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 ΠΕΡΙΛΗΧΗ  

Οη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ κηα ζεηξά απφ ζηφρνπο θαη λα 

θαηαζηξψζνπλ ζηξαηεγηθέο έρνπλ αμηνπνηήζεη πνιιέο ηερληθέο ηνπ marketing.  Τα 

ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δηαδίδεηαη ε δέζκεπζε ησλ αηζζήζεσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ κηα ελδηαθέξνπζα 

εκπεηξία αγνξάο.  

Οη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηδξνχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη νη θαηαλαισηέο. Σηφρνο ηνπο είλαη πιένλ κε ηελ ρξήζε  

ησλ αηζζήζεσλ ηνπο λα θαζνδεγήζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα επηηχρνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα.  

Σθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα εμεηάζεη ηηο πξνζπάζεηεο επεξεαζκνχ ησλ 

αλζξψπηλσλ αηζζήζεσλ εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ, γεγνλφο πνπ ζα θαζνδεγήζεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Ψο εθ ηνχηνπ, εμεηάδεηαη αλ είλαη εθηθηφ λα 

επηηεπρζεί απηφ κε ηελ δεκηνπξγία ηεο αλάινγεο αηκφζθαηξαο εληφο ησλ 

θαηαζηεκάησλ.    

Σηελ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδνπκε ηηο έλλνηεο πνπ καο απαζρνινχλ κέζσ ηεο 

ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ 

βηβιία θαη άξζξα πνπ είλαη δηαζέζηκα θπξίσο απφ ηελ βηβιηνζήθε ηνπ παλεπηζηήκηνπ 

αιιά θαη ην δηαδίθηπν. Αξρηθά ινηπφλ, παξνπζηάδνπκε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζηελ ζπλέρεηα, πεξηγξάθνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ sensory 

marketing θαζψο επίζεο θαη κηα κειέηε πεξίπησζεο κηαο επηρείξεζεο απφ ηνλ ρψξν 

ησλ ελδπκάησλ πνπ εθαξκφδεη ηηο ηερληθέο απηέο.  

Η κειέηε πεξίπησζήο βνεζάεη ζηνλ αλαγλψζηε λα αληηιεθζεί πσο είλαη εθηθηφ λα 

εθαξκνζηνχλ νη ζεσξίεο πνπ παξαζέηνληαη αξρηθά, ζηελ πξάμε θαη λα επηθέξνπλ ιχζε 

ζε έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο. Απνδεηθλχνληαο 

ηειηθά, φηη είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο επηδξάζεηο κέζσ ηεο ρξήζεο 

ησλ αηζζήζεσλ εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ φπσο ππνδεηθλχεη ε ζεσξία.   

Τέινο, θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο, πξνηάζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο ζην πεδίν ηνπ sensory marketing.   
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ΑBSTRACT  

 

Enterprises have used many marketing techniques in order to achieve a number of goals 

and develop their strategies. In recent years, more and more companies engage 

consumers’ senses to create an interesting shopping experience.   

 

Successful businesses would like to know how consumers react and behave. Nowadays, 

companies aim to use consumers’ senses to guide their behavior and achieve desired 

results.  

 

The purpose of this study is to examine the attempts to influence human senses in 

stores. This intends to guide consumers’ behavior. Therefore, the study considers 

whether it is possible to achieve this via creating an appropriate in-store atmosphere.  

  

Firstly, the basic concepts of consumer behavior are presented in this study, through the 

existing literature review, conducted through books, articles and the internet. Then, we 

use the same method to describe the concepts of sensory marketing as well as a case 

study from the area of clothing industry that implements these techniques.  

 

The case study illustrates the point that it is feasible to apply the theories analyzed at 

first, in practice and bring a solution to a real problem. In addition, it demonstrates that 

it is possible to achieve emotional impacts using the senses, as indicated by the theory.  

 

Finally, the thesis includes conclusions and recommendations for businesses as well as 

suggestions for future research in the field of sensory marketing. 

 

Key words: consumer behavior, sensory marketing, buying experience, senses, multi-

sensory experience, retail store   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1:  EΙΑΓΨΓΗ  

H επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο ζπλερνχο απφθηεζεο πειαηψλ είλαη έλαο απφ 

ηνπο θπξηάξρνπο ζηφρνπο θαη βαζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θάζε επηρεηξεκαηηθνχ 

νξγαληζκνχ. Καηαζηήκαηα ιηαληθήο θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνζθέξνπλ 

πνηθίια θίλεηξα πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ έλα κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο αιιά θαη 

λα πεξηνξίζνπλ ηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο(Aderson,1982; Attaway, and Babin, 

2000 ). 

Σπδεηψληαο θαλείο κε Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο απφ δηάθνξνπο θιάδνπο δηαπηζηψλεη φηη 

νη ζχγρξνλεο ηάζεηο ηνπ εκπνξίνπ έρνπλ αληηζηξέςεη ηνπο κέρξη πξφηηλνο γλσζηνχο 

ηξφπνπο θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ θαη κεηέβαιιαλ ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα 

δηαλνκήο. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί θαη ρνλδξέκπνξνη δηαζέηνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο πξνο πψιεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ παξαθάκπηνληαο κεζάδνληεο, 

ειαρηζηνπνηψληαο θφζηε θαη δεκηνπξγψληαο πνιχ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο αγνξάο απφ 

ηνλ ζπλήζε ηξφπν θαηαλάισζεο δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη 

φρη κφλν, ησλ κεζαδφλησλ.  

Μέζα ζηηο ζπλζήθεο απηέο νη ζπκκεηέρνληεο ζηα παξαδνζηαθά θαλάιηα δηαλνκήο θαη 

θπξίσο νη κεζάδνληεο, φπσο επηρεηξήζεηο ιηαλεκπνξίνπ πξέπεη λα θαηαζηήζνπλ έληνλν 

ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ. Απηφ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ κεζφδσλ marketing νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αηκφζθαηξα ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη νη νπνίεο εθαξκφδνληαη πξνθείκελνπ νη επηρεηξήζεηο απηέο λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο.  

Ο Kotler(1973)  επηλφεζε ηνλ φξν «atmospherics» γηα λα αλαθεξζεί ζηελ πξνζπάζεηα 

ζρεδηαζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ψζηε λα παξάγεη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

επηδξάζεηο ζηνπο αγνξαζηέο θαη λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο αγνξάο. Δπηπξφζζεηα,  

μερψξηζε ηηο νπηηθέο, αθνπζηηθέο θαη ηηο απηηθέο δηαζηάζεηο ηεο αηκφζθαηξαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ (Areni and  Kim, 1994). 

 Η ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ελφο θαηαζηήκαηνο θαη ηεο ηαθηηθήο ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ πξντφλησλ βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 
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θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο λα αιιάμεη ηηο αληηδξάζεηο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

αγνξαζηψλ (Babin and Darden, 1995) . 

Σε απηή ηε κειέηε ζα αλαιπζνχλ βαζηθέο έλλνηέο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ηνπ sesnsory marketing ζε ζρέζε κε ηελ αηκφζθαηξα ησλ θαηαζηεκάησλ· Η 

θαηαλφεζε ηνπο ζα καο επηηξέςεη λα πξνρσξήζνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο είλαη 

δπλαηφλ λα δηακνξθσζεί ε αηκφζθαηξα εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ψζηε λα πξνζθέξεηαη 

κηα ελδηαθέξνπζα εκπεηξία αγνξάο.     
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ΚΟΠΟ 

 Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ κεγάινπ εχξνπο πξντφλησλ 

έρεη απμεζεί θαηαθφξπθα θαη ηείλεη λα ζέζεη ζε δεχηεξε κνίξα ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

απφθηεζεο πξντφλησλ δειαδή κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ.  

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο  παξνχζαο κειέηεο είλαη λα πξνζθέξεη έλα αληηζηάζκηζκα ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο. Μέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο  αιιά θαη ηνπ sensory marketing σο ην κέζν  

ην νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζα αμηνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

θαηάιιειε αηκφζθαηξα εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ, πνπ ζα πξνζθέξεη κηα 

αμηνκλεκφλεπηε εκπεηξία αγνξάο ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο είλαη: 

 ε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή  

 ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ sensory marketing ζε ζρέζε κε ηελ αηκφζθαηξα 

ησλ θαηαζηεκάησλ 

 ν εληνπηζκφο κηαο ζρέζεο πνπ λα ζπλδέεη ηηο δχν παξαπάλσ έλλνηεο   

 ε παξνπζίαζε κηαο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ κπνξεί λα απνιέζεη παξάδεηγκα 

εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ γηα άιιεο επηρεηξήζεηο.     

Γηάξζξσζε  

Γηα λα εμππεξεηήζνπκε ηφζν ηνλ βαζηθφ φζν θαη ηνπο επηκέξνπο ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εξγαζίαο ηελ δνκήζακε  ζε πέληε θεθάιαηα: 

Σην πξψην θεθάιαην  πεξηιακβάλνληαη ε εηζαγσγή, ν ζθνπφο θαη ε κεζνδνινγία ηεο. 

Τν θεθάιαην απηφ γλσζηνπνηεί ζηνλ άγλσζηε ην ζέκα θαη ην γεληθφηεξν πιαίζην ζην 

νπνίν ηνπνζεηείηαη αιιά ηνλ ηξφπν πνπ επεμεξγαζηήθαλ νη πιεξνθνξίεο.   

 Σην δεχηεξν θεθάιαην παξαζέηνληαη νη έλλνηεο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε 

ζηφρν λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δξνπλ θαη ζθέπηνληαη νη 

θαηαλαισηέο.  
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Ώζηε λα πξνρσξήζνπκε ζην ηξίην θεθάιαην θαη λα αλαιχζνπκε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

marketing ησλ αηζζήζεσλ αιιά θαη πσο ηα δηάθνξα εξεζίζκαηα είλαη δπλαηφλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά.  

Σηφρνο ηνπ ηεηάξηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα παξνπζηαζηεί ε πεξίπησζε κηαο επηρείξεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εκπεηξία εληφο θαηαζηεκάησλ ηεο σο βαζηθή ηερληθή ηνπ 

marketing θαη πνπ εθαξκφδεη ζηε πξάμε ηηο πξνεγνχκελεο ζεσξίεο κε ζηφρν λα απμήζεη 

ηηο πσιήζεηο ηεο.       

Τέινο, ζην πέκπην θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα πνπ 

πξνεγήζεθε.   
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Με βάζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ ηέζεθε ζηελ εηζαγσγή  θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο κειέηεο αλαηξέμακε ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αμηφπηζησλ 

δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ, πεξηνδηθψλ θαη βηβιίσλ πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηηο ζεσξίεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή, ηνπ marketing θαη ηνπ sesnsory marketing. Η ζπγθέληξσζε 

κεγάινπ πιήζνπο πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο απφ επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά πνπ είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηεο  βηβιηνζήθεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

Οη βαζηθέο απηέο έλλνηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή, θαη ηνπ sesnsory marketing 

απνηέιεζαλ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ζρεκαηηζκνχ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Οη ράξηεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ ελλνηψλ ψζηε λα 

έρνπλ λφεκα  (Kinchin and Alias, 2005; Martin, 1994). Με ηνλ ηξφπν απηφ 

εληνπίζηεθαλ πεξαηηέξσ έλλνηεο, πιεξνθνξίεο θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο  

έλλνηεο πνπ καο αθνξνχζαλ αξρηθά.  

Σε πξψην ζηάδην εμεηάζακε ηνπο ηνκείο εθαξκνγήο ηνπ sensory marketing πνπ καο 

απαζρφιεζαλ πεξηζζφηεξν: ην sensory marketing ζε ζρέζε κε ηε κάξθα, ζε ζρέζε κε 

έλα πξντφλ, ζε ζρέζε κε ηε αηκφζθαηξα ελφο θαηαζηήκαηνο. Σηελ ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε εθ λένπ έξεπλα γηα θάζε έλα απφ απηά ηα ζέκαηα ζηηο ειεθηξνληθέο 

βάζεηο γεγνλφο πνπ ζπληέιεζε ζηελ απφξξηςε ησλ δπν πξψησλ επηινγψλ θαη ηελ 

επηθξάηεζε ηεο ηξίηεο δειαδή ζε ζρέζε κε ηελ αηκφζθαηξα ησλ θαηαζηεκάησλ. 

Έπεηηα  πξνζπαζήζακε λα εληνπίζνπκε κε πνίνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη  ε 

αηκφζθαηξα ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά.  

Σε δεχηεξν ζηάδην θαη γηα ηελ νξζφηεξε αληίιεςε θαη παξνπζίαζε  ηνπ ζέκαηνο 

αλαιχζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο ηεο εηαηξίαο ελδπκάησλ Abercrombie & Fitch Co. Η 

επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο δελ έγηλε ηπραία. Δπηιέρζεθε, αλάκεζα ζε άιιεο 

πνπ εμεηάζακε, δηφηη είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο εηαηξίεο πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη ζε πνιχ 

πςειφ βαζκφ ηηο ζεσξίεο ηνπ sesnsory marketing ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπο θαη θαηάθεξαλ 

λα γίλνπλ κηα απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο εηαηξίεο ζηνλ θιάδν ηνπο παγθνζκίσο. Τν 

γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ Abercrombie & Fitch Co έλα πξφηππν επηρείξεζεο πνπ 

κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα άιιεο, ζε απηφ ην ζέκα, εθπιεξψλνληαο έηζη 

έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο κειέηεο.    
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Με ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ηε κειέηε πεξίπησζεο πξνζπαζήζακε  λα 

απνδψζνπκε ηελ αξηηφηεξε θαη ηε φζν ην δπλαηφλ πην αμηφινγε  πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

πξσηνγελψλ κειεηψλ πνπ εληνπίζακε. Έπεηηα ινηπφλ, απφ ηε  πξνζεθηηθή κειέηε φισλ 

ησλ άξζξσλ θαη ησλ πεγψλ πξνέθπςε ε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. Απψηεξνο ζηφρνο 

είλαη λα πξνζθέξεη ε εξγαζία ζηνπο αλαγλψζηεο νιηζηηθή θαηαλφεζε γηα ην ζέκα πνπ 

ηειηθά επηιέρηεθε. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ 

 

Σηφρνο ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ είλαη λα δνζεί ζηνλ αλαγλψζηε κηα ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Η θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ 

απηψλ ζα ζπληειέζεη ζηελ πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε ζην ζέκα, αθνχ πξέπεη λα γλσξίδεη 

θάλεηο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη νη θαηαλαισηέο ψζηε λα πξνζπαζήζεη 

λα αληρλεχζεη ηηο ελδερφκελεο αληηδξάζεηο ζηα πηζαλά εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχληαη 

κέζσ ηνπ sensory marketing εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο ελφο θαηαζηήκαηνο. 

 

2.1 Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά  

 

Καζεκεξηλά νη θαηαλαισηέο θαινχληαη λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ην πνηά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ζα θαηαλαιψζνπλ. Μέρξη ινηπφλ, λα θαηαιήμνπλ ζηελ ηειηθή ηνπο επηινγή, 

αιιειεπηδξά ζε απηνχο έλα πιήζνο παξαγφλησλ ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηεί 

θαη λα θαηαγξαθεί απφ θάπνηνλ εξεπλεηή ζην ζχλνιφ ηνπ. Σπλήζσο, νη θαηαλαισηέο 

πξηλ θαηαιήμνπλ ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε, πξαγκαηνπνηνχλ έξεπλα αγνξάο γηα ηα 

πξντφληα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, δηακνξθψλνπλ ζηάζεηο θαη αμηνινγνχλ ηηο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο. Μεηά απφ ηελ θαηαλάισζή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, 

απηά αμηνινγνχληαη απφ ηνλ θαηαλαισηή θαη θξίλεηαη ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ηνπο (Σηψκθνο, 1994).  

Έηζη ινηπφλ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία γηα ηελ 

απφθηεζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε  κηαο απφθαζεο 

αγνξάο αιιά θαη απφ ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

(Mutinho, 1987).   

 

Η θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 

απνηειεί έλα βαζηθφ εξγαιείν γηα ηνπο κειεηεηέο ηνπ marketing, αθνχ κέζσ ησλ 

δηαθφξσλ ηερληθψλ ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηνπο επεξεάζνπλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

ηερληθέο απηέο ζηνρεχνπλ ζε επηδξάζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ 

ησλ δηαθεκίζεσλ, ησλ πξντφλησλ αιιά θαη κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ 

(Porat and Tractinsky, 2012). Η παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 
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ηελ αηκφζθαηξα ησλ θαηαζηεκάησλ απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο κε ηελ φπνηα ζα αζρνιεζνχκε ζε επφκελα θεθάιαηα.   

 

Μηα επίζεκε εθδνρή ηεο έλλνηαο «ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή» είλαη ε κειέηε ησλ 

αηφκσλ, νκάδσλ ή θαη νξγαληζκψλ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ απηνί ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

επηιέμνπλ, λα δηαζθαιίζνπλ θαη λα απνξξίςνπλ ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο, ηηο εκπεηξίεο ή 

θαη ηηο ηδέεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηνλ αληίθηππν πνπ απηέο νη 

δηαδηθαζίεο έρνπλ ζηνλ θαηαλαισηή θαη ζηελ θνηλσλία (University of Southern 

California, 2010). 

 

Ψζηφζν, έρνπλ  δηαηππσζεί  θαη επξχηεξνη νξηζκνί πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιιά επηπιένλ 

ζηνηρεία. Κάπνηνη απφ ηνπο νξηζκνχο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο πεξηιακβάλνπλ 

ηελ παξαγσγή, ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ σο ζηνηρεία ηεο 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Arndt, 1986). Δπίζεο, κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

θίλεηξα θαη αηηίεο θαηαλάισζεο, ηθαλνπνίεζεο θαη επεκεξίαο θαη ζπλέπεηεο γηα ηo 

άηνκν θαη ηελ θνηλσλία σο επηπιένλ ζηνηρεία (Antonides G. And van Raaij, 1988; 

Kjell,2010).  

 

H επξχηεξε καηηά ζηελ ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή ζα καο επηηξέςεη λα εμεηάζνπκε 

έκκεζεο επηδξάζεηο ζηηο θαηαλαισηηθέο απνθάζεηο θαη ηηο εθηελέζηεξεο ζπλέπεηεο. Οη 

επηρεηξήζεηο ζήκεξα ζέηνπλ βαζηθφ ζθνπφ λα δηακνξθψζνπλ επράξηζηεο εκπεηξίεο 

αγνξάο γηα ηνπο θαηαλαισηέο-πειάηεο ηνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ πεξηθιείνπλ κε απηέο 

ηα πξντφληα ηνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο. Η εκπεηξία 

δεκηνπξγείηαη φηαλ ζθφπηκα πξαγκαηνπνηνχληαη αμηνκλεκφλεπηα γεγνλφηα γηα ηνπο 

πειάηεο. Δλψ δειαδή, ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εμσηεξηθά 

ζηνηρεία, νη εκπεηξίεο ζε κεγάιν βαζκφ επηδξνχλ εζσηεξηθά ζηνπο θαηαλαισηέο. Οη 

εκπεηξίεο ππάξρνπλ ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή, νπνίνο ζπκκεηέρεη ζπλαηζζεκαηηθά, 

θπζηθά θαη πλεπκαηηθά (Hawkins and Motherbaugh, 2010).  

 

Οη θαηαλαισηέο δέρνληαη εξεζίζκαηα απφ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ marketing θαη απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο. Τα εξεζίζκαηα απηά αληηδξνχλ ακνηβαία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαηαλαισηή. Τν απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (φπσο ιήςε 
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απνθάζεσλ) πνπ νδεγνχλ ηνπο θαηαλαισηέο ζε θάπνηα αληίδξαζε ζην ζπλδπαζκφ 

φισλ ησλ εξεζηζκάησλ (Σηψκθνο, 1994). 

 

2.1 H θχζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 

Οη εξεπλεηέο έρνπλ αλαγλσξίζεη φηη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα νη άλζξσπνη 

θαηαλαιψλνπλ κε ηξφπνπο πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο (Sirgy, 

1982). Δπηπξφζζεηα, έρεη θαηαγξαθεί φηη νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ αληηθείκελα θαη 

ζπγθεθξηκέλεο κάξθεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εηθφλα θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε άιια άηνκα (Escalas et. al., 2013).     

 

 Τα άηνκα ζρεκαηίδνπλ κηα εηθφλα γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη κεηέπεηηα απνθηνχλ έλα 

ηξφπν δσήο (lifestyle) βαζηζκέλν ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. Οη 

εζσηεξηθέο επηδξάζεηο πεξηιακβάλνπλ πιεζψξα απφ παξακέηξνπο﮲ κπνξεί λα είλαη 

ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο φπσο ε αληίιεςε, ε εξκελεία, ε κλήκε, ε  πξνζσπηθφηεηα 

νη αμίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ. Καζψο θαη εμσηεξηθέο 

δειαδή θνηλσληθέο θαη δεκνγξαθηθέο φπσο θνπιηνχξεο θαη ςπρνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Απηή ε εηθφλα θαη ν ηξφπνο δσήο δεκηνπξγνχλ αλάγθεο θαη επηζπκίεο, 

πνιιέο απφ ηηο νπνίεο απαηηνχλ θαηαλαισηηθέο απνθάζεηο γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ. 

Καζψο ηα άηνκα αληηκεησπίδνπλ αληίζηνηρεο επηδξάζεηο ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία 

ιήςεο απφθαζεο γηα λα ηηο ηθαλνπνηήζεη. Η δηαδηθαζία απηή θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

απνθάζεσλ κε ηελ ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ εθ λένπ ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

επηδξάζεηο ησλ αηφκσλ (Hawkins and Motherbaugh, 2010). 

 

H έξεπλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ έρεη απνδείμεη φηη ε ζηάζε ηνπ 

αγνξαζηή γηα ηα πξντφληα θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

αληηζηνίρηζε ηεο εηθφλαο (image) ηνπ ρξήζηε ηνπ πξντφληνο κε ηελ αληίιεςε πνπ έρεη 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (Singry, 1982; Sirgy, Grewal, and Mangleburg, 2000). Η ρξήζε ηεο 

εηθφλαο ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο γλσζηηθή αλαθνξά 

αμηνινγψληαο ηα ζπκβνιηθά ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνπλ ηα πξντφληα. Τα ζπκβνιηθά 

ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε ζηεξεφηππεο εηθφλεο ησλ ρξεζηψλ ή ησλ θαηαζηεκάησλ φπσο 

εθιεπηπζκέλνο, κνληέξλνο, λένο, ειθπζηηθφο εξσηηθά θ.α. (Sirgy et. al., 2000). 
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Όηαλ νη άλζξσπνη κηινχλ γηα ηα πξάγκαηα πνπ αγνξάδνπλ θαη γηαηί ηα αγνξάδνπλ  

εθθξάδνπλ έλαλ ηξφπν ζθέςεο. Αλαθέξνληαη ζηελ επθνιία, ζηηο απζφξκεηεο αγνξέο, 

ζηηο νηθνγελεηαθέο ή άιιεο θνηλσληθέο πηέζεηο, ηακπνχ, νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ή ηε 

δηαθήκηζε. Πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ πνιινχο ζηφρνπο, ζπλαηζζήκαηα, επηζπκίεο 

θαη πεξηζηάζεηο. Η ηθαλνπνίεζε πνπ θεξδίδνπλ απφ ηελ αγνξά αληηθεηκέλσλ θαηαιήγεη 

λα γίλεηαη φιν θαη πην απνιαπζηηθή. Τέινο, πνιιά αγαζά δειψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ 

θφζκν ησλ αλζξψπσλ πνπ ηα θαηαλαιψλνπλ θαζψο ηα πξάγκαηα πνπ θαηαλαιψλνληαη 

επηιέγνληαη ελ κέξεη πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψζνπλ ηελ θνηλσληθή  ηνπ ζέζε (Levy, 

1959).  

 

Απφ κηα νιηζηηθή ζθνπηά, ζχκθσλα κε ην Chartered Institute of Marketing, ε 

θαηαλφεζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ εμέηαζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ φζν θαη ηη ηνπο παξαθηλεί λα αγνξάζνπλ. Δπηπξφζζεηα, 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ βήκαηα απφ ηελ ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αλάγθεο 

κέρξη θαη ηελ ζηηγκή ηεο αγνξάο (Osmen, Oner, Khossrowhahi and Underwood, 2013) . 

 

Σηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ αιιειέλδεηα, αξκνληθά θαη ηαπηφρξνλα θαη ζπκβάινπλ ζε απηή 

πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο 

αγνξάο. 

2.2 Η Αληίιεςε 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ σο βαζηθφ αληηθείκελν ηελ κειέηε ηεο αληίιεςεο, ε νπνία 

απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ 

ιήςε ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο.  

  Η αληίιεςε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηε νπνία απηά ηα εξεζίζκαηα επηιέγνληαη, 

νξγαλψλνληαη θαη εξκελεχνληαη. Οπζηαζηηθά, επεμεξγαδφκαζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δερφκαζηε κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. H κειέηε ηεο αληίιεςεο επηθεληξψλεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πξνζηίζεηαη ή αθαηξείηαη θαζψο απνδίδνπκε θάπνηα εξκελεία 

ζε απηή(Solomon et. al, 2002).     

H επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ-ζηαδίσλ 

κε ηα νπνία ηα εξεζίζκαηα πνπ αληηιακβαλφκαζηε κεηαηξέπνληαη ζε πιεξνθνξίεο θαη 
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απνζεθεχνληαη-απνκλεκνλεχνληαη. Οη δξαζηεξηφηεηεο-ζηάδηα είλαη: έθζεζε 

(exposure), πξνζνρή (attention), εξκελεία (interpretation) θαη ε κλήκε (memory), απφ 

απηά, ηα ηξία πξψηα απνηεινχλ ηελ αληίιεςε (perception). H έθζεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

φηαλ έλα εξέζηζκα πεξλάεη ζην άηνκν κέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ ππνδνρέσλ. Σηελ 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο πξνζνρήο φηαλ ην εξέζηζκα απηφ γίλεη ζπλεηδεηφ θαη 

ην ζηάδην ηεο εξκελείαο φηαλ απνδνζεί έλα λφεκα ζηα αληηιακβαλφκελα εξεζίζκαηα 

(Hawkins and Motherbaugh, 2010). Τν ζηάδην ηεο κλήκεο ζα ην αλαιχεηαη μερσξηζηά 

παξαθάησ. Τα ζηάδηα απηά ιακβάλνπλ ρψξα ζρεδφλ ηαπηφρξνλα θαη θπζηθά 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 

Όπσο πξναλαθέξακε έλα άηνκν ηείλεη λα νξγαλψλεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ, 

απηφ ζπκβαίλεη ψζηε γηα λα παξάγεη ζεκαληηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία. Οηηδήπνηε αληηιακβάλεηαη έλα άηνκν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ θαζνξίδεηαη 

κφλν απφ ηελ ίδηα ηελ θχζε ηνπ εξεζίζκαηνο ή ησλ αηζζήζεσλ αιιά θαη απφ ην 

ζχζηεκα αμηψλ αιιά θαη ησλ αλαγθψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην 

(Mutinho, 1987) .   

Η αληίιεςε καο είλαη κηα πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο εγθέθαιφο καο 

πξνζπαζεί λα απνδψζεη λφεκα απφ ηα εξεζίζκαηα ζηα νπνία είκαζηε εθηεζεηκέλνη 

(University of Southern California, 2010). Η αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ αθνξά ην πψο 

ηα άηνκα ζρεκαηίδνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο εηαηξίεο θαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

πξνζθέξνπλ κέζα απφ ηηο αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. Δλψ νη επηρεηξήζεηο αμηνπνηνχλ 

ηηο ζεσξίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή γηα λα θαζνξίζνπλ πψο λα γίλνληαη 

αληηιεπηνί απφ ηνπο πειάηεο ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ marketing γηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα πξνζειθχζνπλ λένπο (Blank,n.d.).    

Η αηζζεηηθή θαη ε αηκφζθαηξα κηαο επηρείξεζεο επηδξά ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ζηελ εκπεηξία ηεο αγνξάο θαη ηαπηφρξνλα ηνλ βνεζά λα ηα 

θαηεγνξηνπνηήζεη πλεπκαηηθά. Πξηλ απφ ηελ αγνξά ζπλήζσο νη θαηαλαισηέο 

αλαδεηνχλ  ζηνηρεία γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. Τν πεξηβάιινλ θαη νη εγθαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο 

είλαη πινχζηα ζε ζηνηρεία ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα δηακνξθψζνπλ κηα αλάινγε ηελ 

εηθφλα (image) γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Δλψ ηαπηφρξνλα έξεπλεο 

έρνπλ απνδείμεη φηη είλαη δπλαηφλ λα επεξεαζηεί θαη ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο 

αθνχ απνηειεί έλα κε ιεθηηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο (Bitner, 1992).    
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2.3 Η κάζεζε 

 
Η θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ καζαίλνπλ νη θαηαλαισηέο απνηειεί έλα δηαξθέο 

ελδηαθέξνλ γηα φζνπο αζρνινχληαη κε ην marketing αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Πνιιέο 

έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην πεδίν απηφ κε ζηφρν λα εμεηάζνπλ ην πψο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κάζεζε.  Σηηο έξεπλεο απηέο γίλεηαη ε παξαδνρή φηη νη 

θαηαλαισηέο καζαίλνπλ κέζσ ηεο έθζεζεο ζε πιεξνθνξίεο θαη πεγέο απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ (γηα παξάδεηγκα φπσο ε δηαθήκηζε, ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, ε 

νηθνγέλεηα) θαη ε εκπεηξία απφ ηελ ρξήζε ησλ πξντφλησλ αιιά θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

δηαζέηεη ήδε ν θαηαλαισηήο (Gregan-Paxton and John, 1997) απφ πξνεγνχκελε ρξήζε 

ησλ πξντφλησλ.    

 Η κάζεζε είλαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πεξηερφκελν ή ζηελ νξγάλσζε ηεο 

καθξνπξφζεζκεο κλήκεο ή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη ε επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο ηα εξεζίζκαηα 

ιακβάλνληαη, κεηαηξέπνληαη ζε πιεξνθνξίεο θαη απνκλεκνλεχνληαη (Hawkins and 

Motherbaugh, 2010).  

Γεληθά πηζηεχεηαη φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο κάζεζεο είλαη ε εκπεηξία, αιιά νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη απηφ είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί (Brehmer 

1980; Einhorn and Hogarth 1978; Hoch and Ha, 1986).    

Η κάζεζε κπνξεί λα είλαη είηε κηα ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα απφθηεζεο γλψζεο(cognitive 

learning) είηε λα πξαγκαηνπνηείηαη αζπλείδεηα. Γηα παξάδεηγκα πνιιέο θνξέο 

αλαγλσξίδνπκε εκπνξηθέο νλνκαζίεο (brands) αθφκα θαη γηα πξντφληα ηα νπνία δελ ηα 

έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ. Απηή ε αθνχζηα απφθηεζε ηεο γλψζεο νλνκάδεηαη 

ζπκπησκαηηθή(incidental learning). Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε κάζεζε 

είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ αληίιεςε, ε γλψζε 

καο γηα ηνλ θφζκν δηαξθψο ηξνπνπνηείηαη θαζψο δερφκαζηε λέα εξεζίζκαηα(Solomon 

et. al., 2002) 

 Η κάζεζε απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο θαηαλάισζεο αλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ ην 

γεγνλφο φηη ε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη κηα ζπκπεξηθνξά κάζεζεο. Η κάζεζε 

κπνξεί λα ζπκβεί ζε θαηάζηαζε πςειήο αλάκεημεο (φηαλ ν θαηαλαισηήο έρεη ιφγν γηα 
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λα κάζεη) ή ζε θαηάζηαζε ρακειήο αλάκεημεο (φηαλ ν θαηαλαισηήο έρεη ρακειά ή 

θαζφινπ θίλεηξα γηα λα κάζεη). Η κάζεζε κπνξεί λα παξνπζηαζηεί σο κηα 

αμηνζεκείσηε ή φρη αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αγνξαζηή εμαηηίαο ησλ ζπλεπεηψλ   

ηεο εκπεηξίαο αγνξάο θαη ε φπνηα ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ 

επαλάιεςεο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο κηαο δξάζεο (Carmen, 2008).      

Η κειέηε θαη ε θαηαλφεζε ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο απηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

marketers είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ε κάζεζε είλαη ζην επίθεληξν πνιιψλ 

απνθάζεσλ αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. 

2.4 Η κλήκε 

Η κλήκε δηαδξακαηίδεη εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε επηινγή ηνπ θαηαλαισηή. 

Λεηηνπξγεί ζπλαξηήζεη ηνπ επηπέδνπ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ηελ ζηηγκή πνπ 

ιακβάλεηαη έλα κήλπκα. Αλ σζηφζν ην κήλπκα ζα απνζεθεπηεί εμαξηάηαη απφ ην πψο 

ε πιεξνθνξία απηή ζα επεμεξγαζηεί (Mutinho, 1987). 

 H κλήκε κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα ζεηξά απφ ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηδηφηεηεο κεηαμχ ηνπο (Bettman, 1979; O'Donnell and Brown, 2011). 

Έλα ηππηθφ κνληέιν πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν απφ δηαθνξεηηθέο κλήκεο, ηελ 

αηζζεηήξηα κλήκε (sensory memory), ηελ βξαρππξφζεζκε (short-term memory) κλήκε 

θαη ηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε (long-term memory)  (Atkinson and Shiffrin, 1968; 

O'Donnell and Brown, 2011). Σε απηά ηα κνληέια νη πιεξνθνξίεο πεξλνχλ απφ ηα 

αηζζεηήξηα φξγαλα ζηελ αηζζεηήξηα κλήκε θαη αλ επεμεξγαζηνχλ νδεγνχληαη ζηελ 

βξαρππξφζεζκε κλήκε. Η βξαρππξφζεζκε κλήκε νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί σο ην θέληξν 

ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο επεμεξγαζίαο (Bettman, 1979; O'Donnell and Brown, 

2011). Πιεξνθνξίεο απφ ηε καθξνπξφζεζκε κλήκε κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ θαη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ βξαρππξφζεζκε κλήκε. 

Τέινο, έλα κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ βξαρππξφζεζκε κλήκε κπνξνχλ λα 

απνζεθεχνληαη ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε γηα κειινληηθή ρξήζε (O'Donnell and 

Brown, 2011).   

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη κε δχν ηξφπνπο, ή απνθηψληαη 

ελεξγά ή παζεηηθά απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη ην άηνκν(Mutinho, 1987).Η 

κλήκε απνηειεί ηε ζπζζψξεπζε εκπεηξηψλ ηεο κάζεζεο (Σηψκθνο, 1994). 
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 Η αηζζεηήξηα κλήκε(sensory memory), πνπ πξναλαθέξακε, επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπκε απφ ηηο αηζζήζεηο. Η κλήκε απηή είλαη θαζαξά 

πξνζσξηλή, δειαδή κπνξεί λα δηαξθέζεη ην κέγηζην νξηζκέλα δεπηεξφιεπηα. Πάξαπηα 

είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη δξαζηηθά ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο. Όηαλ ε πιεξνθνξία 

δηαηεξεζεί ηφηε ζα επεμεξγαζηεί πεξαηηέξσ θαη πεξλάεη ζηε βξαρππξφζεζκε 

κλήκε(Hawkins and Motherbaugh, 2010).  

Η βξαρππξφζεζκε κλήκε(short-term memory) είλαη εθείλν ην ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο 

κλήκεο πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ή ζε ρξήζε γηα ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. Η 

βξαρππξφζεζκε κλήκε απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ε 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο είλαη πεξηνξηζκέλε. Οη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη 

ζπλδπάδνληαο κηθξφηεξα ηκήκαηα ζε κεγαιχηεξα κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πνπ 

νλνκάδεηαη θαηάηκεζε(chunking). H θαηάηκεζε είλαη κία κέζνδνο θσδηθνπνίεζεο 

πιεξνθνξηψλ (Σηψκθνο, 1994). Έλα ηέηνην είδνπο ηκήκα(chunk) κπνξεί λα είλαη νηθείν 

ζηνλ θαηαλαισηή θαη κπνξεί λα ην ρεηξίδεηαη σο κνλάδα. Γηα παξάδεηγκα έλα εκπνξηθφ 

ζήκα κπνξεί λα είλαη έλα ηκήκα(chunk) πνπ ζπλνςίδεη κηα κεγάιε πνζφηεηα 

πιεξνθνξηψλ γη' απηή ηε ζπγθεθξηκέλε κάξθα (Solomon et. al., 2002). Δπηπξφζζεηα, 

έλα ηκήκα(chunk) κπνξεί λα είλαη έλα κεκνλσκέλν πξντφλ ή έλα ζρεηηθφ ζχλνιν 

ζηνηρείσλ. Η δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε κεηαθνξά θαη 

αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ κλήκε (Hawkins and Motherbaugh, 2010). 

Tέινο, ε καθξνπξφζεζκε (long-term memory) κλήκε απνηειεί ην ηκήκα εθείλν ηεο 

ζπλνιηθήο κλήκεο πνπ δηαηίζεηαη γηα κφληκε απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ. Θεσξείηαη 

απεξηφξηζηε θαη κφληκε απνζήθεπζε πιεζψξαο πιεξνθνξηψλ φπσο έλλνηεο, θαλφλεο 

ιήςεο απνθάζεσλ, δηαδηθαζίεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Πηζηεχεηαη φηη είλαη 

νξγαλσκέλε σο έλα δίθηπν απφ θφκβνπο θαη ζπλδέζκνπο κεηαμχ ησλ θφκβσλ νη νπνίνη 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δηάθνξεο έλλνηεο θαη νη ζχλδεζκνη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ελλνηψλ (Bettman, 1979; O'Donnell and Brown, 2011).  

Η πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ σζηφζν πνπ ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζηε 

καθξνπξφζεζκε κλήκε είλαη έλα ηκήκα κφλν ησλ ζπλνιηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο 

νπνίεο βνκβαξδίδεηαη ην άηνκν. Η αιιειεπίδξαζε παιηάο κάζεζεο θαη λέαο είλαη 

δπλαηφλ λα κεηψζεη ηε πηζαλφηεηα αλάθηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Τν 

γεγνλφο φηη μερλάκε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο παξεκβνιήο λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη 
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εκπεηξηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη ηεο αλάθηεζεο 

(Mutinho, 1987).     

Οη marketers σζηφζν αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ζεκαζηνινγηθή κλήκε 

(semantic memory) θαη ηελ επεηζνδηαθή κλήκε (episodic memory). H πξψηε ζρεηίδεηαη 

κε ηε γλψζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δηαθαηέρνπλ ηα άηνκα γηα κία έλλνηα. 

Δπηπξφζζεηα, αληηπξνζσπεχεη ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα έλα αληηθείκελν ή έλα 

γεγνλφο ζηελ απινχζηεξε βαζκίδα. Η δεχηεξε απνηειεί κηα αιιεινπρία γεγνλφησλ ζηε 

νπνία ζπκκεηείρε έλα άηνκν. Οη πξνζσπηθέο αλακλήζεηο ησλ γεγνλφησλ φπσο έλα 

πξψην ξαληεβνχ ή ηειεηή απνθνίηεζεο κπνξεί λα είλαη πνιχ ηζρπξέο. Οη marketers 

ζπρλά πξνζπαζνχλ λα πξνθαιέζνπλ επεηζνδηαθέο αλακλήζεηο γηα λα εκπιέμνπλ ηηο 

κάξθεο κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη κέζσ ησλ επεηζνδίσλ (Hawkins and 

Motherbaugh, 2010).  

2.5 Τα θίλεηξα  

Τα θίλεηξα απνηεινχλ ηελ εζσηεξηθή δχλακε πνπ ελζαξξχλεη ηνλ θαηαλαισηή πξνο 

κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία δξάζεο, κπνξνχλ λα έρνπλ ηφζν έληαζε φζν θαη 

θαηεχζπλζε(Blythe, 2005). Αθφκε πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θίλεηξα νξίδνληαη σο ε 

αθχπληζε ησλ εζσηεξηθψλ επηζπκηψλ, ησλ αλαγθψλ θαη ησλ αλεζπρηψλ πνπ 

ελεξγνπνηνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δεηεκάησλ 

πνπ ζέινπλ λα ηθαλνπνηεζνχλ (Pittman T.S. ,1998a,b ; Kapoor and  Kulshrestha, 2009) 

θαη ε παξαθίλεζε αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία πνπ αηηηνινγεί γηα ην πσο 

ζπκπεξηθέξνληαη ηα άηνκα (Bayton, 1958). Ψζηφζν, απφ ηελ νπηηθή πιεπξά ηεο 

ςπρνινγίαο γηα ηε παξαθίλεζε δηαπηζηψλεηαη φηη απηή πξνθαιείηαη φηαλ ν 

θαηαλαισηήο επηζπκεί λα ηθαλνπνηήζεη κηα αλάγθε. Μφιηο ελεξγνπνηεζεί κηα αλάγθε 

δειαδή κηα θαηάζηαζε έληαζεο πνπ ππάξρεη, νδεγεί ηνλ θαηαλαισηή λα πξνζπαζεί λα 

κεηψζεη ηελ έληαζε ή λα εμαιείςεη ηελ αλάγθε. Η αλάγθε απηή κπνξεί λα είλαη 

ρξεζηηθή (utilitarian), δειαδή κηα επηζπκία γηα λα πεηχρεη θάπνην ιεηηνπξγηθφ-πξαθηηθφ 

φθεινο ή κπνξεί λα είλαη εδνληθή (hedonic), δειαδή κηα βησκαηηθή αλάγθε 

(experiential need) κε ηε ζπκκεηνρή ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ή θαληαζηψζεσλ 

(Solomon et. al., 2002).     

Οη marketers πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ ηα επηζπκεηά νθέιε θαη λα επηηξέπνπλ ζηνλ θαηαλαισηή λα κεηψζεη απηή 

ηελ έληαζε. Μηα αλάγθε κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο, ε ηειηθή 
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επηινγή σζηφζν ηνπ θαηαλαισηή επεξεάδεηαη ηφζν απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ, 

απφ ηηο αμίεο, ηελ θνπιηνχξα θαη ηε ζξεζθεία θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ εζληθφηεηα 

(Solomon et. al.,  2002).  

Οη έξεπλεο ζηα θίλεηξα αλαδεηνχλ ην «γηαηί» πνπ δίλεη αηηηνινγήζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θαηαλαισηή, ελψ ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο πξνβνιήο θαη θάηη πνπ 

νλνκάδεηαη ζπλέληεπμε ζε βάζνο γηα λα αλαπηχμεη απηή ηελ εμήγεζε (Williams,  1957).    

2.6 Οη ζηάζεηο 

Μεηαμχ ησλ άιισλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ε 

ζηάζε είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζπλαξηήζεη ηνπ 

ρξφλνπ. Οη ζηάζεηο είλαη ην απνηέιεζκα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

γλψζεσλ που δημιουργούν τη πξνδηάζεζε γηα απνθαζηζηηθή δξάζε. Απνηεινχλ έλα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Αξθεηνί 

εξεπλεηέο νξίδνπλ ηε ζηάζε σο ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Steluţa Uţă 

and Popescu, 2013). 

Δλψ ζχκθσλα κε ηνλ Allport (1935), ζηάζε είλαη κηα δηαλνεηηθή ή λεπξηθή θαηάζηαζε 

εηνηκφηεηαο, πνπ νξγψλεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ελφο αηφκνπ ζε φια εθείλα ηα 

αληηθείκελα ή ηηο θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο απηφ ζρεηίδεηαη (Fazio, 2007). 

Τξία βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ζηάζεσλ εληνπίδνληαη: ηα πηζηεχσ 

(beliefs/cognitive component) ηνπ θαηαλαισηή γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία, ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία θαη ηέινο ηηο πξνζέζεηο δειαδή 

πφζν πηζαλφ είλαη λα δξάζεη σο απνηέιεζκα ησλ πηζηεχσ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Lake, 2009). 

Οη πξνζδνθίεο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ έλα άηνκν γηα ην ηη πξφθεηηαη λα ζπλαληήζεη  

ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα επηζθεθηεί επεξεάδνπλ ηηο αληηδξάζεηο πνπ αθινπζνχλ. 

Γεληθφηεξα, φηαλ νη πξνζδνθίεο δηαςεπζηνχλ ηφηε ν θαηαλαισηήο ζρεκαηίδεη κηα 

αξλεηηθή εηθφλα. Τν αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ νη πξνζδνθίεο πιεξνχληαη ή φηαλ ε 

πξαγκαηηθφηεηα ηηο ππεξβαίλεη. Οη πξνζδνθίεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε βάζε 

εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξνβάιινλ ή ζε παξφκνην (Bitner, 

1992).        
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Τα ζπλαηζζήκαηα σο ην δεχηεξν απφ ηα ηξία ζηνηρεία ησλ ζηάζεσλ κπνξεί λα 

δηακνξθψλνληαη σο κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε πνπ κπνξεί λα είλαη αφξηζηε. Μηα γεληθή 

αίζζεζε δειαδή ε νπνία δηακνξθψλεηαη ρσξίο γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη πεπνηζήζεηο 

γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία. Γηαθνξεηηθά, κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα πνιιψλ 

αμηνινγήζεσλ ησλ επηδφζεσλ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο γηα θάζε κία απφ ηηο 

ηδηφηεηέο ηνπ. Οη marketers ζήκεξα δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαηαλφεζε απηψλ 

ησλ αηζζεκάησλ θαη φρη κφλν ζηα πηζηεχσ θαη ζηηο γλψζεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

(Hawkins and Motherbaugh, 2010). 

H πξφζεζε νξίδεηαη σο ην απνηέιεζκα ηεο ζηάζεο. Δίλαη ε θαηάζηαζε ηνπ λνπ θαηά ηε 

ζηηγκή πνπ ν θαηαλαισηήο πξαγκαηνπνηεί κηα ελέξγεηα. Οη marketers εξγάδνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ νη ζηάζεηο θαη παξάγνπλ αιιαγέο ζηηο πξνζέζεηο. Η πξφζεζε 

είλαη ζπλήζσο δχν βήκαηα καθξηά απφ ηελ αγνξά. Οπζηαζηηθά πξνθαιεί ηελ 

εηνηκφηεηα γηα λα αληαπνθξηζεί θαη λα αγνξάζεη ή λα κελ αγνξάζεη ην πξντφλ ή ηελ 

ππεξεζία. Η ζπληζηψζα απηή απνηειεί ηελ ηζρπξφηεξε έλδεημε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε 

ζρέζε κε ηα πηζηεχσ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα δηφηη αληηπξνζσπεχεη δξάζε (Lake, 2009).  

Ψζηφζν, νξηζκέλεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη ακθηιεγφκελνο ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν νη πξνζέζεηο θαη νη ζηάζεηο ζπλδένληαη θαη επεξεάδνληαη. Απφ ηελ κηα πιεπξά, 

θάπνηεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζηάζεηο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε πξνζέζεηο γηα λα 

επεξεάζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά﮲ Δλψ άιιεο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη νη ζηάζεηο είλαη 

απφ κφλεο ηνπο ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά. Τν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη 

φηη ν ξφινο ησλ ζρέζεσλ κε ηηο ζηάζεηο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

(Bagozzi and Yi, 1989). 

2.7 Υπφδεηγκα Αγνξαζηηθήο Σπκπεξηθνξάο Καηαλαισηή  

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα παξνπζηάζνπκε ην βαζηθφ ππφδεηγκα αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαηαλαισηή θαη λα αλαιχζνπκε ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ψζηε λα 

θαηαλνήζνπκε ηα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ν θαηαλαισηήο κέρξη λα θαηαιήμεη 

ζηελ ηειηθή ηνπ επηινγή.  

Οη Mehrabian θαη Russell (1974) εμήγεζαλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηφκνπ, ην νπνίν δέρεηαη εξεζίζκαηα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηα επεμεξγάδεηαη 

νδεγείηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Τν κνληέιν απηφ απνηειείηαη απφ ηξείο 
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άμνλεο: α) ηα εξεζίζκαηα(stimuli) β) ηνλ νξγαληζκφ (organism) γ) ηελ αληαπφθξηζε 

(response) (Changa, Eckmanb, and Yanb, 2011) θαη αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο S-O-R. O 

θαηαλαισηήο απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο αληαπνθξηλφκελνο ζε 

δηάθνξα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεη. Τα εξεζίζκαηα απηά ηα επεμεξγάδεηαη ζην κπαιφ 

ηνπ ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο καχξν θνπηί θαη είλαη ην θέληξν ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Τηο δηεξγαζίεο πνπ γίλνληαη κέζα ζ’ απηφ δελ κπνξνχκε λα ηηο νξίζνπκε 

κε απφιπηε αθξίβεηα(Schramm, 1971; Lye, Shao,Rundle-Thiele, and Fausnaugh, 2005). 

Σε θάζε πεξίζηαζε παξαηεξνχκε έλα ζχλνιν απφ γεγνλφηα ηα νπνία απνθαινχκε 

εξεζίζκαηα αιιά θαη έλα ζχλνιν ην νπνίν νλνκάδεηαη αληαπφθξηζε(Williams, 1957).   

Αλαιπηηθφηεξα: 

α) Τα εξεζίζκαηα(stimuli) 

Σην θιαζηθφ κνληέιν S-O-R εξεζίζκαηα νξίδνληαη σο νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηηο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ αηφκνπ θαη κπνξεί λα γίλνπλ αληηιεπηνί σο κηα 

επηξξνή πνπ δηεγείξεη ην άηνκν (Eroglu, Machleit, and Davis 2001). Τν εξέζηζκα 

απνηειεί ην βαζκφ δηέγεξζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ κία αηκφζθαηξα (Porat and 

Tractinsky, 2012). Oη θαηαλαισηέο εθηίζεληαη ζπλερψο ζε εξεζίζκαηα απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη νδεγνχληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ αλαγλψξηζε θάπνησλ 

αλαγθψλ. Η έθζεζε ζην εξέζηζκα απνηειεί κηα επηιεθηηθή δηαδηθαζία. Η ζχλδεζε ηεο 

έθζεζεο κε θάπνην εξέζηζκα θαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο θάπνηαο αλάγθεο, 

γίλεηαη κέζσ κηαο θαηάζηαζεο έληαζεο απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα δηέιζεη ν 

θαηαλαισηήο επηιχνληαο ηε. Η θαηάζηαζε ηεο έληαζεο σζεί ηνλ θαηαλαισηή ζηελ 

αλαδήηεζε θαη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απφθαζεο. Οπζηαζηηθά ηα εξεζίζκαηα είηε εζσηεξηθά, είηε εμσηεξηθά νδεγνχλ ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο θάπνηαο αλάγθεο θαη θαη' επέθηαζε ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο (Σηψκθνο, 1994).  Σηελ παξνχζα κειέηε ηα εξεζίζκαηα 

είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο κπξσδηά, ηα ρξψκαηα, ν εζσηεξηθφο 

ζρεδηαζκφο (Turley and Milliman, 2000).  

β) Ο νξγαληζκφο(organism) 

Αλαθέξεηαη ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη δνκέο πνπ παξεκβαίλνπλ κεηαμχ ησλ 

εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ, ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ ηειηθψλ δξάζεσλ, αληηδξάζεσλ ή 

αληαπνθξίζεσλ πνπ εθπέκπνληαη. Οη δηαδηθαζίεο θαη δνκέο απνηεινχληαη απφ 
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αληηιεπηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο 

(Bagozzi 1986; Changa et al., 2011). Ο θαηαλαισηήο ινηπφλ πξνθαιείηαη λα ηα 

αμηνινγήζεη ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα βξεζεί γεγνλφο πνπ νδεγεί 

ζε θάπνηα ζπκπεξηθνξά  (Turley and Milliman, 2000).        

γ) Η αληαπφθξηζε(response)  

Η αληαπφθξηζε αληηπξνζσπεχεη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ νη νπνίεο 

κπνξεί λα είλαη ζπκπεξηθνξέο πξνζέθιπζεο ή απνθπγήο (Donovan and Rossiter, 1982; 

Sherman, Mathur and Smith, 1997; Changa et. al., 2011). Τν κνληέιν S-O-R 

επηθεληξψλεηαη ζηελ επραξίζηεζε (pleasure), ηελ δηέγεξζε (arousal) θαη ζηελ 

επηθξάηεζε(dominance) ηεο θαη αλαθέξνληαη φια καδί σο PAD, ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή θαηάζηαζε θαη δηαδηθαζία πνπ 

κεζνιαβεί ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εξεζίζκαηνο θαη ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ αηφκνπ 

(Mehrabian and Russell,1974; Changa et. al., 2011) θαη πνπ αθνξά, νπζηαζηηθά, ηελ 

ζπκπεξηθνξά πξνζέιθπζεο. Σηελ κειέηε απηή ε ζεηηθή αληαπφθξηζε αλαθέξεηαη ζηα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ νξγαληζκφ (Bagozzi 1986; Changa et. al., 

2011).   

To κνληέιν S-O-R, κέζσ ησλ ελλνηψλ PAD, ζρεηίδεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβιεηέο 

αληαπφθξηζεο κε έλα πιήζνο ζπκπεξηθνξψλ φπσο είλαη ε θπζηθή πξνζέγγηζε, νη 

δεζκνί θαη ε εθαξκνγή. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο είλαη δπλαηφλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ 

έλλνηα ηεο πξνζέγγηζεο-απνθπγήο. Έηζη ηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα (φπσο γηα 

παξάδεηγκα έλα ηνπίν, ε αηκφζθαηξα ελφο θαηαζηήκαηνο) επεξεάδνπλ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ελφο αηφκνπ γεγνλφο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα 

επεξεάζεη θαη ηελ αληαπφθξηζε πξνζέιθπζεο ή απνθπγήο απφ ην πεξηβάιινλ (Porat 

and Tractinsky, 2012). Δπνκέλσο, ε πξνζέιθπζε ζεκαίλεη φηη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

επραξίζηεζε (pleasure) θαη ηελ επηζπκία γηα παξάηαζε παξακνλήο ζην θαηάζηεκα, 

εμεξεχλεζε θαη ζπλαλαζηξνθή κε ην πξνζσπηθφ ελψ ε απνθπγή ζπλδέεηαη κε ηελ 

επηζπκία λα εγθαηαιείςεη ην θαηάζηεκα θαη λα απνθεπρζεί ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

πσιεηέο (Bitner, 1992).  

Σε κειέηε ησλ Mehrabian, Wihardja θαη Lingren (1997) δηαπηζηψζεθε φηη νη άλζξσπνη 

ζηελ πιεηνςεθία πξνηηκνχλ θαηαζηάζεηο πνπ απέζπαζαλ επραξίζηεζε θαη πνπ 
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θπξηάξρεζαλ ζεηηθά. Ταπηφρξνλα, θαηέιεμαλ φηη πξνηηκψληαη ιηγφηεξν νη θαηαζηάζεηο 

πνπ δελ πξνθάιεζαλ επραξίζηεζε θαη θαηαζηάζεηο πνπ θπξηάξρεζαλ αξλεηηθά ζε 

ζπλδπαζκφ κε έληνλα εξεζίζκαηα. 

Σην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη θαηεγνξηνπνηεκέλα ηα εξεζίζκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ ζα βξεζνχλ κέζα ζε απηφ θαη πνηεο είλαη νη πηζαλέο ηνπο αληηδξάζεηο φπσο 

θαηαγξάθεθαλ απφ ηνπο Turley and Milliman (2000). 
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Διάγπαμμα 1. Το μονηέλο S-O-R ζε ζσέζη με ηην αημόζθαιπα ηων καηαζηημάηων (Turley and Milliman, 2000) .  

 



22 
 
 

 

2.8 H Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ  

Οη θαηαλαισηέο φηαλ αγνξάδνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζπκκεηέρνπλ ζε κία δηαδνρηθή 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αμηνινγεί κεξηθά απφ ηα ππνςήθηα πξντφληα πνπ 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξντφληνο πνπ ηαηξηάδεη ζηε 

πξνηίκεζε ηνπ. Όηαλ ε έξεπλα ηεξκαηηζηεί ν θαηαλαισηήο ζα απνθαζίζεη γηα ηελ 

ρξεζηκφηεηα ηνπ πην ειθπζηηθνχ πξντφληνο πνπ ζπλάληεζε (Dellaert and Häubl, G 

2012). Απφ ηελ ζθνπηά ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

αγνξάο ζεσξείηαη σο ε δξαζηεξηφηεηα ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο ζην φπνην νη 

θαηαλαισηέο πεξλνχλ απφ κηα ζεηξά ζηαδίσλ έσο φηνπ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα (John 

C. Mowen, 1988). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε δηαδηθαζία απηή απνηειείηαη απφ πέληε 

ζηάδηα γηα νπνηαδήπνηε αγνξά. Τα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηα εμήο:  

1. Αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζε: ζε απηή ηε θάζε ν 

θαηαλαισηήο αλαγλσξίδεη θαη αληηιακβάλεηαη φηη έρεη κηα αλάγθε (Lake, 2009). 

2. Σπιινγή πιεξνθνξηψλ: ζην ζηάδην απηφ ν θαηαλαισηήο μεθηλά ηελ αλαδήηεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ αλαγθψλ πνπ ζπλεηδεηνπνίεζε 

λσξίηεξα. Η έληαζε ηεο αλαδήηεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ζεκαζία ηεο, δειαδή αλ 

είλαη γηα ηνλ θαηαλαισηή έλα κεγάιν δήηεκα ή φρη. H αλαδήηεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο απφ ηε 

παξαθνινχζεζε δηαθεκίζεσλ έσο θαη ηηο ζπδεηήζεηο κε άηνκα ζπγγεληθά ή 

θηιηθά (Pellémans, 1971). Η αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζα ζπλερηζηεί  απφ 

ηνλ θαηαλαισηή  έσο φηνπ είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί κηα απφθαζε. Θα 

ζηακαηήζεη σζηφζν κφιηο έρεη αμηνινγήζεη ηελ ρξεζηηθή αμία φισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ επηινγψλ (Dellaert and Häubl, 2012).  

3. Αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ: ζην ζηάδην απηφ ν θαηαλαισηήο αμηνινγεί ηηο 

δηαζέζηκεο επηινγέο. Τν ζηάδην απηφ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έθηαθηεο ή 

θαζεκεξηλέο απνθάζεηο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηηο ζπλζήθεο απηέο ν 

ρξφλνο θαη ε ελέξγεηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε μεπεξλνχλ ζε 

ζεκαληηθφηεηα ηα αλακελφκελα θέξδε (Pellémans, 1971).  

4. Δπηινγή: ζην ζηάδην απηφ ν θαηαλαισηήο αμηνινγεί πνπ θαη πνηέ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αγνξά. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάγθε ζεσξεζεί φηη δελ 

είλαη ηφζν ζεκαληηθή θαη δελ ηθαλνπνηεζεί απφ ηελ αλαδήηεζε ησλ 
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πιεξνθνξηψλ ηφηε ν θαηαλαισηήο δελ παξαθηλείηαη γηα αγνξά θαη ηελ αλαβάιεη 

κέρξη λα βξεζεί κηα πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθή ιχζε (Pellémans, 1971). 

5. Αμηνιφγεζε ηεο κάξθαο κεηά ηελ αγνξά: ζην ηειεπηαίν απηφ ζηάδην ν 

θαηαλαισηήο αμηνινγεί ηελ αγνξά θαη θξίλεη θαηά πφζν ηειηθά ππήξμε 

ηθαλνπνηεκέλνο (Pellémans, 1971). 

Η γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ βνεζάεη ηνπο marketers λα 

αληηιακβάλνληαη νξζφηεξα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή, δειαδή ηη ηνπο 

επεξεάδεη θαη ηη φρη, λα πξνρσξνχλ ζε βειηηψζεηο ηεο εκπεηξίαο θαηαλάισζεο αιιά θαη 

ζηα ίδηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο (Lake, 2009). 

Πίνακαρ 1.Εννοιερ καηαναλωηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 

Έννοια Οπιζμόρ  Σςγγπαθέαρ 

Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά Έηζη ινηπφλ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ αλαθέξεηαη ζηε 

δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ 

νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε  κηαο απφθαζεο αγνξάο 

αιιά θαη απφ ηε ρξήζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ. 

Mutinho (1987)  

Αληίιεςε Η αληίιεςε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηε 

νπνία απηά ηα εξεζίζκαηα επηιέγνληαη 

νξγαλψλνληαη θαη εξκελεχνληαη. 

Solomon et. al.(2002) 

Μάζεζε  Η κάζεζε είλαη νπνηαδήπνηε αιιαγή 

ζην πεξηερφκελν ή ζηελ νξγάλσζε ηεο 

καθξνπξφζεζκεο κλήκεο ή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη απνηειεί ην 

απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ. 

Hawkins and Motherbaugh 

(2010) 

Μλήκε  H κλήκε απνηειεί ηε ζπζζψξεπζε 

εκπεηξηψλ ηεο κάζεζεο. 
Σηψκθνο (1994) 

Κίλεηξα  Τα θίλεηξα απνηεινχλ ηελ εζσηεξηθή 

δχλακε πνπ ελζαξξχλεη ηνλ θαηαλαισηή 

πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία δξάζεο, 

κπνξνχλ λα έρνπλ ηφζν έληαζε φζν θαη 

θαηεχζπλζε. 

Blythe (2005) 

 

Έρεη αλαγλσξηζηεί ζηνλ θφζκν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ απφ ρξφληα ηψξα ε ζεκαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αγνξέο φπσο θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ πξντφλησλ 

φηη επηδξνχλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ (Donovan, Rossiter 
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and Nesdale, 1994)˙ δηφηη σο απφξξνηα  επεξεάδεηαη ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

(Isen, 2001).  

 

 Tα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε 

θαη ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη επνκέλσο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα 

ζπζρεηηζηνχλ ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα 

πξνθαιέζεη θαη επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο. Σηελ πξάμε, νη επηρεηξήζεηο επελδχνπλ 

ζεκαληηθνχο πφξνπο ζε ζρεδηαζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηνπο (Porat and Tractinsky, 2012) πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπο επηζπκεηνχο απηνχο 

ζηφρνπο ηνπο.   

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ελφο θαηαζηήκαηνο είλαη ε ππνθεηκεληθφηεηα. Η 

πξνζπάζεηα κεγηζηνπνίεζεο ησλ πηζαλνηήησλ πξνζέιθπζεο ησλ θαηαλαισηψλ 

θαζίζηαηαη δχζθνιε δηφηη δηαθνξεηηθά άηνκα θαη δηαθνξεηηθέο νκάδεο αηφκσλ έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηνλ βέιηηζην ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο (Bitner, 

1992) θαη επνκέλσο θαηαιήγνπλ θαη ζε δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο. 

 

ΤΝΟΧΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ 
 

Σπλνςίδνληαο ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζην παξαπάλσ θεθάιαην ζπκπεξαίλνπκε φηη ε 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά πεξηιακβάλεη κηα πιεζψξα ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ.  

Πεξηιακβάλεη δειαδή ηελ αληίιεςε, ηεο κάζεζε, ηεο κλήκε θαη ηεο δηαδηθαζία ιήςε 

απφθαζεο δειαδή έλλνηεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζπκβάινπλ ζε γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη πνπ ηαπηφρξνλα ζπλδένληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα.  

Ο θαηαλαισηήο σο νξγαληζκφο πνπ ζα βξεζεί εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο ελφο 

θαηαζηήκαηνο  ζα δερηεί ηα εξεζίζκαηα κέζσ ησλ αηζζήζεσλ ηνπ θαη ζα αμηνπνηήζεη 

ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ είηε ζπλεηδεηά είηε αζπλείδεηα. Τν απνηέιεζκα ζα 

είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα ζπκπεξηθνξά πξνζέιθπζεο ή απνθπγήο θαη λα θαηαιήμεη ζε 

κηα απφθαζε αγνξάο ή φρη βάζεη απηψλ.    
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ  3: SENSORY MARKETING  

Δθφζνλ ινηπφλ, θαηαιήμακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην φηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη 

δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο  αιιά θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, ζην 

θεθάιαην απηφ ζα εμεηάζνπκε πσο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα 

κέζσ ησλ αηζζήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ φηαλ νη θαηαλαισηέο βξεζνχλ 

εληφο ζε ελφο θαηαζηήκαηνο. Γηα λα γίλεη απηφ θαηαλνεηφ αλαθέξνληαη παξαθάησ νη  

έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ην sensory marketing.     

3.1 Τν sensory marketing  θαη ν ξφινο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ αηκφζθαηξα ησλ 

θαηαζηεκάησλ  

H Aradhna Krishna (2012) φξηζε σο sensory marketing ηελ θαηεγνξία ηνπ marketing 

πνπ δεζκεχεη ηηο αηζζήζεηο θαη επεξεάδεη ηε αληίιεςε, ηελ θξίζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θαηαλαισηή.  

Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν επηθεληξψλνληαη ζηηο 

εκπεηξίεο θαη ζηηο αηζζήζεηο φηαλ δηακνξθψλνπλ ζηξαηεγηθέο marketing (Wyrley-

Bitch, 2013; Biswas, Labrecque, Lehmann and Markos, 2014). Οη marketers επίζεο ζε 

θάπνηνπο ηχπνπο πξντφλησλ (φπσο ηξφθηκα) ζπλήζσο θαηεπζχλνπλ ηηο αηζζεηήξηεο 

εηζξνέο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ πξντφληνο (Biswas, et. 

al., 2014). 

Σηνλ θφζκν ινηπφλ, ησλ επηρεηξήζεσλ νη αηζζήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ππνζπλείδεηεο σζήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε αθεξεκέλεο έλλνηεο ηνπ πξντφληνο. (πρ ηελ εθιέπηπλζε 

ηνπ ή ηελ πνηφηεηά ηνπ). Δθηφο απφ ηα μεθάζαξα εξεζίζκαηα πνπ κπνξεί λα δέρνληαη νη 

θαηαλαισηέο, ηα ππνζπλείδεηα εξεζίζκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζηηο βαζηθέο αηζζήζεηο 

κπνξνχλ λα είλαη έλαο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο νπνίνο λα πξνθαιέζεη πςειφηεξε 

αλάκεημε. Τα εξεζίζκαηα απηά είλαη δπλαηφλ λα δηακνξθψζνπλ δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο 

ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ κάξθα απφ εθείλεο ησλ δηαθεκίζεσλ θαη επίζεο είλαη ζε 

ζέζε λα επεξεάζνπλ ηελ αληίιεςε ζε ζρέζε κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο φπσο ην ρξψκα, ηελ γεχζε, ηελ κπξσδηά θαη ην ζρήκα (Krishna, 2012).  

 Έλα πιήζνο απφ αληηθεηκεληθνχο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο γίλνληαη αληηιεπηνί 

ηφζν απφ ηνπο θαηαλαισηέο φζν θαη απφ ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηελ επηρείξεζε 

θαη αληαπνθξίλνληαη ακθφηεξνη γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. Απηέο νη αληηδξάζεηο  
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γηα ην πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ κεκνλσκέλα ηα άηνκα ησλ δχν απηψλ νκάδσλ ηα νπνία 

ζηε ζπλέρεηα αιιειεπηδξνχλ θνηλσληθά κεηαμχ ηνπο (Bitner, 1992).     

To 2008 κηα νκάδα εξεπλεηψλ πνπ κειέηεζαλ κεκνλσκέλα ηηο αηζζήζεηο 

δεκηνχξγεζαλ ηελ νκπξέια ηνπ sensory marketing, ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη κηα 

εθαξκνγή ηεο θαηαλφεζεο ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο αληίιεςεο ζην ηνκέα ηνπ marketing 

γηα ηελ αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή, ηελ γλψζε, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηε κάζεζε, ηηο 

πξνηηκήζεηο, ηηο επηινγέο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηα νπνία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά κε 

ην παξαθάησ ζρήκα ζην δηάγξακκα 2 (Krishna, 2012).       

 

 

Διάγπαμμα 2. Εννοιολογικό μονηέλο Sensory Marketing. (Krishna, 2012).  

 

 

 
Τα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ αληηιεπηά κέζσ πνιιψλ θαλαιηψλ. 

Μπνξνχκε λα δνχκε δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, λα αθνχζνπκε έλα θνπδνχληζκα, λα 

ληψζνπκε ηελ απαιφηεηα ελφο πθάζκαηνο, λα δνθηκάζνπκε έλα παγσηφ ή λα κπξίζνπκε 

έλα δεξκάηηλν κπνπθάλ ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά κέζσ ησλ αηζζεηήξησλ 

ππνδνρέσλ. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ 

γίλνληαη αληηιεπηά κέζσ ησλ αηζζεηήξησλ ππνδνρέσλ φπσο θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ 

Hultén (Hultén 2009; Hultén, 2011). 
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Πίνακαρ 2. Αιζθηηήπιοι ςποδοσείρ, αιζθήζειρ και αιζθηηήπιερ εκθπάζειρ(Hultén et al .,2009; Bertil Hultén, 

2011). 

 

 

 

Οη αηζζεηήξηεο εηζξνέο πξνθαινχλ έλα ηζηνξηθφ ζηελ θαληαζία ζην νπνίν ηα γεγνλφηα 

πνπ ζπλέβεζαλ πξαγκαηηθά κπνξνχλ λα αλαθαινχληαη. Τα ζηνηρεία απηά θαη νη εηθφλεο 

θαηαγξάθνληαη φηαλ είλαη εληειψο θαηλνχξηα θαη ε λέα απηή εκπεηξία απνηειεί ηελ 

αληαπφθξηζε ζηηο αηζζεηήξηεο εηζξνέο (Hultén, 2011).  

Χπρνιφγνη πνπ αζρνινχληαη κε ηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ηζρπξίδνληαη φηη νη 

άλζξσπνη αληαπνθξίλνληαη ζην πεξηβάιινλ νιηζηηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη μερσξηζηά θάζε έλα εξέζηζκα σζηφζν είλαη ζπλνιηθή ε δηακφξθσζε 

ησλ εξεζηζκάησλ πνπ θαζνξίδεη ηηο αληηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ (Bitner, 1992).     

Οη αληηδξάζεηο απηέο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εδνληθήο θαηαλάισζεο 

(hedonic consumption) κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, ηεο θαληαζίαο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ θαηαλαισηψλ ζε αιιειεπίδξαζε κε ηα πξντφληα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αηζζήζεσλ θαζνξίδνπλ ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληαπνθξηλφκαζηε ζηα πξντφληα (Solomon et. al., 2002). 

Έλαο άιινο νξηζκφο ηνπ sensory marketing ππνζηεξίδεη φηη απηφ κπνξεί λα νξηζηεί σο 

κηα νκάδα βαζηθψλ κνριψλ νη νπνίνη ειέγρνληαη απφ έλαλ παξαγσγφ ή έλα δηαλνκέα 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πνιχ-αηζζεηεξηαθή αηκφζθαηξα γχξσ απφ ην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία είηε εζηηάδνληαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζεκείνπ πψιεζεο θαζψο 

θαη ζηελ επηθνηλσλία ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο (Filser, 2003; Raz, Piper,  

Haller, Nicod, Dusart and Giboreau, A, 2008).  
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Οη ζηξαηεγηθέο sensory marketing εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθά αλά ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία πξντφληνο φπσο: θνηλά/ζπλεζηζκέλα, πνιχπινθα/ηερλνινγηθά, εδνληθά φπνπ 

κηα ζεηξά απφ αληίζηνηρεο κεζνδνινγίεο είλαη δηαζέζηκεο (Giboreau and Body, 2007; 

Raz et. al., 2008). Οη εηδηθνί ηνπ sensory marketing είλαη ρξήζηκνη ζην λα εθηηκνχλ ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηε θάζε θαηεγνξία πξντφληνο θαη λα δηεμάγνπλ έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηo ηη 

πξνζθέξεηαη ζηελ αγνξά ψζηε λα δηακνξθψλνπλ αλάινγεο θαηαλαισηηθέο εκπεηξίεο.   

O Lindström (2005) ππνζηήξημε φηη θχξηνο άμνλαο ηνπ sensory marketing είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο κάξθαο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπηλσλ αηζζήζεσλ, ηεο φξαζεο, ηεο αθνήο, 

ηεο γεχζεο, ηεο φζθξεζεο, ηεο αθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαλαισηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Όηαλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ππεξεζίαο ή ελφο πξντφληνο δελ είλαη αξθεηά γηα 

ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο κάξθαο ηφηε άπια ζηνηρεία φπσο νη εκπεηξίεο ηνπ θαηαλαισηή 

ζα απνηειέζνπλ βαζηθφ παξάγνληα γηα ηε ιήςε ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο (Schmitt 

and Simonson,1997). Γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα εκπεηξία γχξσ απφ ηελ αγνξά ηνπ 

πξντφληνο ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ ζπλαηζζεκαηηθά νη θαηαλαισηέο κε ηε κάξθα κέζσ 

ησλ αηζζήζεσλ ηνπο.  

 

Μηα πνιχ-αηζζεηήξηα εκπεηξία (multi-sensory brand experience) κηαο κάξθαο ιακβάλεη 

ρψξα φηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο πνπ ζπκβάινπλ 

ζηελ αληίιεςε ησλ αηζζεηήξησλ βησκάησλ (Hultén et al., 2009; Hultén, 2011). 

Σηελ κειέηε ηνπ Hultén (2011) γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ε αμία κηαο ππεξεζίαο σο εηθφλα 

ηεο κάξθαο πξνθχπηεη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη αιιειεπηδξάζεηο κέζα απφ ηηο 

αηζζεηήξηεο εκπεηξίεο (sensory experiences) ηνπ πειάηε ζηελ δηαδηθαζία πνπ πξνζζέηεη 

αμία. Η εηθφλα απηή είλαη βαζηζκέλε ζην πσο αληηιακβάλνληαη νη πειάηεο θαη βηψλνπλ 

ηελ παξερφκελε ππεξεζία θαη ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Τα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πειάηε θαη νη ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα 

θαη ηηο ππεξεζίεο ζπκβάινπλ ζε κηα εηθφλα ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή πνπ είλαη 

ζπλψλπκε κε ηε αληίζηνηρε κάξθα (Gröroos, 2008). 

Τν πεξηβαιινληηθφ πιαίζην ζην νπνίν ην πξντφλ ή ππεξεζία θαηαλαιψλεηαη είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπλδέζεσλ. Τν πεξηβάιινλ απηφ ζην 

νπνίν θαηαλαιψλεηαη ε ππεξεζία πεξηιακβάλεη ηφζν θπζηθά φζν θαη ζρεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαζψο επίζεο θαη ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηα νπνία ν πειάηεο 
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αιιειεπηδξά (Gupta and Vajic, 1999; Nasermoadeli, Kewk and Frashad, 2013). Σην 

θπζηθφ απηφ πιαίζην ηα εξεζίζκαηα θαίλνληαη λα δεκηνπξγνχληαη κέζσ ησλ νπηηθψλ 

εξεζηζκάησλ, ησλ ήρσλ, ηηο πθέο θαη ηηο κπξσδηέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη 

εξεζίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο (Carbone 

and Haeckel, 1994). 

Αλακέλνπκε φηη νη θαηαλαισηέο πνπ είλαη επραξηζηεκέλνη θαη νη νπνίνη αηζζάλνληαη 

πεξηζζφηεξν ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν βξίζθνληαη ζα παξνπζηάζνπλ 

ηάζεηο πξνζέιθπζεο παξά απνθπγήο απφ ην θαηάζηεκα. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα 

παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ ιηαληθήο ε επραξίζηεζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο 

επηπιένλ ρξφλνπ αιιά θαη πνζνχ δαπαλήζεθε ζε απηφ (Donovan et. al., 1994).  

Η επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν θαηαλαιψλεηαη ην πξντφλ θαη ε ππεξεζία 

είλαη θαη ην ζέκα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε ζηελ ζπλέρεηα ηεο κειέηεο. Οπζηαζηηθά 

ζα παξαζέζνπκε ην πσο ηα εξεζίζκαηα, πνπ γίλνληαη αληηιεπηά κέζσ ησλ αηζζήζεσλ 

θαη πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πεξηβάιινλ θαηαλάισζεο, είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Πίνακαρ 3. Έννοιερ Sensory Marketing   

Έννοια Οπιζμόρ  Σςγγπαθέαρ 

Sensory Marketing   H θαηεγνξία ηνπ marketing πνπ 

δεζκεχεη ηηο αηζζήζεηο θαη επεξεάδεη ηε 

αληίιεςε, ηελ θξίζε θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή 

Krishna (2012) 

Sensory Marketing  θχξηνο άμνλαο ηνπ  sensory marketing 

είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο κεηαμχ 

ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο κάξθαο ζε 

ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπηλσλ 

αηζζήζεσλ, ηεο φξαζεο ,ηεο αθνήο, ηεο 

γεχζεο, ηεο φζθξεζεο, ηεο αθήο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θαηαλαισηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

Lindström(2005) 

Multi-Sensory Marketing  Μηα πνιχ-αηζζεηήξηα εκπεηξία(multi-

sensory brand experience) κηαο κάξθαο 

ιακβάλεη ρψξα φηαλ ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία απφ ηηο πέληε 

αηζζήζεηο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 

αληίιεςε ησλ αηζζεηήξησλ βησκάησλ 

Hultén et al .(2009); Hultén  

(2011) 
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Μειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζηηγκήο δείρλνπλ φηη πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο 

αηκφζθαηξαο ησλ θαηαζηεκάησλ δειαδή ην εμσηεξηθφ ην εζσηεξηθφ, ε δηάηαμε, ην 

ζεκείν ηεο αγνξάο θαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο (πξνζσπηθφ), πξνεηνηκάδνπλ ην 

έδαθνο γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ εηθφλα (image) 

πνπ πξνζθέξνπλ ηα θαηαζηήκαηα (Turley and Milliman, 2000). 

Πίνακαρ 4. Καηηγοπιοποίηζη μεηαβληηών αημόζθαιπαρ καηαζηημάηων(Turley and Milliman, 2000).   

Καηηγοπία μεηαβληηών  Μεηαβληηέρ 

External variables Exterior signs, Entrances, Exterior display windows, 

Height of building, Size of building, Color of building, 

Surrounding stores, Lawns and gardens, Address and 

location, Architectural style, Surrounding area, Parking 

availability, Congestion and traffic, Exterior walls 

General interior variables Flooring and carpeting, Color schemes, Lighting, Music, 

P.A. usage, Scents, Tobacco smoke, Width of aisles, 

Wall composition, Paint and wall paper, Ceiling 

composition, Merchandise, Temperature, Cleanliness 

Layout and design variables Space design and allocation, Placement of merchandise, 

Grouping of merchandise, Work station placement, 

Placement of equipment, Placement of cash registers, 

Waiting areas, Waiting rooms, Department locations, 

Traffic flow, Racks and cases, Waiting ques, Furniture, 

Dead areas 

Point-of-purchase and decoration variables Point-of-purchase displays, Signs and cards, Wall 

decorations, Degrees and certificates, Pictures, Artwork, 

Product displays, Usage instructions, Price displays, 

Teletext 

Human variables Employee Customer characteristics, Employee uniforms, 

Crowding, Privacy 

 

Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4 έγηλε κε ζθνπφ 

ηελ νξγάλσζε-ζπγθέληξσζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ εξεζηζκάησλ. Απηή ε 

θαηεγνξηνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζρεδηάζνπλ, λα 

εληνπίζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηα θαηάιιεια αηκνζθαηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κε 

ζηφρν λα κεηαδψζνπλ ζηνλ θαηαλαισηή ηε επηζπκεηή εηθφλα (image) ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο θαη λα επηηχρνπλ λα απνζπάζνπλ ηελ επηζπκεηή 

ζπκπεξηθνξά ζηνπο θαηαλαισηέο (Turley and Milliman, 2000). 
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Σην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη έλα επράξηζην πεξηβάιινλ είλαη 

δπλαηφλ λα  δεκηνπξγεί κηα ζεηηθή επίδξαζε ηφζν ζε απινχο θαηαλαισηέο (Β2C)  φζν 

θαη ζε επηρεηξήζεηο-πειάηεο (Β2Β) ζχκθσλα κε ηελ εξεπλά ησλ Jeremy Noad θαη Beth 

Rogers (2008). Ψζηφζν ζηελ παξνχζα κειέηε ζα αζρνιεζνχκε κφλν κε απινχο 

θαηαλαισηέο-πειάηεο θαη φρη κε ηηο επηρεηξήζεηο-πειάηεο.   

 

Τα αηζζεηήξηα εξεζίζκαηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην πεξηβάιινλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

εκπεηξία ηεο αγνξάο θαη λα αιιάμνπλ ηε θχζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ηξφπν πέξα απφ 

ηελ ζπλείδεζε καο. Όζν πεξηζζφηεξν αμηνπνηεί ηηο αηζζήζεηο κηα εκπεηξία ηφζν 

ειθπζηηθή ζα είλαη. Τν ζσζηφ εξέζηζκα αλ εθαξκνζηεί θαηάιιεια είλαη δπλαηφλ λα 

εξεκήζεη, λα ελεξγνπνηήζεη, λα βειηηψζεη ηε δηάζεζε, λα επεξεάζεη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ (Soars, 2009).  

 

Κάζε πεξηβάιινλ δηαζέηεη ήρνπο, ζέακα, κπξσδηέο θαη πθέο. Η ηξνπνπνίεζή ηνπ ψζηε 

λα ζπλάδεη κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ ην πεξηβάιινλ απαηηεί κεγάια θεθάιαηα. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη θαηαλαισηέο είλαη πηζαλφ λα μνδέςνπλ πεξηζζφηεξν εάλ αηζζάλνληαη 

νηθεία θαη αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθνληαη, ελψ γελληέηαη θαη ε 

επηζπκία λα ην επηζθεθηνχλ μαλά (Soars, 2009).       

 Οη εκπεηξίεο θαζίζηαληαη φιν θαη πην ζεκαληηθέο ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα θαηαζηήκαηα ρψξνη κε 

δπλαηφηεηεο δηαδξαζηηθέο, θνηλσληθνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή δίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε πξνζνρή ζηελ ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ κέζσ ησλ 

δηαθφξσλ ζηνηρείσλ φπσο ε κνπζηθή, ηα πξνζεθηηθά επηιεγκέλα αξψκαηα, νη πθέο  θαη  

νη επηθάλεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ φπσο επίζεο θαη ν θσηηζκφο ηα νπνία δεκηνπξγνχλ 

κνλαδηθά «κίθξν-πεξηβάιινληα» εληφο ελφο ζπλεζηζκέλνπ θαη ηππηθνχ θαηαζηήκαηνο 

ιηαληθήο (Kent, 2007). Οη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ θαη εθείλνη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

εμαηνκηθεπκέλεο εκπεηξίεο θαη επνκέλσο ε πξννπηηθή πξνζέιθπζεο ηνπο κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ αηζζήζεσλ δηεπξχλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν (Schmitt and Simonsen, 1997; 

Kelly, 2002; Kent, 2007) .   

Δίλαη αμηνζεκείσην λα αλαθέξνπκε φηη έλα απνηειεζκαηηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα 

απμήζεη ηελ αμία ηεο αγνξάο θαη λα πξνθαιέζεη ηνπο θαηαλαισηέο λα εκθαλίζνπλ 

απμεκέλε ζπκπεξηθνξά πξνζέιθπζεο θαη δηάξθεηαο παξακνλήο ζην θαηάζηεκα (Stoel, 

Wickliffe and Lee, 2004).  
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Σηελ έξεπλα ηνπο νη Daniel Wade Clarke et. al. (2012)  αλαθέξνπλ φηη ηα θαηαζηήκαηα 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπλαηζζεκάησλ θαη λα δηεγείξνπλ ηελ 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαηάιιεινπ αηζζεηήξηνπ 

εξεζίζκαηνο, ην νπνίν φπσο ππνζηεξίδεηαη, είλαη δπλαηφλ λα θαζεζπράζεη θαη λα 

βειηηψζεη ηελ δηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή.  

Παξφιν πνπ ηα εξεζίζκαηα ζε πνιιέο έξεπλεο πξνζπαζνχλ νη εξεπλεηέο λα ηα 

δηαρσξίζνπλ ψζηε λα εμεηαζηνχλ κεκνλσκέλα  άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη ε αηκφζθαηξα 

ησλ θαηαζηεκάησλ θαη νη επηπηψζεηο ησλ εξεζηζκάησλ κέζα ζε απηφ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε κηα νιηζηηθή πξννπηηθή. Γειαδή, φηαλ θάπνηνο πειάηεο 

εηζέξρεηαη ζην θαηάζηεκα δελ βηψλεη ηελ εκπεηξία ηεο κνπζηθήο μερσξηζηά, δελ κπξίδεη 

κφλν ηα αξψκαηα ζην ρψξν ρσξίο λα παξαηεξεί ηα ρξψκαηα ηνπ, νχηε θαη πεξηεγείηαη 

ηαπηφρξνλα ρσξίο λα αηζζάλεηαη ηελ ζεξκνθξαζία. Η ηππηθή  εκπεηξία ηεο αγνξάο 

πεξηιακβάλεη ηα εξεζίζκαηα ζπλερφκελα θαη σο ζχλνιν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη 

δχζθνιν λα κεηξεζεί μεθάζαξα κηα πνιχ-αηζζεηήξηα εκπεηξία ρξεζηκνπνηψληαο ην 

θιαζηθφ κνληέιν ησλ Donovan Rossiter (S-O-R) εμ’ αηηίαο ηνπ εθηεηακέλνπ ζπλφινπ 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ (Ballantine, Jack and Parsons, 2010).   

 Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αλαιχνπλ ηηο αηζζήζεηο θαη ην πψο επεξεάδνληαη απφ ηα 

εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο μερσξηζηά πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα θαη πην αμηφινγα ζπκπεξάζκαηα. Ψο εθ ηνχηνπ ζηελ παξνχζα κειέηε 

παξνπζηάδνληαη  κε ηνλ ίδην ηξφπν παξαθάησ ηα εξεζίζκαηα θαη νη επηδξάζεηο πνπ 

πξνθαινχλ ζηηο αηζζήζεηο δειαδή θάζε κηα μερσξηζηά.  

3.2 Οη αηζζήζεηο θαη ηα εξεζίζκαηα. 

3.2.1 Η αυή  

Η αίζζεζε ηεο αθήο είλαη ην πξψην αηζζεηήξην φξγαλν πνπ αλαπηχζζεηαη θαη ην 

κεγαιχηεξν αηζζεηήξην φξγαλν ζηνλ άλζξσπν. Σπλήζσο κέζσ ηεο αθήο κνηξαδφκαζηε 

ζπλαηζζήκαηα κε άιινπο θαη βειηηψλεηαη ν ιεθηηθφο θαη κε ιεθηηθφο ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο καο (Gallace and Spence, 2010). 

Ο Siemon Scamell-Katz ηδξπηήο ηνπ TNS Magasin, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηεο 

Brenda Soars (2009) ππνζηεξίδεη φηη νη θαηαλαισηέο πξνζπαζνχλ κέζσ ηεο αθήο ησλ 

ξνχρσλ  λα αηζζαλζνχλ πσο ζα ήηαλ θνξεκέλα θαη ππνζηεξίδεη  φηη ε αθή γεκίδεη ηνλ 

θαηαλαισηή ζπλαηζζήκαηα γηα κηα ινγηθή ιήςε απφθαζεο. 
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Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζε θάπνηεο έξεπλεο φπσο ησλ Ballantine et al. 

(2010) νξηζκέλνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη πξνηηκνχλ λα επηζθέπηνληαη ην 

ζπγθξηκέλν θαηάζηεκα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εξεπλά, δηφηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αγγίδεη θαλείο ηα είδε ηα νπνία εθηίζνληαλ ζηα ξάθηα γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ 

δηαδξαζηηθή ιεηηνπξγία θαη παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ.  

Με ηε θπζηθή επαθή κε ηα πξντφληα ζε έλα θαηάζηεκα, νη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ παξέρνληαη κε ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο κφλν. 

Δληφο ησλ θαηαζηεκάησλ νη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο 

θαη ηελ αθή, σο απνηέιεζκα ηα αληηθείκελα κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ κε κεγαιχηεξε 

ιεπηνκέξεηα (McCabe and Nowlis, 2003). Οη  θαηαλαισηέο εμεξεπλνχλ κέζσ ηεο 

φξαζεο ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη θαη ζπάληα επηιέγνπλ έλα πξντφλ (Jones and 

O’Neil, 1985; McCabe and Nowlis, 2003). Τα πξντφληα πνπ ηειηθά ππφθεηληαη ζε 

«εμέηαζε» σζηφζν  έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηιεγνχλ απφ ηνλ θαηαλαισηή 

(McCabe and Nowlis, 2003). 

 

H πνιχ-αηζζεηήξηα θχζε ηεο θαηαλάισζεο πξνηείλεη φηη ηα άηνκα κε πςειφ επίπεδν 

ηεο αλάγθεο γηα αηζζεηήξηεο εηζξνέο κέζσ ηεο αθήο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

βαζηζηνχλ ζε απνθιεηζηηθά ζε άιινπ είδνπο εηζξνέο φπσο ε φξαζε, ε αθνή 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αγνξάο ηνπ πξντφληνο (Citrin, Stern, 

Spangenberg and Clark ,2003).  

Τν παξαπάλσ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έρεη απνδεηρηεί φηη ε επαθή εληζρχεη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζηα πιαίζηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Ηornik, 1992; Krishna, Elder 

and Caldara, 2010) θαη επνκέλσο ζεσξείηαη φηη ζπληειεί ψζηε λα βειηηψζεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε πνπ ζπκβάιεη ζηελ απφθαζε αγνξάο φηαλ θπζηθά ην πεξηβάιινλ ην 

επηηξέπεη (McCabe and Nowlis, 2003; Krishna et. al., 2010).   

Γηα πνιιά πξντφληα ε απηηθή αληίιεςε είλαη θπξίαξρε εηζξνή ψζηε λα θαζνξηζηεί ε 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο (Krishna et. al., 2010). Δλψ ηαπηφρξνλα, έξεπλεο δείρλνπλ φηη 

θαη κφλν κε ηε θαληαζία ηεο εκπεηξίαο ηνπ αγγίγκαηνο ελφο πξντφληνο  είλαη δπλαηφλ 

λα απμεζεί ε πηζαλφηεηα απφθηεζεο ηνπ (Peck and Shu, 2009; Krishna et. al. 2010). 
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3.2.2 Η όραση  

Έρεη δεκηνπξγεζεί κηα γεληθή ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ φηη ε αίζζεζε ηεο 

φξαζεο θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ γλψζε ηεο κάξθαο θαη ζηελ εηθφλα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. Η πξνζνρή ζρεηίδεηαη σο έλα απφ ηα «θαηαζθεπάζκαηα» πνπ ζπλδέεηαη  

κε ηελ νπηηθή αληίιεςε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδξαζε ησλ νπηηθψλ ζηνηρείσλ 

(Raghubir, 2010; Hultén, 2012).  

Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα ρξψκαηα επεξεάδνπλ ηελ δηάζεζε  θαη εθδειψλεηαη απηφ ζηηο 

επηινγέο καο (Soars, 2009). Έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ρξσκάησλ επηδξά  

πεξηζζφηεξν ζηνπο θαηαλαισηέο εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη εληζρχεη  ηελ απφιαπζε 

ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε πνηθηιίαο ρξσκάησλ (Ballantine et. al., 2010).  

Οξηζκέλα ρξψκαηα ζεσξνχληαη δηεγεξηηθά ελψ άιια φρη. Ψζηφζν ηα ρξψκαηα πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ αξέζθεηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη νπνία ζπλδένληαη κε ηα δηάθνξα 

εξεζίζκαηα  δελ είλαη απαξαίηεηα θαη απηά ηα νπνία πξνθαινχλ δηέγεξζε. Οη έξεπλεο 

απνδεηθλχνπλ  φηη ην θφθθηλν είλαη  πεξηζζφηεξν ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά δηεγεξηηθφ· 

γηα παξάδεηγκα ππνζηεξίδεηαη φηη ζε πεηξάκαηα επεξέαζε πεξηζζφηεξν ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ εγθεθάινπ ζε ζρέζε κε αιιά ρξψκαηα (Clynes and Kohn, 1968;  Crowley, 1993).  

Πξνηείλεηαη ινηπφλ, φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγεζεί έλα ελεξγφ 

πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ρξψκαηα φπσο ην θφθθηλν ή ην κπιε ηα νπνία 

ελδερνκέλσο λα δψζνπλ ψζεζε ζηηο απζφξκεηεο-απξνγξακκάηηζηεο αγνξέο. Δλψ 

ηαπηφρξνλα ζα επηιέγακε ην πξάζηλν ρξψκα, (πνπ πξνθαιεί ραιάξσζε) ζε ρψξνπο 

φπνπ δεκηνπξγνχληαη νπξέο αλακνλήο. Παξ’ νι’ απηά ζε πεξηπηψζεηο φπσο 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πνιπηειή θαηαζηήκαηα θνζκεκάησλ ή εζηηαηφξηα είλαη 

πξνηηκφηεξν λα δεκηνπξγεζεί κηα επράξηζηε αηκφζθαηξα παξά έλα πεξηβάιινλ πνπ 

πξνθαιεί δηέγεξζε (Crowley, 1993).    

Σηελ ίδηα έξεπλα ηνπ Crowley (1993) ηνλίδεηαη φηη ε επηινγή ησλ ρξσκάησλ επηδξά θαη 

ζηηο αληηιήςεηο φζσλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ ζηα ξάθηα ησλ 

θαηαζηεκάησλ (merchandise) αθνχ ζεσξήζεθε ην θφθθηλν ρξψκα σο πην «ζχγρξνλε» 

παξνπζίαζε. Ψζηφζν, ζηελ ίδηα έξεπλα δελ επεξεάζηεθε ε αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε ρξήζε ησλ ρξσκάησλ. 
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Ο θσηηζκφο είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ φξαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ εληφο  ησλ θαηαζηεκάησλ. Ο θσηηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη κέξνο ελφο 

εληππσζηαθνχ εξεζίζκαηνο θαη ηαπηφρξνλα λα εμππεξεηεί  ζην λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ηα πξντφληα (Ballantine et. al., 2010).  Οη εξεπλεηέο έρνπλ δψζεη έκθαζε ζηε ζεκαζία 

ηνπ θσηηζκνχ πεξηζζφηεξν δηφηη ζεσξείηαη φηη επηδξά ζεηηθά ζηελ νπηηθή πξνζέιθπζε 

ζε νηηδήπνηε ππάξρεη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ πξντφλησλ ζηα ξάθηα (merchandise) ( Hultén, 2012).    

Τέινο, ε εκθάληζε θαη ε ελδπκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη εληφο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ζπκβάιιεη ζηελ νινθιεξσκέλε  εηθφλα (image) πνπ επηζπκεί λα πεηχρεη 

ε επηρείξεζε. 

3.2.3 Η όσυρηση 

Απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο ε φζθξεζε ζπλδέεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα πεξηζζφηεξν θαη 

απηφ δηφηη ην ζεκείν ηνπ εγθεθάινπ πνπ ειέγρεη ην νζθξεηηθφ ζχζηεκα αληρλεχεη 

νζκέο ζηέιλεη ζήκαηα ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα θαη ζπλδέεη ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηηο 

αλακλήζεηο. Η νζκή είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή αθνχ επηηξέπεη ζηνλ εγθέθαιν λα 

αζρνιεζεί κε άιιεο ζθέςεηο ηαπηφρξνλα (Soars, 2009).    

Πνιιέο κειέηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απνδείμεη φηη νη κπξσδηέο επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηαπηφρξνλα λα ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ  

αμηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο φζν θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

πσιήζεηο (Guéguen and Petr, 2006). To άξσκα ηνπ πεξηβάιινληνο θάλεθε λα έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ δηάξθεηα πνπ δαπάλεζαλ νη θαηαλαισηέο εληφο ελφο 

θνζκεκαηνπσιείνπ (Knasko, 1989; Guéguen and Petr, 2006). Τν γεγνλφο απηφ 

επηβεβαηψζεθε θαη ζε έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θαδίλν ζην Las Vegas θαη 

δηαπηζηψζεθε φηη ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ «παίρηεθε» ήηαλ θαηά κέζν φξν 41,5% 

απμεκέλν ζηνλ ίδην ρψξν κεηά ηελ  δηάρπζε ηνπ αξψκαηνο (Hirch, 1995; Guéguen and 

Petr, 2006).   

Δπηπξφζζεηα, επηβεβαηψλεηαη κε ηελ έξεπλα ησλ Nicolas Guéguen θαη Christine  

Petr(2006) φηη ην άξσκα ιεβάληαο (γλσζηφ γηα ηηο ραιαξσηηθέο ηνπ ηδηψηεο) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην εζσηεξηθφ ελφο εζηηαηνξίνπ αχμεζε ηφζν ην δηάζηεκα 

παξακνλήο ησλ πειαηψλ φζν θαη ζην πνζφ πνπ δαπάλεζαλ. Ψζηφζν ζεκεηψλνπλ φηη ην 

άξσκα ιεκφλη δελ ζεκείσζε θακία επίδξαζε ζηηο δπν πξναλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο. 
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Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη έλα άξσκα κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθφ αλ ζπλάδεη κε ην 

αληίζηνηρν πεξηβάιινλ φκσο ην ίδην άξσκα κπνξεί λα είλαη εληειψο αλαπνηειεζκαηηθφ 

ή λα επηθέξεη αληίζηξνθα απνηειέζκαηα αλ ρξεζηκνπνηεζεί αθαηάιιεια. Ψο εθ ηνχηνπ 

εάλ ηα αξψκαηα πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία ηνπ marketing γηα κηα 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν επηδξνχλ απηά ζηνπο πειάηεο.  Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ησλ αξσκάησλ απνηειεί 

κηα ηερληθή  ρακεινχ θφζηνπο πνπ κπνξεί εχθνια λα επεξεάζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ (Chebat and Michon, 2003).   

Τέινο, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ρξήζε αξσκάησλ επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο ησλ πειαηψλ ππφ 

ηελ έλλνηα ηεο επηζηξνθήο θαη επίζθεςεο ζε έλα θαηάζηεκα (Bone and Ellen, 1999;  

Hultén, 2012) θαη νδεγεί ζηελ κεγαιχηεξεο δαπάλεο θαζψο βηψλεη ηεο εκπεηξία ηεο 

επράξηζηεο κπξσδηάο εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο (Hultén, 2012).  

 3.2.4 Η ακοή   

 
Η αίζζεζε απηή εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ κνπζηθή πνπ 

έρεη επηιερζεί θαη αθνχγεηαη ζην ρψξν. Η ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζπκβάιεη ζηελ 

δεκηνπξγία ηεο επηζπκεηήο αηκφζθαηξαο ε νπνία ζπληειεί ζηελ εηθφλα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο (image) αιιά θαη ζηε επηινγή ηνπ θαηαλαισηή (Zillmann and Bhatia, 

1989; Herrington and Capella, 1994).    

 

Η επηινγή ηφζν ηνπ θαηάιιεινπ είδνπο θαη ε έληαζεο ηεο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη 

ην ρξφλν παξακνλήο ζην θαηάζηεκα, ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα μνδέςεη (Smith 

and Curnow, 1966; Herrington and Capella, 1994) φζν ηνπ θαηάιιεινπ ηέκπν 

(Milliman, 1982, 1986; Herrington Louis and Capella, 1994).  

Σπκθψλα κε ηνπο Hui, Dube, and Chebat  (1997; Morrison and Beverland 2003) ε 

κνπζηθή βειηηψλεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θαηαζηεκάησλ 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο γεγνλφο ην νπνίν δίλεη ζεηηθή ψζεζε  ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ. Η 

κνπζηθή επίζεο κεηψλεη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ηελ ψξα 

αλακνλήο ελψ ε ακεζφηεηα ηεο επίδξαζεο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ πειαηψλ  θαζηζηά 

ηελ κνπζηθή έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ ζα ζπλδέζεη ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο (Morrison and Beverland, 2003).  
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Η θιαζηθή κνπζηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειφ θσηηζκφ δεκηνπξγεί κηα εηθφλα (image) 

θχξνπο νδεγψληαο ζε πςειφηεξν επίπεδν εμππεξέηεζεο αιιά θαη πνηφηεηαο. «Αξγή» ή 

«γξήγνξε» δεκνθηιήο κνπζηθή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπκπεξηθνξέο πξνζέιθπζεο  

(Morrison and Beverland, 2003) θπξίσο ζε θαηαλαισηέο λεαξήο ειηθίαο. 

Όπσο πξναλαθέξακε ην είδνο ηεο κνπζηθήο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Σεκεηψλεηαη φηη ε εηζαγσγή κηαο πνιηηηθήο 

πξνζαξκνζκέλεο-εμαηνκηθεπκέλεο κνπζηθήο ζηα θαηαζηήκαηα Principles(2005) είρε 

σο απνηέιεζκα απμεκέλεο πσιήζεηο 12-18% εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ απφ ηελ εηζαγσγή 

θαζψο επίζεο ηα θαηαζηήκαηα κε ηε κνπζηθή ζεκείσζαλ βαζκνινγία 15% πςειφηεξε 

απ’ φηη θαηαζηήκαηα Principles ρσξίο κνπζηθή. Η ζεηηθή επίδξαζε ζηελ δηάζεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ εθδειψζεθε κέζσ ησλ απνθάζεσλ γηα αγνξέο (Soars, 2009).   

Γεληθφηεξα, πξνηείλεηαη φηη ε κνπζηθή εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη κέξνο ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο ηεο κάξθαο ε νπνία έρεη ζηφρν ηφζν λα 

πξνζειθχζεη φζν θαη λα δηαηεξήζεη ηνπο πειάηεο κηαο επηρείξεζεο (Morrison and 

Beverland, 2003).   

3.2.5 Η γεύση  

Η πέκπηε αίζζεζε, ε γεχζε, δελ κπνξεί λα γίλεη άκεζα αληηιεπηή ζηελ αηκφζθαηξα 

ελφο θαηαζηήκαηνο. Τελ αηκφζθαηξα ησλ θαηαζηεκάησλ κπνξνχκε λα ηε δνχκε, λα 

ηελ αθνχζνπκε, λα ηελ κπξίζνπκε θαη λα ηελ ληψζνπκε (κέζσ ηεο αθήο), αιιά φρη λα 

ηελ γεπηνχκε. Σπγθεθξηκέλα κφλν αληηθείκελα κέζα ζηελ αηκφζθαηξα κπνξνχλ λα 

ελεξγνπνηήζνπλ αμηνκλεκφλεπηεο γεχζεηο (Kotler, 1973).   

Πίνακαρ 5. Σημαζία ηων αιζθήζεων ζηην καηαναλωηική ζςμπεπιθοπά. 

Έννοια Οπιζμόρ  Σςγγπαθέαρ 

Αθή  H πνιπ-αηζζεηήξηα θχζε ηεο 

θαηαλάισζεο πξνηείλεη φηη ηα άηνκα κε 

πςειφ επίπεδν ηεο αλάγθεο γηα 

αηζζεηήξηεο εηζξνέο κέζσ ηεο αθήο είλαη 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα βαζηζηνχλ ζε 

απνθιεηζηηθά ζε άιινπ είδνπο εηζξνέο 

φπσο ε φξαζε, ε αθνή πξνθεηκέλνπ λα 

θηάζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αγνξάο 

ηνπ πξντφληνο. 

Citrin, et.al (2003) 

 

Όξαζε  Έρεη δεκηνπξγεζεί κηα γεληθή ζπλαίλεζε 

κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ φηη ε αίζζεζε ηεο 

φξαζεο θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ 

Raghubir, 2010; Hultén 

(2012) 
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γλψζε ηεο κάξθαο θαη ζηελ εηθφλα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. Η πξνζνρή ζρεηίδεηαη σο 

έλα απφ ηα «θαηαζθεπάζκαηα»  πνπ 

ζπλδέεηαη  κε ηελ νπηηθή αληίιεςε, ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδξαζε ησλ 

νπηηθψλ ζηνηρείσλ  

 

Όζθξεζε  Πνιιέο κειέηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπλ απνδείμεη φηη νη κπξσδηέο 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη λα ζρεηίδνληαη ηφζν κε 

ηελ  αμηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο φζν θαη 

ζην πεξηβάιινλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

νη πσιήζεηο. 

Guéguen and Petr(2006) 

Αθνή  Η ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζπκβάιεη ζηελ 

δεκηνπξγία ηεο επηζπκεηήο αηκφζθαηξαο 

ε νπνία ζπκβάιεη ζηελ εηθφλα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο(image) αιιά θαη ζηε 

επηινγή ηνπ θαηαλαισηή.  

Zillmann and Bhatia, 1989; 

Herrington and Capella, 

(1994) 

Γεχζε  Τελ αηκφζθαηξα ησλ θαηαζηεκάησλ 

κπνξνχκε λα ηε δνχκε, λα ηελ 

αθνχζνπκε, λα ηελ κπξίζνπκε θαη λα ηελ 

ληψζνπκε (κέζσ ηεο αθήο), αιιά φρη λα 

ηελ γεπηνχκε. 

Kotler (1973) 

 

Σην ζεκείν απηφ πξέπεη λα θαηαζηήζνπκε ζαθέο φηη παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ 

νξηζκέλεο απφ ηηο έξεπλεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηελ κειέηε 

ησλ εξεζηζκάησλ κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηηο αηζζήζεηο. Γελ ζα κπνξνχζακε λα 

αλαθέξακε πεξηζζφηεξεο δηφηη ζα μεπεξλνχζε ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

ΤΝΟΧΗ ΣΡΙΣΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ 

Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ παξαπάλσ θεθαιαίνπ θαηαιήγνπκε φηη νη αηζζήζεηο εληφο ελφο 

θαηαζηήκαηνο επεξεάδνληαη απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

αηκφζθαηξα ηνπ. 

 Οη αηζζήζεηο κε ηελ ζεηξά ηνπο ελεξγνπνηνχλ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο, 

φπσο πξναλαθέξακε ζην πξψην θεθάιαην, ζπλδένληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα. Τν 

απνηέιεζκα, ινηπφλ, είλαη λα δεκηνπξγνχληαη ζπλαηζζεκαηηθέο επηδξάζεηο γεγνλφο πνπ 

επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. 

Η δηάηαμε ησλ θαηαζηεκάησλ, ε εζσηεξηθή αξρηηεθηνληθή, νη πηλαθίδεο, νη ππάιιεινη, 

ε εκθάληζε ησλ πειαηψλ, πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα ζηνπο πειάηεο (Baker, Grewal, 
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and Levy, 1992; Bitner, 1992; Darden  and Babin, 1994; Attaway and Babin, 2000), 

απηά ηα ζπλαηζζήκαηα επηδξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά πξνζέιθπζεο θαη απνθπγήο απφ ην 

θαηάζηεκα, (Donovan and Rossiter, 1982; Attaway and Babin, 2000), αιιά θαη ζηελ 

πξνζπκία γηα αγνξέο (Baker, Grewal, and Levy, 1992; Attaway and Babin, 2000) ζηηο 

αληηιήςεηο γηα ηηο ηηκέο (Grewal and Baker, 1994) αιιά θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε (Babin 

and Darden, 1996; Attaway and Babin, 2000) ησλ πειαηψλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΗ 

Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη κηα κειέηε πεξίπησζεο κηα επηρείξεζεο ε νπνία, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη ελζσκαηψζεη ηηο ζεσξίεο ηνπ sensory marketing ζηελ 

θηινζνθία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Η εμέηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο ζα βνεζήζεη 

ηνλ αλαγλψζηε λα αληηιεθζεί πσο νη ζεσξίεο πνπ αλαθεξζήθαλ ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα ζπλδένληαη θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ελφο 

θαηαζηήκαηνο αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο. 

Σην παξάξηεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη έλαο ζχλδεζκνη ηνπ δηαδηθηχνπ (link) ζηνπο 

νπνίνπο παξνπζηάδεηαη ε έδξα ηεο εηαηξία θαη ην εζσηεξηθφ απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο 

εηαηξίαο ζηελ Γεξκαλία, ζηε Γαιιία, ζηελ Ιαπσλία θαη ζηελ Γαλία θαη έρνπλ ζηφρν λα 

απνδψζεη κηα πην νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο αιιά θαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε φζσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ.    

4.1 Η εηαηξία θαη ε αλάγθε   

 
Η  Abercrombie & Fitch Co. ηδξχζεθε ην 1898 απφ ηνλ David T. Ambercrombie σο έλα 

κηθξφ θαηάζηεκα ζην Νφηην Manhattan ην νπνίν νλνκαδφηαλ Ambercrombie Co.  

Δμεηδηθεπφηαλ σο έλα θαηάζηεκα πψιεζεο πςειήο πνηφηεηαο αζιεηηθψλ εηδψλ θαη 

εμνπιηζκνχ γηα δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην θπλήγη θαη ην ςάξεκα.  Σηελ πνξεία ηνπ 

ρξφλνπ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη αμηφινγνο 

δηθεγφξνο ηεο επνρήο o Δzra Fitch αγφξαζε έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο επηρείξεζεο θαη 

απνηέιεζε ηνλ δεχηεξν ζπληδηνθηήηε (Leopore, 2011).  

 

Η επηρείξεζε αλαπηχρζεθε αξθεηά φκσο κεηά απφ δηαθσλίεο ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηεο σο 

πξνο ηεο εμέιημε ηεο πνχιεζαλ ηηο κεηνρέο ηεο ην 1907. Τξία ρξφληα αξγφηεξα, ην 1910  

έγηλε ε πξψηε εηαηξία ζε πσιήζεηο γπλαηθείσλ θαη αλδξηθψλ ελδπκάησλ. Σεκείν 

αλαθνξάο ηεο εηαηξίαο ήηαλ ην 12 φξνθν θαηάζηεκα πνπ άλνημε ζηελ Madison Avenue 

κε ην ζιφγθαλ: ‖The Greatest Sporting Store in the World‖  ην νπνίν πεξηειάκβαλε 

ζθνπεπηήξην θαη ζρνιή golf. Σηελ ιίζηα ησλ πειαηψλ ηεο ζπκπεξηιακβαλφηαλ  

δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο φπσο  Ernest Hemingway θαη Theodore Roosevelt (Leopore, 

2011) αιιά θαη πξφεδξνη ησλ Η.Π.Α. φπσο ν John F. Kennedy (Leug, 2003). Οη 

πσιήζεηο ζπλερίζηεθαλ ζε αμηφινγα επίπεδα παξά ηε κεγάιε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ 

έπιεμε ηηο Η.Π.Α. Δλψ κέρξη θαη ην 1947 ζπλέρηδε λα επεθηείλεηαη δεκηνπξγψληαο 

θαηαζηήκαηα ζε πνιηηείεο φπσο Francisco θαη Florida (Leopore, 2011).  
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Τν 1960 φκσο νη πσιήζεηο άξρηζαλ λα κεηψλνληαη δξακαηηθά έσο ην 1977 φπνπ θήξπμε 

πηψρεπζε θαη έθιεηζε επίζεκα. Τφηε ε εηαηξία Oshman’s Sporting Goods αγφξαζε ηελ 

πησρπκέλε Abercrombie & Fitch Co. Η λέα δηνίθεζε άλνημε θαηαζηήκαηα κε ηελ 

επσλπκία A&F ζε πεξηνρέο φπσο  Beverly Hills θαη California (Tharasher, 2013) ελψ 

πξνζπάζεζε λα δψζεη λέα πλνή ζηε εηαηξία εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζε αζιεηηθφ 

εμνπιηζκφ θπξίσο γηα ηέληο θαη γθνιθ φκσο νη πσιήζεηο ηεο ζπλέρηζαλ λα κεηψλνληαη! 

Η πξφεδξνο ηε εηαηξίαο ηεο εηαηξίαο Sally Frame-Kasaks επηθεληξψζεθε ζηελ γθάκα 

ησλ ελδπκάησλ θαη φρη ζηνλ αζιεηηθφ εμνπιηζκφ (Leopore, 2011).    

 

 

Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο νξίζηεθε λένο CEO ν Mike Jeffries ην 1988. O λένο πξφεδξνο 

πξφηεηλε ηελ ζεκαζία ηεο επέθηαζε ηεο εηαηξίαο ζην ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ αθνξά 

ηνπο εθήβνπο. Η απφθαζε απηή πινπνηήζεθε θαη ε εηαηξία ζηφρεπζε ζε θνιεγηαθφ θαη 

θαζεκεξηλφ χθνο (Leopore, 2011) αιιά κε ηα ζηνηρεία απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν kart 

racing, θαλφ, pond, power puff αιιά θαη ζαιάζζηα ζπνξ φπσο wake skate (Driessen, 

2005). 

 

Πνηεο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ζα κπνξνχζε λα θάλεη ε λέα δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ψζηε 

αλαζηξέςεη ηελ θαηάζηαζε ησλ κεησκέλσλ πσιήζεσλ θαη λα ζπλδέζεη ην λέν ηκήκα 

ηεο αγνξάο ζηφρνπ κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θαη ηεο αηκφζθαηξαο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κέζα ζε απηά ψζηε λα δεκηνπξγήζεη κηα ελδηαθέξνπζα εκπεηξία 

αγνξάο; Πσο είλαη δπλαηφλ λα ζπλδεζνχλ φια απηά κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ πειαηψλ 

κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ αηζζήζεσλ ηνπο;  

4.2 Αλάιπζε 

Η απάληεζε ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο ζα δνζεί κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξίαο έηζη φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα  ππφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη  νξίζεη ν κέρξη ηψξα CEO ηεο εηαηξίαο Mike Jeffries.     

H Abercrombie & Fitch κε ηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή είλαη κηα επηρείξεζε ιηαληθήο 

πψιεζεο ελδπκάησλ πνπ δηαζέηεη θαηαζηήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο γηα άκεζεο πσιήζεηο. 

Μέζα απφ απηά ηα θαλάιηα ε εηαηξία πνπιάεη κηα δηεπξπκέλε ζεηξά λεαληθψλ, 

ζπνξ(casual) ξνχρσλ θαη αμεζνπάξ γηα άλδξεο γπλαίθεο θαη παηδηά. Απηή ηε ζηηγκή 
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ιεηηνπξγνχλ 912 θαηαζηήκαηα ζηηο Η.Π.Α. θαη 139 θαηαζηήκαηα έμσ απφ απηέο 

(Abercrombie & Fitch Co., 2013).  

Η Abercrombie & Fitch δηνρεηεχεη ζηελ αγνξά ηα πξντφληα ηεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηέζζεξηο πξνηνληηθέο γξακκέο ελδπκάησλ θαη μερσξηζηψλ brands ηαπηφρξνλα νη νπνίεο 

είλαη: Abercrombie & Fitch, abercrombie kids, Hollister, Gilly Hick. Οη ζεηξέο είλαη 

εκπλεπζκέλεο απφ δηαθνξεηηθή ζεκαηνινγία, δξαζηεξηφηεηα, ζπνξ θαη παξφιν πνπ 

δηαζέηνπλ δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ε θάζε κία, ηαπηφρξνλα φιεο έρνπλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία. Δίλαη φιεο θιαζζηθέο, ζπνξ (casual), κε απηνπεπνίζεζε, 

επθπήο θαη δηαζέηνπλ αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ (Abercrombie & Fitch, 2013).  

To ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ ζηνρεχεη ε εηαηξία είλαη νη λένη πειάηεο ειηθίαο 15 έσο 28 νη 

νπνίνη επηζπκνχλ ―an American college lifestyle‖ (Morrison and Beverland, 2003) 

H εηαηξία ζεσξεί φηη ε εκπεηξία εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο, φηη είλαη ην θχξην κέζν 

ηνπ marketing πνπ ρξεζηκνπνηεί. Η ζηξαηεγηθή ηεο δίλεη έκθαζε ζηηο αηζζήζεηο θαη 

ζην πσο ζα εληζρχζεη έλα θηιφδνμν ηξφπν δσήο ηνλ νπνίν αληηπξνζσπεχεη κέζα απφ ηα 

brands ηεο. Τα θαηαζηήκαηα ηεο απνηεινχλ ηελ θνξπθή ηνπ branding ηεο εηαηξίαο. 

Απηφ δε ζεκαίλεη σζηφζν φηη δελ ρξεζηκνπνηεί θαη άιια κέζα φπσο ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, ην δηαδίθηπν θιπ  (Abercrombie & Fitch Co., 2013). 

Η εκπεηξία εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ είλαη ην θχξην κέζν επηθνηλσλίαο γηα ηελ 

θηινζνθία θαζελφο απφ ηα brands ηεο εηαηξίαο. Δληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο έκθαζε 

δίλεηαη ζηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο, ζηελ κνπζηθή, ζηα αξψκαηα, ζηελ αθή θαη ζηελ 

ελέξγεηα ρξεζηκνπνηψληαο φια απηά γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ θαη  

ζηνρεχνληαο λα ζπλδέζεη κε ηηο πσιήζεηο ηεο κε φια απηά θαη λα εληζρχζεη ην 

θηιφδνμν ηξφπν δσήο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα brands(Abercrombie & Fitch Co., 

2013).  

Τα θαηαζηήκαηα ηεο Abercrombie & Fitch δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο αλεπηηήδεπηεο 

πνιπηέιεηαο ζπλδπάδνληαο θιαζηθά θαη αηζζεζηαθά ζηνηρεία δεκηνπξγψληαο 

ηαπηφρξνλα κηα αηκφζθαηξα ζηγνπξηάο-απηνπεπνίζεζεο θαη πξφθιεζεο (Zucchella  and 

Fossati, 2014) ε νπνία παξαπέκπεη  πεξηζζφηεξν ζε θέληξν δηαζθέδαζεο (night club) 

(Daniel Wade Clarke Patsy Perry Hayley Denson,  2012) πάξα ζε έλα ηππηθφ 

θαηάζηεκα πψιεζεο ελδπκάησλ. Ο θσηηζκφο εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη ρακειφο 

θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ιάκπεο θζνξηζκνχ. Δλψ ηα μχιηλα παηψκαηα είλαη βακκέλα 



43 
 
 

ζε ρξψκα καχξν δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ κνληέξλν αιιά θαη κε παξαδνζηαθά 

ζηνηρεηά πνιπηέιεηαο (Driessen, 2005). 

Η εζσηεξηθή αξρηηεθηνληθή ησλ θαηαζηεκάησλ, ηα έπηπια, ηα θσηηζηηθά θαη ε κνπζηθή 

είλαη επηκειψο ζρεδηαζκέλα θαη ζπληνληζκέλα ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

θαηαλαισηηθή εκπεηξία πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο 

(Abercrombie & Fitch Co., 2013). Τα θαηαζηήκαηα δηαθνζκνχληαη κε ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο ακεξηθάληθνπ χθνπο πνιπζξφλεο Adirondack, κε θαλφ, κε κεγάινπο 

δεξκάηηλνπο θαλαπέδεο, κε θεθαιέο απφ ακεξηθάληθεο ξάηζαο ειάθηα (moose). 

Δπηπξφζζεηα, επηιέγεηαη μχιν βηθηνξηαλνχ ηχπνπ (Driessen, 2005) γηα ηελ θαηαζθεπή 

ξαθηψλ θαη πάγθσλ. Σηα ξάθηα ηνπνζεηνχληαη πηλαθίδεο πνπ αλαγξάθνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο θαηαζθεπήο ησλ ελδπκάησλ φπσο γηα ηηο ξαθέο ηε πνηφηεηα ησλ 

πθαζκάησλ θαη ηα ζρέδηα. Οη επηγξαθέο απηέο έρνπλ ζηφρν λα ηνλίζνπλ ηελ 

κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο αγνξάο 

εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Άιισζηε έλαο κνλαδηθφο θαη μερσξηζηφο ηξφπνο δσήο είλαη 

απηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ε εηαηξία θαη πξνζπαζεί λα κεηαδψζεη ζηνπο πειάηεο ηεο 

κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. Μεγάιεο αζπξφκαπξεο αθίζεο δηαθνζκνχλ ηνπο ηνίρνπο 

ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ κε εκίγπκλα θαιιίγξακκα κνληέια αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ζην κπαιφ ηνπ επηζθέπηε ην πξφηππν ησλ αλζξψπσλ ηεο 

Abercrombie & Fitch  (Driessen, 2005).  

Τξία ρξφληα κεηά ην άλνηγκα θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο ζηελ Ιηαιία, απηφ πνπ έθαλε 

ηελ κάξθα αλαγλσξίζηκε είλαη ζίγνπξα νη κεγάιεο νπξέο αλακνλήο θάζε κέξα κπξνζηά 

απφ ην ζεκείν πψιεζεο αιιά θαη ε ραξαθηεξηζηηθή κπξσδηά ηεο  Abercrombie & Fitch  

ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή απφ κέηξα καθξηά (Zucchella  and  Fossati, 2014). Τν άξσκα 

απηφ είλαη ίδην κε ηελ αλδξηθή θνιφληα πνπ δηαζέηεη ε εηαηξία πξνο πψιεζε εληφο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο. Η κπξσδηά γίλεηαη αληηιεπηή κέρξη θαη έμσ απφ ην θαηάζηεκα 

πξνζειθχνληαο ηνπο πειάηεο λα κπνπλ κέζα ζε απηφ. Φαξαθηεξίδεηαη σο επράξηζηε 

ρσξίο λα παξαπέκπεη ζε έλα θηελφ άξσκα (Driessen, 2005).    

Δπηπξφζζεηα, ην πξνζσπηθφ θαη νη δηεπζπληέο ησλ θαηαζηεκάησλ απνηεινχλ θεληξηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνθιεηηθήο αηκφζθαηξαο απηψλ, ελψ ην επίπεδν ηεο εμππεξέηεζεο 

ζπλδέεηαη θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ κεηάδνζε ηεο αμίαο θαη ηεο ζηάζεο ηνπ θάζε 

brand(Abercrombie & Fitch Co., 2013). Οη πσιεηέο θαη νη πσιήηξηεο ησλ 

θαηαζηεκάησλ επηιέγνληαη ψζηε λα είλαη εκθαλίζηκνη, λένη, ειθπζηηθνί ζηα θπζηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα κνηάδνπλ ζηα κνληέια πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο αθίζεο 

εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ (Leug, 2003). Οη πειάηεο επηζθέπηνληαη ηα θαηαζηήκαηα κε 

ζθνπφ λα βγνπλ θσηνγξαθία κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο Abercrombie & Fitch. Οη άλδξεο 

πσιεηέο ππνρξεψλνληαη λα θνξνχλ ηα παληειφληα ηεο εηαηξίαο θαη ζπλήζσο ρσξίο 

κπινχδα ή πνπθάκηζν θαηά ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπο (Driessen, 2005). Τν γεγνλφο απηφ 

δεκηνπξγεί κηα αηζζεζηαθή αηκφζθαηξα γηα ηνπο πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Σε θάζε θαηάζηεκα ε παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ ζηα ξάθηα (merchandise) ν 

ζρεδηαζκφο, ν θσηηζκφο θαη άιια ζηνηρεία ηεο αηκφζθαηξαο νξγαλψλνληαη κε ηνλ ίδην 

αθξηβψο ηξφπν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα 

ζηε εκπεηξία ηεο αγνξάο ζε θάζε θαηάζηεκα. Η ηαθηηθή απηή επηηξέπεη ζηελ εηαηξία λα 

αλνίγεη λέα θαηαζηήκαηα κε ζίγνπξα απνδνηηθφ ηξφπν (Abercrombie & Fitch Co., 

2013). Φαξαθηεξηζηηθά φπσο ν ρακειφο θσηηζκφο, ή ρνξεπηηθή κνπζηθή θαη νη 

θαιινλνί/θαιινλέο  πσιεηέο θαη πσιήηξηεο ζπκίδνπλ ην Ακεξηθάληθν χθνο (Clifford 

and Alderman, 2011 ; Zucchella  and Fossati, 2014).    

 

Η Abercrombie & Fitch δειψλεη: ―Music first! Merchandise second!‖. Η εηαηξία DMX  

πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ερεηηθή θάιπςε ηεο Abercrombie & Fitch επηιέγεη λα 

παξαθηλήζεη ηνπο λεαξνχο πειάηεο κε εθιεπηπζκέλν γνχζην. Γειψλεη φηη ην είδνο ηεο 

κνπζηθήο ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαηζξν, κε πξννξηζκνχο απφ φιν ηνλ θφζκν θαη κε έλαλ 

ελεξγφ ηξφπν δσήο. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ ηελ ηάζε λα επηιέγνπλ λα ζηξαθνχλ 

καθξηά απφ φηη ζπλεζηζκέλν αθνχγεηαη ζην ξαδηφθσλν αιιά επηιέγνπλ θαιιηηέρλεο 

πνπ κπνξεί είλαη γλσζηνί ζε θνηηεηέο αιιά ηα ηξαγνχδηα ηνπο δελ έρνπλ γίλεη αθφκα 

επξέσο γλσζηά. Η κνπζηθή ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Abercrombie & Fitch αληηθαηνπηξίδεη 

ηελ αλέκειε ζηάζε πνπ πξεζβεχνπλ ηα brands θαη δεκηνπξγεί κηα κνλαδηθή 

αηκφζθαηξα γηνξηήο θαη αηζηνδνμίαο (Morrison and Beverland, 2003). 

Η αηκφζθαηξα θαη  ην πξνζσπηθφ  ελεξγνπνηνχλ φιεο ηηο αηζζήζεηο κέζσ ηεο νπηηθήο 

παξνπζίαζεο ησλ πξντφλησλ ψζηε λα κεηαδνζεί  ε θηινζνθία ηεο εηαηξίαο (Zucchella  

and Fossati, 2014). 

Οη πσιήζεηο ηεο Abercrombie & Fitch Co. έθηαζαλ ηα 4,2 δηο δνιάξηα ,ελψ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ θαηαζηεκάησλ θαη αλαθαηλίζεσλ 

ππνινγίδνληαη ζηα 121 εθαηνκκχξηα γηα ην έηνο 2011 (Zucchella and Fossati, 2014).  
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Δλψ πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2003 ε θαηαζθεπή ελφο θαηαζηήκαηνο 

ζηνηρίδεη ζηελ εηαηξία πεξί ηα 650.000 δνιάξηα (Abercrombie & Fitch wedsite, 2003; 

Driessen,2005). 

Πίνακαρ 6. Οικονομικά ζηοισεία Abercrombie & Fitch 2011(Zucchella and Fossati,2014).  .    

 
 

4.3 Κξηηηθή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο   

Τν βαζηθφ κήλπκα πνπ κεηαδίδεηαη απφ ηελ εηθφλα (image) ηεο Abercrombie & Fitch 

Co. είλαη ε πνιπηέιεηα. H αηκφζθαηξα ησλ θαηαζηεκάησλ, ε παξνπζίαζε ησλ 

πξντφλησλ ζηα ξάθηα, ε ηηκνινγηαθή πνιηθή είλαη φια ζρεδηαζκέλα ψζηε λα πείζνπλ 

ηνπο θαηαλαισηέο φηη ν ηξφπνο δσήο πνπ πξεζβεχεη ε εηαηξία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

θηινζνθία: ―Casual Luxury‖ (Driessen, 2005). 

Σε απηφ ζπκβάιεη ζην κέγηζην βαζκφ ε αηζζεηηθή ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. Οη αθίζεο, 

ηα δεξκάηηλα έπηπια, ην ραξαθηεξηζηηθφ θεθάιη ειαθηνχ πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηα 

ηακεία θάζε θαηαζηήκαηνο (Clarke et. al., 2012) φια ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγία κηαο 

αίζζεζεο φηη ν πειάηεο αλήθεη ζε κηα ειίη νκάδα θαη φρη ζε έλα ηππηθφ θαηάζηεκα 

ιηαληθήο (Driessen, 2005). 

Σηφρνο ηεο εηαηξίαο είλαη λα δεκηνπξγήζεη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλδέζεηο κε ην brand ηεο. 

Πξνζπαζεί λα πείζεη ην θαηαλαισηέο φηη αγνξάδνληαο ηα πξντφληα ηεο ζα είλαη θαη 

απηνί κνλαδηθνί. Αληηθξίδνληαο ηηο αθίζεο εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ νη θαηαλαισηέο 

θαη ζπλαληψληαο ηνπο πσιεηέο θαη ηηο πσιήηξηεο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα φςε κε ηηο 

απεηθνλίζεηο ζηηο αθίζεο ζέινπλ λα απνθηήζνπλ ηα ξνχρα ψζηε λα κνηάδνπλ ζηα 
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κνληέια ηεο Abercrombie & Fitch. Τν γεγνλφο απηφ εθπιεξψλεη κηα μερσξηζηή 

εκπεηξία αγνξάο. 

Όια ηα παξαπάλσ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ δπλαηή θαη δεκνθηιή κνπζηθή αιιά θαη ε 

έληνλε  κπξσδηά πξνζειθχνπλ ηνπο λεαξνχο θαηαλαισηέο θαη ηνπο παξαθηλνχλ λα 

παξαηείλνπλ ηελ παξακνλή ηνπο εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

Ο πειάηεο πνπ αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο εηαηξίαο ζπλδέεηαη κε ηελ εηθφλα ηεο (image) 

αθνχ πηζηεχεη φηη είλαη πεξηζζφηεξν εξσηηθά ειθπζηηθφο ρξεζηκνπνηψληαο απηά αιιά 

θαη φηη αλήθεη ζε κηα δηαθνξεηηθή ειίη ε νπνία δε είλαη πξνζηηή απφ φινπο 

(Driessen,2005).    

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε Abercrombie & Fitch Co. αμηνπνίεζε ζηνηρεηά ηνπ sensory 

marketing δεκηνπξγψληαο κηα πνιχ-αηζζεηήξηα αηκφζθαηξα ριηδήο, επθνξίαο, 

ζεμνπαιηθφηεηαο ε νπνία γνεηεχεη ην ηκήκα ηεο αγνξά πνπ απεπζχλεηαη.  

Η αηκφζθαηξα απηή δεκηνπξγείηαη εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ απνηεινχλ γη’ απηή ην 

θχξην κέζσ marketing πνπ ρξεζηκνπνηεί (Abercrombie & Fitch Co., 2013). Όια απηά 

θπζηθά εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα κηαο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο marketing ε νπνία δίλεη 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο σο πξνο ηελ εηθφλα (image) ηεο κάξθαο.  

Τν απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ε αλαηξνπή ηεο πξνεγνχκελεο αβέβαηεο 

θαη αλεζπρεηηθήο θαηάζηαζεο, δειαδή ησλ ζπλερψο κεηνχκελσλ πσιήζεσλ ηεο.  

Ταπηφρξνλα, νξγαλψζεθε κηα ηζρπξφηεξε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ζε ζρέζε  κε ην 

παξειζφλ. Η εκπεηξίαο αγνξάο ζηα θαηαζηεκάησλ ηεο  Abercrombie & Fitch Co. 

κεηαδίδεηαη πιένλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.    
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ  
 

5.1 Σπκπεξάζκαηα 

Σηα πιαίζηα ηνπ νινέλα θαη ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη  

ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαλάισζεο θαηαλννχκε ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηε ηνπνζέηεζεο θαη ηεο επαλαηνπνζέηεζεο ησλ 

καξθψλ αιιά θαη ηελ αέλαε πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηεο αγνξάο.  

Γεδνκέλσλ ησλ ελλνηψλ ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε αθαδεκατθή ζθέςε 

ζπλερίδεη θαη επηζεκαίλεη ηελ έκθαζε πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ αηκφζθαηξα ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη πξνρσξά ζε ζεκαληηθφηεξν βάζνο αθνχ έρεη κειεηήζεη θαη ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαλάισζε. 

 Η ρξήζε ησλ πέληε αηζζήζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε αχηε έρεη ζπκβάιεη δξαζηηθά. Η 

φξαζε, νη κπξσδηέο, ε κνπζηθή αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

άκεζε επαθή κέζσ ηεο αθήο ζην πεξηβάιινλ θαηαλάισζεο πιένλ απνδεηθλχεηαη φηη 

δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ππνςήθησλ αγνξαζηψλ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπλδέζεσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα 

επηηεπρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο ηεο αγνξάο.  

 

Φαξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηελ φηη ζηελ έξεπλα ησλ Clarke et. al. 

(2012) επηζεκαίλεηαη φηη κεγάια θαηαζηήκαηα ιηαληθήο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην 

βηψλνπλ κηα παξαδεηγκαηηθή ζηξνθή σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

επηβξάδπλζεο, ηεο επέθηαζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ 

κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ. Τν γεγνλφο απηφ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο αλεμάξηεηνπο 

ιηαλνπσιεηέο λα επεκεξήζνπλ παξέρνληαο κηα δηαθνξνπνηεκέλε εκπεηξία ψζηε λα 

πξνζειθχζνπλ πειάηεο εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο (Κnowles, 2011; Clarke et. al., 2012).    

Οη επηδξάζεηο κπνξνχλ λα επηζεκαλζνχλ ζε κεηαβιεηέο φπσο ην δηάζηεκα παξακνλήο 

εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηφζν σο πξνο ηνλ αληηιεπηφ ρξφλν δηακνλήο φζν θαη σο πξνο 

ηνλ πξαγκαηηθφ.  Η αμηνιφγεζε θαη ηειηθά ε  επηινγή γηα επίζθεςε ζε έλα θαηάζηεκα 

αθνχ απηφ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηελ δηάζεζε ησλ θαηαλαισηψλ, ηηο πξνζζέζεηο  

γηα αγνξέο, ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην θαηάζηεκα αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα λα 
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ζπλεξγαζηεί κε ηνπο πσιεηέο (Morrison and Beverland, 2003).  Τα απνηειέζκαηα 

απηψλ ησλ επηδξάζεσλ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ αληηιεπηά κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

ή φρη αγνξάο εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

Τελ παξαπάλσ ζεσξία ε εηαηξία Abercrombie & Fitch Co. ηελ έρεη ελζσκαηψζεη ζηελ 

θηινζνθία ηεο. Η ελ ιφγσ επηρείξεζε έρεη θαηαθέξεη λα γνεηεχζεη ηνπο πειάηεο ηεο, λα 

πξνζθέξεη θάηη πνιχ παξαπάλσ απφ κηα απιή αγνξά ελφο ελδχκαηνο. Έρεη 

δεκηνπξγήζεη κηα απφ ηηο πιένλ πην πεηπρεκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο αιπζίδεο 

θαηαζηεκάησλ, φπνπ ε εθαξκνγή κηαο πνιχ-αηζζεηήξηαο εκπεηξίαο αγνξάο 

πξαγκαηψλεηαη εληφο κεξηθψλ ιεπηψλ επίζθεςεο ζε έλα απφ απηά θαηαθιχδνληαο ηνλ 

ππνςήθην πειάηε θαη δεκηνπξγψληαο κηα κνλαδηθή εκπεηξία αγνξάο ε νπνία ζηνρεχεη 

λα εληάμεη ηνπο πειάηεο ηεο ζηελ αίζζεζε φηη αλήθεη ζε κηα αλψηεξε ειίη θαη λα ηνπο 

πείζεη φηη απνθηψληαο ηα πξντφληα ηεο ζα είλαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθνί.  

5.2 Πξνηάζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε δεκηνπξγία ελφο θαηαζηήκαηνο απνηειεί κηα πνιπδάπαλε επέλδπζε 

πνπ απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα, ζσζηφ ζπληνληζκφ αιιά θαη αμηφινγεο 

επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο.  Η   δέζκεπζε ησλ αηζζήζεσλ  ησλ πειαηψλ  δελ ζα πξέπεη 

λα αγλνεζεί αιιά λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

ιηαληθήο πψιεζεο θαη φρη κφλν.  

Η δεκηνπξγία κηαο αμηνκλεκφλεπηεο εκπεηξίαο εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ είλαη έλαο 

επθπήο ηξφπνο ψζηε λα πξνζειθχζνπλ νη επηρεηξήζεηο ην ηκήκα ησλ πειαηψλ πνπ 

ζηνρεχνπλ θαη λα ηνπο πείζνπλ λα επηζηξέςνπλ ζην θαηάζηεκα ψζηε λα επαλαιάβνπλ 

ηηο αγνξέο ηνπο. Απηφ είλαη δπλαηφλ θαηαζηήζεη ηα θαηαζηήκαηα έλα ηζρπξφ 

κεζάδνληα ην νπνίν δελ ζα κπνξεί λα παξαγθσλίζεη ηφζν ν θαηαλαισηήο φζν θαη ν 

παξαγσγφο ζηα θαλάιηα δηαλνκήο, δεκηνπξγψληαο κηα  θαηάζηαζε win-win πξνο φιεο 

ηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο. 

Οη πειάηεο πνπ επηδεηνχλ αλάινγεο εκπεηξίεο αγνξάο θαη πνπ γνεηεχνληαη απφ ηελ 

ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ ζα δηαδψζνπλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα ηελ πνιχ αηζζεηήξηα 

επράξηζηε εκπεηξία ε νπνία δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί εχθνια κε άιινπο ηξφπνπο 

θαηαλάισζεο φπσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  
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Δάλ απηφ επηηεπρζεί, ζα δηαηεξεζεί κηα ζηαζεξή πνξεία ζηα έζνδα ελψ είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα επηθέξεη  θαη απμήζεηο φπσο καο ππνδεηθλχεη θαη ε πεξίπησζε ηεο 

επηρείξεζεο  πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ. Τν γεγνλφο απηφ σζηφζν πξνυπνζέηεη  φηη ε 

εκπεηξία ηεο αγνξάο βειηηψλεηαη ή δηαθνξνπνηείηαη επηηπρεκέλα δηαξθψο.      

Η παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ ηάζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο ιηαληθήο πψιεζεο θαη ε 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο απαηηήζεηο εθάζηεο επηρείξεζεο απφ ηηο 

δηνηθήζεηο  ζα ηηο θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο, ζχγρξνλεο, εμειηγκέλεο  

θαη ελδερνκέλσο πξσηνζηάηεο ησλ αιιαγψλ. 

5.3 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

 Η παξνχζα κειέηε φπσο πξναλαθέξακε βαζίζηεθε ζε δεκνζηεπκέλεο κειέηεο, άξζξα 

θαη ηζηνζειίδεο ζρεηηθά κε ην sensory marketing θαη ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Ψζηφζν ην πιήζνο ησλ θείκελσλ θαη ησλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ είλαη 

κηθξφ γηα πνιιά πεδία ηνπ ην αθνξνχλ. 

Ταπηφρξνλα, ζρεδφλ φιεο νη πεγέο είλαη γξακκέλεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά δχζθνιε ηελ αθξηβή κεηάθξαζε νξηζκέλσλ φξσλ ζηελ ειιεληθή. 

Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη νη έξεπλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 

θαη ηα απνηειέζκαηα  ησλ νπνίσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε παξνχζα κειέηε έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηφ ζα πξέπεη λα καο θαζηζηά 

επηθπιαθηηθνχο φζσλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ή ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα δεδνκέλσλ ησλ 

δηαπνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε θνπιηνχξα. 

5.4 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο   

Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εξεπλψλ ζην ζέκα αθήλεη πεξηζψξηα γηα λέεο έξεπλεο θαη 

ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζηηγκήο εζηηάδνπλ κφλν ζηηο αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

αιιά ιίγεο είλαη απηέο πνπ ζπζρεηίδνπλ καδί θαη ηηο πσιήζεηο.  Οη έξεπλεο απηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

ζπζρεηηζηνχλ ηα εξεζίζκαηα, θαζέλα μερσξηζηά, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

αηκφζθαηξα ελφο θαηαζηήκαηνο άκεζα κε ηηο πσιήζεηο ή ηελ πνζφηεηά ησλ πξντφλησλ 

πνπ πσινχληαη ην δηάζηεκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε έξεπλα.  
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Όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, ζπκθψλα θαη κε ηνλ Kotler (1973), ηελ αηκφζθαηξα ησλ 

θαηαζηεκάησλ δελ κπνξνχκε λα ηελ γεπηνχκε. Παξ’ φια απηά ζα ήηαλ άξαγε δπλαηφλ 

λα γίλεη ζπζρέηηζε ηεο αηκφζθαηξαο ελφο θαηαζηήκαηνο κε ζπγθεθξηκέλεο γεχζεηο, 

αθφκα θαη έκκεζα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαλάισζεο εληφο ελφο θαηαζηήκαηνο. Θα 

κπνξνχζε λα εμεηαζηεί αλ κηα γεχζε είλαη δπλαηφλ λα ζπλδεζεί ζην κπαιφ ηνπ 

θαηαλαισηή κε ηελ επίζθεςε ζε έλα θαηάζηεκα θαη ηελ αηκφζθαηξά ηνπ θαη ηη 

ζπλέπεηεο ζα είρε απηφ.     

 

Τέινο, φπσο γλσξίδνπκε απφ ηελ ζεσξία νη αλάγθεο φηαλ ηθαλνπνηεζνχλ επέξρεηαη ν 

θνξεζκφο. Μηα πνιχ-αηζζεηήξηα εκπεηξία πνπ ηθαλνπνηεί έλα πιήζνο αλαγθψλ, ζα 

κπνξνχζε λα κεηξεζεί πφηε επέξρεηαη ζε θνξεζκφ θαη αλ απηφ ζπκβεί ηφηε πσο ζα 

πξέπεη λα ην αληηιεθζεί κηα επηρείξεζε θαη ζε πνηεο ελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ην sensory 

marketing πνπ εθαξκφδεη ψζηε λα πξνρσξήζεη ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο.      
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ΠΑΡΑΡΣHΜΑ  

 

Οη παξαθάησ ζχλδεζκνη παξνπζηάδνπλ ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο Ambercrombie & Fitch  

Co. αιιά ηελ πξψηε κέξα ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ηεο ζην Νηίζειληνξθ, ζην 

Παξίζη, ζηελ Ginza θαη ζηε Κνπεγράγε.  Πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο απφ ην εζσηεξηθφ 

ησλ θαηαζηεκάησλ, ήρνπο απφ ην είδνο ηεο κνπζηθή αθνχγεηαη εληφο θαη εηθφλεο απφ 

ηελ εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ 

πειαηψλ πνπ βηψλνπλ ηελ εκπεηξία αγνξάο εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ. Η 

παξαθνινχζεζε ηνπο ζπκβάιεη ζηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ αλαγλψζηε γηα ηελ 

θηινζνθία ηεο εηαηξίαο θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. 

 

 Abercrombie & Fitch Campus:  

https://www.youtube.com/watch?v=Yo0XblAqVDI  

 

 Abercrombie & Fitch Düsseldorf Store Opening Day: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hg8MeLM6w6M  

 

 Abercrombie & Fitch Paris Store - Opening Day Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=dFITUl1-Y94  
 

 Abercrombie and Fitch store Ginza JAPAN: 

https://www.youtube.com/watch?v=E27prHgFpFw  

 

 Abercrombie & Fitch Copenhagen: 

https://www.youtube.com/watch?v=sCfXQFUtj-Y  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yo0XblAqVDI
https://www.youtube.com/watch?v=Hg8MeLM6w6M
https://www.youtube.com/watch?v=dFITUl1-Y94
https://www.youtube.com/watch?v=E27prHgFpFw
https://www.youtube.com/watch?v=sCfXQFUtj-Y

