI) ορίζει το brand equity ως ένα σύνολο από 

συσχετισµούς και συµπεριφορές από την πλευρά των καταναλωτών, των καναλιών 

διανοµής και της µητρικής εταιρίας που επιτρέπει το brand να αυξήσει τον όγκο και 
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να επιτύχει µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από ότι θα είχε χωρίς το brand name 

δηµιουργώντας έτσι ένα δυνατό και µόνιµο συγκριτικό πλεονέκτηµα. (Fayrene και 

Lee, 2011). 

Οι δύο πιο δηµοφιλή προοπτικές και προσεγγίσεις όσον αφορά το brand equity 

είναι του Aaker (1991) και του Keller (1993).  

Ο Aaker (1991) ορίζει το brand equity ως "ένα σύνολο των στοιχείων του 

ενεργητικού (Assets) και του παθητικού (Liabilitites) ενός brand, όπως η επωνυµία 

και το σύµβολό της, τα οποία προσθέτουν ή αφαιρούν αξία (προερχόµενη από το 

προϊόν ή την υπηρεσία) στην εταιρία και ή στους πελάτες της εταιρίας (Aaker Βιβλίο) 

Ο Keller (1993) εξετάζει την έννοια του brand equity από την σκοπιά του 

καταναλωτή ως "τη διαφορετική στάση του καταναλωτή προς το brand που 

προκύπτει από τη γνώση του καταναλωτή ως αποτέλεσµα της στρατηγικής 

µάρκετινγκ που ακολουθήθηκε (Keller, 2008). 

Σύµφωνα µε τον Barwise (1993) το brand equity είναι ένα εργαλείο το οποίο 

δεν εξηγείται µε µετρήσιµα χαρακτηριστικά αλλά ως µια διαφοροποιηµένη, σαφή 

εικόνα που έχει ένα προϊόν πέραν της απλής προτίµησης τους. 

Ο Farquhar και οι συνεργάτες του (1991) όρισαν το brand equity ως την 

προστιθέµενη αξία που προσδίδει το brand στο προϊόν. 

Κατά τους Keegan, Moriarty και Duncan (1995), το brand equity είναι η αξία 

που συνδέεται µε το όνοµα λόγω των ισχυρών σχέσεων που έχει αναπτυχθεί µεταξύ 

του brand και των πελατών και των άλλων stakeholders µε τη πάροδο του χρόνου. 

Επίσης το ορίζουν ως την προστιθέµενη αξία που είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν 

οι πελάτες για ένα brand σε σχέση µε την αξία συγκρίσιµων προϊόντων ή υπηρεσιών 

χωρίς brand name. 

Οι Shocker και Weitz (1998) προσέγγισαν το brand equity µέσα από τις 

διαστάσεις της αφοσίωσης και της εικόνας (Loyalty και Image). 

Σύµφωνα µε τους Kamakura και Russell (1991), το brand equity εµφανίζεται 

όταν οι πελάτες είναι εξοικειωµένοι µε το brand και συγκρατούν κάποια ευνοϊκά 

ισχυρά και µοναδικά χαρακτηριστικά του brand στην µνήµη τους. 
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Ο Lassar και οι συνεργάτες του (1995) όρισαν το brand equity ως την αντίληψη 

των καταναλωτών για την συνολική υπεροχή που φέρει το brand ενός προϊόντος 

συγκρινόµενο µε άλλα brands. Επίσης ορίζουν ότι το brand equity έχει αντιληπτές 

διαστάσεις οι οποίες περιλαµβάνουν την απόδοση (performance), τη δηµόσια εικόνα 

(Social Image), την αξία (value), την αξιοπιστία (trustworthiness) και την 

προσκόλληση (attachment). 

Κατά τον Swait και τους συνεργάτες του (1993), τα brands ενεργούν ως ένα 

σήµα ή ένας υπαινιγµός σχετικά µε τη φύση του προϊόντος και την ποιότητα της 

υπηρεσίας, την αξιοπιστία και την εικόνα. 

Οι Simon και Sullivan (1993) χρησιµοποίησαν τη λέξη «επαυξητικό εργαλείο 

για να αναφερθούν στο brand equity. Οι Park και Srinivasan (1994) αναφέρονται στο 

brand equity ως τη διάκριση µεταξύ της συνολικής προτίµησης του brand και της 

προτίµησης πολλαπλών χαρακτηριστικών ανάλογα µε το αντικειµενικό επίπεδο 

µέτρησης χαρακτηριστικών. Οι Agarwal και Rao (1996) προσέγγισαν το brand equity 

µέσα από τις διαστάσεις της συνολικής ποιότητας και της πρόθεσης επιλογής. (Yoo 

και Donthu, 2001) 

Ο Blackston (1996) αναφέρει το brand equity ως την αξία και την σηµασία που 

έχει ένα brand (brand value και brand meaning), όπου µε την έννοια σηµασία 

αναφέρεται στην περίοπτη θέση του brand (Brand Salience), στους συσχετισµούς του 

brand (Brand Associations) και στην προσωπικότητα του brand (Brand Personality). 

Το αποτέλεσµα από την διαχείριση της σηµασίας του Brand αποτελεί την αξία του 

brand (Kim H., Kim W. και An, 2003). 

2.3 Προσέγγιση του Customer Based Brand Equity  

Το Customer based Brand Equity µπορεί να οριστεί ως η αξία µε την οποία 

συνδέουν οι καταναλωτές το Brand (Aaker, 1991). Όπως αναφέραµε και 

προηγουµένως είναι η αντίληψη που έχουν οι καταναλωτές για τη συνολική υπεροχή 

ενός προϊόντος µε συγκεκριµένο brand name όταν συγκρίνεται µε άλλα brands. 

Αναφέρεται στην αντίληψη των καταναλωτών και όχι σε οποιοδήποτε αντικειµενικό 

δείκτη. 
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Η σηµασία και η κατανόηση του brand equity από την πλευρά του πελάτη 

εξηγείται από τους Aaker (1991) και τους Keller (1993). Σύµφωνα µε τον Keller 

(1993) παρόλο που ο τελικός στόχος του προγράµµατος Marketing είναι να αυξήσει 

τις πωλήσεις, είναι απαραίτητο πρώτα να θεσπιστούν οι δοµές αναφορικά µε τη 

γνώση του brand έτσι ώστε οι καταναλωτές να ανταποκριθούν θετικά στις ενέργειες 

marketing του brand. Σύµφωνα µε τον Keller, το Customer Based Brand Equity 

µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων, τη µείωση του κόστους και υψηλότερο 

κέρδος, αλλά έχει άµεσες επιπτώσεις στην ικανότητα της επιχείρησης να απαιτεί 

υψηλότερες τιµές, την προθυµία των πελατών να αναζητήσουν νέα κανάλια διανοµής, 

την αποτελεσµατικότητα των επικοινωνιών Marketing και την επιτυχία της 

επέκτασης του brand. (Keller, 1993) 

Ο Keller ασχολείται µόνο µε τις δύο διαστάσεις του brand equity, το brand 

awareness (αναγνωρισιµότητα του brand) και το brand image (εικόνα του brand). 

Σύµφωνα µε τον Keller (1993) η αντιλαµβανόµενη ποιότητα είναι στοιχείο του brand 

image, και ορίζεται σε ένα πιο αφηρηµένο επίπεδο µέσα από τα γνωρίσµατα και τα 

οφέλη (Johan Anselmsson, 2007). Η µοναδική διάσταση την οποία διαχωρίζει στο 

µοντέλο του είναι η αφοσίωση του brand (Brand Loyalty). Ενώ ο Aaker θεωρεί την 

αφοσίωση ως καθοριστικό στοιχείο του brand equity, ο Keller ορίζει την αφοσίωση 

ως αποτέλεσµα ενός ισχυρού brand και των περιουσιακών στοιχείων του brand. 

Όπως επισηµαίνει ο Aaker (1991) το brand equity είναι ένα από τα λίγα 

στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει µια επιχείρηση και το οποίο παρέχει 

ένα µακροχρόνιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση. Όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, brand equity είναι τα στοιχεία του ενεργητικού (Assets) και του 

παθητικού (liabilities) τα οποία συνδέονται µε ένα συγκεκριµένο brand, όπως η 

επωνυµία ή το σύµβολο της. 

 Το brand equity σύµφωνα µε τον Aaker (1991) αποτελείται από πέντε (5) 

διαστάσεις:  

a) Την προσήλωση στο brand (Brand Loyalty) 

b) Την αναγνωρισιµότητα του brand (Brand Awareness) 

c) Την αντιλαµβανόµενη ποιότητα (Perceived Quality) 

d) Οι συσχετισµοί µε το brand (Brand Associations) 
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e) Υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του Brand (Other Proprietary Brand 

Assets) 

Η δηµιουργία ισχυρών, ευνοϊκών και µοναδικών συσχετισµών µε το brand 

αποτελεί µια πραγµατική πρόκληση για τις αγορές και είναι απαραίτητα για την 

οικοδόµηση ενός ισχυρού brand (Aaker, 1991). 

Ο Aaker (1996) αναγνωρίζει ότι το brand equity είναι ένα σύνολο 

περιουσιακών στοιχείων και νοµικής ευθύνης που συνδέεται µε το brand name και 

προσδίδει (ή αφαιρεί) αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία µιας επιχείρησης αλλά και 

στους πελάτες της. 

Το µοντέλο brand equity του Aaker αναφέρει τρείς τρόπους για το πώς τα assets 

(περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού) µπορούν να δηµιουργήσουν αξία για τον 

πελάτη. Πρώτα από όλα, το brand equity µπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να 

ερµηνεύσει, να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει µεγάλη ποσότητα πληροφοριών 

σχετικά µε τα προϊόντα και τα brands. ∆εύτερον, µπορεί να επηρεάσει την 

εµπιστοσύνη του πελάτη στην απόφαση για αγορά. Γενικά, ο πελάτης νιώθει πιο 

άνετα µε ένα Brand το οποίο χρησιµοποίησε πρόσφατα, έχει καλή ποιότητα ή είναι 

οικείο. Τρίτον, η αντιλαµβανόµενη ποιότητα και οι συσχετισµοί του brand παρέχουν 

αξία στον πελάτη µε το να ενισχύσουν την ικανοποίηση των πελατών (Aaker, 1991) 

Το µοντέλο επίσης αναφέρει και έξι τρόπους για το πώς τα brand assets 

δηµιουργούν αξία για την εταιρία. 

1. Το brand equity Μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων µάρκετινγκ. Για παράδειγµα 

µια προωθητική ενέργεια µπορεί να είναι αποτελεσµατική αν το Brand 

είναι οικείο και αν δεν χρειάζεται να επηρεάσει τους διστακτικούς 

καταναλωτές σχετικά µε την ποιότητα του brand. 

2. Brand Awareness, Perceived Quality και Brand Associations Μπορούν 

όλα να ενδυναµώσουν το brand loyalty αυξάνοντας την ικανοποίηση 

των πελατών παρέχοντας τους λόγους να αγοράσουν. 

3. Το brand equity συνήθως παρέχει υψηλότερα περιθώρια για τα 

προϊόντα, επιτρέποντας υψηλότερη τιµολόγηση και µειώνοντας την 

εξάρτηση στις προωθητικές ενέργειες. 

4. Το brand equity µπορεί να παρέχει µια πλατφόρµα για ανάπτυξη µε τις 

προεκτάσεις του brand και µε την επιρροή στο κανάλι διανοµής. 
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5. Ένα δυνατό brand αντιπροσωπεύει ένα εµπόδιο το οποίο αποτρέπει τους 

πελάτες να µεταπηδήσουν στον ανταγωνισµό. 

 

Σχήµα 1: Μοντέλο 5 διαστάσεων Brand Equity του Aaker 

Ο Aaker στο παραπάνω σχεδιάγραµµα παρουσιάζει πως κάθε περιουσιακό 

στοιχείο (του ενεργητικού/ παθητικού) δηµιουργεί αξία για τον πελάτη ή την 

επιχείρηση και πως µέσα από την επένδυση αυτά τα στοιχεία µπορούν να 

βελτιωθούν. Είναι πολύ βασικό να γνωρίζουµε τους τρόπους µε τους οποίους τα 
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Brand που είναι χτισµένα σε πολύ ισχυρές βάσεις, δηµιουργούν αξία προκειµένου να 

µπορούν να παίρνουν σηµαντικές αποφάσεις σχετικά µε το brand. 

 2.3.1Προσήλωση Brand (Brand Loyalty)  

Τι είναι το brand loyalty; Το brand loyalty (προσήλωση στο brand) αποτελεί τη 

σηµαντικότερη διάσταση και βρίσκεται στον πυρήνα του brand equity. Ο Aaker 

(1991) ορίζει το brand loyalty ως την αφοσίωση που έχουν οι πελάτες στο brand και 

µετράει αυτή την αφοσίωση µέσω της πιθανότητας που έχουν οι καταναλωτές να 

µεταπηδήσουν σε άλλο brand, ειδικά όταν αυτό προσφέρεται σε χαµηλότερη τιµή ή 

έχει καλύτερα χαρακτηριστικά.  

Σύµφωνα µε τον Aaker (1991) το brand loyalty παράγει αξία µειώνοντας το 

κόστος µάρκετινγκ και δίνοντας ώθηση στο εµπόριο. Οι πιστοί/ αφοσιωµένοι πελάτες 

προσδοκούν το brand τους να είναι πάντα διαθέσιµο και υποκινούν και τους άλλους 

συµβουλεύοντας τους να το χρησιµοποιήσουν. Οι πιστοί και αφοσιωµένοι πελάτες 

αποτελούν µια σταθερή πηγή εσόδων για την επιχείρηση. Η διατήρηση των 

υπαρχόντων πελατών κοστίζει λιγότερο στην επιχείρηση από την προσέγγιση νέων 

πελατών. Παρόλα αυτά όµως, οι πιστοί και αφοσιωµένοι πελάτες έχουν τη δύναµη να 

προσελκύσουν νέους πελάτες λόγω της εµπιστοσύνης που αποπνέουν. (Aaker, 1991). 

Ο Aaker (1991) αναφέρει ότι η αφοσίωση των υπαρχόντων πελατών επίσης 

αποτελεί εν µέρει σηµαντικό εµπόδιο για τους ανταγωνιστές. Είναι πολύ δύσκολο για 

τους ανταγωνιστές να επικοινωνήσουν µε ικανοποιηµένους πελάτες καθώς έχουν 

πολύ λίγα κίνητρα να µάθουν για εναλλακτικές. Κατά συνέπεια οι ανταγωνιστές 

αποθαρρύνονται και δεν ξοδεύουν πόρους για να προσεγγίσουν ικανοποιηµένους και 

αφοσιωµένους πελάτες και ακόµα και αν το κάνουν υπάρχει αρκετός χρόνος 

ανταπόκρισης στην απειλή. 

Συνεπώς καθώς το brand loyalty αυξάνεται, η ευπάθεια των πελατών απέναντι 

στις ενέργειες του ανταγωνισµού µειώνεται. Το brand loyalty αποτελεί ένα δείκτη του 

brand equity το οποίο αποδεδειγµένα είναι συνδεδεµένο µε µελλοντικά κέρδη, καθώς 

το brand loyalty µεταφράζεται σε µελλοντικές πωλήσεις. Ένα ακόµα όφελος που 

προσφέρουν οι αφοσιωµένοι πελάτες στο brand είναι ότι µπορούν να χρεώσουν 

υψηλότερες τιµές στα προϊόντα τους. 

Πως µπορούµε όµως να διατηρήσουµε και να ενισχύσουµε το brand Loyalty; 

Σύµφωνα µε τον Aaker (1991), µια επιχείρηση για να διατηρήσει τους πελάτες της 

χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιους βασικούς κανόνες: 
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1. Να συµπεριφέρεται στους πελάτες της σωστά. Το κλειδί για να 

εξασφαλίσουν θετική εµπειρία από τους πελάτες είναι η εκπαίδευση και 

η κουλτούρα. 

2. Να είναι κοντά στους πελάτες. Εταιρίες που έχουν ισχυρή κουλτούρα 

πελατών το επιτυγχάνουν µε focus groups όπου µπορούν να δουν και να 

ακούσουν τις ανησυχίες των πελατών. 

3. Να µετρούν και να διαχειρίζονται το βαθµό ικανοποίησης των πελατών. 

Αυτό µπορούν να το επιτύχουν µε τακτικές έρευνες που είναι χρήσιµες 

για να κατανοήσουν πως νιώθουν οι πελάτες και έτσι να µπορούν να 

τροποποιήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. 

4. Να δηµιουργήσουν κόστος µεταγωγής (Switching cost) δηλ να 

παρέχουν λύσεις για προβλήµατα πελατών τα οποία µπορεί να 

συµπεριλαµβάνουν τον επανακαθορισµό της επιχείρησης. Μια άλλη 

προσέγγιση είναι η άµεση επιβράβευση της αφοσίωσης όπως για 

παράδειγµα το πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών. 

5. Να παρέχουν extra παροχές στους πελάτες. Συχνά είναι σχετικά εύκολο 

να αλλάζεις την συµπεριφορά των πελατών από ανοχή σε ενθουσιασµό 

µόνο µε την παροχή κάποιων έχτρα παροχών / υπηρεσιών. 

Σύµφωνα µε τον Keller (1998) η γνωστική αφοσίωση σηµαίνει ότι το brand 

έρχεται πρώτα στη µνήµη των καταναλωτών όταν υπάρχει η πρόθεση για αγορά το 

οποίο σηµαίνει ότι είναι η πρώτη επιλογή. Η γνωστική αφοσίωση συνδέεται στενά µε 

τα υψηλότερα επίπεδα αναγνωρισιµότητας του brand (Top-of-mind) όπου το 

αντικείµενο ενδιαφέροντος είναι το brand το οποίο οι καταναλωτές ανακαλούν πρώτο 

στην µνήµη τους. 

Όπως αναφέραµε και προηγουµένως ο Keller (1993) θεωρεί ότι η αφοσίωση 

του brand είναι αποτέλεσµα του brand equity και όχι µία από τις διαστάσεις του. 

 

 2.3.2 Αναγνωρισιµότητα του brand (Brand Awareness) 

Η αναγνωρισιµότητα αναφέρεται στην παρουσία των brands στο µυαλό των 

καταναλωτών. Ο Aaker (1991) ορίζει την αναγνωρισιµότητα του brand ως την 

ικανότητα του δυνητικού αγοραστή να αναγνωρίζει ή να ανακαλεί στην µνήµη του 

ότι το brand είναι µέρος µιας συγκεκριµένης κατηγορίας προϊόντων. 
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Ο Aaker αντιλαµβάνεται το brand awareness ως µια πολύ σηµαντική πτυχή του 

brand equity που µπορεί να έχει µεγάλη επιρροή στις αντιλήψεις και στις στάσεις των 

καταναλωτών (Aaker, 1996). Το brand awareness αντανακλά την περίοπτη θέση που 

έχει το Brand στο µυαλό των πελατών. Σύµφωνα µε τον Aaker αυτό µπορεί να 

ερµηνευτεί ως οδηγός επιλογής brand, ακόµα και πίστη. 

Οικονοµολόγοι εξηγούν ότι όταν οι πελάτες ανακαλούν στην µνήµη τους την 

έκθεσή τους σε κάποιο brand, αυτό θα διαβιβαστεί στον εγκέφαλο ως ένα «σήµα» 

ενός καλού Brand καθώς πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις δεν ξοδεύουν µεγάλα ποσά 

για «κακά» προϊόντα. 

Ο Aaker (1996) τονίζει κάποια χρήσιµα στοιχεία του brand awareness όπως η 

κυριαρχία του brand καθώς όταν γίνεται κάποιο test ανάκλησης στη µνήµη των 

καταναλωτών το µόνο που µπορούν να θυµηθούν είναι ένα µόνο brand. Λόγω του ότι 

οι καταναλωτές είναι εκτεθειµένοι σε όλο και περισσότερα brands και µηνύµατα, η 

δηµιουργία brand awareness είναι µια µεγάλη πρόκληση (Aaker, 1996) 

Σύµφωνα µε τον Aaker το brand awareness δηµιουργεί αξία µε τουλάχιστον 

τέσσερις (4) τρόπους: 

1. Αποτελεί άγκυρα στην οποία µπορούν να ενωθούν και άλλοι 

συσχετισµοί. Ανάλογα µε τη δύναµη του brand name, περισσότεροι ή 

λιγότεροι συσχετισµοί µπορούν να ενσωµατωθούν σε αυτό, το οποίο µε 

τη σειρά του επηρεάζει το brand awareness. 

2. Εξοικείωση � συνδεσιµότητα: καταναλωτές µε θετική συµπεριφορά σε 

ένα brand θα µιλάνε περισσότερο γι’ αυτό και θα επεκτείνεται το brand 

awareness. 

3. Σήµα ουσίας/ δέσµευσης στο brand 

4. Brand προς εξέταση. Στην διαδικασία αγοράς (σε τι βαθµό το brand 

αποτελεί µέρος των επιθυµητών sets of brand στο µυαλό των 

καταναλωτών. 

Το brand awareness είναι η ικανότητα ενός δυνητικού αγοραστή να 

αναγνωρίζει ή να ανακαλεί (recall) στην µνήµη του ότι το brand είναι µέλος µίας 

συγκεκριµένη προϊοντική κατηγορίας. 

Σύµφωνα µε τον Keller (2003) το brand awareness ορίζεται ως την ικανότητα 

του πελάτη να ανακαλεί στην µνήµη του και να αναγνωρίζει το brand όπως 

αντανακλάτε κάτω από διαφορετικές συνθήκες και να συνδέει το brand name, logo ή 
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το σύµβολο µε συγκεκριµένα στοιχεία στην µνήµη. Ο Aaker (1996) συµπεριλαµβάνει 

υψηλότερου επιπέδου αναγνωρισιµότητας πέραν από την αναγνώριση και την 

ανάκληση στην µνήµη. Συµπεριλαµβάνει το Top of Mind, την κυριαρχία του brand 

(brand dominance), η γνώση του brand (brand knowledge) και η άποψη του brand 

(brand opinion). 

Σύµφωνα µε τον Aaker (1996) για νέα ή Niche brand η αναγνώριση µπορεί να 

είναι σηµαντική. Για πολύ γνωστά brand η ανάκληση στην µνήµη και το top-of-mind 

είναι περισσότερο ευαίσθητα και σηµαντικά. Η γνώση του brand και η άποψη του 

brand µπορούν να χρησιµοποιηθούν εν µέρει για να ενισχύσουν την ανάκληση του 

brand στην µνήµη (brand recall). 

 

 2.3.3. Αντιλαµβανόµενη ποιότητα (Perceived Quality) 

O Aaker ορίζει την αντιλαµβανόµενη ποιότητα ως µια από τις βασικές 

διαστάσεις του brand equity και την χαρακτηρίζει ως το βασικό πυρήνα στην 

ερευνητική προσέγγιση για την µέτρηση του Brand equity. Η αντιλαµβανόµενη 

ποιότητα παρέχει το λόγο για αγορά. (Aaker, 1996). 

Σύµφωνα µε τον Aaker η αντιλαµβανόµενη ποιότητα (perceived quality) είναι η 

αντίληψη που έχουν οι πελάτες αναφορικά µε την συνολική ποιότητα ή υπεροχή ενός 

προϊόντος ή µιας υπηρεσίας σε σχέση µε το επιδιωκόµενο σκοπό και σε σχέση µε τις 

εναλλακτικές λύσεις. 

Η αντιλαµβανόµενη ποιότητα διαφέρει από την ικανοποίηση. Για παράδειγµα 

ένας πελάτης µπορεί να είναι ικανοποιηµένος επειδή έχει πολύ χαµηλές προσδοκίες 

σχετικά µε το επίπεδο απόδοση ενός brand. 

Η αντιλαµβανόµενη ποιότητα είναι µια άυλη, συνολική αίσθηση για το brand. 

Παρόλα αυτά βασίζεται συνήθως σε υποκειµενικές διαστάσεις που συµπεριλαµβάνει 

τα χαρακτηριστικά των προϊόντων µε τα οποία συνδέεται το brand όπως η αξιοπιστία 

και η απόδοση. Για να κατανοήσουµε καλύτερα την αντιλαµβανόµενη ποιότητα, η 

αναγνώριση και η µέτρηση των παραπάνω διαστάσεων είναι απαραίτητη. 

Η αντιλαµβανόµενη ποιότητα προσφέρει αξία στο brand µε έναν από τους 

παρακάτω τρόπους: 

• Η ποιότητα που προσφέρεται από ένα προϊόν/ brand αποτελεί το λόγο 

για την αγορά του. 
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• Ο βαθµός διαφοροποίησης/ τοποθέτησης σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά 

brand. 

• Η τιµή. Όσο πιο περίπλοκο είναι ένα προϊόν στην αξιολόγηση του, τότε 

οι καταναλωτές τείνουν να λαµβάνουν την τιµή ως δείκτη ποιότητας. 

• Η διαθεσιµότητα σε διαφορετικά κανάλια πώλησης. Οι πελάτες έχουν 

υψηλή αντίληψη για την ποιότητα των brands που είναι ευρέως 

διαθέσιµα. 

• Ο αριθµός των επεκτάσεων. Ένα ισχυρό brand µε αξιοσέβαστη 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα, θα µπορέσει να επεκταθεί µε µεγαλύτερη 

επιτυχία από ένα αδύναµο brand. 

 

 2.3.4. Συσχετισµοί του Brand (Brand Associations) 

Ποιοι είναι οι πιο ισχυροί συσχετισµοί του brand (Brand Associations); 

Υπάρχει κάποιο σύµβολο ή slogan που να διαφοροποιεί το brand; Τι εικόνα 

δηµιουργεί το brand και πιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτηµα που δηµιουργεί; 

Το brand equity εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους συσχετισµούς που 

δηµιουργούν οι καταναλωτές για το brand. Ο Aaker ορίζει το brand associations ως 

οτιδήποτε συνδέει το µυαλό του καταναλωτή µε το brand (Aaker, 1991) 

Ο Aaker (1996) ορίζει τους συσχετισµούς όσον αφορά τις διαστάσεις της 

εικόνας, που είναι µοναδικοί για µια κατηγορία προϊόντων ή brand. Ο Aaker 

χρησιµοποιεί τρεις διαφορετικές προοπτικές: α) brand as a product (Αξία) β) brand as 

person (Προσωπικότητα brand) γ)brand as organization (Organizational Associations)  

Οι οργανωσιακοί συσχετισµοί λαµβάνουν υπόψη τους την οργάνωση πίσω από 

το Brand και συνδέονται άµεσα µε την εµπιστοσύνη την οποία και ο Lassar και οι 

συνεργάτες του (1995) και οι Martin και Brown (1990) θεωρούν ότι είναι σηµαντική 

όψη του brand equity και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Σύµφωνα µε τον Aaker (1991)οι συσχετισµοί του brand Μπορούν να 

αναφέρονται σε πρόσωπα, στο τρόπο ζωής ή στη προσωπικότητα. Όλα αυτά µπορούν 

να αλλάξουν την εµπειρία χρήσης και να βοηθήσουν την προώθηση ή απόκτηση 

πληροφοριών µε συγκεκριµένο τρόπο. ∆ύο όµοια προϊόντα µπορούν να 

δηµιουργήσουν διαφορετική επίδραση στη χρήση λόγω των διαφορετικών 

συσχετισµών. Οι συσχετισµοί του brand µπορεί να αποτελέσουν κρίσιµο παράγοντα 

στην διαφοροποίηση και τοποθέτηση δηµιουργώντας την αιτία αγοράς στους 
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δυνητικούς πελάτες. Οι συσχετισµοί αυτοί άλλοτε είναι ισχυρότεροι και άλλοτε 

λιγότερο ισχυροί. Κάθε στοιχείο που συνδέεται µε ένα brand και επικοινωνείτε 

τακτικά µε αποτέλεσµα ο καταναλωτής να έρχεται συχνά σε επαφή µαζί του, 

δηµιουργεί ισχυρό συσχετισµό µε το brand στο µυαλό του καταναλωτή. (Aaker, 

1991). 

Σύµφωνα µε τον Aaker (1991) η υποκειµενική αξία ενός brand name είναι 

συχνά ένα σύνολο συσχετισµών. Οι συσχετισµοί αντιπροσωπεύουν τις βάσεις που 

οδηγούν σε αποφάσεις αγοράς και βοηθούν το brand loyalty. 

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους οι συσχετισµοί προσδίδουν αξία στο 

Brand. Ο Aaker (1991) κατονοµάζει τους παρακάτω τρόπους: 

• Βοηθώντας στην επεξεργασία και ανάκτηση πληροφοριών. ∆ηλ. ο 

βαθµός στον οποίο το brand name είναι ικανό να ανακτήσει 

συσχετισµούς από το µυαλό του καταναλωτή. 

• ∆ιαφοροποιώντας το brand, δηλ. ο βαθµός στον οποίο οι συσχετισµοί 

συνεισφέρουν στην διαφοροποίηση του brand σε σχέση µε τον 

ανταγωνισµό. Αυτοί µπορεί να είναι αφηρηµένοι συσχετισµοί όπως η 

«ζωτικότητα» ή συσχετισµοί µε συγκεκριµένα οφέλη του προϊόντος. 

• ∆ηµιουργώντας λόγους για την αγορά του προϊόντος, δηλ. ο βαθµός 

στον οποίο οι συσχετισµοί του brand δηµιουργούν θετική συµπεριφορά 

και συναισθήµατα. Όσο πιο µεγάλη είναι η έκταση τόσο πιο ισχυρό 

είναι το brand equity. 

• Παρέχοντας βάση για επέκταση δηµιουργώντας µια αίσθηση 

συσχετισµού µεταξύ brand name και του νέου προϊόντος και παρέχοντας 

ένα λόγο για την αγορά της επέκτασης. Όσο µεγαλύτερος είναι ο 

αριθµός των επεκτάσεων τόσο µεγαλύτερες είναι και οι ευκαιρίες για να 

προσθέσεις συσχετισµούς µε το brand. 

Σύµφωνα µε τον Keller (2003) το brand image είναι ένα σύνολο από 

συσχετισµούς άρρηκτα συνδεδεµένους µεταξύ τους. (Keller Tzanidis, 2003). Ένα 

ισχυρό brand image παρέχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά στο brand, δίνοντας του ένα 

πολύ καλό Positioning σε σχέση µε τους ανταγωνιστές. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι 

ένας συσχετισµός ή µια εικόνα αντιπροσωπεύει αντιλήψεις και πολλές φορές 

ενδέχεται να µην ανταποκρίνονται στην αντικειµενική πραγµατικότητα. 
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 2.3.5. Υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία (Other Proprietary Assets) 

Σύµφωνα µε τον Aaker (1991) σε αυτή την κατηγορία, περιλαµβάνονται όλα τα 

υπόλοιπα στοιχεία του brand τα οποία χρησιµοποιούνται για να διατηρήσουν την 

βάση πελατών καθώς και την προσήλωσης τους από τους ανταγωνιστές (Aaker, 1991 

Book). Αυτά τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται σε πατέντες, εµπορικά σήµατα και 

σχέσεις µε κανάλια διανοµής, παρέχουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Το 

εµπορικό σήµα θα προστατεύσει το brand equity από τον ανταγωνισµό ο οποίος θα 

προσπαθήσει να παραπλανήσει τον καταναλωτή χρησιµοποιώντας παρόµοιο όνοµα, 

σύµβολο ή συσκευασία. Η κατοχύρωση της πατέντας επίσης µπορεί να εµποδίσει τον 

άµεσο ανταγωνισµό αν είναι δυνατός. Επίσης, ο έλεγχος καναλιών διανοµής είναι 

ικανός να αποτρέψει την είσοδο ανταγωνιστών. 

 

 2.3.6. Σχέσεις µεταξύ των διαστάσεων 

Όλες οι διαστάσεις του brand equity συσχετίζονται µεταξύ τους παρόλο που η 

σχέση τους πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρη. Παρόλα αυτά όµως η προσήλωση στο 

brand (brand loyalty) διαφέρει από τις άλλες διαστάσεις καθώς για να µπορέσει να 

υπάρξει θα πρέπει να έχει προηγηθεί η αγορά και η χρήση. Αντίθετα η προσήλωση 

(awareness), η αντιλαµβανόµενη ποιότητα (perceived quality) και οι συσχετισµοί 

(Associations) είναι διαστάσεις που ενυπάρχουν σε πολλά brands χωρίς να απαιτείται 

η χρήση τους. (Aaker, 1991). Για  µια εταιρία λαµβάνοντας υπόψη ότι η προσήλωση 

στο brand (Brand Loyalty) είναι το κλειδί για το brand equity τότε θα τη βοηθήσει να 

συµπεριφέρεται στους καταναλωτές ως περιουσιακό στοιχείο του brand. 

Οι τελευταίες τέσσερις διαστάσεις του brand equity µπορούν να ενισχύσουν το 

brand loyalty, παρέχοντας λόγους να αγοράσουν και επηρεάζοντας την ικανοποίηση 

χρήσης. Εποµένως, το brand loyalty είναι η µοναδική διάσταση που επηρεάζεται από 

το brand equity και τα υπόλοιπα assets που παράγουν αξία και είναι µέρος του brand 

equity. 

2.4. Μέθοδοι µέτρησης του Customer Based Brand Equity 

Η µέτρηση του customer based brand equity όπως αναφέραµε και παραπάνω θα 

είναι το αντικείµενο µελέτης της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 
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Πως µετριέται όµως το Customer based brand equity; H µέτρηση τους brand 

equity παραµένει ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας της διοίκησης και διαχείριση του 

brand και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε να καθοδηγεί τη στρατηγική µάρκετινγκ 

και τις τακτικές αποφάσεις, να αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των αποφάσεων 

µάρκετινγκ και να παρακολουθεί την υγεία του brand σε σχέση µε τον ανταγωνισµό 

στην πάροδο του χρόνου (Ailawadi, 2003). 

Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά πλαίσια και µέθοδοι για την µέτρηση και 

σύλληψη του brand equity λόγω των διάφορων ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί 

από ερευνητές στην πάροδο του χρόνου. Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιους όπως: 

Green (1978), Srinivasan (1979), Kamakuru και Russell (1989, 1993) οι οποίοι 

χρησιµοποίησαν scanning data, Pappu και οι συνεργάτες του (2005), Aaker (1991), 

Keller (1993), Rangaswamy και οι συνεργάτες του (1993),  Swait και συνεργάτες του 

(1993), Agarwal και Rao (1996) και συµβουλευτική εταιρία Winters (1991). 

Οι προσεγγίσεις των Aaker και Keller αποτέλεσαν τη βάση για περαιτέρω 

έρευνα και ανάπτυξη των µεθόδων µέτρησης. Ο Cobb-Walgren και οι συνεργάτες του 

(1995) ήταν οι πρωτοπόροι ερευνητές που µέτρησαν το brand equity στηριζόµενοι 

στις προσεγγίσεις των Aaker (1991) και Keller (2003), χρησιµοποιώντας τις τέσσερις 

διαστάσεις, brand awareness, brand associations, perceived quality και brand loyalty 

(Pappu και οι συνεργάτες του, 2005). Στόχος τους ήταν να εξετάσουν αν το brand 

equity έχει επίδραση στην αντίληψη του brand (brand perception), την πρόθεση και 

την συµπεριφορά. Τα αποτελέσµατα της έρευνας τους έδειξαν ότι όντως τα 

επηρεάζουν. Οι Sinha και οι συνεγάτες του (2000) και οι Sinha και Pappu (1998) 

χρησιµοποίησαν την ίδια µέθοδο σε συνδυασµό µε την στατιστική µέθοδο Bayes. 

Επίσης οι Low και Lamb Jr. (2000) και Prassad και Dev (2000) υιοθέτησαν τις 

τέσσερις διαστάσεις του Aaker (1991). 

Οι Yoo και Donthu (2001) ήταν επίσης από τους πρώτους που ανέπτυξαν µια 

πολυδιάστατη κλίµακα για την µέτρηση του brand equity εµπλουτίζοντας τη µε 

ψυχοµετρικά test. Χρησιµοποίησαν τρείς διαστάσεις αντί για τέσσερις ενώνοντας το 

brand awareness και το brand association σε µία διάσταση. Συνέχεια των ερευνών 

των Yoo και Donthu (2001) αποτέλεσε η έρευνα των Washburn και Plank 

(2002)(Pappu et al) 

Οι Yoo και οι συνεργάτες του (2001) επέκτειναν το µοντέλο τους και εξέτασν 

πως το brand equity µπορεί να δηµιουργηθεί από συγκεκριµένα στοιχεία του 

µείγµατος µάρκετινγκ όπως είναι η τιµή, η προσφορές τιµών, η ένταση διανοµής, η 
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εικόνα του καταστήµατος και η διαφηµιστική δαπάνη. Στην µελέτη τους σχεδίασαν 

ένα πλαίσιο το οποίο περιγράφει τη σχέση µεταξύ των διάφορων διαστάσεων του 

brand equity και των στοιχείων µάρκετινγκ. Συγκεκριµένα οι διαστάσεις που 

εξέτασαν είναι brand equity, perceived quality, brand associations και brand 

awareness. Σύµφωνα µε τις υποθέσεις της µελέτης, οι οποίες εξετάστηκαν 

χρησιµοποιώντας δοµηµένη εξίσωση µοντελοποίησης, προέκυψε ότι οι προσφορές 

τιµών αλλά και άλλες προωθητικές ενέργειες σχετικές µε την τιµή οδηγεί σε χαµηλό 

brand equity, ενώ η αύξηση της διαφηµιστικής δαπάνης, οι υψηλές τιµές, η ενίσχυση 

της διανοµής και η βελτίωση της εικόνας έχουν θετική σχέση και οδηγούν σε υψηλό 

brand equity. Η συνεισφορά των Yoo και Donthu στο µοντέλο είναι ο 

συγκεντρωτικός παράγοντας Overall Brand Equtiy (OBE) το οποίο συνδέεται θετικά 

µε την συµπεριφορά απέναντι στο brand και την πρόθεση αγοράς. (Washburn & 

Plank,1997). 

Και άλλοι ερευνητές έχουν προτείνει ότι οι αποφάσεις µάρκετινγκ και οι 

συνθήκες της αγοράς επηρεάζουν το brand equity. Για παράδειγµα οι Simon και 

Sullivan (1993) θεωρούν τη διαφηµιστική δαπάνη, τη δύναµη πωλήσεων, τα έξοδα 

έρευνας µάρκετινγκ, την ηλικία του brand και το χαρτοφυλάκιο προϊόντων ως πηγές 

brand equity. Άλλες ενέργειες µάρκετινγκ που επηρεάζουν το brand equity είναι οι 

δηµόσιες σχέσεις (Aaker, 1991), οι εγγυήσεις (Boulding και Kirmani, 1993), τα 

slogan και jingles, τα σύµβολα και η συσκευασία (Aaker, 1991), η εικόνα της 

επιχείρησης, η χώρα προέλευσης και οι προωθητικές ενέργειες (Keller, 1993) ( Yoo 

et al, 2000) 

Παρά το µεγάλο αριθµό εναλλακτικών προτάσεων µέτρησης του brand equity, 

δεν υπάρχει κάποιο κοινά αποδεκτό µοντέλο. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης. Ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί είναι η ενσωµάτωση των 

δύο διαστάσεων, brand awareness και brand associations σε µια (Yoo και συνεργάτες, 

2000) παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διαστάσεις αυτές θα πρέπει να 

µελετηθούν ξεχωριστά (Sinha και συνεργάτες, 2000, Sinha και Pappu, 1998). 

Επιπλέον οι Washburn και Plank παροτρύνουν τους ερευνητές να 

επαναξιολογήσουν τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται στην κλίµακα µέτρηση του 

Υοο και Yonthu (2001) και να παρέχουν πιο διακριτούς δείκτες. Για παράδειγµα, η 

προσωπικότητα του brand (brand personality) σύµφωνα µε τον Aaker (1996) 

θεωρείται ότι συνεισφέρει στο brand equity ενώ η κλίµακα των Yoo και Donthu’s 
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(2001) δεν το συµπεριλαµβάνει και θεωρεί ότι θα πρέπει να µελετηθεί σε µελλοντική 

έρευνα (Pappu et al, 2005). 

Μια ακόµα περιοχή που θα πρέπει να βελτιωθεί είναι η χρήση φοιτητών ως 

δείγµα που χρησιµοποιούν και οι Yoo και Donthu (2001) και οι Washburn και Plank 

(2002) στις έρευνές τους. 

2.5. Μοντέλο µέτρησης Brand Equity του Aaker ("The Brand Equity 
Ten")  

Εποµένως, για τις ανάγκες της έρευνας µας θα βασιστούµε στο µοντέλο 

µέτρησης του Customer Based Brand Equity του Aaker (1991 και 1996) και σε δύο 

από τα στοιχεία του µείγµατος µάρκετινγκ που χρησιµοποιεί ο Yoo και οι συνεργάτες 

του (2000) στο µοντέλο του. Συγκεκριµένα, θα χρησιµοποιήσουµε τις τέσσερις 

διαστάσεις του brand equity όπως brand awareness, brand loyalty, brand associations 

perceived quality, και από τα στοιχεία του µείγµατος µάρκετινγκ perceived 

advertising spending και price deals. 

Το µοντέλο µέτρησης του Aaker (1991) στο οποίο στηρίχτηκαν πολλοί 

ερευνητές καθώς και οι Yoo και Donthu ονοµάζεται Brand Equity Ten. Το µοντέλο 

αποτελείται από 10 µέτρα τα οποία οµαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες όπως 

φαίνονται στο σχήµα 2. Οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες αντιπροσωπεύουν την 

αντίληψη που έχουν οι πελάτες για το brand µαζί µε τις τέσσερις διαστάσεις του 

brand equity (Loyalty, Awareness, Perceived Quality, Associations). Η Πέµπτη 

κατηγορία συµπεριλαµβάνει δύο οµάδες µέτρων συµπεριφοράς της αγοράς που 

αντιπροσωπεύουν πληροφορίες προερχόµενες από αυτή (Aaker, 1996). Στην παρούσα 

έρευνα θα ασχοληθούµε µε τις τέσσερις πρώτες κατηγορίες. 
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Σχήµα 2: The Brand Equity Ten 

 

 2.5.1. Μέτρα Προσήλωσης (Loyalty Measures) 

Ο Aaker όπως αναφέραµε και παραπάνω ορίζει την αφοσίωση ως τον πυρήνα 

του brand equity. Ο πιστός καταναλωτής που αποτελεί εµπόδιο εισόδου του 

ανταγωνιστή στην αγορά, είναι ένα πιθανό price premium ενώ παράλληλα προσφέρει 

χρόνο ανταπόκρισης στις καινοτοµίες των ανταγωνιστών. Με λίγα λόγια οι πιστοί 

πελάτες παρέχουν στην επιχείρηση µια ασφαλή θέση σε σχέση µε τον ανταγωνισµό 

(Andersen & Andersen, 2011). 

The B rand Equity Ten  

1. Μέτρα Προσήλωσης (Loya lty Measures) 

•  Επιπλέον τίµηµα (Price  Premium) 

•  Ικανοπο ίηση/ Αφοσίωση (Satis faction/ Loyalty)  

2. Αντιλαµβανόµενη ποιότητα/ Μέτρα Ηγεσίας (Perceived  Quality/ 

Leadership  Measures) 

•  Αντιλαµβανόµενη ποιότητα (Pe rceived Qua lity)  

•  Ηγεσία (Leadership) 

3. Μέτρα Συσχετισµών/  ∆ιαφοροποίησης 

•  Αντιλαµβανόµενη αξία (Perceived Quality)  

•  Προσωπικότητα brand (Brand Personality)  

•  Συσχετισµοί µε τον Οργανισµό (Organizationa l Associations)  

4. Μέτρα Αναγνωρισ ιµότητας (Awareness  Measures) 

•  Αναγνωρισιµότητα του brand (B rand Awa reness) 

5. Μέτρα συµπεριφοράς Αγοράς (Market Behavior Measures)            

•  Μερίδ ιο Αγοράς  

•  ∆είκτες τιµών και δ ιανοµής (Pr ice & Distribution Ind ices) 
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  2.5.1.1. Price Premium 

Ο βασικότερος δείκτης προσήλωσης του καταναλωτή αποτελεί το επιπλέον 

ποσό που θα πληρώσει για το δικό µας brand σε σχέση µε τα άλλα brand µε παρόµοια 

ή λιγότερα προνόµια. Για τη µέτρηση του price premium είναι πολύ χρήσιµο να 

τµηµατοποιήσουµε την αγορά σύµφωνα µε τον βαθµό αφοσίωσης. Ο Aaker (1991) 

τµηµατοποιεί την αφοσίωση ως εξής: τους πιστούς πελάτες (committed), σε αυτούς 

που αλλάζουν λόγω ευαισθησίας στην τιµή (Price Switcher), παθητικούς πελάτες 

(Passive Loyal) που αγοράζουν λόγω συνήθειας, Fence Sitters (αυτοί που είναι 

αδιάφοροι στο brand) και σε αυτούς που δεν είναι πελάτες (Non-Customers). 

Το µέτρο του price premium καθορίζεται ανάλογα µε τον ανταγωνισµό. 

Συνήθως επιλέγεται µια οµάδα ανταγωνιστών ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα της 

αγοράς. Η µέτρηση του price premium µπορεί να γίνει κάνοντας την παρακάτω 

ερώτηση στους καταναλωτές. 

• Πόσο παραπάνω είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν για το brand; 

Εάν είναι πραγµατικά πιστοί τότε θα πληρώσουν το επιπλέον τίµηµα για την 

απόκτηση του brand. Παρόλα αυτά ένα πιο ευαίσθητο και αξιόπιστο µέτρο του price 

premium αποτελεί η “conjoint” ή “Trade Off” ανάλυση. Στην “conjoint” ανάλυση 

παρουσιάζονται στον καταναλωτή όλες οι επιλογές και η ανάλυση θα γινόταν 

συγκεντρώνοντας όλες τις επιλογές προκειµένου να εξετάσουν τη σηµαντικότητα 

διαφορετικών διαστάσεων (Aaker, 1996) 

 

  2.5.1.2. Customer Satisfaction/ Loyalty 

Η ικανοποίηση αποτελεί ένα άµεσο µέτρο που δείχνει πόσο διατεθειµένοι είναι 

οι πελάτες να είναι προσκολληµένοι στο brand και επιµένουν να το καταναλώνουν. 

Ερωτήσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι οι εξής:  

• Ήσασταν ικανοποιηµένοι ή δυσαρεστηµένοι µε το προϊόν ή την 

υπηρεσία κατά την τελευταία σας εµπειρία; 

• Θα αγοράζατε το brand στην επόµενη ευκαιρία; 

• Ανταποκρίθηκε το προϊόν ή υπηρεσία στις προσδοκίες σας; 

• Θα προτείνατε το προϊόν ή την υπηρεσία σε άλλους; 
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Η ικανοποίηση θα µπορούσε επίσης να µετρηθεί χρησιµοποιώντας άµεσες 

ερωτήσεις όπως: Είστε πιστοί στο brand; Το brand αυτό είναι το µοναδικό ή ένα από 

αυτά που αγοράζετε και χρησιµοποιείτε; (Aaker, 1996). Είναι πολύ σηµαντικό να 

σηµειώσουµε ότι τα µέτρα ικανοποιήσει απευθύνονται µόνο σε ήδη υπάρχοντες 

καταναλωτές. 

 

 2.5.2. Μέτρα αντιλαµβανόµενης ποιότητας (Perceived Quality & 
Leadership Measures) 

Η αντιλαµβανόµενη ποιότητα σύµφωνα µε τον Aaker (1996) αποτελεί µια 

διάσταση κλειδί για το brand equity. Σύµφωνα µε το µοντέλο µέτρησης του Aaker 

(1996) η αντιλαµβανόµενη ποιότητα χωρίζεται σε δύο ξεχωριστά στοιχεία: την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα και την ηγεσία. 

 

  2.5.2.1. Perceived Quality 

Η αντιλαµβανόµενη ποιότητα αποτελεί το βασικό πυρήνα στην συνολική 

ερευνητική προσέγγιση του brand equity. Χρησιµοποιώντας ερευνητική βάση 

δεδοµένων, η αντιλαµβανόµενη ποιότητα έχει δείξει ότι µπορεί να συνδεθεί µε price 

premium, ελαστικότητα της τιµής, χρήση του brand και µε την απόδοση µετοχών. Η 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα µπορεί να µετρηθεί χρησιµοποιώντας την παρακάτω 

κλίµακα (Aaker, 1996). 

Σε σύγκριση µε εναλλακτικά brand, αυτό το brand:  

• Είναι πολύ υψηλής/ µέτριας ή κατώτερης ποιότητας 

• Είναι το καλύτερο ή ένα από τα καλύτερα ή ένα από τα χειρότερα ή το 

χειρότερο. 

• Έχει συνεχή υψηλή ποιότητα ή δεν έχει συνεχή υψηλή ποιότητα. 

Η αντιλαµβανόµενη ποιότητα βρίσκει εφαρµογή σε όλες τις προϊοντικές 

κατηγορίες. Η υψηλή ποιότητα όµως µπορεί να σηµαίνει κάτι διαφορετικό για µια 

υπηρεσία και κάτι διαφορετικό για ένα προϊόν. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι 

ίδιο επίπεδο αντιλαµβανόµενης ποιότητας µπορεί να σηµαίνει τελείως διαφορετικά 

πράγµατα για καταναλωτές που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα προσήλωσης. Γι’ 
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αυτό για να µπορέσουµε να έχουµε επιθυµητά αποτελέσµατα θα πρέπει να παρέχουµε 

στον ερωτώµενο µε διάφορα στοιχεία. 

 

  2.5.5.2. Ηγεσία και δηµοτικότητα (Leadership & Popularity) 

Σύµφωνα µε τον Aaker (1991, 1996) η µέτρηση της αντιλαµβανόµενης 

ποιότητας µπορεί να έχει έλλειψη ευαισθησίας στην καινοτοµία των ανταγωνιστών. 

Αυτό που χρειάζεται είναι ένα βοήθηµα στον χτίσιµο της αντιλαµβανόµενης 

ποιότητας. αυτό το βοήθηµα θα µπορούσε να ονοµαστεί Ηγεσία. 

Η µεταβλητή της ηγεσίας έχει τρείς (3) διαστάσεις: 

Πρώτον αντανακλά σε ένα µέρος το σύνδροµο του "νούµερο ένα", δηλ. το 

µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. ∆εύτερον, η ηγεσία σηµαίνει να πηγαίνεις ενάντια στο 

ρεύµα το οποίο αυξάνει την αποδοχή του brand αυξάνοντας τη δηµοτικότητα του. 

Και τρίτον, ηγετική θέση στην αγορά συνδέεται µε την καινοτοµία και την 

τεχνολογική εξέλιξη. 

Το γεγονός βέβαια ότι η ηγεσία συνδέεται µε το µερίδιο αγοράς, τη 

δηµοτικότητα και την καινοτοµία κάθε άλλο παρά εύκολη κάνει τη µέτρηση. Η 

ηγεσία/ δηµοτικότητα παρόλα αυτά µπορεί να µετρηθεί µε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

• Το brand είναι το κορυφαίο brand, ένα από τα κορυφαία brand ή ένα 

από τα όχι και τόσο κορυφαία brand; 

• Εάν αυξάνεται η δηµοτικότητα του brand. 

• Εάν το brand είναι καινοτόµο. 

 

2.5.3 Μέτρα µέτρησης Συσχετισµών / ∆ιαφοροποιήσεων (Associations/ 
Differentiation Measures) 

Το βασικό στοιχείο συσχετισµού ή διαφοροποίησης του brand equity συνήθως 

συµπεριλαµβάνει διαστάσεις του image που είναι µοναδικές για µια κατηγορία 

προϊόντων ή για ένα brand. 

Η µέτρηση των συσχετισµών/ διαφοροποίησης (Associations/ Differentiation) 

µπορεί να γίνει µέσω τριών προοπτικών του brand: την αντιλαµβανόµενη αξία 

(perceived value), την προσωπικότητα του brand (Brand Personality) και 

συσχετισµού του οργανισµού (Organizational associations). 
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  2.5.3.1 Αντιλαµβανόµενη αξία (Perceived Value) 

Εάν ένα προϊόν δεν δηµιουργεί αξία, θα είναι ευάλωτο στον ανταγωνισµό. Το 

µέτρο αξίας παρέχει µια συνοπτική εξέλιξη της επιτυχίας του brand µε τη δηµιουργία 

πρόταση αξίας (value proposition). Η αξία λοιπόν ενός brand µπορεί να µετρηθεί µε 

τους εξής τρόπους: 

• Αν η αξία του brand δικαιολογεί την τιµή του (value for money) 

• Αν υπάρχουν λόγια να αγοράσεις ένα brand έναντι του ανταγωνισµού  

(Aaker, 1996) 

Ένα σηµαντικό θέµα που έχει προκύψει αναφορικά µε την διάσταση της αξίας 

είναι ότι δεν διαφέρει και πολύ από την αντιλαµβανόµενη ποιότητα. Σύµφωνα µε τον 

Aaker (1996), η αξία µπορεί να θεωρηθεί από πολλούς, σε ένα βαθµό, ως η 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα διαιρούµενη µε την τιµή. Παρόλα αυτά, η εταιρία Total 

Research συνοψίζει ότι για ένα brand η αντιλαµβανόµενη αξία είναι πιο σηµαντική 

από την αντιλαµβανόµενη ποιότητα. 

 

  2.5.3.2. Προσωπικότητα του Brand (Brand Personality) 

Το δεύτερο στοιχείο στη µέτρηση των συσχετισµών αποτελεί η προσωπικότητα 

του brand, η οποία στηρίζεται στην προοπτική που θεωρεί το brand ως πρόσωπο. Για 

κάποιους η προσωπικότητα του brand αποτελεί ένα σύνδεσµο µε τα συναισθήµατα 

του brand. 

Κάθε brand έχει µοναδικά συστατικά που συνθέτουν την προσωπικότητα του. 

Μερικά κοινά µέτρα µπορεί να είναι τα εξής: 

• Αυτό το brand έχει προσωπικότητα 

• Αυτό το brand είναι ενδιαφέρον. 

• Έχω ξεκάθαρη εικόνα για τον τύπο ανθρώπου που θα χρησιµοποιήσει το 

brand. 

• Αυτό το brand έχει ιστορία. 

Τα τελευταία δύο στοιχεία αντανακλούν την εικόνα του χρήστη και την 

κληρονοµιά τα οποία αποτελούν δύο βασικούς παράγοντες της προσωπικότητας του 

brand και τα οποία αποτελούν συνήθως και διαστάσεις της ταυτότητας του brand. 
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  2.5.3.3. Συσχετισµοί µε τον Οργανισµό 

Η τρίτη διάσταση του Brand Association αποτελούν οι συσχετισµοί µε τον 

οργανισµό οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν τους ανθρώπους, τις αξίες και τα 

προγράµµατα πίσω από ένα brand. 

Οι οργανωσιακοί συσχετισµοί οι οποίοι αποτελούν συχνά βάσεις 

διαφοροποίησης και επιλογής, συµπεριλαµβάνουν την ανησυχία των πελατών, την 

καινοτοµία, τον αγώνα για υψηλή ποιότητα, την επιτυχία, τον προσανατολισµός στην 

κοινωνία και το να είσαι παγκόσµιος παίκτης (Aaker, 1996). 

Μερικά κοινά µέτρα µέτρησης τα οποία µπορούν να εφαρµοστούν σε 

κατηγορίες προϊόντων είναι τα εξής: 

• Αυτό το brand ανήκει σε έναν οργανισµό που εµπιστεύοµαι. 

• Θαυµάζω το brand που ανήκει στον οργανισµό X. 

• Ο οργανισµός που σχετίζεται µε το brand είναι αξιόπιστος. 

 

Και οι τρείς παραπάνω υποκατηγορίες της µέτρησης του brand association 

µπορεί να αποτελέσουν σηµεία διαφοροποίησης του brand και θα βοηθήσουν να 

ανταπεξέλθει στον ανταγωνισµό. Η διαφοροποίηση αποτελεί το βασικό 

χαρακτηριστικό ενός brand. Αν ένα προϊόν δεν µπορεί να θεωρηθεί ως διαφορετικό, 

τότε δεν µπορεί να υποστηρίξει το price premium ή να διατηρήσει την τιµή που θα το 

βοηθήσει να υποστηρίξει ελκυστικά περιθώρια. Ως εκ τούτο, θα µπορούσαµε να 

αντικαταστήσουµε ή να προσθέσουµε στα µέτρα που αναφέραµε παραπάνω τα 

ακόλουθα δύο: 

• Αυτό το brand είναι διαφορετικό από τα ανταγωνιστικά brand. 

• Αυτό το brand είναι σε βασικές γραµµές ίδιο σε σχέση µε τα 

ανταγωνιστικά brand. 

 

 2.5.4. Μέτρα µέτρησης Αναγνωρισιµότητας (Awareness Measures) 

Η αναγνωρισιµότητα, αντανακλά την παρουσία του brand στο µυαλό των 

καταναλωτών και αποτελεί ένα υποτιµηµένο στοιχείο του brand equity.Η 

αναγνωρισιµότητα, µπορεί να επηρεάσει την αντίληψη και την συµπεριφορά και 

µερικές φορές µπορεί να οδηγήσει στην τελική επιλογή ακόµα και την προσήλωση. 



 
33 

 

Η αναγνωρισιµότητα αντανακλά την περίοπτη θέση του brand στο µυαλό του 

πελάτη και µπορεί να µετρηθεί σε διάφορα επίπεδα µε τις παρακάτω προτάσεις: 

• Αναγνώριση (Recognition)� Έχεις ακούσει για το brand X; 

• Ανάκληση (Recall) � Ποιά brands της κατηγορίας X µπορείς να φέρεις 

στο µυαλό σου; 

• Top of mind � Ποιό είναι το πρώτο brand που σου έρχεται στο µυαλό; 

• Κυριαρχία του brand (Brand Dominance) � Το µοναδικό brand που 

έρχεται στο µυαλό  

• Γνώση του brand (Brand Knowledge) � Γνωρίζω τι ακριβώς 

αντιπροσωπεύει το brand 

• Άποψη για το brand (Brand Opinion) � Έχω άποψη για αυτό το brand 

Η αναγνώριση για ένα brand είναι πολύ σηµαντική και κυρίως για ένα νέο ή 

niche brand. Για ήδη γνωστά ή καθιερωµένα brands περισσότερη σηµασία έχει η 

ανάκληση (recall) και το Top of Mind. Σύµφωνα µε τον Aaker (1996) επειδή µερικές 

φορές οι ερωτήσεις ανάκλησης είναι άβολες, προτείνει τη χρήση της γνώσης του 

brand (brand knowledge) και της άποψης του brand (brand opinion). 

Η σηµαντικότητα του επιπέδου αναγνωρισιµότητας επηρεάζεται και από την 

προϊοντική κατηγορία στην οποία αναφερόµαστε. 

 

 2.5.5. Μέτρα Συµπεριφοράς της Αγοράς (Market Behaviour) 

Η τελευταία κατηγορία του µοντέλου του Aaker "Brand Equity Ten" είναι η 

συµπεριφορά της αγοράς στην οποία θα κάνουµε µια απλή αναφορά καθώς θα 

συµπεριληφθεί συνοπτικά στη παρούσα έρευνα. 

Στο µοντέλο του Aaker τα πρώτα οκτώ µέτρα του Brand Equity Ten πηγάζουν 

από µια εξειδικευµένη έρευνα η οποία απαιτεί χρόνο και χρήµα. Αντίθετα η 

συµπεριφορά της αγοράς δεν απαιτεί έρευνα παρά µόνο κάποια δεδοµένα από την 

αγορά. 

Τα στοιχεία τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην συµπεριφορά της αγοράς είναι: 

το µερίδιο αγοράς, η κάλυψη διανοµής και η τιµή της αγοράς. 
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2.6. Marketing Mix Elements και Brand Equity 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω στην παρούσα εργασία θα εξετάσουµε και το 

βαθµό στον οποίο επηρεάζουν το brand equity δύο από τα στοιχεία του µείγµατος 

µάρκετινγκ και συγκεκριµένα η αντιλαµβανόµενη ∆ιαφηµιστική δαπάνη και οι 

προωθητικές ενέργειες ή προσφορές τιµών. 

Ο Yoo και οι συνεργάτες του (2000) αναφέρουν ότι οποιαδήποτε ενέργεια 

µάρκετινγκ έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το brand equity. Σύµφωνα και µε τον 

Aaker (1991) οποιαδήποτε προσπάθεια µάρκετινγκ σχετίζεται θετικά µε το brand 

equity όταν αφορά ένα γνωστό προϊόν ή brand σε σχέση µε ένα ανώνυµο. 

 

 2.6.1. ∆ιαφηµιστική ∆απάνη (Advertising Spending) 

Η διαφήµιση είναι η πιο εµφανής ενέργεια µάρκετινγκ. Σε γενικές γραµµές οι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι η διαφήµιση επιτυχώς βοηθάει το χτίσιµο brand equity, 

έχοντας µια διατηρήσιµη και συσσωρευτική επίδραση στα περιουσιακά στοιχεία 

(Wang και συνεργάτες, 2009). Παρόλα αυτά η επίδραση της διαφήµισης εξαρτάται 

από το ποσό επένδυσης και από τα µηνύµατα που επικοινωνούνται (Martinez και 

συνεργάτες, 2009) (Buil και συνεργάτες, 2010). 

Πολλοί ερευνητές έχουν εξετάσει πως τα πραγµατικά και αντιλαµβανόµενα 

έξοδα διαφήµισης επηρεάζουν το brand equity και τις διαστάσεις του. Μερικοί από 

αυτούς είναι οι Simon και Sullivan (1993), Cobb-Walgren και οι συνεργάτες του 

(1995), Υοο και οι συνεργάτες του (2000), Villarejo και Sanchez (2005) και Bravo 

και συνεργάτες (2007). Και οι δύο προσεγγίσεις ανακάλυψαν ότι υπάρχει θετική 

σχέση µεταξύ των εξόδων διαφήµισης και του brand equity. 

Ερευνητές έφτασαν στο συµπέρασµα ότι η αντίληψη για υψηλή διαφηµιστική 

δαπάνη συνεισφέρει στην ανάπτυξη µίας πιο θετικής αντίληψης για την ποιότητα του 

Brand, υψηλότερο brand awareness και δυνατότερα brand associations (Yoo και 

συνεργάτες, 2000). 

Η επαναλαµβανόµενη διαφήµιση αυξάνει την πιθανότητα για ένα brand να 

συµπεριληφθεί στις επιλογές των καταναλωτών κάνοντας το συνήθεια (Howser και 

Wernefeldt, 1990) (Yoo et al, 2000). Η διαφηµιστική δαπάνη µπορεί να επηρεάσει τις 

διαστάσεις του Brand equity µε πολλούς τρόπους. Όταν κρίνουµε την ποιότητα των 

προϊόντων, οι καταναλωτές χρησιµοποιούν διαφορετικούς ενδογενείς και εξωγενείς 
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συνθήµατα (Rao και Monroe, 1989). Ένα από αυτά τα εξωγενή ποιοτικά συνθήµατα 

σύµφωνα µε τους Milgrom και Roberts (1986) και Kirmani και Rao (2000) είναι η 

αντιλαµβανόµενη διαφηµιστική δαπάνη. 

Σύµφωνα µε τον Yoo και συνεργάτες του (2000), οι καταναλωτές 

αντιλαµβάνονται ότι τα εκτενώς διαφηµιζόµενα προϊόντα και brands έχουν την 

υψηλότερη ποιότητα. 

Παρόµοια µεγάλη διαφηµιστική δαπάνη µπορεί να ευνοήσει την σωστή 

ανάκληση και αναγνώριση του brand. Οι διαφηµιστικές δαπάνες του brand µπορούν 

να αυξήσουν την έκταση και τη συχνότητα εµφάνισης του brand και κατά συνέπεια 

και το brand awareness (Chu και Keh, 2006; Keller, 2007). Εποµένως όσο 

µεγαλύτερη είναι η διαφηµιστική δαπάνη τόσο µεγαλύτερο είναι και ο βαθµός του 

brand awareness (Yoo et al, 2000; Villarego and Sanchez, 2005 & Buil et al, 2010). 

Η διαφήµιση µπορεί να δηµιουργήσει ευνοϊκά, ισχυρά και µοναδικά brand 

associations (Cobb-Walgren et al, 1995; Keller, 2007). Η διαφήµιση µπορεί να 

συνεισφέρει µέσω της ικανότητας να δηµιουργεί, να τροποποιεί και να ενισχύει τους 

συσχετισµούς µε κάθε νέα επαφή. Ως εκ τούτω, όσο µεγαλύτερη είναι η διαφηµιστική 

δαπάνη, τόσο πιο δυνατοί είναι οι συσχετισµοί στο µυαλό των καταναλωτών (Bravo 

και συνεργάτες, 2007). 

Ο De Chernatony (2010) υποστηρίζει ότι η διαφήµιση είναι το πιο δυνατό όπλο 

για να επικοινωνήσεις τις λειτουργικές και συναισθηµατικές αξίες του brand. Σε 

γενικές γραµµές η αποτελεσµατικότητα αυτού του εργαλείου επικοινωνίας εξαρτάται 

από το περιεχόµενο του δηλ το µήνυµα, την εκτέλεση ή το πως η διαφήµιση 

µεταφέρει το µήνυµα αλλά και τη συχνότητα που ένας καταναλωτής βλέπει τη 

διαφήµιση (Batra και συνεργάτες, 1996, Kottler, 2000). 

Όπως αναφέραµε προηγουµένως, η διαφήµιση δηµιουργεί ισχυρούς δεσµούς µε 

το brand awareness και ευνοϊκούς και µοναδικούς συσχετισµούς µε το brand στην 

µνήµη των καταναλωτών (Keller, 2007). Για να µπορέσει όµως να επιτύχει αυτά τα 

αποτελέσµατα χρειάζεται σωστός σχεδιασµός και εκτέλεση της διαφήµισης. Μέσα 

από αυθεντική και καινοτόµα διαφηµιστική στρατηγική, οι οργανισµοί θα µπορέσουν 

να κερδίσουν την προσοχή των καταναλωτών, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε 

υψηλότερο brand awareness, υψηλότερη αντιλαµβανόµενη ποιότητα και να 

συνεισφέρει στον σχεδιασµό ισχυρών, ευνοϊκών και µοναδικών συσχετισµών (Aaker, 

1991, Villarejo, 2002), Buil και συνεργάτες, 2010). 
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 2.6.2. Sales Promotion/ Price Deals 

Σύµφωνα µε τους Vallete - Florence και συνεργάτες (2011) οι προωθητικές 

ενέργειες (Sales Promotion) αποτελούν µέρος των επικοινωνιακών προγραµµάτων 

που επηρεάζουν το brand equity. Υπάρχουν δύο ειδών προωθητικών εργαλείων τα 

οποία έχουν διαφορετική επίδραση στις πωλήσεις και στην κερδοφορία: η 

νοµισµατική προώθηση (Monetary) και µη νοµισµατική προώθηση (Non-Monetary) 

(Buil και συνεργάτες 2010). 

Οι περισσότερες έρευνες που έχουν προηγηθεί αναφορικά µε τις προωθητικές 

ενέργειες εστιάζονται στις νοµισµατικές προωθητικές ενέργειες. Παρόλο που 

υπάρχουν συζητήσεις σχετικά µε την επίδραση του brand equity (Palazon - Vidal και 

Delgado-Ballester, 2005) υπάρχουν εµπειρικά στοιχεία που προτείνουν ότι οι 

νοµισµατικές προωθητικές ενέργειες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο brand equity και 

κυρίως στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα και στο brand associations (Yoo συνεργάτες, 

2000). Και αυτό, γιατί οι καταναλωτές συνδέουν στο µυαλό τους την τιµή µε την 

ποιότητα του προϊόντος και έτσι οποιαδήποτε µείωση στην τιµή έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα (Buil και συνεργάτες, 2010).  

O Martinez και οι συνεργάτες του (2007) και οι Montaner και Pina (2008) 

αναφέρουν ότι οι νοµισµατικές προωθητικές ενέργειες έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στην εικόνα του brand (Brand Image). Οι νοµισµατικές προωθητικές ενέργειες είναι 

πολύ σύντοµες ώστε να καθιερώσουν µακροπρόθεσµους συσχετισµούς και να 

µπορούν να δηµιουργήσουν βεβαιότητα για την ποιότητα του brand (Buil και 

συνεργάτες, 2010). 

Από την άλλη πλευρά οι Palazon και Delgado - Ballester (2009) υποστηρίζουν 

ότι οι µη νοµισµατικές προωθητικές ενέργειες γίνονται όλο και περισσότερο 

σηµαντικές στις στρατηγικές προώθησης.  

Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, οι µη νοµισµατικές προωθητικές, σε αντίθεση 

µε τις νοµισµατικές, µπορούν να ενισχύσουν το brand equity (Palazon - Vidal και 

Delgado - Ballester ,2005, Montaner και Pina, 2008) και δεν δηµιουργούν αρνητική 

επίδραση στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα του brand και στα brand associations (Buil 

και συνεργάτες, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να περιγραφεί η µεθοδολογία που 

χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα. Η δοµή του κεφαλαίου χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο 

πρώτο µέρος θα συζητήσουµε το συνολικό σχεδιασµό της έρευνας, στο δεύτερο 

µέρος θα εστιαστούµε στο σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου και στο τρίτο µέρος θα 

περιγράψουµε τις υποθέσεις που θα χρησιµοποιηθούν στην έρευνα. Τα δύο πρώτα 

µέρη της µεθοδολογίας σχετίζονται µε την ανάλυση πρωτογενών στοιχείων. 

3.1 Σχεδιασµός Έρευνας - Πρωτογενή Στοιχεία 

Ο κύριος σκελετός της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση του φαινοµένου του 

Brand Equity (Αξία της επωνυµία) και πιο συγκεκριµένα το βαθµό που η διαφήµιση 

και οι προωθητικές ενέργειες επηρεάζουν το brand equity. 

Για τη συλλογή των πρωτογενών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το πιο 

συνηθισµένο εργαλείο µέτρησης, το ερωτηµατολόγιο. Παρόλο που η µέθοδος αυτή 

είναι η πιο κατάλληλη για την διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, παρουσιάζει 

κάποια µειονεκτήµατα όπως ο χρόνος συλλογής δεδοµένων και η αδυναµία κάλυψης 

όλων των γεωγραφικών περιοχών. Ένα ακόµα µειονέκτηµα αποτελούν τα µη 

απαντηµένα ερωτηµατολόγια και ο κίνδυνος µη κατανόησης των ερωτήσεων. Για να 

αποφευχθούν τα παραπάνω προβλήµατα η διεξαγωγή της έρευνας έγινε µε την 

παρουσία του ερευνητή όπου η συµµετοχή του περιοριζόταν στην επεξήγηση του 

σκοπού της έρευνας και στις οδηγίες για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 

Καθώς η επιτυχία και η αποτυχία µιας έρευνας εξαρτάται στο µεγαλύτερο 

βαθµό στο πόσο σωστά είναι φτιαγµένο και δοµηµένο είναι το ερωτηµατολόγιο, είναι 

απαραίτητο να διακρίνεται από πληρότητα, ακρίβεια και σταθερότητα. Επίσης η 

λεκτική διατύπωση των ερωτήσεων θα πρέπει να είναι απλή, άµεση και αµερόληπτη 

ενώ το ερωτηµατολόγιο θα πρέπει να είναι εύκολο στην χρήση και την ανάγνωση 

αλλά και στην συµπλήρωσή του. 

Για την παρούσα έρευνα όσον αφορά το δείγµα επιλέχθηκε να είναι δείγµα µη 

πιθανότητας και συγκεκριµένα συµβατικό δείγµα δηλ. δείγµα ευκολίας. Πιο 

συγκεκριµένα η έρευνα διεξάχθηκε στο πανεπιστήµια Μακεδονίας Θεσσαλονίκης και 
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το δείγµα αποτελούνταν από 300 φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου. Σύµφωνα µε τους 

Yoo και Donthu (2001) το δείγµα των φοιτητών είναι αποδεκτό σε θεωρητικές 

έρευνες και έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε έρευνες που γίνονται για την 

επιβεβαίωση θεωρίας ( Calder, Phillips και Tybout, 1981) 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν τρεις (3) κατηγορίες 

καταναλωτικών προϊόντων : (1) Αναψυκτικά, (2) Αθλητικά παπούτσια και (3) 

Έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (Smartphone). Ο λόγος που επιλέχθηκαν οι 

παρακάτω κατηγορίες είναι οι εξής: Πρώτον γιατί οι κατηγορίες αυτές διαφέρουν 

µεταξύ τους στο εύρος τιµών,  τη συχνότητα αγοράς, τη συµµετοχή του καταναλωτή, 

και τις συνθήκες κατανάλωσης (πχ χώρος, χρόνος και αλληλεπίδραση µεταξύ των 

χρηστών). ∆εύτερον, οι συµµετέχοντες στην έρευνα, φοιτητές, ήταν πιο οικείοι µε τις 

τρεις αυτές προϊόντικές κατηγορίες και εποµένως θα µπορούσαν να απαντήσουν 

έγκυρα και αξιόπιστα στις ερωτήσεις. Και τρίτον επιλέχθηκαν καταναλωτικά 

προϊόντα γιατί έχουν υψηλό brand equity. 

Στη συνέχεια επιλέχθηκαν έξι brands, δύο (2) brands για κάθε κατηγορία. Για 

τα αναψυκτικά επιλέχθηκαν η Coca Cola και η Pepsi, για τα αθλητικά παπούτσια 

επιλέχθηκαν η Nike και η Adidas και για τις Έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές 

(Smartphone) επιλέχθηκαν η Apple και η Samsung. Η επιλογή των brands έγινε µε 

βάση τα µερίδια αγοράς, την τιµή, την ποιότητα, την φήµη και τις στρατηγικές 

µάρκετινγκ. 

Για τις ανάγκες της έρευνας, σχεδιάστηκαν 6 διαφορετικά ερωτηµατολόγια, ένα 

για κάθε brand µε την ίδια σειρά ερωτήσεων. Για να εξασφαλίσουµε την εγκυρότητα 

της έρευνας, τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν µε τυχαία σειρά στους ερωτώµενους 

έτσι ώστε να µην τους δοθεί η ευκαιρία να επιλέξουν το brand. Για κάθε brand 

µοιράστηκαν 50 ερωτηµατολόγια. 

3.2. Σχεδιασµός Ερωτηµατολογίου 

Σύµφωνα µε τους Malholtra και Birks (1999, σελ 66), το ερωτηµατολόγιο είναι 

ένα τεχνικό εργαλείο το οποίο χρησιµοποιείται για την συλλογή δεδοµένων και 

αποτελείται από µια σειρά ερωτήσεων τις οποίες καλείται να απαντήσει ο 

ερωτώµενος.  
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Όπως αναφέραµε και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν υπάρχει µια κοινά 

αποδεκτή τεχνική για την µέτρηση του brand equity. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, δεν 

υπάρχει κάποιο δοµηµένο ερωτηµατολόγιο το οποίο να συµπεριλαµβάνει όλα τα 

στοιχεία και τις διαστάσεις για την µέτρηση του brand equity και των παραγόντων 

που το επηρεάζουν. 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας θα χρησιµοποιήσουµε το µοντέλο 

µέτρησης του Aaker "The Brand Equity Ten" και συγκεκριµένα τις τέσσερις 

διαστάσεις του όπως: η προσήλωση στο brand (brand loyalty), η αναγνωρισιµότητα 

του brand (brand awareness), η αντιλαµβανόµενη ποιότητα (perceived quality) και οι 

συσχετισµοί του brand (brand associations). Επίσης θα µετρήσουµε και δύο από τα 

στοιχεία του µείγµατος µάρκετινγκ όπως είναι η διαφηµιστική δαπάνη και οι 

προωθητικές ενέργειες που όπως αναφέραµε στην βιβλιογραφική ανασκόπηση και 

σύµφωνα µε τον Yoo και τους συνεργάτες του (2000) επηρεάζουν το brand equity  

Ως εκ τούτω, δηµιουργήθηκε ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο 54 ερωτήσεων στο 

σύνολο, στη Αγγλική γλώσσα, µε κλειστές δηµογραφικές ερωτήσεις (πολλαπλής 

επιλογής) καθώς και µε τη χρήση 7 βαθµών της κλίµακας Likert. Η κλίµακα Likert 

είναι µία ψυχοµετρική κλίµακα η οποία χρησιµοποιείται σε ερωτηµατολόγια και στην 

οι ερωτώµενοι καλούνται να απαντήσουν το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας του σε 

µια σειρά ερωτήσεων σχετικές µε το αντικείµενο της έρευνας (Likert, 1932). 

Επιπλέον η κλίµακα Likert επιτρέπει τη χρήση τόσο θετικών όσο και αρνητικών 

διατυπωµένων ερωτήσεων (Σταθακόπουλος, 2005). Για την διευκόλυνση της 

ποσοτικοποίησης των απαντήσεων πραγµατοποιήθηκε αντιστοίχηση των 

υποδιαιρέσεων της κλίµακας µε αριθµούς. Συγκεκριµένα στην παρούσα έρευνα 

χρησιµοποιήθηκε διαβάθµιση από το 1 (∆ιαφωνώ πάρα πολύ) έως το 7 (Συµφωνώ 

πάρα πολύ). 

Ο λόγος που χρησιµοποιήθηκε 7-βάθµια κλίµακα έναντι της 5-βάθµιας, είναι 

γιατί σύµφωνα µε την βιβλιογραφία η αξιοπιστία και η µεταβλητότητας της 7-

βάθµιας κλίµακας είναι υψηλότερη από αυτή της 5-βάθµιας κλίµακας (Washburn & 

Plank, 2002). 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιµοποιήσαµε τις ήδη υπάρχουσες 

κλίµακες µέτρησης του brand equity που ανέπτυξαν ερευνητές, όπως ο Aaker (1996), 

Yoo και οι συνεργάτες του (2000), Aaker και Alvarez del Blanco (1995), ο Martin E 

(2000), ο Lassar και οι συνεργάτες του (1995) και ο Netemeyer και οι συνεργάτες του 

(2004). 
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Συγκεκριµένα το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε και µοιράστηκε αποτελούνταν 

από επτά (7) µέρη. Στην αρχή αναφέρονταν αναλυτικά ο σκοπός για τον οποίο 

διεξάγεται η έρευνα, ο χρόνος τον οποίο χρειάζεται ο ερωτώµενος για την 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου καθώς επίσης και την προϊοντική κατηγορία και 

το brand για το οποίο θα έπρεπε να απαντήσουν. Η πρώτη ερώτηση στην όποια 

καλούνταν να απαντήσουν είναι αν έχουν χρησιµοποιήσει ή αγοράσει το 

συγκεκριµένο brand, καθώς είναι µια πληροφορία πολύ χρήσιµη για την σωστή 

διεξαγωγή της έρευνας. Επίσης, προκειµένου να ελαχιστοποιήσουµε πιθανές 

προκατειληµµένες απαντήσεις τονίζουµε στις οδηγίες αναφορικά µε την συµπλήρωση 

του ερωτηµατολογίου ότι "δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, µόνο η 

προσωπική σας άποψη µετράει". 

Η Κλίµακα Αντιλαµβανόµενης ∆ιαφηµιστικής ∆απάνης (Perceived 

Advertising Spending scale) αποτελεί το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου και 

σχεδιάστηκε χρησιµοποιώντας την κλίµακα που ανέπτυξαν ο Yoo και οι συνεργάτες 

του (2000) και ο Martin E. A. (2000) και αποτελείται από επτά (7) στοιχεία. 

Η Κλίµακα Price Deals αποτελεί το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου και 

σχεδιάστηκε χρησιµοποιώντας την κλίµακα που ανέπτυξαν ο Yoo και οι συνεργάτες 

του (2000) σε συνεργασία µε τον Martin E. A. (2000) και αποτελείται και αυτή από 

επτά (7) στοιχεία. Η κλίµακα price deal ωστόσο αξιολογεί και τις νοµισµατικές 

προωθητικές ενέργειες καθώς και τις µη προωθητικές ενέργειες. 

Το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου αποτελεί η µέτρηση της 

Αντιλαµβανόµενης Ποιότητας (perceived quality) και η κλίµακα που 

χρησιµοποιήθηκε είναι του Yoo και των συνεργατών του (2000), η οποία µετρά την 

υποκειµενική κρίση των καταναλωτών σχετικά µε την συνολική υπεροχή του brand ή 

την ανωτερότητα και απευθύνεται στη συνολική ποιότητα και όχι στα επιµέρους 

στοιχεία της ποιότητας. Η κλίµακα της αντιλαµβανόµενης ποιότητας αξιολογεί έξι (6) 

στοιχεία. 

Το τέταρτο µέρος του ερωτηµατολογίου συµπεριλαµβάνει τη µέτρηση της 

Αφοσίωσης του brand (Brand Loyalty)  και αποτελείται από 11 στοιχεία. Η 

κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε είναι του Aaker and Alvarez del Blanco (1995) και 

του Yoo και των συνεργατών του (2000).  
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Το πέµπτο και έκτο µέρος του ερωτηµατολογίου συµπεριλαµβάνει τη µέτρηση 

της Αναγνωρισιµότητας του brand (Brand Awareness) και της Εικόνας/ 

Συσχετισµών του brand (Brand Image/ Associations) και αποτελούνται από πέντε 

(5) και επτά (7) στοιχεία αντίστοιχα. Οι κλίµακες που χρησιµοποιήθηκαν είναι: για το 

πέµπτο µέρος η κλίµακα που ανέπτυξαν ο Yoo και οι συνεργάτες (2000) του και ο 

Netemeyer και οι συνεργάτες του. Και για το έκτο µέρος η κλίµακα που ανέπτυξαν ο 

Aaker και Alvarez del Blanco (1995), ο Lassar και οι συνεργάτες του (1995),και ο 

Yoo και οι συνεργάτες τουl (2000). 

Το έβδοµο µέρος συµπεριλαµβάνει τέσσερις δηµογραφικές ερωτήσεις. 

Το ερωτηµατολόγιο όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αρχικά σχεδιάστηκε και 

µοιράστηκε στην Αγγλική γλώσσα για δύο κυρίως λόγους. Αρχικά γιατί θέλαµε να 

κρατήσουµε την αρχική απόδοση του κειµένου και δεύτερον γιατί όπως αναφέραµε 

προηγουµένως οι ερωτώµενοι ήταν φοιτητές οι οποίοι λόγω του επιπέδου 

πανεπιστηµιακής µόρφωσης έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για την 

αποφυγή παρανόησης και λανθασµένης επικοινωνίας το ερωτηµατολόγιο 

µεταφράστηκε και στην Ελληνική γλώσσα για όσους δεν ήταν τόσο οικείοι µε την 

Αγγλική γλώσσα. 

Πριν γίνει η διεξαγωγή της έρευνας, έγινε ένας προέλεγχος του 

ερωτηµατολογίου και µοιράστηκε σε δέκα άτοµα, το οποίο είναι ένα κατάλληλο 

δείγµα σύµφωνα µε τον Saunder και τους συνεργάτες του (2003) προκειµένου να 

εξακριβώσουµε αν είναι σαφές και εύκολο στην κατανόηση και να εντοπίσουµε 

τυχόν προβλήµατα από διφορούµενες ερωτήσεις. Επίσης ζητήθηκε από τους 

συµµετέχοντες, να αξιολογήσουν τη συνοχή και το χρόνο που χρειάζεται για την 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.  

Αφού ολοκληρώθηκε ο προέλεγχος, ο οποίος έδειξε ότι δεν απαιτούνταν 

αλλαγές, το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε σε 300 φοιτητές του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε υπό την παρουσία του 

ερευνητή ώστε να δοθούν σωστές οδηγίες για την συµπλήρωση του. 

Αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή των στοιχείων, έγινε ο έλεγχος του και η 

εισαγωγή τους στο SPSS καθώς δεν χρειαζόταν κάποια ιδιαίτερη επεξεργασία των 

δεδοµένων. Η ανάλυση των δεδοµένων θα παρουσιαστούν µε λεπτοµέρειας γίνει στο 

κεφάλαιο 4. 
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Πίνακας 1: Κλίµακα µέτρησης  Brand Equity 

 

 

Item Περιγραφή Πηγή

PAS1 I think advertising is, in general, very good (PAS1)
PAS2 In general, I like the advertising campaign for X brand (PAS2)
PAS3 My opinion about X's advertising is very high (PAS3)
PAS4 The ad campaigns for X seem very expensive, compared to campaigns for competing 

brands (PAS4)
PAS5 I think X brand is intensively advertised, compared to competing brands (PAS5)
PAS6 The advertising campaign for X are seen frequently (PAS6)
PAS7 I remember the last advertising campaign for X (PAS7)

PD1 I think price deals are, in general, very good (PD1)
PD2 In general, I like price deals for X brand (PD2)
PD3 My opinion about X's price deals is very high (PD3)
PD4 Price deals for X are frequently offered (PD4)
PD5 Price deals for X are emphasized more than seems reasonable (PD5)
PD6 I think price deals for X are more frequent than for competing brands (PD6)
PD7 Price deals for X are presented too many times (PD7)

MP1 Brand X frequently offers price discounts (MP1)
MP2 Brand X often uses price discounts (MP2)
MP3 Brand X uses gifts more frequently than competing brands of product category (MP3)

NMP1 Brand X frequently offers gifts (NMP1)
NMP2 Brand X often uses gifts  (MP2)
NMP3 Brand X uses gifts more frequently than competing brands of product category (MP3)

PQ1 X is of high quality (PQ1)
PQ2 The likely quality of X is extremely high (PQ2)
PQ3 The likelihood that X will be functional is very high (PQ3)
PQ4 The likelihood that X is reliable is very high(PQ4)
PQ5 X must be of very good quality (PQ5)
PQ6 X appears to be of very poor quality (PQ6)

BL1 I consider myself to be loyal to X brand (BL1)
BL2 X would be my first choice (BL2)
BL3 I will not buy other brands if X is available at the store (BL3)
BL4 X brand fulfilled my expectations the last time I bought it (BL4)
BL5 I will buy X again (BL5)
BL6 I will suggest X to other consumers (BL6)

BL7 The price of another brand would have to be considerably inferior to not chose X (BL7)

BL8 Even in the case of not using it, I would like to buy X brand (BL8)
BL9 Even if another brands has the same features as X, I would prefer to buy X (BL9)
BL10 If there is another brand as good as X, I would prefer to buy X (BL10)
BL11 If another brand is not different from X in any way, it seems smarter to purchase X 

(BL11)

BA1 I know what X looks like (BA1)
BA2 I can recognize X among other competing brands (BA2)
BA3 When I think of product category, brand X is one of the brands that comes to mind 

(BA3)
BA4 I know what brand X looks like (BA4)
BA5 I am aware of X brand (BA5)

BI1 Some characteristics of X come to my mind quickly (BI1)
BI2 I can quickly recall the symbol or logo of X (BI2)
BI3 X has strong personality (BI3)
BI4 I have a clear impression of the type of people who use X brand (BI4)
BI5 X has a strong image (BI5)
BI6 The intangible attributes of X brand are reason enough to buy it (BI6)
BI7 X provides a high value in relation to the price we must pay for it (BI7)

Ερωτήσεις Brand Awareness

Ερωτήσεις Brand Image/ Associations

Ερωτήσεις Perceived Quality

Aaker and 
Alvarez del 
Blanco (1995), 
Lassar et al 
(1995), Yoo et al 
(2000)

Yoo et all(2000), 
Netemeyer et al 
(2004)

Aaker and 
Alvarez del 
Blanco (1995), 
Yoo et al (2000)

Yoo et al (2000

Ερωτήσεις Perceived Advertising Spending

Ερωτήσεις Price Deals

Ερωτήσεις Monetary Price Deals

Ερωτήσεις Non Monetary Price Deals

Ερωτήσεις Bland Loyalty

Yoo et al (2000)

Yoo et al (2000)

Yoo et al (2000), 
Martin E. A 
(2000)

Yoo et al, (2000) 
& Martin E. A 
(2000)
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3.3. Υποθέσεις έρευνας 

Όπως αναφέραµε και στο κεφάλαιο 2.3.6, όλες οι διαστάσεις του brand equity 

συσχετίζονται µεταξύ τους. Στην παρούσα έρευνα θα στηριχτούµε στην παραδοσιακή 

ιεράρχηση των αποτελεσµάτων και των προτεινόµενων υποθέσεων αναφορικά µε τις 

σχέσεις µεταξύ των διαστάσεων του brand equity.  

Στην βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφερθήκαµε στην διαδικασία χτισίµατος 

brand equity. Συγκεκριµένα η διαδικασία ξεκινάει µε την ενίσχυση της 

αναγνωρισιµότητας του brand (brand awareness) καθώς οι καταναλωτές θα πρέπει να 

έχουν γνώση του brand προκειµένου να έχουν συσχετισµούς από το brand (Aaker, 

1991). Η αναγνωρισιµότητα του brand επηρεάζει τη δηµιουργία και ενδυνάµωση των 

συσχετισµών του brand, συµπεριλαµβάνοντας την αντιλαµβανόµενη ποιότητα 

(Keller, 1993; Pitta and Katsanis, 1995; Aaker, 1996; Keller and Lehmann, 2003; 

Konecnik and Gartner, 2007). Έτσι, η αναγνωρισιµότητα του brand είναι σηµαντική 

ως πρόδροµος των συσχετισµών του brand και της αντιλαµβανόµενης ποιότητας 

(Pitta and Katsanis, 1995; Keller and Lehmann, 2003). 

Όταν οι καταναλωτές αποκτούν µια πιο θετική αντίληψη για το brand τότε 

προκύπτει η αφοσίωση (Oliver, 1999). Εποµένως οι συσχετισµοί του brand και η 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα είναι τα προηγούµενα βήµατα που οδηγούν στην 

αφοσίωση του brand (brand Loyalty) (Keller και Lehmann, 2003). Έτσι , υψηλά 

επίπεδα αντιλαµβανόµενης ποιότητας κια θετικών συσχετίσεων µπορεί να ενισχύσει 

την αφοσίωση του brand (Keller, 1993; Chaudhuri, 1999; Keller and Lehmann, 2003; 

Pappu et al., 2005).  

Από τα παραπάνω προκύπτουν και οι υποθέσεις της έρευνας. Συγκεκριµένα: 

Η1: Η Αναγνωρισιµότητα του brand (Brand Awareness) έχει θετική επίδραση 

στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα (Perceived Quality). 

Η2: Η Αναγνωρισιµότητα του brand (Brand Awareness) έχει θετική επίδραση 

στους συσχετισµούς του brand (Brand Associations). 

H3: Η αντιλαµβανόµενη ποιότητα (Perceived Quality) έχει θετική επίδραση 

στην Αφοσίωση του brand (Brand Loyalty). 



H4: Οι συσχετισµοί του

στην Αφοσίωση του brand (Brand

Οι παραπάνω υποθέσεις

equity. Εκτός όµως από αυτές

στοιχεία του µείγµατος µάρκετινγκ

(4) υποθέσεις: 

H5: Η αντίληψη των καταναλωτών

θετική επίδραση: α) την αναγνωρισιµότητα

αντιλαµβανόµενη ποιότητα (perceived quality) 

(brand associations) 

H6: Οι προωθητικές ενέργειες

ποιότητα (brand quality) και στους

Η7: Η αντίληψη των καταναλωτών

του brand έχουν αρνητική επίδραση

quality) και β) στους συσχετισµούς

Η8: Η αντίληψη των 

ενέργειες του brand έχει θετική

(perceived quality) και β) στους

Σχήµα 3: Ερευνητικές υποθέσεις
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συσχετισµοί του brand (Brand Associations) έχουν θετική επίδραση

Brand Loyalty) 

υποθέσεις αφορούν στις διαστάσεις που επηρεάζουν το

αυτές τις διαστάσεις, το brand equity επηρεάζεται και

µάρκετινγκ. Συνεπώς προκύπτουν και οι παρακάτω τέσσερις

των καταναλωτών για τη διαφηµιστική δαπάνη του brand 

την αναγνωρισιµότητα του brand (brand awareness) 

ποιότητα (perceived quality) και γ) στους συσχετισµούς του

προωθητικές ενέργειες έχουν αρνητική επίδραση στην αντιλαµβανόµενη

και στους συσχετισµούς του brand (brand associations)

των καταναλωτών για τις νοµισµατικές προωθητικές ενέργειες

αρνητική επίδραση: α) στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα (perceived 

συσχετισµούς του brand (brand associations) 

των καταναλωτών για τις µη νοµισµατικές προωθητικές

έχει θετική επίδραση: α) στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα

στους συσχετισµούς του brand (brand associations)

ποθέσεις 

 

θετική επίδραση 

επηρεάζουν το brand 

επηρεάζεται και από τα 

παρακάτω τέσσερις 

του brand έχει 

(brand awareness) β) στην 

συσχετισµούς του brand 

αντιλαµβανόµενη 

and (brand associations) 

προωθητικές ενέργειες 

ποιότητα (perceived 

προωθητικές 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα 

 brand (brand associations) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να γίνει αξιολόγηση της αξιοπιστίας 

(reliability) και της εγκυρότητας (validity) των κλιµάκων που χρησιµοποιούνται στην 

παρούσα έρευνα: αντιλαµβανόµενη διαφηµιστική δαπάνη, προωθητικές ενέργειες, 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα, αφοσίωση του brand, αναγνωρισιµότητα του brand και 

συσχετισµοί του brand. Επιπλέον θα παρουσιάσουµε περιγραφικά στοιχεία των 

κλιµάκων καθώς επίσης θα γίνει και έλεγχος των υποθέσεων που περιγράφηκαν στο 

κεφάλαιο 3.3. 

Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν, 

έγινε µε την βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος SPSS 19.0 (Statistic Package for 

Social Science).  

4.1. Αξιοπιστία και Εγκυρότητα 

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα σε µία έρευνα στοχεύει στην µείωση της µεροληψίας 

των δεδοµένων στα οποία καταλήγει η έρευνα. Κατά τους Saunder και τους 

συνεργάτες του (2003), οι δύο έννοιες διαφέρουν, γιατί η αξιοπιστία έχει ως στόχο τη 

γενίκευση των αποτελεσµάτων, ενώ η εγκυρότητα εξετάζει αν τα αποτελέσµατα 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. 

 4.1.1. Έλεγχος Αξιοπιστία 

Αρχικά θα εξετάσουµε την εγκυρότητα των δεδοµένων και των συντελεστών 

της έρευνας. Σύµφωνα µε τους Malhotra και Birks (1999, σελ. 313), η αξιοπιστία 

αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο οι µετρήσης της έρευνας επαναλαµβάνονται. Αυτό 

σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα της µέτρησης, σε επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες 

µέτρηση θα πρέπει να είναι συνεπής. Με άλλα λόγια η αξιοπιστία είναι συνώνυµο της 

συνέπειας. Όσο µεγαλύτερη είναι η συνέπεια στις επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες 

τόσο µεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία. 

Το µέτρο που θα χρησιµοποιήσουµε στην παρούσα έρευνα προκειµένου να 

ελέγχει η αξιοπιστία των µέτρων, είναι ο συντελεστής Cronbach's Alpha, ο οποίος 

ορίζεται ως ο µέσος όρος όλων των πιθανών split half συντελεστών οι οποίες 
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προκύπτουν από διαφορετικούς τρόπους διάσπασης της κλίµακας των µεταβλητών 

(Malhotra και Birks, 1999, σελ. 134). 

Το εύρος των τιµών που µπορεί να πάρει ο συντελεστής Cronbach's Alpha 

κυµαίνεται από 0 έως 1. Όσο πιο κοντά είναι η τιµή του συντελεστή στο 1 δείχνει 

µεγαλύτερη αξιοπιστία, που σηµαίνει επίσης ότι υπάρχουν περισσότερα κοινά 

στοιχεία µεταξύ των µεταβλητών. Η προτεινόµενη τιµή του συντελεστή Cronbach's 

Alpha είναι 0,7 (Sharma, 1996, σελ. 118). 

Στην παρούσα έρευνα, οι τιµές των συντελεστών υπολογίστηκαν µε τη χρήση 

του SPSS 19.0 και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα ο συντελεστής αξιοπιστία Cronbach's Alpha όλων των µεταβλητών 

είναι 0,929 βάσει του οποίου διαπιστώνεται ότι υπάρχει πολύ ικανοποιητική 

εσωτερική συνέπεια αξιοπιστίας των ερωτηµατολογίων. Επίσης από τον πίνακα 

αποτελεσµάτων παρατηρούµε ότι οι τιµές των συντελεστών αξιοπιστίας για όλες τις 

µεταβλητές είναι µεγαλύτερες από 0,715. Η µεταβλητή που έχει το µεγαλύτερο 

βαθµό αξιοπιστίας είναι η Αφοσίωση στο Brand (Brand Loyalty) µε 0,964. 

Πίνακας 2: Αξιοπιστία Κλίµακς (Cronbach's Alpha) 

 

Πηγή: Field Research 
 

4.1.2. Έλεγχος Εγκυρότητας 

Σύµφωνα µε τον Saunder και τους συνεργάτες του (2003), η εγκυρότητα 

εξετάζει εάν τα αποτελέσµατα της έρευνας ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Η 

εγκυρότητα ουσιαστικά είναι ο βαθµός στον οποίο µια µελέτη επιβεβαιώνει το 

θεωρητικό υπόδειγµα στο οποίο βασίστηκε ο ερευνητής. Σύµφωνα µε τους Malhotra 

και Birks (1999, σελ. 770) υπάρχουν δύο τύποι εγκυρότητας στην έρευνα: α) 

εγκυρότητα περιεχοµένου και β) εγκυρότητα δοµής της έρευνας. 

Construct Nb of Items
Cronbach's 

Alpha

Perceived Advertising Spending 7 0,795
Price Deals 13 0,894
Perceived Quality 6 0,715
Brand Loyalty 11 0,964
Brand Awareness 5 0,853
Brand Image/ Associations 7 0,803
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Η εγκυρότητα του περιεχοµένου εξετάζει αν οι κλίµακες µέτρησης που 

χρησιµοποιούνται στην έρευνα είναι έγκυρες. Η εγκυρότητα περιεχοµένου στην 

παρούσα έρευνα µετριέται µε τρείς τρόπους. Αρχικά όλες οι κλίµακες µέτρησης των 

µεταβλητών έχουν δανειστεί από προηγούµενες έρευνες οι οποίες είχαν ως 

αντικείµενο τη µέτρηση του brand equity, όπως εξηγείται και στην ενότητα 3.2, και 

έχουν προσαρµοστεί στην παρούσα έρευνα. Ο δεύτερος τρόπος ελέγχου της 

εγκυρότητας ήταν η µετάφραση του ερωτηµατολογίου στην ελληνική γλώσσα και ο 

έλεγχος της ορολογίας για αποφυγή παρανόησης και λάθος επικοινωνίας. Τέλος, 

πραγµατοποιήθηκε προέλεγχος του ερωτηµατολογίου προκειµένου να 

εξακριβώσουµε αν είναι σαφές και εύκολο στην κατανόηση και να εντοπίσουµε 

τυχόν προβλήµατα από διφορούµενες ερωτήσεις. Το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε σε 

δέκα άτοµα που έδωσαν παρατηρήσεις σχετικά µε το περιεχόµενο του 

ερωτηµατολογίου και την εγκυρότητα των ερωτήσεων. Τα αποτελέσµατα του 

προελέγχου έδειξε ότι το ερωτηµατολόγιο πληροί τις προϋποθέσεις εγκυρότητας του 

περιεχοµένου. 

Η αξιολόγηση της εγκυρότητας της δοµής αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο οι 

κλίµακες µέτρησης που χρησιµοποιήσαµε ακολουθούν κατά τρόπο συνεπή τις έννοιες 

θεωρητικής βάσης (Malhotra και Birks, 1999). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο 

σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου βασίστηκε στο θεωρητικό υπόδειγµα και τις λοιπές 

θεωρίες και έρευνες που σχετίζονται µε την µέτρηση του brand equity οι οποίες έχουν 

ήδη αξιολογηθεί και από ειδικούς και καταλήγουν σε αποδεδειγµένα και έγκυρα 

αποτελέσµατα. Επίσης πραγµατοποιήθηκε έλεγχος εγκυρότητας και από ειδικούς οι 

οποίοι εξειδικεύονται στην έρευνα µάρκετινγκ και πιο συγκεκριµένα στο αντικείµενο 

της παρούσας έρευνας. 

4.2. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά 

Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα 

έρευνα είναι το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και η παρούσα 

επαγγελµατική απασχόληση. 

Από τους 296 ερωτηθέντες οι 161 (54,5%) ήταν γυναίκες και οι 135 (45,6%) 

ήταν άνδρες. 
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Πίνακας 3: ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά - Φύλο  

Gender 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Male 135 45.6 45.6 45.6 

Female 161 54.4 54.4 100.0 

Total 296 100.0 100.0  

Πηγή: Field Research 

Η έρευνα όπως αναφέραµε και παραπάνω στην ενότητα 3.1 πραγµατοποιήθηκε 

σε φοιτητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα από τους 

296 ερωτηθέντες οι 287 (97%) είναι φοιτητές ηλικίας από 18 - 24 χρονών οι οποίοι 

αποτελούν τη γενιά Y, οι οποίοι θα αποτελέσουν στο µέλλον ένα µεγάλο µέρος του 

ενήλικου πληθυσµού καταναλωτική δύναµη. 

Από τους 296 ερωτηθέντες το 82,8% είχαν εµπειρία αγοράς ή χρήση του brand 

για το οποίο ρωτούνταν. Συγκεκριµένα η εµπειρία αγοράς ή χρήσης ανά προϊοντική 

κατηγορία ήταν 94,9% για αθλητικά παπούτσια, 61,6% για τα κινητά έξυπνης 

τεχνολογίας και 91,8% για τα αναψυκτικά. Αντίστοιχα, για τα brand που 

χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα η εµπειρία χρήσης ή αγοράς ήταν: 98% για Nike, 

92% για την Adidas, 89,6% για την Pepsico - Ivi, 94% για την Coca Cola. 74% για 

την Samsung και 49% για την Apple. 

4.3 Περιγραφική Ανάλυση των Brand 

Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούµε στη δύναµη που έχει κάθε brand το οποίο 

συµπεριλήφθηκε στην παρούσα έρευνα καθώς επίσης και στη δύναµη που έχει κάθε 

διάσταση του brand equity. Τα αποτελέσµατα θα υποδείξουν ποιό brand έχει το 

µεγαλύτερο brand equity και ποιοι παράγοντες το επηρεάζουν περισσότερο. 

Για να µπορέσουµε να εξετάσουµε και να υπολογίσουµε το brand equity για 

κάθε brand ξεχωριστά και καθώς έχουµε περισσότερα ανεξάρτητα δείγµατα 

χρησιµοποιήσαµε την διαδικασία ANOVA και επειδή οµογένεια των τιµών σύµφωνα 
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µε το Homogeneity of Variance είναι µικρότερο του 0.05 χρησιµοποιήσαµε το τεστ 

Tamhane's T2. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 4, το brand που έχει το µεγαλύτερο 

brand equity είναι η Coca Cola µε τιµή µέσου 4,5706 και ακολουθούν η Nike µε τιµή 

µέσου 4,3444 και η Samsung µε τιµή µέσου 4,2221. Με βάση αυτά τα ευρήµατα 

συµπεραίνουµε ότι η Coca Cola είναι κατά µέσο όρο καλύτερα αντιληπτή και 

αναγνωρίσιµη από τα υπόλοιπα brand που εξετάσαµε στην παρούσα έρευνα. 

 

Πίνακας 4: Περιγραφική ανάλυση brand Strength 
Descriptives 

Brand 
Equity N Mean 

Coca Cola 50 4.5706 

Nike 49 4.3444 

Samsung 50 4.2221 
Adidas 50 4.1224 

Pepsico - Ivi 48 4.0525 

Apple 49 3.9288 

Total 296 4.2083 
Πηγή: Field Research 

 
Επίσης από τον πίνακα 5 παρατηρούµε ότι η διάσταση που επηρεάζει 

περισσότερο το brand equity της Coca Cola είναι η αναγνωρισιµότητα του brand µε 

τιµή µέσου 5,9080 και ακολουθούν οι συσχετισµοί του brand (5,2229) και η 

αντιλαµβανόµενη διαφηµιστική δαπάνη (4,9857). Επιπλέον από τα ευρήµατα του 

πίνακα παρατηρούµαι ότι σε όλα τα brand που εξετάζονται η διάσταση που επηρεάζει 

περισσότερο το brand equity είναι η αναγνωρισιµότητα του brand, το οποίο έρχεται 

να επιβεβαιώσει και την αντίληψη του Aaker ο οποίος την αντιλαµβάνεται ως µία 

πολύ σηµαντική πτυχή του brand equity. Αντίθετα οι διαστάσεις που επηρεάζουν 

λιγότερο το brand equity είναι οι νοµισµατικές και οι µη νοµισµατικές προωθητικές 

ενέργειες. 
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Πίνακας 5: Περιγραφική ανάλυση Brand και των διαστάσεων brand equity 

 

Πηγή: Field Research 

Συνοψίζοντας, από την ανάλυση του brand equity των 6 brand που 

αξιολογήθηκαν στην έρευνα συµπεραίνουµε ότι ο κλάδος των αναψυκτικών έχει το 

µεγαλύτερο brand equity µε τιµή µέσου 4,3168 και ακολουθούν ο κλάδος των 

αθλητικών παπουτσιών µε µέση τιµή 4,2323 και ο κλάδος των έξυπνων κινητών 

συσκευών µε µέση τιµή 4.0769. 

4.4 Έλεγχος Υποθέσεων 

Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r είναι ο κατάλληλος (παραµετρικός) 

στατιστικός δείκτης προκειµένου να αξιολογηθεί αν υπάρχει συνάφεια µεταξύ δύο 

µεταβλητών. Με τον όρο παραµετρικός αναφερόµαστε σε µια σειρά στατιστικών 

δεικτών που ικανοποιούν συγκεκριµένες υποθέσεις.  

Στην παρούσα έρευνα για την εξακρίβωση πιθανούς στατιστικά σηµαντικής 

συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το παραµετρικό test Pearson 

διότι οι απαντήσεις των ερωτώµενων ακολουθούν κανονική κατανοµή (normal 

distribution) η οποία ελέγχθηκε µε την εντολή explore. Λόγω του µεγέθους του 

δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε (296 ερωτηµατολόγια) και προκειµένου να 

εξετάσουµε την κανονικότητα θα χρησιµοποιήσουµε το στατιστικό κριτήριο 

Kolmogorov-Smirnof. Η επιλογή του τεστ έγινε µε βάση το επίπεδο µέτρησης των 

µεταβλητών που υποβαλλόταν στη διαδικασία συσχέτισης. Η διαδικασία ελέγχου 

υπόθεσης χρησιµοποιήθηκε για την εξακρίβωση των συσχετίσεων και επαναλήφθηκε 

για κάθε ζευγάρι µεταβλητών. 

Η0 σηµαίνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ δύο µεταβλητών  

ΗΑ σηµαίνει ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ δύο µεταβλητών. 

Perceived 
Adv. 

Spending

Perceived 
Quality

Brand 
Loyalty

Brand 
Awareness

Brand 
Image/ 

Association

Price 
Deals

Monetary 
price deal

Non 
monetrary 
proce deal

N 50 50 50 50 50 50 50 50
Mean 4,3343 4,5367 3,3418 5,5320 4,8457 3,8486 3,5533 2,9867
N 49 49 49 49 49 49 49 49
Mean 4,6851 4,7687 1,8924 5,3347 4,9271 3,6385 3,0748 3,1088
N 50 50 50 50 50 50 50 50
Mean 4,9857 4,3233 3,9909 5,9080 5,2229 4,1143 3,9067 4,1133
N 49 49 49 49 49 49 49 49
Mean 4,9621 4,8265 4,1262 5,8163 5,4519 3,7493 3,3061 2,5170
N 48 48 48 48 48 48 48 48
Mean 4,1577 4,1181 2,9867 5,4250 4,4732 3,9464 3,7917 3,5208
N 50
Mean 4,3143 4,7300 2,9309 5,5520 4,8829 4,1200 3,7067 3,5400

Adidas

Samsung

Pepsico -Ivi

Nike

Coca Cola

Apple
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Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r είναι στατιστικός δείκτης που έχει 

συγκεκριµένο εύρος και µπορεί να πάρει τιµές από -1 έως +1. Το πρώτο µέγεθος µας 

δείχνει µια τέλεια αρνητική σχέση (αντιστρόφως ανάλογη σχέση) ενώ το δεύτερο µια 

τέλεια θετική (ευθέως ανάλογη) σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών. Το µηδέν 

αντιπροσωπεύει µηδενική σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών. Επιπλέον το sig. 

καταδεικνύει την ύπαρξη συσχέτισης και όταν είναι <0,05 σηµαίνει ότι υπάρχει 

συσχέτιση.  

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουµε τις ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας µε τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson r. Η 

πλειοψηφία των φορτίσεων του µοντέλου µέτρησης βρέθηκαν ικανοποιητικές και 

στατιστικά σηµαντικές µε sig <0,05 µε εξαίρεση την σχέση µεταξύ νοµισµατικών 

προωθητικών ενεργειών και συσχετίσεων του brand και τη σχέση µεταξύ µη 

νοµισµατικών προωθητικών ενεργειών και αντιλαµβανόµενης ποιότητας και 

συσχετίσεων του brand. Πιο αναλυτικά όσον αφορά την: 

Η1: Η Αναγνωρισιµότητα του brand (Brand Awareness) έχει θετική 

επίδραση στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα (Perceived Quality). 

Πίνακας 6: Συσχέτιση µεταξύ brand awareness & perceived quality 

Correlations 

 Perceived 
Quality 

Brand 
Awarenes

s 

Perceived 
quality 

Pearson Correlation 1 .320**  

Sig. (2-tailed)  .000 

N 296 296 

Brand 
Awareness 

Pearson Correlation .320**  1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 296 296 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Από την παραπάνω ανάλυση παρατηρούµαι ότι η σχέση µεταξύ 

αντιλαµβανόµενης ποιότητας και αναγνωρισιµότητας του brand που αξιολογήθηκαν 

ήταν 0,320 η οποία είναι στατικά σηµαντική όπως φαίνεται και από την 

παρατηρούµενη πιθανότητα ρ=.000 <0.05. Εποµένως η υπόθεση υιοθετείται και 

υπάρχει θετική συσχέτιση µέτριας δυναµικότητας (.320). Αυτό σηµαίνει ότι όσο 

αυξάνεται η αναγνωρισιµότητα του brand αυξάνεται και η αντιλαµβανόµενη 

ποιότητα που έχουν οι καταναλωτές για το brand. 

Η2: Η Αναγνωρισιµότητα του brand (Brand Awareness) έχει θετική 

επίδραση στους συσχετισµούς του brand (Brand Associations) 

Πίνακας 7: Συσχέτιση µεταξύ brand awareness & brand associations 

Correlations 

 Brand 
Awareness 

Brand Image 

Brand 

Awareness 

Pearson Correlation 1 .621**  

Sig. (2-tailed)  .000 

N 296 296 

Brand Image/ 

Associations 

Pearson Correlation .621**  1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 296 296 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Τα αποτελέσµατα του µοντέλου συσχέτισης Pearson έδειξαν ότι υπάρχει σχέση 

µεταξύ της αναγνωρισιµότητας και των συσχετισµών του brand η οποία είναι στατικά 

σηµαντική καθώς ρ<0,05. Εποµένως η υπόθεση υιοθετείται και µάλιστα 

παρατηρούµαι ότι υπάρχει συσχέτιση υψηλής δυναµικότητας µεταξύ των δύο 

διαστάσεων καθώς r=0,621. Αυτό σηµαίνει ότι όσο αυξάνεται η αναγνωρισιµότητα 

του brand αυξάνονται και οι συσχετισµοί του bran 

H3: Η αντιλαµβανόµενη ποιότητα (Perceived Quality) έχει θετική 

επίδραση στην Αφοσίωση του brand (Brand Loyalty). 

Πίνακας 8: Συσχέτιση µεταξύ perceived quality & brand loyalty 
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Πίνακας 9: Συσχέτιση µεταξύ perceived quality & brand loyalty 

Correlations 

 Perceive

d Quality 

Brand 

Loyalty 

Perceiv

ed 

Quality 

Pearson Correlation 1 .272**  

Sig. (2-tailed)  .000 

N 296 296 

Brand 

Loyalty 

Pearson Correlation .272**  1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 296 296 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Σύµφωνα µε την ανάλυση συσχέτισης Pearson παρατηρούµαι ότι η σχέση 

µεταξύ αντιλαµβανόµενης ποιότητας και αφοσίωσης του brand που αξιολογήθηκαν 

ήταν 0.296 η οποία είναι στατικά σηµαντική όπως φαίνεται και από την 

παρατηρούµενη πιθανότητα ρ=.000 <0.05. Εποµένως η υπόθεση υιοθετείται και 

υπάρχει θετική συσχέτιση µέτριας δυναµικότητας (.296). Αυτό σηµαίνει ότι όσο 

αυξάνεται η αντιλαµβανόµενη ποιότητα του brand αυξάνεται και η αφοσίωση που 

έχουν οι καταναλωτές για το brand. 

H4: Οι συσχετισµοί του brand (Brand Associations) έχουν θετική επίδραση 

στην Αφοσίωση του brand (Brand Loyalty) 

Πίνακας 10: Συσχέτιση µεταξύ brand loyalty & brand associations 

Correlations 

 Brand 

Loyalty 

Brand Image / 

Associations 

Brand 

Loyalty 

Pearson Correlation 1 .351**  

Sig. (2-tailed)  .000 

N 296 296 
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Brand 

Image/ 

Assoiciations 

Pearson Correlation .351**  1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 296 296 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Από το παραπάνω πίνακα παρατηρούµαι ότι υπάρχει σχέση µεταξύ της 

αφοσίωσης και των συσχετισµών του brand η οποία είναι στατικά σηµαντική καθώς 

ρ<0,05. Εποµένως η υπόθεση υιοθετείται και µάλιστα παρατηρούµαι ότι υπάρχει 

συσχέτιση µέτριας δυναµικότητας µεταξύ των δύο διαστάσεων καθώς r=0,351. Αυτό 

σηµαίνει ότι όσο αυξάνεται η αφοσίωση των καταναλωτών για το brand αυξάνονται 

και οι συσχετισµοί του brand. 

Οι παραπάνω υποθέσεις αφορούν στις διαστάσεις που επηρεάζουν το brand 

equity. Εκτός όµως από αυτές τις διαστάσεις, το brand equity επηρεάζεται και από τα 

στοιχεία του µείγµατος µάρκετινγκ. Συνεπώς προκύπτουν και οι παρακάτω τέσσερις 

(4) υποθέσεις: 

H5: Η αντίληψη των καταναλωτών για τη διαφηµιστική δαπάνη του brand 

έχει θετική επίδραση: α) την αναγνωρισιµότητα του brand (brand awareness) β) 

στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα (perceived quality) και γ) στους συσχετισµούς 

του brand (brand associations). 

Πίνακας 11:Συσχέτιση µεταξύ perceived Adv. spending και α) brand aeareness, b)perceived 
quality c) brand image/ associations 

Correlations 

 Brand 

Awareness 

Perceived 

Advertising 

Spending 

Perceive

d 

Quality 

Brand Image 

/ Associations 

Brand 

Awareness 

Pearson 

Correlation 

1 .298**  .320**  .621**  

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 296 296 296 296 

Perceived 

Advertising 

Spending 

Pearson 

Correlation 

.298**  1 .382**  .439**  

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 296 296 296 296 



 
55 

 

Perceived 

Quality 

Pearson 

Correlation 

.320**  .382**  1 .488**  

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 296 296 296 296 

Brand Image / 

Associations 

Pearson 

Correlation 

.621**  .439**  .488**  1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 296 296 296 296 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση παρατηρούµαι ότι υπάρχει σχέση µεταξύ των 

τριών διαστάσεων και µάλιστα στατικά σηµαντική καθώς ρ<0,05. Πιο αναλυτικά 

παρατηρούµαι ότι η αντιλαµβανόµενη διαφηµιστική δαπάνη επηρεάζει θετικά την 

αναγνωρισιµότητα του brand (0.298), την αντιλαµβανόµενη ποιότητα (0,382) και 

τους συσχετισµούς µε το brand (0.439). Η συσχέτιση που υπάρχει µεταξύ των τριών 

διαστάσεων είναι µέτριας δυναµικότητας µε µεγαλύτερη συσχέτιση µεταξύ της 

αντιλαµβανόµενης διαφηµιστικής δαπάνης και των συσχετισµών του brand. 

Εποµένως η παραπάνω ερευνητική υπόθεση γίνεται αποδεκτή. 

H6: Οι προωθητικές ενέργειες έχουν αρνητική επίδραση στην 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα (brand quality) και στους συσχετισµούς του brand 

(brand associations) 

Πίνακας 12: Συσχέτιση µεταξύ Price deals και a)perceived quality, b) brand image/ associations 

Correlations 

 Price 

Deals 

Perceived 

Quality 

Brand Image 

/Associations 

Price Deals Pearson Correlation 1 .282**  .302**  

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 296 296 296 

Perceived 

Quality 

Pearson Correlation .282**  1 .488**  

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 296 296 296 

Brand Image 

/Associations 

Pearson Correlation .302**  .488**  1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 296 296 296 
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Με βάση την παραπάνω ανάλυση παρατηρούµαι ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ 

των µεταβλητών η οποία είναι στατικά σηµαντική ρ<0,05 αλλά η συσχέτιση είναι 

θετική και όχι αρνητική. Εποµένως η παραπάνω ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται 

καθώς τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει θετική επίδραση 

µεταξύ των προωθητικών ενεργειών και της αντιλαµβανόµενης ποιότητας και των 

συσχετισµών του brand. 

Η7: Η αντίληψη των καταναλωτών για τις νοµισµατικές προωθητικές 

ενέργειες του brand έχουν αρνητική επίδραση: α) στην αντιλαµβανόµενη 

ποιότητα (perceived quality) και β) στους συσχετισµούς του brand (brand 

associations) 

Πίνακας 13: Συσχέτιση µεταξύ monetary price deals και a) perceived quality, b) brand image/ 
associations 

Correlations 

 Perceived 

Quality 

Monetary 

price deals 

Brand Image/ 

Associations 

Perceived 

Quality 

Pearson Correlation 1 .150**  .488**  

Sig. (2-tailed)  .010 .000 

N 296 296 296 

Monetary 

price deals 

Pearson Correlation .150**  1 .109 

Sig. (2-tailed) .010  .060 

N 296 296 296 

Brand 

Image/ 

Associatio

ns 

Pearson Correlation .488**  .109 1 

Sig. (2-tailed) .000 .060  

N 296 296 296 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Τα αποτελέσµατα του µοντέλου συσχέτισης Pearson r, έδειξαν ότι υπάρχει 

συσχέτιση µεταξύ των νοµισµατικών προωθητικών ενεργειών και της 

αντιλαµβανόµενης ποιότητας (ρ<0,05) αλλά όχι µεταξύ των συσχετισµών του brand 

(ρ>0,05). Επίσης βλέπουµε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ των νοµισµατικών 

προωθητικών ενεργειών και της αντιλαµβανόµενης ποιότητας και όχι αρνητική. 

Εποµένως µε βάση τα παραπάνω η υπόθεση απορρίπτεται καθώς δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις του µοντέλου συσχέτισης. 
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H8: Η αντίληψη των καταναλωτών για τις µη νοµισµατικές προωθητικές 

ενέργειες του brand έχει θετική επίδραση: α) στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα 

(perceived quality) και β) στους συσχετισµούς του brand (brand associations) 

 

Πίνακας 14: Συσχέτιση µεταξύ non monetary price deals και a) perceived quality b) brand 
image/ associations 

Correlations 

 Perceived 

Quality 

Brand Image / 

Assoiciations 

Non monetary 

price deals 

Perceived 

Quality 

Pearson Correlation 1 .488**  .096 

Sig. (2-tailed)  .000 .099 

N 296 296 296 

Brand 

Image/Asso

ciations 

Pearson Correlation .488**  1 .037 

Sig. (2-tailed) .000  .521 

N 296 296 296 

Non 

Monetary 

price delas 

Pearson Correlation .096 .037 1 

Sig. (2-tailed) .099 .521  

N 296 296 296 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Όπως θα παρατηρήσουµε από την παραπάνω ανάλυση, δεν υπάρχει συσχέτιση 

µεταξύ των µη νοµισµατικών προωθητικών ενεργειών και της αντιλαµβανόµενης 

ποιότητας και των συσχετισµών του brand καθώς ρ>0,05. Εποµένως η παραπάνω 

υπόθεση απορρίπτεται λόγω µη στατικά σηµαντικής συσχέτισης. Παρόλα αυτά όµως 

µέσα από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµαι ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ 

της αντιλαµβανόµενης ποιότητας και των συσχετισµών του brand η οποία είναι 

στατιστικά σηµαντική και µέτριας δυναµικότητας (0.488). 

4.5. Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis) 

Η παραγοντική ανάλυση είναι µια στατιστική µέθοδος που χρησιµοποιείται 

κυρίως για τη µείωση των δεδοµένων και των αναλύσεων (Malhotra και Birks, 2005). 

Κατά συνέπεια, ο παράγοντας µπορεί να ερµηνευτεί ως µια βασική διάσταση που 

περιγράφει τους συσχετισµούς ανάµεσα σε µια οµάδα µεταβλητών (Malhotra και 

Birks, 2005). 
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Στην παραγοντική ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν 49 µεταβλητές οι οποίες 

αποτελούν τις 4 διαστάσεις του brand equity και τις 2 του µείγµατος µάρκετινγκ. 

Συγκεκριµένα: Αντιλαµβανόµενη ποιότητα, αφοσίωση στο brand, αναγνωρισιµότητα 

του brand, συσχετισµοί του brand, αντιλαµβανόµενη διαφηµιστική δαπάνη και 

προωθητικές ενέργειες. 

Αρχικά πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)και το τεστ 

Bartlett (Bartlett Test of Sphericity). Ο έλεγχος ΚΜΟ υποδηλώνει την επάρκεια του 

δείγµατος το οποίο σύµφωνα µε τον Hair και τους συνεργάτες του (2010), πρέπει να 

έχει τιµές πάνω από 0.5 προκειµένου να υπάρχει ικανοποιητική συσχέτιση µεταξύ 

των µεταβλητών και να µπορεί να πραγµατοποιηθεί η ανάλυση των παραγόντων. 

Συγκεκριµένα η τιµή του ΚΜΟ στην παρούσα έρευνα είναι 0.886, η οποία είναι 

αρκετά υψηλή και κοντά στο 1 κάτι που φανερώνει ιδιαίτερα µεγάλη συσχέτιση 

µεταξύ των µεταβλητών που εξετάζονται. Πιο αναλυτικά τα αποτελέσµατα ΚΜΟ για 

την κάθε διάσταση ξεχωριστά είναι: αντιλαµβανόµενη διαφηµιστική δαπάνη 0.769, 

προωθητικές ενέργειες 0.781, αντιλαµβανόµενη ποιότητα 0.852, αφοσίωση στο brand 

0.943, αναγνωρισιµότητα του brand 0.830 και συσχετισµοί µε το brand 0.812. 

Επιπλέον, αν το τεστ Bartlett είναι µικρότερο από 0.05, τα αποτελέσµατα θεωρούνται 

αποδεκτά. Στην παρούσα έρευνα το τεστ Bartlett έδειξε ότι όλοι οι παράγοντες είναι 

0.000. Στηριζόµενοι σε αυτά τα αποτελέσµατα η ανάλυση των παραγόντων 

επιβεβαιώνει ότι όλοι οι παράγοντες είναι χρήσιµα δεδοµένα (Πίνακας 14) 

 

Πίνακας 15: KMO και Bartlett's Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .886 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10434.877 

df 1176 

Sig. .000 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τα communalities των µεταβλητών, τα οποία 

µετρούν την διακύµανση που έχει κάθε µεταβλητή και την οποία "µοιράζεται" µε 

όλες τις άλλες µεταβλητές. (Σιώµκος, Βασιλακόπουλου, 2005, σελ. 287). Οι τιµές που 

µπορούν να πάρουν κυµαίνονται από έως 1. 
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Στον πίνακα 15, παρουσιάζονται όλες οι µεταβλητές και πως µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στην παραγοντική ανάλυση (factor analysis). Σύµφωνα µε τον Hair 

και τους συνεργάτες του (2010) η µικρότερη τιµή που πρέπει να έχουν τα 

communalities είναι 0.5. Εάν µια µεταβλητή έχει πολύ χαµηλό communality, αυτό 

σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη µεταβλητή δεν έχει τίποτα κοινό µε τις υπόλοιπες 

µεταβλητές και ουσιαστικά δεν συνεισφέρει στην ανάλυση (Σιώµκος, 

Βασιλακοπούλου, 2005). Όπως φαίνεται στον πίνακα 16, όλες οι µεταβλητές, εκτός 

από πέντε, έχουν communality µεγαλύτερο από 0.50. Συγκεκριµένα η µεταβλητή " 

Θυµάµαι την τελευταία διαφήµιση του brand x" έχει το χαµηλότερο communality 

0.378, ενώ το µεγαλύτερο communality το έχει η µεταβλητή "Το brand X προσφέρει 

συχνά δώρα" µε τιµή 0.839. 

 

Πίνακας 16: Communalities 

Communalities 

 
Initial 

Extractio

n 

I think advertising is, in general, very good (PAS1) 1.000 .527 

In general, I like the advertising campaign for X brand (PAS2) 1.000 .774 

My opinion about X's advertising is very high (PAS3) 1.000 .754 

The ad campaigns for X seem very expensive, compared to campaigns for competing 

brands(PAS4) 

1.000 .495 

I think X brand is intensively advertised, compared to competing brands (PAS5) 1.000 .617 

The advertising campaign for X are seen frequently (PAS6) 1.000 .674 

I remember the last advertising campaign for X (PAS7) 1.000 .378 

I think price deals are, in general, very good (PD1) 1.000 .758 

In general, I like price deals for X brand (PD2) 1.000 .829 

My opinion about X's price deals is very high (PD3) 1.000 .471 

Price deals for X are frequently offered (PD4) 1.000 .624 

Price deals for X are emphasized more than seems reasonable (PD5) 1.000 .598 

I think price deals for X are more frequent than for competing brands (PD6) 1.000 .623 

Price deals for X are presented too many times (PD7) 1.000 .587 

Brand X frequently offers price discounts (MP1) 1.000 .728 

Brand X often uses price discounts (MP2) 1.000 .704 

Brand X uses gifts more frequently than competing brands of product category (MP3) 1.000 .686 

Brand X frequently offers gifts (NMP1) 1.000 .816 

Brand X often uses gifts  (NMP2) 1.000 .839 

Brand X uses gifts more frequently than competing brands of product category 

(NMP3) 

1.000 .758 

X is of high quality (PQ1) 1.000 .753 
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The likely quality of X is extremely high (PQ2) 1.000 .724 

The likelihood that X will be functional is very high (PQ3) 1.000 .722 

The likelihood that X is reliable is very high(PQ4) 1.000 .784 

X must be of very good quality (PQ5) 1.000 .698 

I consider myself to be loyal to X brand (BL1) 1.000 .788 

X would be my first choice (BL2) 1.000 .795 

I will not buy other brands if X is available at the store (BL3) 1.000 .747 

X brand fulfilled my expectations the last time I bought it (BL4) 1.000 .801 

I will buy X again (BL5) 1.000 .826 

I will suggest X to other consumers (BL6) 1.000 .815 

The price of another brand would have to be considerably inferior to not chose X 

(BL7) 

1.000 .687 

Even in the case of not using it, I would like to buy X brand (BL8) 1.000 .691 

Even if another brands has the same features as X, I would prefer to buy X (BL9) 1.000 .806 

If there is another brand as good as X, I would prefer to buy X (BL10) 1.000 .819 

If another brand is not different from X in any way, it seems smarter to purchase X 

(BL11) 

1.000 .745 

I know what X looks like (BA1) 1.000 .640 

I can recognize X among other competing brands (BA2) 1.000 .678 

When I think of product category, brand X is one of the brands that comes to mind 

(BA3) 

1.000 .576 

I know what brand X looks like (BA4) 1.000 .760 

I am aware of X brand (BA5) 1.000 .499 

Some characteristics of X come to my mind quickly (BI1) 1.000 .576 

I can quickly recall the symbol or logo of X (BI2) 1.000 .620 

X has strong personality (BI3) 1.000 .690 

I have a clear impression of the type of people who use X brand (BI4) 1.000 .574 

X has a strong image (BI5) 1.000 .676 

The intangible attributes of X brand are reason enough to buy it (BI6) 1.000 .671 

X provides a high value in relation to the price we must pay for it (BI7) 1.000 .616 

PQ6_recoded 1.000 .400 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Το επόµενο στάδιο της παραγοντικής ανάλυσης είναι να βρεθούν πόσες από τις 

µεταβλητές αξίζει να ερµηνευτούν. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να εξεταστούν οι 

eigenvalues από τον πίνακα της Total Variance Explained (Πίνακας 16). Ο πίνακας 

αυτός δείχνει τις eigenvalues οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα ποσοστά της 

διακύµανσης για κάθε µεταβλητή που αντιστοιχούν στους αντίστοιχους παράγοντες. 

Σύµφωνα µε τον Σιώµκο και Βασιλακοπούλου (2005, σελ 287) "όσο µεγαλύτερη είναι 

η eigenvalue, τόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό της διακύµανσης που "εξηγεί" ένας 

παράγοντας". 



 
61 

 

Πίνακας 17: Total Variance explained 

Total Variance Explained 

Componen

t 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 12.017 24.525 24.525 12.017 24.525 24.525 8.459 17.262 17.262 

2 5.845 11.929 36.454 5.845 11.929 36.454 5.066 10.338 27.601 

3 4.950 10.101 46.556 4.950 10.101 46.556 4.453 9.087 36.688 

4 2.715 5.541 52.097 2.715 5.541 52.097 4.179 8.529 45.217 

5 2.455 5.010 57.107 2.455 5.010 57.107 2.960 6.041 51.258 

6 1.562 3.188 60.295 1.562 3.188 60.295 2.750 5.611 56.870 

7 1.441 2.940 63.235 1.441 2.940 63.235 1.951 3.981 60.851 

8 1.327 2.708 65.943 1.327 2.708 65.943 1.913 3.904 64.755 

9 1.106 2.257 68.200 1.106 2.257 68.200 1.688 3.445 68.200 

10 .963 1.964 70.164       

11 .890 1.817 71.981       

12 .822 1.677 73.657       

13 .785 1.602 75.260       

14 .765 1.560 76.820       

15 .691 1.411 78.231       

16 .671 1.370 79.601       

17 .651 1.328 80.929       

18 .620 1.265 82.194       

19 .591 1.205 83.399       

20 .538 1.098 84.497       

21 .497 1.015 85.512       

22 .488 .996 86.508       

23 .473 .966 87.474       

24 .434 .886 88.360       

25 .414 .844 89.204       

26 .396 .808 90.013       

27 .376 .767 90.779       

28 .358 .731 91.510       

29 .340 .694 92.204       

30 .330 .673 92.876       

31 .303 .618 93.495       

32 .291 .594 94.088       

33 .276 .563 94.652       

34 .260 .530 95.182       

35 .250 .509 95.691       

36 .230 .469 96.161       
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37 .227 .464 96.624       

38 .199 .406 97.030       

39 .197 .401 97.431       

40 .184 .375 97.806       

41 .171 .350 98.156       

42 .167 .341 98.497       

43 .143 .292 98.790       

44 .123 .250 99.040       

45 .117 .238 99.278       

46 .102 .208 99.486       

47 .093 .191 99.676       

48 .087 .177 99.853       

49 .072 .147 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Στον πίνακα 16, εµφανίζονται και οι 49 µεταβλητές αλλά µόνο οι 9 πρώτοι 

παράγοντες θα ερµηνευτούν και συγκεκριµένα εκείνοι έχουν eigenvalues 

µεγαλύτερες από 1. Συγκεκριµένα οι 9 παράγοντες εξηγούν το 68,200% της 

συνολικής διακύµανσης. Σύµφωνα µε τους Σιώµκο και Βασιλακοπούλου (2005) ένα 

ποσοστό συνολικής διακύµανσης µεγαλύτερο από 50% θεωρείται ικανοποιητικό για 

τους εξαγόµενους παράγοντες. 

Το επόµενο στάδιο της παραγοντικής ανάλυσης περιλαµβάνει τη µήτρα µετά τη 

περιστροφή (rotated component matrix). Η µήτρα περιστροφής των παραγόντων είναι 

ο απλούστερος τρόπος να διανεµηθούν τα factor loadings µε τέτοιο τρόπο ώστε η 

ερµηνεία των παραγόντων να είναι ευκολότερη. Η µήτρα αυτή περιλαµβάνει τους 9 

παράγοντες που αποτελούν τον πυρήνα της ανάλυσης, τις µεταβλητές από τις οποίες 

αποτελούνται οι παράγοντες και τα factor loadings, δηλ. το βαθµό συσχέτισης κάθε 

µεταβλητής µε έναν παράγοντα.  

Σύµφωνα µε τους Hair και τους συνεργάτες του (2010) σε ένα δείγµα 150 

ατόµων (στην παρούσα µελέτη το δείγµα είναι 296 άτοµα), οι παράγοντες θα πρέπει 

να έχουν loading πάνω από 0.45. Στην παρούσα µελέτη για να επιτύχουµε καλύτερη 

ανάλυση παραγόντων θα συµπεριλάβουµε µόνο τις µεταβλητές που έχουν loading 

πάνω από 0.50. Εποµένως, προκειµένου να περιορίσουµε τους παράγοντες και να 

διατηρήσουµε τους πιο σηµαντικούς, τρέξαµε Parallel Analysis του Monte Carlo. 

Πρόκειται για µια τεχνική προσοµοίωσης που βοηθά τους ερευνητές στον καθορισµό 

των παραγόντων που είναι πιο σηµαντικοί. Σύµφωνα µε την Parallel analysis την 
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οποία τρέξαµε και για το συνολικό δείγµα και για κάθε προϊοντική κατηγορία 

ξεχωριστά, προέκυψε ότι οι πιο σηµαντικοί παράγοντες είναι 5. 

Ο πρώτος παράγοντας που δίνει η rotated component matrix, σύµφωνα µε τον 

πίνακα 18, εξηγεί το 24,525% της συνολικής διακύµανσης και αποτελείται από 11 

µεταβλητές. Οι µεταβλητές που αποτελούν το πρώτο παράγοντας αναφέρονται στην 

προσήλωση του brand που αποτελεί σύµφωνα µε τον Aaker (1991) το βασικό πυρήνα 

του brand equity. Όλες οι µεταβλητές που συµπεριλαµβάνονται σε αυτό τον 

παράγοντα έχουν loading πάνω από 0.800. Οι πιο σηµαντικές µεταβλητές του πρώτου 

παράγοντα οι οποίες βοηθούν στην αύξηση της αφοσίωσης / προσήλωσης στο brand 

είναι οι εξής: "Αν υπάρχει κάποιο άλλο brand το ίδιο καλό µε το brand x θα επιλέξω 

να αγοράσω το brand x" (0.887), " θα θεωρούσα τον εαυτό µου πιστό στο brand x " 

(0.886), "το brand X θα είναι η πρώτη µου επιλογή" (0.856). Αυτό ο παράγοντας 

περιλαµβάνει όλες τις επιθυµητές περιγραφές ως αποτέλεσµα του brand equity. Μια 

από τις ισχυρότερες µεταβλητές που έχει σχέση µε τους καταναλωτές και δείχνει τη 

στάση τους είναι "θα πρότεινα το brand x σε άλλους καταναλωτές" η οποία έχει πολύ 

υψηλό loading (0.866).  

Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα συµπεραίνουµε ότι οι ερωτώµενοι έχουν 

έντονα συναισθήµατα για την αφοσίωση και τη δέσµευση σε ένα συγκεκριµένο 

brand. Το εύρηµα αυτό υποστηρίζεται και από τον Aaker (1991) ο οποίος αναφέρει 

ότι η αφοσίωση των πελατών αποτελεί ένα σηµαντικό εµπόδιο για τους ανταγωνιστές 

και ένα δείκτη του brand equity το οποίο είναι συνδεδεµένο µε µελλοντικά κέρδη. 

Εποµένως, η αύξηση και η διατήρηση της προσήλωσης των υπαρχόντων 

καταναλωτών θα πρέπει να κατέχει την πρώτη θέση στην στρατηγική των εταιριών. 

Επίσης σύµφωνα µε τον Keller (1998) η αφοσίωση συνδέεται στενά µε τα υψηλότερα 

επίπεδα ανανωρισιµότητας του brand (Top-of-mind). Σύµφωνα µε αυτό για να 

µπορέσει µια επιχείρηση να αυξήσει την αφοσίωση θα πρέπει να αυξήσει και την 

αναγνωρισιµότητα του brand  

Ο δεύτερος παράγοντας σύµφωνα µε τον πίνακα 17, εξηγεί το 11,929% της 

συνολικής διακύµανσης και αποτελείται από 9 µεταβλητές. Σε αυτό τον παράγοντα οι 

µεταβλητές αναφέρονται στις δύο διαστάσεις του brand equity, την αναγνωρισµότητα 

του brand και τους συσχετισµούς του brand. Οι πιο σηµαντικές µεταβλητές που 

συµπεριλαµβάνονται στον δεύτερο παράγοντα είναι οι εξής: " Γνωρίζω πως µοιάζει 

το brand x" (0.857), "Μπορώ να το αναγνωρίζω µεταξύ άλλων ανταγωνιστικών 

brand" (0.813), " Όταν σκέφτοµαι την προϊοντική κατηγορία, το brand x είναι ένα 



 
64 

 

από τα brand που µου έρχεται στην µνήµη" (0.674), "το brand x έχει πολύ δυνατή 

εικόνα" (0.627), "το brand X έχει πολύ δυνατή προσωπικότητα" (0.563). 

Από τα ευρήµατα του δεύτερου παράγοντα συµπεραίνουµε ότι η υπάρχει 

έντονη συσχέτιση µεταξύ της αναγνωρισιµότητας και των συσχετισµών του brand 

την οποία αποδείξαµε και στον έλεγχο των υποθέσεων. Ένα ακόµα εύρηµα είναι ότι 

οι ερωτώµενοι δίνουν µεγάλη έµφαση στην αναγνωρισιµότητα του brand δηλ. στην 

παρουσία του brand στο µυαλό των καταναλωτών, το οποίο σύµφωνα µε τον Aaker 

(1991) αποτελεί µια σηµαντική πτυχή του brand equity που µπορεί να συνδεθεί και µε 

τους συσχετισµούς του brand. Εποµένως η αύξηση της αναγνωρισιµότητας και των 

συσχετισµών του brand θα πρέπει να έχουν και αυτά κυρίαρχη θέση στην στρατηγική 

των εταιριών. Πως µπορεί να το επιτύχει αυτό; Με το να δηµιουργήσει πολύ ισχυρούς 

συνειρµούς στο µυαλό των καταναλωτών µε τη χρήση διαφηµίσεων που σηµαίνει ότι 

θα πρέπει να δώσει µεγαλύτερη έµφαση στο ύψος της διαφηµιστικής δαπάνης. 

Ο τρίτος παράγοντας αποτελείται από δύο στοιχεία του µείγµατος µάρκετινγκ, 

τις νοµισµατικές και µη νοµισµατικές προωθητικές ενέργειες. Σύµφωνα µε τη µήτρα 

rotated component, ο τρίτος παράγοντας εξηγεί το 10,101% της συνολικής 

διακύµανσης και αποτελείται από 6 µεταβλητές. Οι τρείς πιο σηµαντικές µεταβλητές 

αναφέρονται στις µη νοµισµατικές προωθητικές ενέργειες και κυρίως στη συχνότητα 

στην οποία το brand για το οποίο ερωτώνται προσφέρει δώρα. Τα ίδια αποτελέσµατα 

προέκυψαν και στην ανάλυση ανά προϊοντική κατηγορία. 

Από τα ευρήµατα της τρίτης κατηγορίας προκύπτει ότι η στάση και η 

προτίµηση των καταναλωτών απέναντι στις προωθητικές ενέργειες έχουν πολύ 

µεγάλη σηµασία και βαρύτητα για το brand equity. Συγκεκριµένα από τα ευρήµατα 

προκύπτει ότι η οι ερωτώµενοι δείχνουν την προτίµηση τους στις µη νοµισµατικές 

προωθητικές ενέργειες έναντι των νοµισµατικών. Εποµένως από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι είναι πολύ σηµαντικό για τις εταιρίες να εστιαστούν στις µη 

νοµισµατικές ενέργειες προκειµένου να ενισχύσει το brand equity και την αφοσίωση 

των καταναλωτών της. 

Ο τέταρτος παράγοντας που δίνει η µήτρα rotated component συµπεριλαµβάνει 

την αντιλαµβανόµενη ποιότητα και εξηγεί το 5,541 % της συνολικής διακύµανσης. 

Αποτελείται από 5 µεταβλητές οι οποίες περιγράφουν το βαθµό στον οποίο οι 

καταναλωτές αντιλαµβάνονται την ποιότητα και την αξιοπιστία του brand. Οι 

µεταβλητές που συµπεριλαµβάνονται στον τέταρτο παράγοντα είναι οι εξής: " Η 

πιθανότητα το brand x να είναι αξιόπιστο είναι πολύ υψηλή" (0.846), "Το brand x 
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είναι υψηλής ποιότητας" (0.803), "Η πιθανότητα το brand x να είναι λειτουργικό είναι 

υψηλή" (0.796) και "Το brand x είναι πολύ υψηλής ποιότητας" (0.783).  

Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα και σύµφωνα µε τον Aaker (1991) η 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα αποτελεί µία από τις βασικές διαστάσεις του brand equity 

και παρέχει στον καταναλωτή το λόγο για αγορά. Επίσης όπως αποδείχτηκε και στον 

έλεγχο των υποθέσεων η αντιλαµβανόµενη ποιότητα επηρεάζεται από την 

αναγνωρισιµότητα του brand. Εποµένως είναι πολύ σηµαντικό για τις εταιρίες 

προκείµενου να διατηρήσουν την αντιλαµβανόµενη ποιότητα των brand σε υψηλά 

επίπεδα, να ενισχύσουν την αναγνωρισιµότητα του brand. Επίσης είναι πολύ 

σηµαντικό να τονίσουµε ότι η αντιλαµβανόµενη ποιότητα είναι άυλη και διαφέρει 

από την ικανοποίηση. 

Ο τελευταίος παράγοντας σύµφωνα µε την µήτρα rotated component εξηγεί το 

5,010% της συνολικής διασποράς και αποτελείται από 4 µεταβλητές. Οι µεταβλητές 

οι οποίοι συµπεριλαµβάνονται στον τελευταίο παράγοντα αναφέρονται στην 

αντιλαµβανόµενη διαφηµιστική δαπάνη και είναι οι εξής: " Γενικά, µου αρέσουν οι 

διαφηµίσεις του brand x" (0.815), " Η άποψη µου για τις διαφηµίσεις του brand x 

είναι πολύ υψηλές" ( 0.809), " Νοµίζω ότι οι διαφηµίσεις σε γενικές γραµµές είναι 

πολύ καλές" (0.666) και "Οι διαφηµίσεις του brand x φαίνονται πολύ ακριβές 

συγκρινόµενες µε τα ανταγωνιστικά brand" (0.558). 

Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα συµπεραίνουµε ότι οι ερωτώµενοι δίνουν 

µεγάλη έµφαση στις διαφηµίσεις και στην δαπάνη που γίνεται για αυτές. Τα 

ευρήµατα αυτά υποστηρίζονται και από το Yoo και τους συνεργάτες του (2000) οι 

οποίοι αναφέρουν ότι η διαφήµιση είναι η πιο εµφανής ενέργεια µάρκετινγκ η οποία 

βοηθάει στο χτίσιµο του brand equity. Επίσης σύµφωνα µε τον Buil και τους 

συνεργάτες του (2010) η επίδραση της διαφήµισης εξαρτάται από τα ποσά που 

επενδύονται. Από όλα τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή 

αντιλαµβανόµενη διαφηµιστική δαπάνη συνεισφέρει θετικά στην αντιλαµβανόµενη 

ποιότητα, στην αναγνωισιµότητα και στους συσχετισµούς του brand, οι επιχειρήσεις 

θα πρέπει να ενισχύσουν την διαφηµιστική δαπάνη προκειµένου να ενισχύσουν την 

αξία του brand αλλά και της ίδιας της επιχείρησης. 
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 Rotated Component Matrixa 

Παράγοντες Επιµέρους Μεταβλητές 
Factor 

Loadings 

Παράγοντας 1 

" 

(εξηγούν το 

24,525% της 

συνολικής 

διακύµανσης) 

 

If there is another brand as good as X, I would prefer to buy X (BL10) .887 

Even if another brands has the same features as X, I would prefer to buy X (BL9) .875 

I will suggest X to other consumers (BL6) .866 

I consider myself to be loyal to X brand (BL1) .866 

X would be my first choice (BL2) .856 

If another brand is not different from X in any way, it seems smarter to purchase X (BL11) .849 

I will buy X again (BL5) .848 

X brand fulfilled my expectations the last time I bought it (BL4) .832 

I will not buy other brands if X is available at the store (BL3) .811 

The price of another brand would have to be considerably inferior to not chose X (BL7) .803 

Even in the case of not using it, I would like to buy X brand (BL8) .773 

Παράγοντας 2 

(εξηγούν το 

11,929% της 

συνολικής 

διακύµανσης) 

 

I know what brand X looks like (BA4) .857 

I can recognize X among other competing brands (BA2) .813 

I know what X looks like (BA1) .787 

I can quickly recall the symbol or logo of X (BI2) .721 

When I think of product category, brand X is one of the brands that comes to mind (BA3) .674 

I am aware of X brand (BA5) .639 

X has a strong image (BI5) .627 

Some characteristics of X come to my mind quickly (BI1) .607 

X has strong personality (BI3) .563 

Παράγοντας 3 

(εξηγούν το 

10,101% της 

συνολικής 

διακύµανσης) 

 

Brand X often uses gifts  (NMP2) .897 

Brand X frequently offers gifts (NMP1) .880 

Brand X uses gifts more frequently than competing brands of product category (NMP3) .844 

Brand X uses gifts more frequently than competing brands of product category (MP3) .747 

Brand X often uses price discounts (MP2) .620 

Brand X frequently offers price discounts (MP1) .570 

Παράγοντας 4 

(εξηγούν το 

5,541% της 

συνολικής 

διακύµανσης) 

 

The likelihood that X is reliable is very high(PQ4) .846 

X is of high quality (PQ1) .803 

The likelihood that X will be functional is very high (PQ3) .796 

The likely quality of X is extremely high (PQ2) .794 

X must be of very good quality (PQ5) .783 

Παράγοντας 5 

(εξηγούν το 

5,010% της 

In general, I like the advertising campaign for X brand (PAS2) .815 

My opinion about X's advertising is very high (PAS3) .809 

I think advertising is, in general, very good (PAS1) .666 



 
67 

 

Πίνακας 18: Rotated Component Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

συνολικής 

διακύµανσης) 

 

The ad campaigns for X seem very expensive, compared to campaigns for competing 

brands(PAS4) .558 

 Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 a. Rotation converged in 8 iterations. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.1 Συµπεράσµατα 

Το brand equity αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές έννοιες του brand 

management, καθώς και στην επιχειρηµατική πρακτική και την ακαδηµαϊκή έρευνα. 

Μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές των brands να διαφοροποιηθούν από τους 

ανταγωνιστές προκειµένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά. 

Το brand equity αποτελεί το βασικό δείκτη για την επιτυχία του brand. Η κατανόηση 

όµως των παραγόντων που συµβάλλουν και επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά τη 

δύναµη του brand equity είναι καίριας σηµασίας. 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σηµασία των τεσσάρων 

διαστάσεων του brand equity (αναγνωρισιµότητα του brand, αντιλαµβανόµενη 

ποιότητα, αφοσίωση στο brand και συσχετισµοί του brand) στην αντίληψη που έχουν 

οι καταναλωτές για το brand, καθώς επίσης και την επίδραση των δύο στοιχείων του 

µείγµατος µάρκετινγκ, της αντιλαµβανόµενης διαφηµιστικής δαπάνης και των 

προωθητικών ενεργειών, στο brand equity. Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα µελέτη 

εξέτασε οκτώ ερωτήµατα τα οποία αποτελούν και τις οκτώ ερευνητικές υποθέσεις της 

µελέτης. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουµε τα ευρήµατα της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης και θα γίνει σύγκριση και συζήτηση πάνω στα ευρήµατα της έρευνας 

µαζί µε τους περιορισµούς και προτάσεις για µελλοντικές µελέτες. 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε στη παρούσα µελέτη είναι ποσοτική και 

αντικειµενική. Το εργαλείο που χρησιµοποιήσαµε για την συλλογή των δεδοµένων 

ήταν ένα ανώνυµο ερωτηµατολόγιο το οποίο µοιράστηκε σε 300 φοιτητές του 

πανεπιστηµίου Μακεδονίας, δεδοµένου ότι είναι πιο οικείο στις προϊοντικές 

κατηγορίες και στα brands τα οποία εξετάσαµε. Για τις ανάγκες της µελέτης 

επιλέχθηκαν τρεις προϊοντικές κατηγορίες, ανάλογα µε το εύρος τιµών, τη συχνότητα 

αγοράς και τη συµµετοχή του καταναλωτή, και για κάθε κατηγορία επιλέχθηκαν δύο 

brand: Αναψυκτικά (Coca Cola & Pepsico-Ivi), Αθλητικά παπούτσια (Nike & 

Adidas) και έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (Apple & Samsung).  

Επιπλέον για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιµοποιήσαµε το µοντέλο 

µέτρησης του Aaker " The Brand Equity Ten" σε συνδυασµό µε την κλίµακα που 
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υιοθέτησαν οι Yoo και οι συνεργάτες του για τη µέτρηση των στοιχείων του 

µείγµατος µάρκετινγκ. Τα δεδοµένα που επιλέχθηκαν, επεξεργάστηκαν µε την 

βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος SPSS 19.0 και µέσα από την ανάλυση των 

παραγόντων (factor analysis) προέκυψαν 5 σηµαντικοί παράγοντες βάσει των οποίων 

µελετήθηκε η σηµαντικότητα των διαστάσεων και το πως επηρεάζουν το brand 

equity. Επιπλέον για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων εφαρµόστηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson r.  

Ο πίνακας 18 παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των ερευνητικών 

υποθέσεων και τους αντίστοιχους συντελεστές. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης 

υποστηρίζουν/ συµφωνούν µε 5 από τις 8 ερευνητικές υποθέσεις. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται και αναλύονται τα πέντε ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας 

µελέτης. 

Πίνακας 19: Ερευνητικές υποθέσεις 

Υποθέσεις Συντελεστής 
r 

Sig Αποτελέσµατα 

Υπόθεση 1:  
Brand Awareness ����Perceived Quality  

.320 .000 Υποστηρίζεται 

Υπόθεση 2:  
Brand Awareness ����Brand Associations 

.621 .000 Υποστηρίζεται 

Υπόθεση 3:  
Perceived Quality����Brand Loyalty 

.272 .000 Υποστηρίζεται 

Υπόθεση 4:  
Perceived Associations����Brand Loyalty 

.351 .000 Υποστηρίζεται 

Υπόθεση 5a:  
Perceived Adv. Spending����Brand Awareness 

.298 .000 Υποστηρίζεται 

Υπόθεση 5b:  
Perceived Adv. Spending����Perceived Quality 

.298 .000 Υποστηρίζεται 

Υπόθεση 5c:  
Perceived Adv. Spending����Brand Association 

.439 .000 Υποστηρίζεται 

Υπόθεση 6a:  
Price Deals����Perceived Quality 

.282 .000 
∆εν υποστηρίζεται 
(Θετική επίδραση) 

Υπόθεση 6b:  
Price Deals����Brand Associations 

.302 .000 
∆εν υποστηρίζεται 
(Θετική επίδραση) 

Υπόθεση 7a:  
Monetary Price Deals����Perceived Quality 

.150 .010 
∆εν υποστηρίζεται 
(Θετική επίδραση) 

Υπόθεση 7b:  
Monetary Price Deals����Brand Associations 

.109 .060 
∆εν υποστηρίζεται 
(Καµία επίδραση) 
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Υπόθεση 8a:  
Non Monetary Price Deals����Perceived Quality 

.096 .099 
∆εν υποστηρίζεται 
(Καµία επίδραση) 

Υπόθεση 8b:  
Non Monetary Price Deals����Brand Associations 

.037 .521 
∆εν υποστηρίζεται 
(Καµία επίδραση) 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµαι ότι οι πέντε πρώτες ερευνητικές 

υποθέσεις υποστηρίζονται. Συγκεκριµένα παρατηρούµαι ότι υπάρχει συσχέτιση 

µεταξύ των τεσσάρων διαστάσεων του brand equity το οποίο έρχεται να υποστηρίξει 

προηγούµενες έρευνες διάφορων ερευνητών όπως: Yoo και συνεργάτες (2000), 

Pappu και συνεργάτες (2005), Marinova και συνεργάτες (2011) και Tong και Hawley 

(2009). Οι παραπάνω υποθέσεις υποστηρίζουν και την θεωρία του Brand equity. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την βιβλιογραφική ανασκόπηση για να χτίσουµε ένα 

δυνατό brand θα πρέπει να ενισχύσουµε την αναγνωρισιµότητα του brand (brand 

awareness) καθώς οι καταναλωτές προκειµένου να έχουν συσχετισµούς από το brand 

και να το ανακαλέσουν στην µνήµη τους, θα πρέπει να έχουν πρώτα γνώση του brand 

(Aaker, 1991). Εποµένως, η αναγνωρισιµότητα του brand επηρεάζει τη δηµιουργία 

και ενδυνάµωση των συσχετισµών του brand συµπεριλαµβάνοντας την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα (Keller, 1993, Aaker, 1991). Έτσι η αναγνωρισιµότητα 

του brand δίκαια αποτελεί το πυρήνα του brand equity καθώς είναι σηµαντική για την 

δηµιουργία συσχετισµών µε το brand και ως πρόδροµος της αντιλαµβανόµενης 

ποιότητας. Επιπλέον, η θετική αντίληψη για ένα brand οδηγεί στην αφοσίωση. 

Εποµένως η ενίσχυση των συσχετισµών του brand και της αντιλαµβανόµενης 

ποιότητας οδηγούν στην ενίσχυση της αφοσίωση/ προσήλωσης των καταναλωτών 

στο brand (brand loyalty) (Keller & Lehmann, 2003). 

Μία ακόµα υπόθεση που γίνεται αποδεκτή µε βάση τα αποτελέσµατα της 

έρευνας είναι η υπόθεση 5 που αναφέρει ότι η αντίληψη των καταναλωτών για τη 

διαφηµιστική δαπάνη έχει θετική επίδραση α) στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα, β) 

στην αναγνωρισιµότητα του brand και γ) στους συσχετισµούς του brand. Η 

διαφήµιση αποτελεί το πιο δυνατό µέσο επικοινωνίας ενός brand, λειτουργικά και 

συναισθηµατικά. Όπως αναφέραµε και στην βιβλιογραφία η διαφήµιση δηµιουργεί 

αναγνωρισιµότητα και συνδέει του ισχυρούς και µοναδικούς συσχετισµούς του brand 

µε τη µνήµη των καταναλωτών προκειµένου να δηµιουργήσει θετικά συναισθήµατα 

(Keller, 2007). Ως εκ τούτω συµπεραίνουµε ότι µέσα από µια πρωτότυπη και 

καινοτόµα διαφηµιστική στρατηγική, η οποία απαιτεί υψηλή επένδυση µπορούµε να 
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δεσµεύσουµε την προσοχή των καταναλωτών, η οποία θα οδηγήσει σε υψηλότερη 

αναγνωρισιµότητα του brand, υψηλότερη αντιλαµβανόµενη ποιότητα και θα 

συνεισφέρει στην δηµιουργία ισχυρών και µοναδικών συσχετισµών µε το brand. 

Οι επόµενες τρεις υποθέσεις όπως παρατηρούµε από το πίνακα 18 δεν 

υποστηρίζονται. Συγκεκριµένα η υπόθεσή 6 δεν υποστηρίζεται καθώς προέκυψε στην 

παρούσα έρευνα ότι η προωθητικές ενέργειες έχουν θετική επίδραση στην 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα και στους συσχετισµούς του brand και όχι αρνητική όπως 

υποστηρίζουν οι Martinez και οι συνεργάτες του (2007), οι Montaner και Pina 

(2008).και οι Yoo και οι συνεργάτες του (2000). Σύµφωνα µε τους παραπάνω 

ερευνητές οι προωθητικές ενέργειες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο brand equity και 

κυρίως στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα και στους συσχετισµούς του brand καθώς οι 

καταναλωτές συνδέουν την τιµή µε την ποιότητα και έτσι οποιαδήποτε µείωση στην 

τιµή έχει αρνητικό αντίκτυπο σε αυτή. Όσον αφορά τις υποθέσεις 7 και 8 

παρατηρούµαι ότι δεν υποστηρίζονται καθώς δεν θεωρούνται στατιστικά σηµαντικές 

οι σχέσεις µεταξύ των διαστάσεων. 

Συνοψίζοντας και µε βάση τα αποτελέσµατα της περιγραφικής ανάλυσης 

συµπεραίνουµε ότι από τα brand που εξετάσαµε αυτό που έχει το µεγαλύτερο brand 

strength είναι η Coca Cola µε τιµή µέσου 4,5706 και ακολουθούν η Nike µε τιµή µέσου 

4,3444 και η Samsung µε τιµή µέσου 4,2221 ενώ την τελευταία θέση κατέχει η Apple 

3,9288. Εποµένως συµπεραίνουµε ότι το brand της Coca Cola είναι κατά µέσο όρο 

καλύτερα αντιληπτό και αναγνωρίσιµο από τα υπόλοιπα brand. Τέλος, από την 

ανάλυση του brand strength των τριών προϊοντικών κατηγοριών, συµπεραίνουµε ότι 

ο κλάδος των αναψυκτικών έχει το µεγαλύτερο brand strength (4,3168), ακολουθεί ο 

κλάδος των αθλητικών παπουτσιών (4,2323) και ο κλάδος των έξυπνων τηλεφωνικών 

συσκευών (4,0769). 

5.2. Προτάσεις για µελλοντική έρευνα και περιορισµοί  

Όπως κάθε ερευνητική προσπάθεια έτσι και η παρούσα έρευνα παρόλο που 

παρέχει θεωρητικές και ουσιαστικές εξηγήσεις, υπόκεινται σε αρκετούς 

περιορισµούς. Ξεπερνώντας όµως τους περιορισµούς µπορεί να αποτελέσει 

κατεύθυνση για µελλοντική έρευνα. 
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Αρχικά, ένας σηµαντικός περιορισµός είναι ότι το µοντέλο που 

χρησιµοποιήσαµε για τη µέτρηση του brand equity εξετάζει την επίδραση σε αυτό 

µόνο δύο στοιχεία του µείγµατος µάρκετινγκ. Σε µελλοντικές µελέτες θα πρέπει να 

εξεταστούν και οι υπόλοιπες ενέργειες του µείγµατος µάρκετινγκ προκειµένου να 

ενισχύσουµε την ερµηνευτική δύναµη του φαινοµένου του brand equity. Επιπλέον, οι 

µεταβλητές της έρευνας έχουν µεγάλο εύρος ώστε να µπορούν να παρέχουν 

συµβουλές για τις λεπτοµερείς πρακτικές µάρκετινγκ. Θα πρέπει να γίνει µελέτη 

αναφορικά µε το ποιά είδη διαφήµισης χτίζουν δυνατά brand έτσι ώστε να υπάρχει 

διορατικότητα για την ανάπτυξη συγκεκριµένων στρατηγικών διαφήµισης (Karla και 

Goodstein, 1998). 

∆εύτερον, η µελέτη µας εξετάζει την επίδραση που έχουν µεµονωµένα τα δύο 

στοιχεία του µείγµατος µάρκετινγκ και δεν ερευνά την αλληλεπίδραση που µπορεί να 

υπάρχει µεταξύ τους. Θα πρέπει οι ερευνητές αλλά και οι µάνατζερ να καταλάβουν 

ότι ο συνδυασµός των στρατηγικών µάρκετινγκ είναι αυτός που πρέπει να εξετάσουν. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της βελτίωσης του brand equity µελλοντικές έρευνες 

θα πρέπει να διευκρινίσουν την αλληλεπίδραση µεταξύ του µείγµατος µάρκετινγκ και 

του brand equity. 

Τρίτον, στην έρευνα µας εξετάσαµε την αντίληψη που έχουν οι καταναλωτές 

για τα µέτρα του µείγµατος µάρκετινγκ και του brand equity και όχι την 

πραγµατικότητα. Θα είχε πολύ µεγάλη σηµασία από µια διευθυντική προοπτική να 

χρησιµοποιήσουµε πιο σκληρά δεδοµένα µάρκετινγκ από δευτερογενείς πηγές όπως 

scanning data και δηµοσιευµένες εκθέσεις ερευνών ή στοιχείων εταιριών και 

συγκεκριµένα στοιχεία µάρκετινγκ. Επίσης, εκτός από την ποσοτική ανάλυση θα 

µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε και ποιοτική ανάλυση µε οµάδες συζήτησης 

(focus group) και εκτεταµένες ∆ηµιουργικές Οµάδες (extended workshops) ώστε να 

αξιολογηθούν και οι αυθόρµητες σκέψεις των ερωτώµενων και τους πιθανούς 

συσχετισµούς που κάνουν για το brand. 

Τέταρτον, οι CEO θεωρούν ότι το brand equity είναι ένας ιδανικός δείκτης 

απόδοσης των µακροπρόθεσµων επενδύσεων µάρκετινγκ και ένας ιδανικός στόχος 

για να ενισχύσει τα κέρδη και τις πωλήσεις ταυτόχρονα (Baldinger, 1992). Καθώς η 

επιτυχηµένη διαχείριση του brand equity αποτελεί το κλειδί για την ενίσχυση της 

αξίας µιας εταιρίας και οι πελάτες είναι άµεσα συνδεδεµένοι µε την επιτυχία του 

προϊόντος στην αγορά, οι µεταβολές στο brand equity µπορούν να εξηγήσουν τη 

αποτελεσµατικότητα και την επάρκεια των προγραµµάτων µάρκετινγκ. Εποµένως 
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µελλοντικές µελέτες θα πρέπει να γίνουν προκειµένου να διερευνήσουν τη σύνδεση 

µεταξύ του τύπου των προγραµµάτων µάρκετινγκ, των εξόδων µάρκετινγκ, του brand 

equity και των οικονοµικών µεγεθών όπως οι πωλήσεις και τα κέρδη.  

Ένας πρόσθετος και βασικός περιορισµός της παρούσας µελέτη είναι η χρήση 

του δείγµατος ευκολίας ο οποίος αποτελείται από φοιτητές. Αυτό δεν θεωρήθηκε ως 

ένα συντριπτικό πρόβληµα δεδοµένου ότι οι φοιτητές ήταν χρήστες των 

εξεταζόµενων κατηγοριών. Ωστόσο, θα µπορούσαµε να πούµε ότι το συνολικό 

δείγµα σε κάθε περίπτωση δεν αποτελούσε το πρωταρχικό στόχο για την κατηγορία 

προϊόντος ή το κάθε brand ξεχωριστά. Εποµένως, µελλοντικές µελέτες θα πρέπει να 

γίνουν ώστε να εξεταστούν οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας σε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγµα πέραν των φοιτητών οι οποίοι να αποτελούν τον κοινό 

στόχο των εξεταζόµενων κατηγοριών και brand. Επίσης, θα πρέπει η έρευνα να 

πραγµατοποιηθεί σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή έτσι ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη 

κάλυψη πληθυσµού και να είναι πιο αντιπροσωπευτικό το δείγµα. 

Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εστιαστούν στο θέµα της 

αναγνωρισιµότητας και των συσχετισµών του brand. Σύµφωνα µε την θεωρία υπάρχει 

ξεκάθαρη διάκριση µεταξύ των δύο αυτών διαστάσεων, το οποίο είναι πολύ 

σηµαντικό για την περαιτέρω βελτίωση της κλίµακας µέτρησης. Παρόλα αυτά, και µε 

βάση τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας θα πρέπει να υιοθετήσουµε την άποψη 

των Yoo και Donthun (2001) οι οποίοι εξετάζουν την αναγνωρισιµότητα και τους 

συσχετισµούς του brand ως µία διάσταση. Εποµένως, ως εκ τούτω ενθαρρύνουµε 

τους µελλοντικούς ερευνητές να επαναξιολογήσουν τη χρήση των στοιχείων της 

κλίµακας και να χρησιµοποιήσουν διακριτούς δείκτες. 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

7.1. Ερωτηµατολόγιο έρευνας & συνοδευτική επιστολή 
Questionnaire: "Measuring Brand Strength and the impact of Advertising and Price 

Promotion on Brand Equity"  

Dear all, 

I am student of the MBA program in the University Of Macedonia and I am writing my thesis 

on "The Measuring Brand Strength and the impact of Advertising and Price Promotion on 

Brand Equity". To ensure valid and meaningful findings we need your help. The 

questionnaire will only take not more than 10 minutes and you will have to answer the 

questions for the brand mention below. There are no right or wrong answers, only your 

personal opinion matter. 

I kindly appreciate your time and effort to answering the questions. 

Product Category : Soft Sparkling Drinks (category X) 

Brand   : Coca Cola (Brand X) 

 

Please answer the following question by marking the relevant box 

1. Have you ever brought/ own brand of product category X 
Yes   No  
 

2. Do you agree with the following statements, please consider: on scale from 1 to 7 
(where 1 is the strongly disagree and 7 the strongly agree) mark the suitable box 

 

PART 1: Perceived Advertising Spending _ Yoo et al, (2000) & Martin E. A (2000) 

 
 
 

Strongly 
Disagree 

    Strongly 
Agree 

        
I think advertising is, in general, very good 
(PAS1) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

In general, I like the advertising campaign for X 
brand (PAS2) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

My opinion about X's advertising is very high 
(PAS3) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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The ad campaigns for X seem very expensive, 
compared to campaigns for competing brands 
(PAS4) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

I think X brand is intensively advertised, 
compared to competing brands (PAS5) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

The advertising campaign for X are seen 
frequently (PAS6) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

I remember the last advertising campaign for X 
(PAS7) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
PART 2: Price Deals  _ Yoo et al (2000), Martin E. A (2000) 
 

 
 

Strongly 
Disagree 

    Strongly 
Agree 

        

I think price deals are, in general, very good 
(PD1) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

In general, I like price deals for X brand (PD2) 1 2 3 4 5 6 7 

My opinion about X's price deals is very high 
(PD3) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Price deals for X are frequently offered (PD4) 1 2 3 4 5 6 7 

Price deals for X are emphasized more than 
seems reasonable (PD5) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

I think price deals for X are more frequent than 
for competing brands (PD6) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Price deals for X are presented too many times 
(PD7) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
PART 2a: Monetary Promotion  _ Yoo et al (2000) 
 

 
 

Strongly 
Disagree 

    Strongly 
Agree 

        

Brand X frequently offers price discounts (MP1) 1 2 3 4 5 6 7 

Brand X often uses price discounts (MP2) 1 2 3 4 5 6 7 

Brand X uses gifts more frequently than 
competing brands of product category (MP3) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
PART 2b: Non - Monetary Promotion  _ Yoo et al (2000) 
 

 Strongly     Strongly 
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 Disagree Agree 
        

Brand X frequently offers gifts (NMP1) 1 2 3 4 5 6 7 

Brand X often uses gifts  (MP2) 1 2 3 4 5 6 7 

Brand X uses gifts more frequently than 
competing brands of product category (MP3) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
PART 3: Perceived Quality  _ Yoo et al (2000) 
 
 

 
 

Strongly 
Disagree 

    Strongly 
Agree 

        
X is of high quality (PQ1) 1 2 3 4 5 6 7 

The likely quality of X is extremely high (PQ2) 1 2 3 4 5 6 7 

The likelihood that X will be functional is very 
high (PQ3) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

The likelihood that X is reliable is very 
high(PQ4) 

1 2 3 4 5 6 7 

X must be of very good quality (PQ5) 1 2 3 4 5 6 7 

X appears to be of very poor quality (PQ6) 1 2 3 4 5 6 7 

 

 
 
 

Strongly 
Disagree 

    Strongly 
Agree 

        

I consider myself to be loyal to X brand (BL1) 1 2 3 4 5 6 7 

X would be my first choice (BL2) 1 2 3 4 5 6 7 

I will not buy other brands if X is available at the 
store (BL3) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

X brand fulfilled my expectations the last time I 
bought it (BL4) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

I will buy X again (BL5) 1 2 3 4 5 6 7 

I will suggest X to other consumers (BL6) 1 2 3 4 5 6 7 

The price of another brand would have to be 
considerably inferior to not chose X (BL7) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Even in the case of not using it, I would like to 
buy X brand (BL8) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Even if another brands has the same features as        

PART  4: Brand Loyalty  _ Aaker and Alvarez del Blanco (1995), Yoo et al (2000) 
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X, I would prefer to buy X (BL9) 1 
 

2 3 4 5 6 7 

If there is another brand as good as X, I would 
prefer to buy X (BL10) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

If another brand is not different from X in any 
way, it seems smarter to purchase X (BL11) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
 
PART 5: Brand Awareness _ Yoo et all(2000), Netemeyer et al (2004) 
 
 

 
 

Strongly 
Disagree 

    Strongly 
Agree 

        
I know what X looks like (BA1) 1 2 3 4 5 6 7 

I can recognize X among other competing 
brands (BA2) 

1 2 3 4 5 6 7 

When I think of product category, brand X is 
one of the brands that comes to mind (BA3) 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

I know what brand X looks like (BA4) 1 2 3 4 5 6 7 

I am aware of X brand (BA5) 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
PART 6: Brand Image/Association  _ Aaker and Alvarez del Blanco (1995), Lassar et al 
(1995), Yoo et al (2000) 
 
 
 

 Strongly 
Disagree 

    Strongly 
Agree 

        
Some characteristics of X come to my mind 
quickly (BI1) 

1 2 3 4 5 6 7 

I can quickly recall the symbol or logo of X 
(BI2) 

1 2 3 4 5 6 7 

X has strong personality (BI3) 1 2 3 4 5 6 7 

I have a clear impression of the type of people 
who use X brand (BI4) 

1 2 3 4 5 6 7 

X has a strong image (BI5) 1 2 3 4 5 6 7 

The intangible attributes of X brand are reason 
enough to buy it (BI6) 

1 2 3 4 5 6 7 

X provides a high value in relation to the price 
we must pay for it (BI7) 

1 2 3 4 5 6 7 
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PART 7: Demographics 

 

1) Gender 

Male   Female   

 

2)What is your age? 

 Less than 18 years 

 18 - 24 years 

 25 - 34 years 

 35 - 44 years 

 45 - 54 years  

 55 - 64 years 

 

3) Educational Background 

 Primary School 

 Secondary School 

 Bachelor Degree 

 Master Degree 

 Phd (Doctoral) 

 

4) Which of the following categories best described your primarily area of employment? 

 Unemployed 

 Student 

 Civil Servant 

 Private employee  

 Freelancer 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR TIME AND EFFORT IN COM PLETING THE  
QUESTIONNAIRE  

 

 


