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“Luxury is the ordinary of extraordinary people and the extraordinary of ordinary 
people” - Bernard Αrnault 

 
 

 

 
 

“Give us the luxuries of life and we will dispense with the necessities” – Oscar Wild 
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Περίληψη 

 

 
Στην εργασία που ακολουθεί ασχοληθήκαµε µε τον κλάδο των αγαθών πολυτελείας και 

την στρατηγική  µάρκετινγκ που χρησιµοποιούν. Ξεκινώντας, συνδέσαµε την ανάγκη 

απόκτησης αυτών των αγαθών µε την πυραµίδα αγαθών του Maslow και πιο 

συγκεκριµένα µε την ανάγκη κοινωνικής αποδοχής και καταξίωσης. Στη συνέχεια µε 

την βοήθεια βιβλιογραφικής ανασκόπησης επιχειρήσαµε να αποσαφηνίσουµε την θολή 

και πολλές φορές υποκειµενική έννοια της πολυτέλειας αλλά και αναπτύξαµε και 

σύγχρονη θεµατολογία του κλάδου όπως η οικονοµική κρίση, τα οικονοµικά στοιχεία 

του κλάδου, τις σύγχρονες τάσεις καθώς και τον απαραίτητο διαχωρισµό 2 εννοιών που 

συχνά λανθασµένα συγχέονται, τα πολυτελή και τα premium αγαθά. Σε επόµενο 

κεφάλαιο, αναφερθήκαµε στις πρακτικές µάρκετινγκ που χρησιµοποιούν αυτές οι 

εταιρίες κάνοντας χρήση των αντί-νόµων του µάρκετινγκ του Kapferer. Αναλύοντας 

τους ιδιόµορφους αυτούς νόµους εξετάζουµε πως αυτές οι εταιρίες παραµένουν 

απρόσιτες και παρόλα αυτά διατηρούν το brand awareness και την κερδοφορία τους. 

Επίσης, παρουσιάστηκαν τα 8 p’s του µάρκετινγκ των πολυτελών αγαθών καθώς και η 

online πώληση αγαθών πολυτελείας σαν µια τάση που παρόλο που εννοιολογικά δεν 

συνάδει η φύση των 2 µεταβλητών (ίντερνετ, αγαθά πολυτελείας) παρουσιάζει µεγάλη 

αύξηση τα τελευταία χρόνια. Περνώντας σε πιο πρακτική θεµατολογία, εξετάστηκαν 2 

κορυφαίες σε τζίρο όµιλοι πολυτελών µαρκών, η Prada και η LVMH, και επιχειρήθηκε 

µια σύγκριση των πρακτικών τους έτσι ώστε να παρουσιαστεί και στην πράξη το πως 

λειτουργούν οι εταιρίες του κλάδου. Επιπροσθέτως, προσπαθήσαµε να εµβαθύνουµε σε 

ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος, το φαινόµενο των 

πλαστών προϊόντων πολυτελείας και εξετάσαµε µε χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας το 

ενδεχόµενο όχι µόνο να µην πλήττουν οι αποµιµήσεις τα γνήσια αλλά µάλιστα και να 

τα βοηθούν στις πωλήσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Τέλος, προσπαθήσαµε να 

καταλήξουµε και σε κάποια στατιστικά στοιχεία της ελληνικής πραγµατικότητας 

αναφορικά µε τα προϊόντα αποµίµησης στην ελληνική αγορά µε την χρήση 

ερωτηµατολογίων που απαντήθηκαν είτε δια ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως. 
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Εισαγωγή 

 
Οι περισσότεροι άνθρωποι ονειρεύονται ή τουλάχιστον έχουν ονειρευτεί κάποια 

στιγµή την απόκτηση ενός πολυτελούς αγαθού καθώς η πολυτέλεια µπορεί να βρεθεί σε 

κάθε κατηγορία αγαθού που φανταζόµαστε και εποµένως να καλύψει το ευρύ φάσµα 

της διαφορετικότητας των ανθρώπων. Η πολυτέλεια, είτε µεγάλη είτε µικρή, µπορεί  

πραγµατικά να βρεθεί σε οποιαδήποτε σηµαντική ή ασήµαντη στιγµή της ζωής µας µε 

τις µικρές πολυτέλειες της καθηµερινότητας που ο καθένας προσπαθεί να χαρίσει στον 

εαυτό του να αποτελούν πολύ συχνό φαινόµενο στις χώρες µε αναπτυγµένο οικονοµικό 

τοµέα. Βέβαια όπως θα αναλυθεί και στην εργασία που εκπονήθηκε, το τι συνιστά 

πολυτέλεια για τον καθένα µας είναι υποκειµενικό καθώς για έναν µισθωτό που 

εργάζεται συνεχώς υπερωρίες πολυτέλεια είναι ένα σαββατοκύριακο διακοπές ενώ για 

τον CEO µιας κερδοφόρας εταιρίας ενδεχοµένως πολυτέλεια αποτελεί η απόκτηση ενός 

γρήγορου σπορ αυτοκινήτου 

Τι είναι όµως η πολυτέλεια, τι χρησιµότητα βρίσκουν οι καταναλωτές και τι µας 

ωθεί στο ατέρµονο κυνήγι απόκτησης αυτών των αγαθών, πως λειτουργεί  η βιοµηχανία 

των πολυτελών µαρκών, γιατί οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να ξοδέψουν 

αλόγιστα για να αποκτήσουν αυτά τα αγαθά τη στιγµή που βρίσκουν παρόµοιας 

λειτουργικής χρησιµότητας σε πολύ φθηνότερες τιµές και πώς µεταβάλλονται  οι 

συµπεριφορές των καταναλωτών απέναντι στην πολυτέλεια; Τα παραπάνω ερωτήµατα 

θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στην εργασία που ακολουθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° - Βασικές έννοιες και θεµατολογία των πολυτελών µαρκών 

 

1.1 ΘΕΩΡΙΑ  ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ ΜASLOW  

  
Ο Abraham Maslow ήταν ο πρώτος άνθρωπος που θέλησε να ερευνήσει εις 

βάθος τις ανάγκες των ανθρώπων, την πηγή παρακίνησης τους και  την προέλευση των 

κινήτρων που δεχόµαστε. Επηρεασµένος  από τις σπουδές του στην ψυχολογία 

οδηγήθηκε να  πιστεύει πως οι άνθρωποι κατέχουν ένα σύστηµα παρακίνησης που δεν 

σχετιζόταν µε ανταµοιβές και ασυνείδητες επιθυµίες  αλλά µε ανάγκες τις οποίες 

ιεράρχησε σε σηµαντικότερες και δευτερεύουσες. Σύµφωνα µε τον Maslow (1943), 

υπάρχει µια πολυεπίπεδη ιεραρχία αναγκών στην οποία βαδίζουµε όλοι αδιακρίτως οι 

άνθρωποι και περνάµε στο επόµενο επίπεδο αναγκών µόνο όταν καλύψουµε την 

ανάγκη του υφιστάµενου επιπέδου που βρισκόµαστε. Aυτό το επίπεδο αναγκών είναι 

παγκοσµίως γνωστό και σαν πυραµίδα του Maslow. Στην βάση της πυραµίδας 

συναντούµε τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου και όσο πηγαίνουµε ψηλότερα 

βρίσκουµε πιο σύνθετες κοινωνικές ανάγκες και την κορυφή της πυραµίδας, την 

αυτοπραγµάτωση. Ο Μaslow εκ πεποιθήσεως πίστευε πως η κάθε ανάγκη του 

ανθρώπου, και πιο συγκεκριµένα οι βασικές ανάγκες, αυξάνεται όσο περισσότερο την 

στερείτε κάποιος άνθρωπος. Ο καθένας από µας µπορεί να φτάσει στο υψηλότερο 

επίπεδο του Maslow αλλά αυτό συνήθως είναι ανέφικτο καθώς ο καθένας µας σταµατά 

σε κάποιο επίπεδο και δεν µπορεί να καλύψει την ανάγκη στην οποία βρίσκεται µε 

αποτέλεσµα να µένει στάσιµος η ακόµα χειρότερα κάποιο άσχηµο περιστατικό π.χ. 

απόλυση, ατύχηµα µπορεί να τον κατεβάσει κάποια επίπεδα. 

  Περνώντας στην πυραµίδα διακρίνουµε στο πρώτο επίπεδο τις βιολογικές 

ανάγκες του ανθρώπου π.χ. φαγητό, νερό, ύπνος. Όταν κάποιος άνθρωπος µπορέσει να 

εξασφαλίσει τα ανωτέρω  µπορεί να προχωρήσει στο επόµενο επίπεδο όπου συναντάµε 

τις ανάγκες ασφάλειας δηλαδή την σωµατική ασφάλεια, την ηθική ασφάλεια, την 

οικογενειακή κτλ. Η συνέχεια περιλαµβάνει τις ανάγκες αγάπης δηλαδή την οικογένεια, 

την φιλία και την ερωτική σχέση. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να αναφερθούµε στο 

γεγονός ότι οι βασικές ανάγκες τελειώνουν εδώ και η συνέχεια περιλαµβάνει 

κοινωνικές ανάγκες οι οποίες δεν θεωρούνται ανάγκες µε την στενή έννοια του όρου 

αλλά αποτελεί περισσότερο στόχος η κάλυψή τους. Ίσως θα ήταν ασφαλές να 

προβλέψουµε πως οι περισσότεροι άνθρωποι θα µπορούσαν να ήταν ικανοποιηµένοι αν 

κάλυπταν έστω µέχρι αυτό το επίπεδο της πυραµίδας. Συνεχίζοντας, βρίσκουµε το 
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επίπεδο των αναγκών εκτίµησης όπου συγκαταλέγεται η επιτυχία, η εµπιστοσύνη και ο 

θαυµασµός - σεβασµός από τους τρίτους. Φτάνοντας στην κορυφή της πυραµίδας 

αντικρίζουµε την αυτοπραγµάτωση, δηλαδή την πραγµατοποίηση των πνευµατικών, 

σωµατικών και ψυχικών δυνατοτήτων των ανθρώπων και η έντονη αίσθηση γερά 

θεµελιωµένης εσωτερικής πληρότητας. Ο Maslow ενστερνιζόταν πως µόνο ένας στους 

100 µπορεί να υπερπηδήσει και το τελευταίο σκαλοπάτι της πυραµίδας του. 

 

 
Σχήµα 1.1 - Η πυραµίδα αναγκών του Maslow Πηγή: A Theory of Human Motivation, (1943) 
 
 

1.2  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑ MASLOW 

  

Η πυραµίδα στην οποία αναφερθήκαµε παραπάνω έχριζε κάποιων προσθηκών  

προκειµένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγµατικότητα και έτσι έπειτα από 

αναθεώρηση εµπλουτίστηκε περεταίρω (Maslow, 1970) έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνει 

άλλες τρεις ανάγκες. Πιο συγκεκριµένα, προστέθηκαν γνωστικές και αισθητικές 

ανάγκες και λίγο αργότερα τελειοποιήθηκε η πυραµίδα µε την άφιξη νέας κορυφής την 

οποία κατέκτησε η ανάγκη υπέρβασης.  Στις γνωστικές ανάγκες συµπεριλήφθηκαν οι 

ανάγκες για γνώση και νόηµα και τοποθετήθηκαν ένα σκαλί ψηλότερα από τις ανάγκες 

εκτίµησης ενώ οι αισθητικές ανάγκες ( θαυµασµός για την οµορφιά) τοποθετήθηκαν 

ένα σκαλοπάτι πάνω από τις γνωστικές ανάγκες. Τέλος, οι ανάγκες υπέρβασης που 

τοποθετήθηκαν στην κορυφή αφορούν την ανάγκη να βοηθήσεις άλλους να φτάσουν 

στο επίπεδο της αυτοπραγµάτωσης.  
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1.3  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MASLOW 

  

Όσο δηµοφιλής και εφαρµοσµένη και αν είναι η θεωρία αναγκών του Maslow 

(1943) στην προσπάθεια µας να εξηγήσουµε τις ανθρώπινες συµπεριφορές και 

επιθυµίες, συναντά αρκετές αντίθετες απόψεις στις µέρες µας καθώς η µελέτη των 

social media όπως το Facebook και το Twitter και η επαυξηµένη γνώση για τον 

εγκέφαλο µας δείχνει πως η αντίληψη του Maslow δεν δίνει την απαραίτητη σηµασία 

στις κοινωνικές σχέσεις. Ο Μaslow αναφέρθηκε σε επίπεδα και τα έβαλε όλα σε µια 

σειρά αλλά αυτή η δοµηµένη σειρά και η πρόβλεψη του τι ακολουθεί ίσως την κάνει 

λανθασµένη διότι ο ανθρώπινος νους είναι πολύ πιο περίπλοκος Pamela Brown 

Rutledge (2011). 

Στην βάση της πυραµίδας πολύ σωστά τοποθετήθηκαν οι φυσιολογικές ανάγκες 

του ανθρώπου διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι από µόνος του δηµιουργηµένος µε 

το ένστικτο της επιβίωσης. Σαν ανάγκες επιβίωσης θα µπορούσαµε να αναφέρουµε και 

το δεύτερο σκαλοπάτι της πυραµίδας όπου συναντούµε όπως είδαµε την ασφάλεια και 

την σταθερότητα. Τα επόµενα σκαλοπάτια όπως γράφτηκε και παραπάνω ξεκινούν όλο 

και περισσότερο να ταυτίζονται µε κοινωνικές ανάγκες.  Το πρόβληµα µε αυτή την 

θεωρία είναι πως δεν αναγνωρίζει ότι από το πρώτο ακόµα σκαλοπάτι της πυραµίδας 

µέχρι την κορυφή της αυτοπραγµάτωσης  υπάρχει και η µεταβλητή των κοινωνικών 

σχέσεων και της συνεργασίας που χωρίς αυτή είναι σχεδόν αδύνατο να καλυφθεί η 

οποιαδήποτε ανάγκη.  Θα µπορούσαµε να πούµε µε ασφάλεια πως όλες ανεξαιρέτως οι 

ανάγκες από την βάση έως την κορυφή (στέγη, τροφή, ασφάλεια, παρέα, σχέση, 

εκτίµηση) βασίζονται στην ικανότητα µας να συναναστρεφόµαστε µε τους τρίτους. Οι 

άνθρωποι είναι από την φύση τους κοινωνικά όντα και χωρίς συνεργασία δεν µπορεί να 

υπάρξει ούτε καν η επιβίωση. Η εξάρτηση µας από τους γύρω µας µεγαλώνει όσο και η 

κοινωνία µας γίνεται πιο σύνθετη, διασυνδεµένη και εξειδικευµένη Pamela Brown 

Rutledge (2011).  
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Σχήµα 1.2 – Σύνδεση αναγκών του Maslow   Πηγή: What Maslow Misses (2011) 

 

 Επίσης είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι η ανάγκη να ανήκεις σε κάποια 

κοινωνική οµάδα είναι πολύ σηµαντική και όχι τρίτης κατηγορίας αφού αυτή η αίσθηση 

του να ανήκεις κάπου σου δίνει κοινωνική ασφάλεια αλλά και ευτυχία. Οι άνθρωποι 

προκειµένου να µπουν σε µια κοινωνική οµάδα προχωράνε σε αγορές προϊόντων και 

υπηρεσιών που τους κατηγοριοποιούν σε κοινωνικές κατηγορίες αφού ανέκαθεν οι 

καταναλωτικές µας επιλογές φανέρωναν και την κοινωνική µας θέση. Το συχνότερο 

φαινόµενο είναι η αγορά αγαθών πολυτελείας αφού η κατοχή τέτοιων αγαθών 

συνεπάγεται και προσχώρηση στην ανώτερη κοινωνική τάξη. Συχνά οι άνθρωποι 

ξοδεύουν περισσότερα απ’ όσα θα έπρεπε ή ακόµα και απ’ όσα κερδίζουν για να 

αγοράσουν τέτοια αγαθά προκειµένου να µπορέσουν να σβήσουν την δίψα της 

κοινωνικής καταξίωσης που απολαµβάνουν τα µέλη των υψηλότερων κοινωνικών 

οµάδων.   Είναι επίσης πολύ συχνό και θλιβερό φαινόµενο η παραµέληση ή ακόµα 

χειρότερα και η αγνόηση των βασικότερων αναγκών µε σκοπό την εκπλήρωση των 

κοινωνικών αναγκών και αυτό υπογραµµίζει το λάθος της πυραµίδας του Maslow. Δεν 

είναι λίγες οι φορές που έχουµε ακούσει για ανθρώπους που δεν τρέφονται όπως πρέπει 

ή που καταφεύγουν στην µοναξιά και δεν βγαίνουν από το σπίτι τους για µήνες µε 

σκοπό να µαζέψουν τα χρήµατα που απαιτεί ένα αγαθό πολυτελείας. Επίσης πρόσφατα 

αναφέρθηκε στην τηλεόραση κάποιο ακραίο περιστατικό ανθρώπου που πούλησε το 

νεφρό του µε αντάλλαγµα ένα iPhone. Στην Ινδία υπήρξαν κοπέλες που πούλησαν την 

πρώτη τους σεξουαλική εµπειρία µε αντάλλαγµα µια τσάντα επώνυµου οίκου. Τι, είναι 

λοιπόν αυτό που αναγκάζει τους ανθρώπους να φέρουν τα πάνω κάτω στην πυραµίδα 

αναγκών του Maslow; 
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1.4  ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ  

  

To µεγαλύτερο πρόβληµα στην απόδοση του ορισµού των αγαθών πολυτελείας 

ή των µαρκών πολυτελείας είναι το γεγονός ότι υπάρχει µεγάλη ασάφεια στο τι 

ακριβώς είναι η πολυτέλεια διότι υπάρχει έντονη υποκειµενικότητα στην έννοια και 

κατ’ επέκταση ο κάθε καταναλωτής ίσως να αντιλαµβάνεται διαφορετικά αγαθά ως 

πολυτελή ή ακόµα µπορεί να αντιλαµβάνεται τα ίδια αγαθά ως πολυτελή αλλά για 

κάποιον διαφορετικό λόγο ή χαρακτηριστικό του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

απολαµβάνει. (Kapferer, 2008, pp.96). Ο κάθε καταναλωτής µε τις δικές του 

προσωπικές εµπειρίες, την δική του ψυχοσύνθεση και την δική του κοινωνική θέση 

µπορεί να βλέπει ένα προϊόν ως πολυτελή στην δική του κοσµοθεωρία και αυτός είναι ο 

λόγος που δυσκολευόµαστε σήµερα να δώσουµε έναν ορισµό που να λαµβάνει 

παγκόσµια αποδοχή.  

Ιστορικά, η λέξη πολυτέλεια (luxury) προέρχεται απ την λατινική λέξη luxus 

που σηµαίνει ικανοποίηση των αισθήσεων άνευ όρων και ανεξαρτήτου κόστους ή µε 

πιο απλά λόγια κάτι που αγοράζεις χωρίς να σου είναι απαραίτητο (Dubois et al., 2005).  

Η πολυτέλεια υπάρχει σαν έννοια από τα πρώτα χρόνια του ανθρώπου και ο κόσµος 

ανέκαθεν συνέδεε την πολυτέλεια µε µια αρνητική αξία και την θεωρούσε συνώνυµο µε 

το άσκοπο ξόδεµα, την µαταιοδοξία και την κοινωνική αδικία. Μάλιστα κάποιοι 

θεωρούσαν πως αντιβαίνει και τους ηθικούς κώδικες του Χριστιανισµού (Wyrwa 2003, 

p. 49). Οι Nueno and Quelch (1998) έγραψαν πως ένα πολυτελές προϊόν είναι ένα έργο 

τέχνης σχεδιασµένο για µια εξεζητηµένη αγορά. Οι Vigneron and Johnson (1999) 

αναφέρθηκαν στα πολυτελή προϊόντα ως αγαθά προσανατολισµένα στο πρεστίζ και στο 

στάτους που διαθέτουν πολύ υψηλή ποιότητα και τιµή.  

Ο Kemp (1998) παρατήρησε πως η αντίληψη των αγαθών πολυτελείας θα αλλάξει 

µελλοντικά λόγω των διαφορετικών κοινωνικών και οικονοµικών υπόβαθρων. Οι 

Dubois and Duquesne (1993) περιέγραψαν τα πολυτελή αγαθά µε την φράση “the 

dream value”, ενώ οι Aaker and Keller (1990) αναφέρθηκαν στην συµβολική αξία των 

προϊόντων πολυτελείας τονίζοντας την ψυχολογική υπόστασή τους αναφέροντας πως η 

αιτία αγοράς τους είναι περισσότερο το τι συµβολίζουν και λιγότερο η πραγµατική αξία 

του προϊόντος και η ικανοποίηση της ανάγκης µέσα απ την χρησιµοποίησή του.  

Σύµφωνα µε τους Kapferer and Bastien (2009), πολλοί παραγωγοί θέλουν 

σήµερα να θεωρούνται τα προϊόντα τους πολυτελή για να δικαιολογούν έτσι µια 

υψηλότερη τιµολόγηση και έτσι ο όρος luxury στις ετικέτες των προϊόντων έχει χάσει 

κάπως την αξία του αφού η υπερχρησιµοποίησή του οδηγεί σε µείωση της βαρύτητας 
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της έννοιας. Αρκετές µάρκες µαζικής κατανάλωσης ονοµάζουν τα προϊόντα τους deluxe 

(υπερπολυτελή) την ίδια στιγµή που οι πραγµατικά luxury µάρκες αποφεύγουν να 

χρησιµοποιούν την λέξη πολυτέλεια και µάλιστα πουλάνε όλο και περισσότερα 

συµβατικά προϊόντα (Heine, 2012, pp.9). Εκτός των απλών συµβατικών αγαθών 

µαζικής κατανάλωσης και των αγαθών πολυτελείας παρατηρείται και ένας συνεχώς 

αυξανόµενος αριθµός συµβατικών εταιριών που πουλάνε µαζικά προϊόντα τα οποία 

έχουν κάποια στοιχεία πολυτελείας, τα εν λόγω αγαθά ονοµάζονται masstige ή αλλιώς 

µαζικής πολυτέλειας.(Silverstein & Fiske, 2005, pp.50). Η ύπαρξη αυτών των 

προϊόντων αλλά και η σχετικά αφηρηµένη έννοια της πολυτέλειας η οποία αναφέρθηκε 

παραπάνω µας δηµιουργεί ακόµα περισσότερα προβλήµατα στο να αποσαφηνίσουµε 

τον όρο µάρκα πολυτελείας (Vigneron & Johnson, 1999). 

Σύµφωνα µε τον Bakker (2005) τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηµα 

πολυτέλειας είναι  τα εξής: α) µοναδικότητα β) πρεστίζ γ) κόστος και δ) χρόνος 

Όταν κατέχουµε ένα αγαθό που είναι σπάνιο και το κατέχουν λίγοι µας δηµιουργείτε το 

αίσθηµα της πολυτέλειας. Επίσης όταν το αγαθό που κατέχουµε µας εφοδιάζει µε 

πρεστίζ (για παράδειγµα ένα αυτοκίνητο Mercedes) µας δηµιουργείτε επίσης το 

αίσθηµα της πολυτέλειας. Ακόµα, αισθανόµαστε πολυτέλεια όταν ξοδεύουµε αρκετά 

χρήµατα για κάποιο αγαθό. Βέβαια αυτό είναι αρκετά σχετικό σαν έννοια και όσο 

επαναλαµβάνετε η κατανάλωση του µειώνεται και το αίσθηµα της πολυτέλειας. Τέλος 

αίσθηµα πολυτέλειας µας δηµιουργεί και ο χρόνος και πιο συγκεκριµένα όταν 

κερδίζουµε περισσότερο ελεύθερο χρόνο (π.χ. να φτάσουµε πολύ γρήγορα στον 

προορισµό µας γιατί πήγαµε µε ελικόπτερο). 

Οι Vigneron and Johnson (2004) διαχώρισαν τις 5 διαστάσεις των πολυτελών 

αγαθών σε α) επιδεικτική κατανάλωση, δηλαδή κοινωνικό στάτους  β) µοναδικότητα, 

δηλαδή δυσκολία να το αποκτήσουµε γ) αντικατοπτρισµός προσωπικότητας, δηλαδή 

αγορά πολυτελών αγαθών για να εκφραστούµε µέσα από την κατοχή τους δ) 

ηδονισµός, δηλαδή προσωπική ικανοποίηση και ολοκλήρωση και ε) ποιότητα, δηλαδή 

επιδόσεις. Η πολυτέλεια µπορεί  να είναι προϊόντα ή υπηρεσίες (Bakker, 2005) ή ακόµα 

και αυθεντικότητα (Yeoman & McMahon-Beattie, 2006)  

 

1.5  BΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ -  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

  

Ξεκινώντας, θα λέγαµε πως είναι ευδιάκριτο και άξιο αναφοράς το γεγονός ότι 

οι περισσότερες µάρκες αγαθών πολυτελείας προέρχονται µόνο από πέντε χώρες (ΗΠΑ, 
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Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία).Πιο συγκεκριµένα, αυτές οι χώρες είναι υπεύθυνες για 

περισσότερο απ’ τα 4/5 από τις παγκόσµιες πωλήσεις αγαθών πολυτελείας (Pambianco, 

1999). Η βιοµηχανία των αγαθών πολυτελείας αποτελείται από εταιρίες και οµίλους 

εταιριών που κατασκευάζουν και πουλούν προϊόντα που εκτός από πολύ υψηλή 

ποιότητα ενσωµατώνουν επίσης συµβολική αξία, κοινωνικά  και συναισθηµατικά 

οφέλη αλλά και αποκλειστικότητα έτσι ώστε ο κάτοχος τέτοιων προϊόντων διαφέρει 

από την µάζα (Königs & Schiereck, 2006, pp.2). Τα πολυτελή προϊόντα και υπηρεσίες 

εξ’ ορισµού αγοράζονται περισσότερο από επιθυµία και όχι από ανάγκη και αυτός είναι 

και ο λόγος που οι εταιρίες πολυτελών αγαθών στοχεύουν στην δηµιουργία επιθυµίας 

και όχι στην κάλυψη κάποιας ανάγκης. Όταν κάποιο αγαθό πολυτελείας γίνει αναγκαίο 

στον καταναλωτή αυτοµάτως θα σηµαίνει και την λήξη της κατηγοριοποίησης αυτού 

του προϊόντος ως πολυτελούς. Η µεγαλύτερη απειλή σε κάποια εταιρία που πουλά 

προϊόντα πολυτελείας είναι το ενδεχόµενο να χαλάσει η φήµη της ή να πάψουν να την 

θεωρούν οι καταναλωτές πολυτελή. (Königs & Schiereck, 2006, pp.3). Η λέξη 

πολυτέλεια όπως αναφέρθηκε και παραπάνω µπορεί να σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα 

σε κάθε καταναλωτή αλλά θα µπορούσαµε να βρούµε σαν οµοιότητα στις απαντήσεις 

που θα λάβουµε την ύπαρξη των λέξεων ποιότητα, σπανιότητα, ειδική σηµασία. Εκτός 

από παραδοσιακά προϊόντα που µπορούµε να τα βρούµε και σε πολυτελής εκδοχές 

µπορούµε να βρούµε την πολυτέλεια και στις εµπειρίες αλλά φυσικά και σε άλλες 

κατηγορίες προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών όπως το φαγητό (φιλέτο black 

angus), το ποτό (σαµπάνια Cristal), τα ταξίδια (σκι στο Gstaad της Ελβετίας) τα 

ξενοδοχεία (Four Seasons group) και εσχάτως και η τεχνολογία µε τα καινούργια 

iPhone που κοστίζουν 3 και 4 φορές παραπάνω από ένα συµβατικό κινητό τηλέφωνο 

(Bellaiche at al, 2010, pp.1). Oι  (Königs & Schiereck, 2006, pp.5; Belge et al, 2012) 

διατύπωσαν πως τα πολυτελή αγαθά µπορούν να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες: α) 

πολυτελή καταναλωτικά αγαθά που ονοµάζονται και προσωπικά αγαθά πολυτελείας, β) 

πολυτέλεια εµπειρίας όπου εµπίπτουν για παράδειγµα οι πολυτελείς διακοπές και οι 

εµπειρίες χαλάρωσης στα καλύτερα spa του κόσµου αλλά και γενικότερα κάθε 

πολυτελή υπηρεσία και τέλος γ) πολυτελή αγαθά επένδυσης όπως τα αυτοκίνητα τα γιοτ 

και τα προσωπικά jet. Τα προσωπικά αγαθά πολυτελείας κατηγοριοποιούνται 

περαιτέρω σε soft luxury όπως τα ρούχα και τα αξεσουάρ και σε hard luxury όπου 

βρίσκουµε τα παραδοσιακά σύµβολα πολυτέλειας όπως τα κοσµήµατα και τα ρολόγια. 
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Σχήµα 1.3 – Διάρθρωση του κλάδου πολυτελών αγαθών  Πηγή: The Luxury brands strategy “Journal of 

Brand Management (2009)” 

Ιστορικά, η βιοµηχανία των αγαθών πολυτελείας ευηµερούσε σε ένα σταθερό 

οικονοµικό περιβάλλον, οι εταιρίες που παρήγαγαν τα προϊόντα αυτά ήταν ως επί το 

πλείστον οικογενειακές επιχειρήσεις και οι επιχειρησιακές πρακτικές στις οποίες 

βασίζονταν ήταν παραδοσιακές όπου οι αποφάσεις λαµβάνονταν µε βάση το ένστικτο. 

Στα µέσα της δεκαετίας του 80 παρατηρήθηκαν πολλές αλλαγές στο περιβάλλον των 

αγαθών πολυτελείας όπου αρκετές εταιρίες παραγωγής προϊόντων πολυτελείας 

επανατοποθετήθηκαν αλλά και δηµιουργήθηκαν. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, το 

ταχέως µεταβαλλόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον ανάγκασε τις εταιρίες να κινηθούν 

και να στοχεύσουν σε περισσότερη ευελιξία προκειµένου να επιβιώσουν και έτσι οι 

marketers ανησυχώντας για το ολοένα και πιο σκληρό ανταγωνισµό στον τοµέα 

προέβησαν σε διαδικασίες ενοποίησης εταιριών και το φαινόµενο αυτό 

εντατικοποιήθηκε µέχρι το 2000 (Königs & Schiereck, 2006, pp.2). Στην διαδικασία 

συγχωνεύσεων και αποκτήσεων που αναφέρθηκε παραπάνω κυριάρχησαν οι 4 όµιλοι - 

κολοσσοί των πολυτελών µαρκών: Το LVMH όπου θα το δούµε πιο αναλυτικά στο 

case study που εµπεριέχεται σε επόµενο κεφάλαιο, το PPR, το Richemont group και το 

The Swatch Group. Oι συγκεκριµένοι όµιλοι εταιριών που προέκυψαν από την έντονη 

περίοδο ενοποίησης που υπήρξε στην βιοµηχανία των πολυτελών αγαθών στην 

δεκαετία του 90 κατείχαν µεγάλο πορτοφόλιο προϊόντων και µαρκών στο οποίο 

κυριαρχούσε η ποικιλία διαφορετικών δραστηριοτήτων των εταιριών. Ξεκινώντας από 

την µεγαλύτερη εξ αυτών, η γαλλική Louis Vuitton Moet Hennesy η απλά LVMH, 

κατέχει µεταξύ άλλων και τον κολοσσό των δερµάτινων τσαντών Louis Vuitton ενώ 

παράλληλα στον όµιλο βρίσκονται πολλές διαφορετικές πολυτελείς εταιρίες όπως η 

γνωστή σε όλους ελβετική ωρολογοποιία Tag Heuer και ο ηγέτης στις σαµπάνιες Moet 

Chandon.Ο όµιλος LVMH κατέχει αυτή τη στιγµή περισσότερες από 60 πολυτελείς 

µάρκες σε πέντε διαφορετικές προϊοντικές κατηγορίες: µόδα και δερµάτινα αγαθά, 

αρώµατα και καλλυντικά, κρασιά και ποτά και τέλος, ρολόγια και κοσµήµατα. Η 

Κering (PPR µέχρι το 2013) που ίσως πρέπει να θεωρείται γενικότερα όµιλος εταιριών 
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και όχι όµιλος εταιριών προϊόντων πολυτελείας κατέχει µεταξύ των “ταπεινών” Puma 

και Stella McCartney  και τις Gucci, Yves Saint Laurent and Balenciaga. Το group 

Richemont που κατέχει στο πορτοφόλιο του τις σηµαντικότερες εταιρίες της υψηλής 

ωρολογοποιίας (Vacheron Constantin,IWC,JLC) την πολύ δηµοφιλή στους λάτρες της 

κλασικής πένας, Μontblanc αλλά και ίσως την πιο παραδοσιακή µάρκα αγαθών 

πολυτελείας , την γαλλική Cartier. Τέλος το Swatch Group που κατέχει και αυτό πολλές 

εταιρίες υψηλής ωρολογοποιίας όπως η Οmega η Breguet και η Blancpain αλλά και τη 

µεγάλη αντίπαλο της Cartier στον χώρο των κοσµηµάτων, Tiffany & co. 

Mε την δηµιουργία των οµίλων εταιριών πολυτελών προϊόντων τα οφέλη ήταν 

πολύ σηµαντικά και δικαιολογούν απολύτως την εξωστρέφεια που επέδειξαν τα 

συγκεκριµένα group αλλά και την επιθυµία πολλών luxury εταιριών να εξαγοραστούν 

από κάποιο όµιλο. Το µεγαλύτερο κίνητρο αποτέλεσε η µείωση των λειτουργικών 

εξόδων που επήλθε στις εξαγοραζόµενες εταιρίες λόγω της εκµετάλλευσης των 

καναλιών διανοµής που εµφανίζονταν µε κάθε εξαγορά κάποιας εταιρίας, η κοινή 

διανοµή σε πολλές περιπτώσεις, τα κοινά δίκτυα παραγωγής αλλά φυσικά και η 

εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας αλλά και η παρεχόµενη τεχνογνωσία που 

παρέχονταν από την µια εταιρία στην άλλη τις βοήθησε να µείνουν ισχυρές (Königs & 

Schiereck, 2006, pp. 2). Αυτοί ήταν οι κύριοι λόγοι που πολλές ανακατατάξεις έλαβαν 

χώρα στον τοµέα των αγαθών πολυτελείας στις δεκαετίες του 80 και 90.  

Επιπροσθέτως, στην σύγχρονη εποχή που ζούµε όπου όλα αλλάζουν χωρίς να το 

καταλάβουµε ο τοµέας της πολυτέλειας δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Πιο 

συγκεκριµένα, η πολυτέλεια απευθύνεται πλέον και στην µεσαία τάξη αλλά και σε νέες 

αγορές όπως η Κίνα και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Επίσης οι εταιρίες προϊόντων 

πολυτελείας αντιµετωπίζουν ανταγωνισµό από τις εταιρίες µόδας που 

δραστηριοποιούνται στην µαζική παραγωγή παρέχοντας premium προϊόντα όπως π.χ. η 

Burberry και η Lacoste και αυτός ο ανταγωνισµός προέρχεται από την 

επαναπροσδιόρισε του τι αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής ως πολυτελές. Tέλος, χρίζουν 

µελέτης τα πρότυπα δαπάνης χρήµατος των καταναλωτών µε οικονοµική επιφάνεια 

διότι ο αριθµός τους αυξάνει µε τα χρόνια όπως δείχνουν τα στοιχεία που θα δούµε 

παρακάτω και αυτό δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για κερδοφορία και εδραίωση του 

ονόµατος των πολυτελών εταιριών. (Okonkwo, 2007, pp.3-4).  
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1.6  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

 
Σχήµα 1.4 – Αξία παγκόσµιας αγοράς αγαθών πολυτελείας 1995 – 2014  Πηγή www.statista.com 

 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουµε την θεαµατική αύξηση της αξίας της αγοράς 

των αγαθών πολυτελείας τα τελευταία 20 χρόνια όπου η συνεχής ανάπτυξη και η 

αύξηση των εισοδηµάτων έφερε τεράστια ανάπτυξη στον κλάδο. Όλο και περισσότεροι 

έχουν πρόσβαση στα αγαθά πολυτελείας και ο αριθµό των µαρκών πολυτελείας 

συνεχίζει να αυξάνεται µε αποτέλεσµα η συνολική αγορά να αποτιµάτε πλέον στα 223 

δισεκατοµµύρια ευρώ  που σηµαίνει αύξηση 189% από τα 77 δισεκατοµµύρια που 

σηµείωνε το 1995. Όπως περιµέναµε παρουσιάστηκε µείωση σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος µόνο 2 φορές πράγµα που µας επιβεβαιώνει ότι η αγορά των αγαθών 

πολυτελείας βγήκε σχεδόν αλώβητη από την οικονοµική κρίση που έπληξε τον πλανήτη 

το 2008. Αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί από την φύση των αγαθών πολυτελείας τα 

οποία αφορούν τα υψηλότερα κοινωνικά στρώµατα τα οποία πιθανώς αύξησαν την 

περιουσία τους αντί να την µειώσουν την περίοδο της κρίσης αφού οι ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται σε κάθε κρίση βοηθούν σηµαντικά τους ανθρώπους µε σηµαντική 

οικονοµική επιφάνεια.  
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Σχήµα 1.5 - Πωλήσεις αγαθών πολυτελείας ανά χώρα σε δισεκατοµµύρια ευρώ (2014)  
Πηγή: www.statista.com 

 

Όπως αναµενόταν, οι ΗΠΑ κρατούν µε χαοτική διαφορά την πρώτη θέση σε 

πωλήσεις αγαθών πολυτελείας µε 64.9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Στις ΗΠΑ κατοικούν οι 

περισσότεροι εκατοµµυριούχοι και δισεκατοµµυριούχοι του κόσµου και εκεί έχουν  

κεντρικά γραφεία  οι περισσότερες πολυτελείς µάρκες. Επίσης οι περισσότερες µεγάλες 

πολυεθνικές εταιρίες που πληρώνουν παχυλούς µισθούς στα στελέχη τους στεγάζονται 

εκεί. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η πολύ αναπτυγµένη Ιαπωνία ενώ εντύπωση 

προκαλεί η τρίτη θέση της χτυπηµένης γερά από την οικονοµική κρίση Ιταλία που 

µπορεί ίσως να εξηγηθεί από την διαχρονική λατρεία των ιταλών για το εξεζητηµένο 

αλλά και την εντοπιότητα πολλών ιταλικών φιρµών αγαθών πολυτελείας. Η Κίνα 

βρίσκεται στην 5ή θέση µε 15 δις η Κορέα στην 8η θέση µε 9,1 δις και οι χώρες της 

Μέσης Ανατολής µε την Ρωσία βρίσκονται στις θέσεις 10 και 11 µε 6,8 και 4,6 δις 

ευρώ αντίστοιχα αλλά αναµένεται να ανέβουν πολύ ψηλότερα την επόµενη δεκαετία 

αφού οι οικονοµίες τους τρέχουν µε πολύ γοργούς ρυθµούς. Μακροπρόθεσµα 

αναµένεται περισσότερη ανάπτυξη στον κλάδο. Αυτή η αισιόδοξη θέση στηρίζεται στις 

αναδυόµενες αγορές και στον συνεχώς αυξανόµενο αριθµό των ευκατάστατων πολιτών 

σε συνάρτηση µε την αυξανόµενη ζήτηση πολυτελών αγαθών από την µεσαία τάξη 

(Truong et al., 2009). 
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Σχήµα 1.6 – Συνολική δαπάνη ανά κατηγορία πολυτελών προϊόντων (2014)  Πηγή: 

www.statista.com 
 

Τέλος, εξετάζοντας την συνολική δαπάνη για κάθε κατηγορία πολυτελών αγαθών 

παρατηρούµε πως το µεγαλύτερο µερίδιο καταλαµβάνει η αγορά των πολυτελών 

αυτοκινήτων και µάλιστα µε σχεδόν διπλάσιο όγκο δαπάνης από την δεύτερη 

κατηγορία που συναντάµε τα προσωπικά πολυτελή αγαθά (ρολόγια, τσάντες, ρούχα 

κτλ) 

 

1.7  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΙ PREMIUM ΑΓΑΘΩΝ 
 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο ορισµός πολυτέλεια είναι αρκετά δύσκολο 

να εξηγηθεί εννοιολογικά γιατί δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας που να ορίζει πότε 

ένα προϊόν ή µια υπηρεσία θεωρείται πολυτελής. Αν ρωτούσαµε τους καταναλωτές θα 

µας έλεγαν πως η πολυτέλεια σχετίζεται µε υψηλές τιµές, υψηλή ποιότητα, 

µοναδικότητα, ιστορικότητα και µη αναγκαιότητα 

 (Dubois et al 2001, p. 1 ff). Η πολυτέλεια σύµφωνα µε τον Frank Müller (2012) είναι 

ένα δυναµικό και σχετικό φαινόµενο γιατί ορίζεται διαφορετικά ανάλογα µε την 

κοινωνία, την κουλτούρα και την γεωγραφική θέση. Η πολυτέλεια στην Ουρουγουάη 

είναι διαφορετική από αυτή της Ελβετίας, η τιµή ενός πολυτελούς ρολογιού είναι 

σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτή µιας πολυτελούς τσάντας, για κάποιον είναι 

πολυτέλεια το να αγοράσει παπούτσια 100 ευρώ και για κάποιον καθηµερινότητα το να 

αγοράσει παπούτσια που κοστίζουν 1000. Τα πράγµατα όµως γίνονται ακόµα πιο 

µπερδεµένα όταν συµπεριλάβουµε και τον όρο “New luxury”. Η καινούργια πολυτέλεια 

λαµβάνει υπόψη τον σύγχρονο αγχωτικό τρόπο ζωής και έτσι πολυτέλεια θεωρείται και 
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η ασφάλεια, οι κοινωνικές σχέσεις και µια ζωή µε ποιότητα αλλά και λογική 

κατανάλωση αγαθών.   

  Ο Kapferer θέλησε να εµβαθύνει περεταίρω και έτσι ξεχώρισε τα αληθινά 

πολυτελή αγαθά από τα Premium. Σύµφωνα µε το σύστηµα του πολυτελή αγαθά είναι 

τα µοναδικά αγαθά που φτιάχνονται στο χέρι όπως η υψηλή ραπτική ενώ οι premium  

µάρκες αποτελούνται από επεκτάσεις τις µάρκας σε διαφορετικούς χώρους για να 

κερδίσουν αναγνώριση και κεφάλαιο όπως π.χ. τα αρώµατα Σύµφωνα µε τον Frank 

Müller (2012) όµως µπαίνει ακόµα µια παράµετρος που µας δυσκολεύει να 

ξεχωρίσουµε µεταξύ  premium και luxury και αυτό είναι η παραγωγική διαδικασία. 

Σύµφωνα µε την θεωρία του Kapferer τα πολυτελή προϊόντα είναι σε ένα µεγάλο βαθµό 

χειροποίητα όµως κανείς δεν µπορεί να ξέρει µε σιγουριά το πόσο κοινότυπες µπορεί 

να είναι κάποιες διαδικασίες. Ένας άλλος τρόπος να κρίνουµε ποιά αγαθά είναι 

πολυτελή είναι να δούµε το κόστος παραγωγής και όσο µεγαλύτερο το κόστος τόσο 

περισσότερο το πρεστίζ και συνεπώς το πολυτελές στάτους. (Lasslop 2002, p. 333)  

 
Σχήµα 1.7 - Διαχωρισµός των brands  Πηγή: Successful  luxury marketing A Provocative Discrimination 

Frank Müller,(2012) 

 

Τα πολυτελή αγαθά είναι από την φύση τους προκλητικά και δηµιουργούν 

διακρίσεις. Μια από τις λειτουργικές αξίες των πολυτελών αγαθών είναι η κάλυψη 

κοινωνικών αναγκών όπως το στάτους και το πρεστίζ. Τα βασικά και τα επιπρόσθετα 

οφέλη των πολυτελών αγαθών είναι συνήθως δευτερεύουσας σηµασίας καθώς αυτό που 

τα κάνει τόσο ποθητά είναι ότι δεν µπορεί να τα έχει ο καθένας Frank Müller (2012). Η 

προκλητική φύση των αγαθών πολυτελείας δεν θα πρέπει να κατηγορείτε γιατί πολύ 

απλά αυτή είναι η φύση τους και το γεγονός ότι θα πρέπει πρωτίστως να καλύπτουν 

κοινωνικές ανάγκες πρέπει να γίνει όσο πιο ξεκάθαρο στους µάνατζερ αυτών των 
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µαρκών και να εξυπηρετούν τους πελάτες τους καταλλήλως. Σύµφωνα µε την θεωρία 

της κοινωνικής ταυτότητας, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη απόκτησης ταυτότητας, 

στάτους, πρεστίζ και προσωπικής ικανοποίησης εποµένως πρέπει να δίνεται η µέγιστη 

προσοχή στο ανθρώποκοινωνικό  στοιχείο κατά τον σχεδιασµό πολυτελών προϊόντων. 

Έρευνες µάλιστα κατέληξαν πως η εµπιστοσύνη σε µια µάρκα θα πρέπει η εικόνα που 

έχει για τον εαυτό του ο πελάτης να ταυτίζεται µε την προσωπικότητα της µάρκας. 

Βέβαια µεγάλο παράγονται παίζει και ο ηλικιακή κλίµακα µε τους νεώτερους να διψούν 

για κοινωνική αποδοχή και πρεστίζ και τους µεγαλύτερους για προσωπική έκφραση και 

ολοκλήρωση. Είναι προφανές πως τα παραπάνω δεν αποτελούν απόλυτους κανόνες για 

ένα επιτυχηµένο µάνατζµεντ πολυτελών µαρκών. Πιο εύκολα διαχειρίσιµη είναι η 

έννοια της αποκλειστικότητας στα πολυτελή αγαθά αφού η βάση της πολυτέλειας 

εµπεριέχει την αποκλειστικότητα. Την αποκλειστικότητα την δηµιουργούν οι µάνατζερ 

µέσα από περιγραφές που περιλαµβάνουν τις φράσεις : το πιο όµορφο, το πιο σπάνιο, 

το πιο παραδοσιακό, αυτό που απαιτεί περισσότερες εργατοώρες κτλ  Frank Müller 

(2012). 
Όπως αναµένεται, η αποκλειστικότητα φέρνει µαζί της και υψηλότερες τιµές που 

δικαιολογούνται από τα υψηλότερο κόστος παραγωγής ή την υψηλότερη ακρίβεια που 

απαιτεί η παραγωγή τους.   

 

1.8 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ 

ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ   

 

Εκτός των πολυτελών προϊόντων υπάρχουν και άλλες κατηγορίες  που 

υπόσχονται στάτους και πολύ υψηλή ποιότητα και µάλιστα  πολλές φορές όλες οι 

κατηγορίες συγχέονται σε µία και την ονοµατίζουν λανθασµένα πολυτελή αγαθά.  Για 

παράδειγµα υπάρχει η κατηγορία prosumers, όπως του αποκαλεί η βιβλιογραφία, οι 

οποίοι αγοράζουν  κάποιες µάρκες που έχουν πολύ υψηλότερη τιµή από άλλες στο ίδιο 

προϊόν επειδή το προϊόν τους είναι ασύγκριτα καλύτερο ή διαθέτει κάποια σηµαντική 

καινοτοµία. Ένα παράδειγµα ενός τέτοιου προϊόντος είναι οι φωτογραφικές µηχανές 

Leica. Δυο άλλες κατηγορίες που ο κόσµος συχνά συγχέει µεταξύ τους ή και µε τα 

πολυτελή είναι τα premium και τα prestige. Τα premium προϊόντα αφήνουν µεγάλη 

υπόσχεση για την ποιότητα τους χωρίς να προσδίδουν κάποιο κύρος (Pandora, Diesel), 

τα prestige προϊόντα προσφέρουν ότι και τα premium αλλά προσδίδουν και κάποιο 

κύρος στον κάτοχο (Mercedes, Apple) Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας που επεξηγεί 

καλύτερα τις ανωτέρω κατηγορίες. 
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Σχήµα 1.8 – Πίνακας σύγκρισης  Premium, Prosumer, Prestige, Luxury brands Πηγή: Successful  

luxury marketing A Provocative Discrimination, Frank Müller (2012) 

 

 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τον Frank Müller   

PREMIUM BRANDS 

Oι Premium µάρκες επεκτείνονται σε ένα µεγάλο εύρος προϊόντων τα οποία κατέχουν 

υψηλή ποιότητα και ο κόσµος τα αντιλαµβάνεται ως καλύτερα από τα συµβατικά 

δικαιολογώντας έτσι την εκταµίευση υψηλότερων ποσών για να τα αποκτήσουν. Η 

επικοινωνία αυτών των προϊόντων µε τους καταναλωτές θα πρέπει να περιέχει µια 

λογική που θα στηρίζεται στην ανωτερότητα του προϊόντος σε σχέση µε τον 

ανταγωνισµό.  

PRESTIGE BRANDS 

Οι prestige µάρκες  στηρίζουν την επιτυχία τους στην δηµιουργία στάτους και 

κοινωνικών οφελών. Η ποιότητα αυτών των προϊόντων δεν είναι κάτι πολύ ξεχωριστό ή 

καινούργιο και το σύνηθες κοινό που απευθύνονται είναι οι νεόπλουτοι άνθρωποι. Το 

σηµαντικότερο στοιχείο στο µείγµα µάρκετινγκ που εφοδιάζονται είναι η επικοινωνία η 

οποία στηρίζεται στο δυνατό συναίσθηµα. Παραδείγµατα prestige µαρκών είναι η 

Omega, η Gucci και η Dolce Gabbana. 

PROSUMER BRANDS 

Tο πιο σηµαντικό στις Prosumer µάρκες είναι η επιµονή στην ποιότητα, και στις 

δυνατότητες οι οποίες φτάνουν τα µέγιστα επίπεδα. Επίσης η ιστορία της µάρκας και η 

παράδοση της έρχεται σε υψηλή σηµαντικότητα. Αυτοί είναι και οι τοµείς που πρέπει 

να επικεντρωθεί η επικοινωνία αυτών των µαρκών. 

CHALLENGES FOR LUXURY BRANDS 

Όσον αφορά τα αγαθά πολυτελείας, θα λέγαµε πως πρέπει να επιτύχουν πολύ υψηλά 

στάνταρντ ποιότητας, να ενσωµατώνουν πολύ υψηλή τιµή ανάλογη της ποιότητας τους 

και τα µηνύµατα που θα πρέπει να περνάνε στους καταναλωτές να είναι αυτά του 
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κύρους σε συνδυασµό µε την ποιότητα. Τέτοιες εταιρίες είναι συνήθως σε οικογενειακά 

χέρια που ενεργούν µε αντίπαλο τα δικά τους υψηλά στάνταρ και κανέναν άλλο 

βασιζόµενοι σε κάποιο µακροπρόθεσµο πλάνο που συνήθως ενσωµατώνει και το όραµα 

του δηµιουργού. Οι αξίες τους περιλαµβάνουν ανεξαρτησία, εκλεκτικότητα, 

διακριτικότητα και στυλ. Αυτές οι εταιρίες επιλέγουν να είναι κάπως πιο διακριτικές, µε 

χαµηλή σχετικά ένταση και αρκετά λιγότερο επιθετικές σε σχέση µε τις  για να µην τις 

µπερδέψουν οι καταναλωτές µε τις prestige. Παραδείγµατα τέτοιων εταιριών είναι η 

Hermes και ο ελβετικός κολοσσός της ωρολογοποιίας, Philippe Patek. 

 
1.9  ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

 

Η πολυτέλεια δεν είναι πλέον προνόµιο των Βασιλειάδων, η πολυτέλεια 

εξελίχτηκε και εξελίσσεται καθηµερινά. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η 

πολυτέλεια είναι µια δύσκολη και δυναµική έννοια και µεταλλάσσεται κοινωνικά, 

γεωγραφικά και χρονολογικά. Παλιότερα πολυτέλεια θεωρούταν το χαβιάρι, η 

σαµπάνια και τα γρήγορα αυτοκίνητα, σήµερα όµως ο καπιταλιστικός τρόπος ζωής και 

ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός των πλουσίων σηµαίνει πως όλο και περισσότεροι 

έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά και ότι η έννοια πολυτέλεια µεταλλάχτηκε άλλη µια 

φορά. Η πολυτέλεια πλέον όλο και περισσότερο συνδέεται µε την εµπειρία και την 

αυθεντικότητα (Yeoman and McMahon-Beattie,2010). Πρόγονος αυτής της άποψης 

ήταν ο φεµινισµός της πολυτέλειας, άποψη που αναπτύχθηκε από τους Danziger 

(2005),  Israel (2003) και Gambler (1997). Με τον όρο φεµινισµός της πολυτέλειας 

εννοείται η µετάβαση από την αρσενική πολυτέλεια των status symbol σε µία νέα 

πολυτέλεια της απόλαυσης και της εµπειρίας. Η ολοένα και αυξανόµενη γυναικεία 

συµµετοχή στο ποσοστό των ανθρώπων µε πολύ υψηλή αγοραστική δύναµη έχει ως 

αποτέλεσµα την προώθηση των κέντρων ευζωίας και των ταξιδιών ως νέα πολυτέλεια.  

Δεν συµβαίνει το ίδιο και στις αναδυόµενες οικονοµίες. Για παράδειγµα στην 

οικονοµία της Κίνας διατηρείται µέχρι και σήµερα ο παλιός κόσµος της πολυτέλειας 

και του ελιτισµού. Ian Yeoman (2010) Η οικονοµική κρίση ήταν άλλος ένας 

παράγοντας που άλλαξε τις αντιλήψεις και την στάση των ανθρώπων απέναντι στην 

πολυτέλεια.  

Οι Yeoman και McMahon-Beattie (2010)  διαπίστωσαν πως ένα πολύ µεγάλο 

ποσοστό ανθρώπων κάθε ηλικίας θα προτιµούσε να κατέχει ένα αγαθό υψηλής 

ποιότητας παρά πολλά χαµηλής ποιότητας. Αυτό το φαινόµενο το ονόµασαν 

premiumisation της κοινωνίας όπου όλο και λιγότερο µας παρακινεί το συνηθισµένο. Η 
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οικονοµική κρίση όµως έφερε σαν αποτέλεσµα την όξυνση του ενστίκτου της 

µεγιστοποίησης, δηλαδή της προσπάθειας των καταναλωτών να αυξήσουν στο µέγιστο 

την χρησιµότητα που µπορούν να πάρουν από το εισόδηµα τους. Έτσι, περισσότερος 

χρόνος ξοδεύεται στο ψάξιµο προσφορών και value for money επιλογές προτιµώνται.  

Ένα άλλο φαινόµενο που βρίσκεται σε ανάπτυξη αυτή την εποχή είναι η 

ενοικίαση πολυτελών αγαθών. Σύµφωνα µε έρευνα του Future Foundation (2010), 

περίπου το 15% των ηλικιών 15 – 24 και το 20% των 25 – 34 είναι υπέρ της ιδέας 

ενοικίασης πολυτελών αγαθών. Με αυτόν τον τρόπο η πολυτέλεια µπορεί να, έστω και 

σε µικρές δόσεις,  ενσωµατωθεί. και στη ζωή αυτών που θέλουν να δείξουν υψηλή 

κοινωνική τάξη χωρίς να διαθέτουν και το απαραίτητο µπάτζετ.  Η ενοικίαση 

πολυτελών αγαθών επιβεβαιώνει ακόµα µια φορά πως η πρωταρχική ανάγκη που 

καλύπτουν τα αγαθά πολυτελείας είναι κοινωνική και όχι λειτουργική. Πιο 

συγκεκριµένα sites όπως τα borrowsteal.com που νοικιάζει ακριβές τσάντες αλλά και το 

quintessentially που έναντι αντιτίµου σε αφήνει να νοικιάσεις πολυτελή αυτοκίνητα 

είναι σε µεγάλη ανάπτυξη. 

Αυτές οι υπηρεσίες βοηθούν τους καταναλωτές να αποκτήσουν πρόσβαση στο 

απρόσιτο µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Έτσι η πρώτη επαφή του κόσµου µε την 

πολυτέλεια τους «δένει» ακόµα περισσότερο µε αυτόν τον τρόπο ζωής και η απόκτηση 

όλο και περισσότερων τέτοιων αντικειµένων γίνεται εµµονή. Εκτός του δανεισµού, οι 

εκπτώσεις είναι ακόµα ένας τρόπος που αυξάνει τις πιθανότητες αγοράς πολυτελών 

αγαθών στον συµβατικό καταναλωτή. Sites όπως το farecast που συµβουλεύει τους 

ταξιδιώτες για το πώς και πότε θα αγοράσουν φθηνό εισιτήριο για πολυτελή προορισµό, 

το 5pm.com µε εκπτώσεις σε πολυτελή εστιατόρια αλλά και τα αναρίθµητα sites µε 

προσφορές σε ρούχα και αξεσουάρ πολυτελείας.  

Ένας από τους κινδύνους που αντιµετωπίζει ο κλάδος είναι το ρίσκο να χαθεί η 

αύρα της πολυτέλειας  µέσα από το µαζικό µάρκετινγκ. Αυτές οι εταιρίες στην 

προσπάθεια τους να αποκτήσουν την µέγιστη αναγνωρισιµότητα ρισκάρουν να γίνουν 

κοινότυπα ή ακόµα χειρότερα να αντιγραφούν. Οι αποµιµήσεις µαρκών πολυτελείας 

είναι ένα σοβαρό θέµα που θα συζητηθεί εκτενέστερα σε επόµενο κεφάλαιο. Ο 

κίνδυνος της εύκολης και ευρείας πρόσβασης σηµαίνει πως αυτές οι εταιρίες πρέπει να 

προσέξουν πολύ το µάρκετινγκ που θα χρησιµοποιήσουν έτσι ώστε να συνεχίσουν να 

θεωρούνται πολυτελή και να µην µεταλλαχτούν και αυτά σε µαζικά αγαθά. Η Louis 

Vuitton και η Burberry είναι οι δυο µάρκες που έχουν πληγεί ίσως περισσότερο από την 

εύκολη προσβασιµότητα. Οι νέες τάσεις στον κλάδο επεκτείνουν την πολυτέλεια από 

τα κοσµήµατα και τα ρούχα των σχεδιαστών σε διακοπές, spa και άλλες εµπειρίες. 
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Επίσης, σύµφωνα µε τους Yeoman και McMahon-Beattie (2010)  η πολυτέλεια πλέον 

συνδέεται και µε βαθύτερα θέµατα όπως η αγάπη για το περιβάλλον, η εξυπνάδα και η 

υγεία. Οι καταναλωτές επιλέγουν τα πιο έξυπνα τηλέφωνα, ψάχνουν την καλύτερη 

τροφή, γράφονται στα καλύτερα κέντρα που εξασκούν το σώµα και το πνεύµα διότι 

κοινωνικά υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον για αυτούς τους τοµείς και όπως γράφτηκε και 

παραπάνω, η πολυτέλεια συνδέεται περισσότερο µε την κάλυψη κοινωνικών αγαθών. 

Συνοψίζοντας, όσο η κοινωνία γίνεται πλουσιότερη ο κλάδος των πολυτελών 

αγαθών διαφοροποιείται και εξελίσσεται και γίνεται πιο εύκολα προσβάσιµος στον 

συµβατικό καταναλωτή µέσα από τις ενοικιάσεις και τις εκπτώσεις µε κίνδυνο να χαθεί 

η µοναδικότητα αυτών των προϊόντων. Στα τελευταία 10 χρόνια, παρατηρούµε µία 

µεταστροφή από την υλική πολυτέλεια στην πολυτέλεια της εµπειρίας και κανείς δεν 

µπορεί να προβλέψει τι θα θεωρείται πολυτελές σε 20 χρόνια από τώρα.  

 

 

1.10 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  

 

Σύµφωνα µε την έρευνα του Bernard Dubois (1992) η αναµενόµενη θετική 

σχέση ανάµεσα σε εισόδηµα και κατανάλωση πολυτελών αγαθών επιβεβαιώνεται αλλά 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται στην δεύτερη υπόθεση του στην οποία καταλήγει σε 

επαλήθευση της υπόθεσης της θετικής σχέσης της αλλαγής της κουλτούρας και της 

κατανάλωση πολυτέλειας.  Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως αυτή η παραδοχή συνάδει µε 

την υπόθεση ότι οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα πολυτελείας στην προσπάθεια 

τους να εκφράσουν τον χαρακτήρα και τις αξίες τους.  

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την κατανάλωση πολυτελών αγαθών 

είναι το φύλο.  

Η βιβλιογραφία µας δείχνει πως οι γυναίκες περιγράφονται σαν λιγότερο ανεξάρτητες 

και περισσότερο αγχώδεις για την γνώµη που έχουν οι άλλοι. (Meyers-Levy, 1988).  

Από την άλλη µεριά, οι άντρες ενδιαφέρονται περισσότερο για την την απεικόνιση της 

επαγγελµατικής τους επιτυχίας και την οικονοµική τους επιφάνεια (Griskevicius et al., 

2007). Οι γυναίκες, γενικότερα δίνουν περισσότερη σηµασία στην εµφάνιση τους 

(Buss, 1989) και χρησιµοποιούν την µόδα για να ενισχύσουν την ελκυστικότητα τους  

(Singh, 1993) και αυτός είναι ο λόγος που σύµφωνα µε την έρευνα των Sauer & 

Teichmann (2011) οι γυναίκες παρουσιάζουν πιο θετική συµπεριφορά απέναντι στα 

πολυτελή αγαθά έναντι των αντρών. Η πιο θετική συµπεριφορά των γυναικών προς τα 
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πολυτελή αγαθά έχει ως αποτέλεσµα τις υψηλότερες τιµές στα αντίστοιχα προϊόντα 

έναντι των αντρικών. Για παράδειγµα µια γυναικεία τσάντα µιας µάρκας θα είναι 

συνήθως σηµαντική ακριβότερη από µια αντίστοιχη αντρική της ίδιας µάρκας. Η µόνη 

κατηγορία που φαίνεται αν επικρατεί η αντίθετη τάση είναι η αγορά των ρολογιών 

πράγµα που δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα ρολόγια θεωρούνται περισσότερο 

αντρικό αξεσουάρ. Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας µε κάποιες ενδεικτικές τιµές για να 

γίνει καλύτερα η σύγκριση.  

 

 
Πίνακας 1.9 – Σύγκριση κόστους σε αντρικά και γυναικεία πολυτελή προϊόντα  Πηγή: Is luxury just a 
female thing? The role of gender in luxury brand consumption, Teichmann (2011) 
 

Γενικότερα,  οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο για την ποιότητα, την 

µοναδικότητα και την κοινωνική αξία των πολυτελών προϊόντων από ότι οι  άντρες 

(Wiedmann et al., 2009).  

   

Η αληθινή σηµασία της πολυτέλειας  κρύβεται στην σπανιότητα, την 

µοναδικότητα και την αδυναµία της µάζας να την αποκτήσει. (Dubois & Paternault, 

1995).  Οι πολυτελείς µάρκες προσπαθούν συνεχώς να αµβλύνουν τα περιθώρια της 

πολυτέλειας και έτσι καταλήγουν σε 2 άκρως ασύµβατους στόχους. α) να διατηρήσουν 

την αποκλειστικότητα που αποπνέουν οι πολυτελείς µάρκες β) να αυξήσουν την 

αναγνωρισιµότητα της µάρκας αλλά και το µερίδιο της αγοράς (Κastanakis & 

Balabanis, 2011). Οι ακαδηµαϊκοί περιγράφουν αυτό το φαινόµενο ως « δηµοκρατισµός 

της πολυτέλειας (Kapferer, 2006)  και µαζικός πλούτος (Nunes, et al 2004) αλλά  και µε 

τον όρο προϊόντα masstige o οποίος δηµιουργείτε από την ταυτόχρονη χρήση των 

λέξεων  mass δηλαδή µαζικός και την λέξη  prestige,  (Silverstein & Fiske, 2003) τα 

προϊόντα  των οποίων η κατανάλωση συνιστά τέτοιου είδους συµπεριφορά. Aυτή η 

ευκαιρία για κατανάλωση πολυτέλειας για κάθε τσέπη δίνεται στον κόσµο µέσα από τις 

φθηνότερες σειρές και τις θυγατρικές εταιρίες των αληθινά πολυτελών µαρκών.  Η  
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Cartier και η Pierre Cardin ήταν οι πρώτες πολυτελείς µάρκες που προσέφεραν 

φθηνότερες σειρές µε σκοπό να προσελκύσουν πελατεία και από χαµηλότερα 

εισοδήµατα. Αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να διατηρούν µια ισορροπία ανάµεσα στα 

κορυφαία της κάθε εταιρίας  και τα κοινά premium.  

Ο Kapferer  (2006)  αναφέρθηκε στην αύρα που δηµιουργούν τα κορυφαία 

πολυτελή προϊόντα  για τα τελευταία στην πυραµίδα προϊόντα της κάθε εταιρίας. Για 

παράδειγµα οι φθηνότερες σειρές  Emporio Armani και DKNY εφοδιάζονται µε την 

αύρα και τις αξίες των πολυτελών Giorgio Armani και Donna Karan αλλά αυτή η αύρα 

είναι δύσκολο να διατηρηθεί και συνήθως µένουν στο µυαλό των καταναλωτών σαν 

κοινά προϊόντα. Οι  Silverstein and Fiske's (2003, p. 48)  αναφέρθηκαν στον όρο 

πολυτέλεια για την µάζα εξηγώντας τον ως προϊόντα ή υπηρεσίες που κατέχουν υψηλό 

επίπεδο ποιότητας απέναντι στα υπόλοιπα της κατηγορίας ενώ ταυτόχρονα ζητούν 

περισσότερα χρήµατα από τα κοινά προϊόντα χωρίς όµως να πλησιάζουν καν σε 

τιµολόγηση τα πραγµατικά πολυτελή. Τα προϊόντα αυτά µπορούν να είναι α) premium 

προϊόντα β) φθηνότερες σειρές από πολυτελείς µάρκες και γ) µαστίζ προϊόντα 

 

1.11  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ  

 

Ο Liebelstein (1950) προσπάθησε να µελετήσει την συµπεριφορά των 

καταναλωτών σε ότι αφορά την κατανάλωση πολυτελών αγαθών και πρώτος 

συγκρότησε την θεωρία “Bandwagon effect” δηλαδή µε άλλα λόγια την θετική 

επίδραση που έχει πάνω µας η προτίµηση του κόσµου σε ένα αγαθό. Οι ακαδηµαϊκοί, 

θεωρούν το φαινόµενο bandwagon σαν έναν από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες 

στην κατανάλωση πολυτελών αγαθών. Σύµφωνα µε την θεωρία του Liebelstein το 

φαινόµενο αυτό συµβαίνει διότι οι καταναλωτές θέλουν να ταιριάξουν σε οµάδες και να 

τους συνδέσει ο κόσµος µε άτοµα που θα επιθυµούσαν να τους συνδέσουν. Αυτό το 

φαινόµενο αυτοενισχύεται και προσθέτει επιπλέον χρησιµότητα στο προϊόν καθώς 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα πολυτελή αγαθά προσδίδουν στον κάτοχο κυρίως 

κοινωνικά οφέλη. Ο Liebelstein διαχώρισε 3 βασικές συµπεριφορές καταναλωτή, την 

bandwagon που περιγράψαµε παραπάνω, την snob και την veblen. Η snob συµπεριφορά 

πατάει πάνω στις αρχές που διέπουν τα πολυτελή προϊόντα και επιτάσσει συγκέντρωση 

ενδιαφέροντος στα αγαθά που  κατέχουν λίγοι και αδιαφορία για τα προϊόντα που 

µπορεί να κατέχει και η µάζα. Η Veblen συµπεριφορά πηγαίνει ένα σκαλί πάνω από την 

snob. Με τον όρο συµπεριφορά Veblen εννοούµε την αύξηση της κατανάλωσης όταν 

έρχεται αύξηση στην τιµή. Αυτό συµβαίνει διότι όσο αυξάνεται η τιµή ενός προϊόντος 
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τόσο πιο δύσκολο γίνεται το να το αποκτήσεις και µε αυτόν τον τρόπο ανυψώνεται η 

ειδική του αξία καθώς όπως αναφέραµε και παραπάνω η σηµασία της πολυτέλειας είναι 

η αδυναµία της µάζας να την αποκτήσει.  

Η αυτοαντίληψη του ανθρώπου περιλαµβάνει το σύνολο των σκέψεων και των 

αισθηµάτων στην αναφορά του ως «αντικείµενο» (Rosenberg,1979). Οι άνθρωποι 

συνδέουν την εικόνα του εαυτού τους µε την αυτοαντίληψη και στην προσπάθεια τους 

να την διατηρήσουν, να την ενισχύσουν ή να την αλλάξουν αγοράζουν και  

καταναλώνουν προϊόντα (Claiborne & Sirgy, 1990). Οι (Markus & Kitayama, 1991; 

Triandis, 1989) ζητούν διαχωρισµό των καταναλωτών πολυτελών αγαθών σε  

προσωπικά υποκινούµενους και κοινωνικά και συνδέουν αυτόν τον διαχωρισµό µε την 

διάκριση της αυτοαντίληψης σε ανεξάρτητη και αλληλοεξαρτηµένη. Οι Κastanakis & 

Balabanis (2011) προχωρούν σε αυτόν τον διαχωρισµό τονίζοντας πως η ανεξάρτητη 

αυτοαντίληψη συνιστά χαρακτήρα αυτόνοµο που θέτει προσωπικούς στόχους, που 

κατέχει προσωπικό τρόπο σκέψης καθώς και µοναδικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. 

Αντιθέτως, η αλληλοεξαρτώµενη συνιστά χαρακτήρα που νοιάζεται για το πώς φαίνεται  

η προσωπικότητα του  και που θέλει να ταιριάζει µε τον περίγυρο. Βέβαια οι 2 

διαφορετικές αντιλήψεις συνήθως συνυπάρχουν µέσα σε µια προσωπικότητα (Aaker & 

Lee, 2001) αλλά η δύναµη της κάθε αντίληψης µεταβάλλεται και έτσι µεταβάλλεται και 

η αυτοαντίληψη. 

Οι καταναλωτές µε ανεξάρτητη αυτοαντίληψη αγοράζουν αγαθά πολυτελείας µε 

γνώµονα την  χρησιµότητα τους, για ηδονιστικούς σκοπούς και για στόχους 

προσωπικής επικοινωνίας ενώ αυτοί µε αλληλοεξαρτώµενη ενδιαφέρονται περισσότερο  

για την κοινωνική λειτουργία του προϊόντος.  

Mια άλλη µεταβλητή του φαινοµένου bandwagon είναι η κατανάλωση status, 

δηλαδή η αναγνώριση και η σύνδεση µε ανάλογη µερίδα ανθρώπων µέσα από 

κατανάλωση συγκεκριµένων προϊόντων (Lascu & Zinkhan, 1999). Ως status ορίζεται η 

θέση ή ο βαθµός που σου απονέµουν οι άλλοι µέσα σε µια κοινωνία ή ένα γκρουπ 

(Goffman, 1959).  Το status συνδέεται µε τη συµβολική αξία των πολυτελών προϊόντων 

διότι οι καταναλωτές τα αποκτούν µε σκοπό να τα επιδείξουν στους τρίτους δείχνοντας 

έτσι τον εαυτό που θέλουν να παρουσιάσουν και αποκτούν την ευκαιρία να 

εισχωρήσουν στις κοινωνικές θέσεις που θέλουν (Braun & Wicklund, 1989). Ο Packard 

(1959) αναφέρθηκε µε αρνητισµό στους ανθρώπους που ψάχνουν το status 

αποκαλώντας τους αγχωτικούς στην προσπάθεια τους να φέρουν απτές αποδείξεις πως 

ανήκουν στην κοινωνική τάξη που ενστερνίζονται πως ανήκουν.Εκτός από το 

φαινόµενο bandwagon υπάρχει και η ανάγκη για µοναδικότητα και σε αυτή την ανάγκη 
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βασίζεται η snob συµπεριφορά. Ίσως θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την 

συµπεριφορά snob ως ακριβώς αντίθετη της bandwagon. Κάνοντας έτσι µια πρώτη 

σύγκριση, θα ήταν ασφαλές να αναφέρουµε πως η bandwagon κατανάλωση συνδέεται 

µε φθηνότερα πολυτελή προϊόντα που συνήθως είναι µαζικής κατανάλωσης ενώ τα 

σνοµπ µε τις ναυαρχίδες της κάθε εταιρίας (Κastanakis & Balabanis, 2011)  

Οι  (Tian et al., 2001) εξέλιξαν την θεωρία της ανάγκης για µοναδικότητα  των 

Snyder και Fromkin (1977)  και διαχώρισαν 3 διαστάσεις σε αυτή.  

α) διαφορετική από την δηµοφιλή επιλογή αλλά παρόλα αυτά κοινωνικά αποδεκτή,  β) 

περίεργη επιλογή που βρίσκεται κόντρα σε κάθε τι που προστάζει η νόρµα µε κίνδυνο 

κοινωνικής αποδοκιµασίας και  γ) αποφυγή οµοιότητας µε τον καταναλωτή να  χάνει το 

ενδιαφέρον του όταν κάτι γίνει κοινότυπο. Γενικότερα, η ανάγκη για µοναδικότητα 

συνδέεται  απόλυτα µε τους καταναλωτές ανεξάρτητης αυτοαντίληψης και αυτή η 

ανάγκη τους προστατεύει από την έκθεση στο φαινόµενο bandwagon. Οι καταναλωτές 

που στην συµπεριφορά τους υιοθετούν το φαινόµενο αυτό ψάχνουν προφανή προϊόντα 

µε ευδιάκριτα λογότυπα που θα δικαιολογήσουν την υψηλή κοινωνική θέση που 

ισχυρίζονται ότι κατέχουν.  

Συµπερασµατικά, οι µάνατζερς που θέλουν να εκµεταλλευτούν την bandwagon 

κατανάλωση, θα πρέπει να προσανατολιστούν στην έννοια του στάτους, σε ταίριασµα 

µε τη νόρµα  και στην ανάγκη για αποδεκτή µοναδικότητα. Στην ουσία το νόηµα είναι 

το προϊόν να σε κάνει µοναδικό και ταυτόχρονα να αρέσει σε όλους.  

 
Πίνακας 1.10 - Παράγοντες που σχετίζονται µε την luxury bandwagon κατανάλωση  Πηγή: 
Between the mass and the class: Antecedents of the “bandwagon” luxury consumption behavior , Minas N. 
Kastanakis , George Balabanis (2011) 
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1.12 Ο ΚΛΑΔΟΣ  ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

Ο κλάδος των πολυτελών αγαθών δεν αποτέλεσε εξαίρεση στο δυνατό χτύπηµα 

που δέχθηκαν όλοι οι κλάδοι κατά την οικονοµική κρίση. Πολλές πολυτελείς µάρκες 

αντιµετώπισαν πολύ ισχυρά πρόβληµα κεφαλαίου και είδαν τα πελατολόγια τους να 

συρρικνώνονται. Οικονοµικοί αναλυτές προέβλεψαν πως στο άµεσο µέλλον ο κλάδος 

των πολυτελών αγαθών θα αλλάξει ολοκληρωτικά και ότι θα επέλθει το τέλος των 

φανταχτερών και προφανών λογοτύπων καθώς και ότι η νέα πολυτέλεια θα είναι 

ταπεινή και ήσυχη. Βέβαια κατά τον Kapferer (2010) αυτές οι οπτικές είναι απολύτως 

λανθασµένες καθώς παραβλέπουν την κοινωνική σκοπιά των αγαθών πολυτελείας. 

Ένας κόσµος χωρίς προεξέχοντα λογότυπα θα ήταν antisocial. Εξαίρεση αποτελούν τα 

γκρουπ της ελίτ που µπορεί να ζητήσουν πιο χλιαρή αναγνώριση µάρκας µε στόχο να 

αναγνωρίζονται µόνο από καταναλωτές του ίδιου κύκλου δείχνοντας έτσι το απόλυτο 

σηµάδι της υπεροχής τους.  

 Αν θα µπορούσαµε όµως να βάλουµε ένα κανόνα θα λέγαµε πως οι µάρκες που δεν 

αγνόησαν την κοινωνική λειτουργία των προϊόντων τους και συνέχισαν αληθινές luxury 

και όχι premium πολιτικές κατάφεραν ακόµα και να ενισχυθούν µέσα στην περίοδο της 

κρίσης.  
Πολυτέλεια είναι το να ξοδεύεις πολύ παραπάνω από την λειτουργική αξία 

προσδοκώντας την ειδική αξία που προσδίδουν αυτά τα προϊόντα. Αυτή η συµπεριφορά 

όµως µπορεί να δηµιουργήσει και ηθικά προβλήµατα γι’ αυτό και κατά την οικονοµική 

κρίση υπήρχαν περιστατικά όπου καταναλωτές ζητούσαν να τους βάλουν τα ψώνια σε 

απλές µαύρες σακούλες για να γλιτώσουν τα σχόλια  ντροπής στο δρόµο.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα το να ζεις σε βίλα, να οδηγείς, να πηγαίνεις σκι ήταν 

από µόνο του πολυτέλεια (absolute luxury) χωρίς να χρειάζεται η τυποποίηση της 

µάρκας. Μετά την οικονοµική ανάπτυξη της δύσης και την γενικότερη αύξηση του 

πλούτου ο κόσµος άρχισε να µιµείται και έτσι δηµιουργήθηκε το relative luxury της 

σύγκρισης όπου πολυτέλεια δεν είναι το να έχεις αµάξι αλλά το να είναι καλής µάρκας 

(Kapferer, 2010). Το status  που αναφέρθηκε και παραπάνω είναι το αναγκαίο 

συστατικό στο µάνατζµεντ της καλής εντύπωσης και εφόσον η κατανάλωση αγαθών 

έγινε η προέκταση του εαυτού µας  (Belk, 1988) ήταν λογική η ενσωµάτωση του στα 

προϊόντα. Το status δηµιουργείτε από τις ελίτ αφού αυτοί οι άνθρωποι δηµιουργούν τις 

τάσεις. Βέβαια στις µέρες µας, δεν υπάρχει µια ελίτ αλλά πολλές ( Άραβες, 

χολιγουντιανοί σταρ, geeks της silicon valley).  
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Eπιστρέφοντας στο θέµα των προφανών και λιγότερο προφανών λογοτύπων θα 

πρέπει να επισηµάνουµε πως αυτοί που όντως έχουν το στάτους χρησιµοποιούν 

προϊόντα µε λιγότερο καταφανή λογότυπα σε αντίθεση µε αυτούς που έχουν ανάγκη να 

κατακτήσουν το status. Είναι σύνηθες για παράδειγµα κάποιος που κατέχει υψηλό 

status να επιλέξει να φορέσει ρολόι Patek Philippe και όχι το πολυφορεµένο, από όσους 

επιζητούν το status, Rolex. Aυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκουν κανένα ενδιαφέρον στο να 

συγκριθούν µε τον µέσο άνθρωπο και έχουν φτάσει στο σηµείο να επιλέγουν 

πραγµατικά γι’ αυτούς και όχι για τους τρίτους. Υπάρχει και µια τρίτη κατηγορία 

ανθρώπων που ενώ δεν κατέχουν χρήµατα ή εξουσία παρουσιάζουν πολύ µεγάλη 

ανάγκη να δείξουν το αντίθετο στους τρίτους και έτσι επιλέγουν όσο µεγαλύτερα 

λογότυπα γίνεται (για παράδειγµα η sport σειρά της Ralph Lauren µε το 

υπερµεγενθυµένο σύµβολο) έτσι ώστε να µην υπάρχει κανένας που δεν θα καταλάβει 

πως αυτό που φοράνε είναι κοµµάτι καλής µάρκας. Αυτή είναι και η κατηγορία 

ανθρώπων που αγοράζουν πλαστά προϊόντα πολυτελείας συνήθως αλλά θα 

επεκταθούµε σε επόµενο κεφάλαιο σε αυτό το θέµα. Σύµφωνα µε το µότο του οµίλου 

LVMH “luxury is the ordinary of extraordinary people and the extraordinary of 

ordinary people”. Οι πολυτελείς µάρκες χρειάζονται και τα 2 υποσύνολα και εκεί 

βασίζουν τις τακτικές τους. Αν δεν υπάρχουν extraordinary πελάτες αναγκάζονται να 

ρίξουν τις τιµές και να προσλάβουν διάσηµους για ισοφαρίσουν έτσι την έλλειψη των 

πελατών που παρέχουν status στην µάρκα. Στην αντίθετη περίπτωση, το να έχουν 

ελάχιστους ordinary είναι πάλι ζηµιογόνο διότι η µάρκα χάνει σε προβολή. Οι πιο 

πετυχηµένες πολυτελείς µάρκες έχουν διττή τακτική, πχ η  Louis Vuitton κυκλοφορεί  

νέες σειρές µε το λογότυπο να είναι αρκετά πιο δυσδιάκριτο και µε πολύ υψηλότερη 

τιµολόγηση µε σκοπό να το προτιµήσουν άτοµα µε  snob συµπεριφορά  αλλά και 

φθηνότερα µοντέλα µε το λογότυπο σε περίοπτη θέση έτσι ώστε να προτιµηθεί από τα 

άτοµα που ψάχνουν status. Ο κόσµος προτιµά να δίνει κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις 

στις έρευνες που λαµβάνει µέρος  συνεπώς, θα ήταν δόκιµο να συµπεράνουµε πως 

µπορεί να εµφανίζεται ότι τάσσεται µαζικά κατά του καταφανέστατου logo αλλά στην 

πραγµατικότητα η µεγαλύτερη µερίδα αγοράζει τέτοια προϊόντα. Η Lοuis Vuitton και η 

Gucci που σύµφωνα µε το interbrand (2010) αποτελούν τις πιο επικερδής πολυτελείς 

µάρκες ακολούθησαν πραγµατική στρατηγική µαρκών πολυτελείας και κατά την 

οικονοµική κρίση και έφεραν νέα µοντέλα µε καταφανή σήµατα που αντικατέστησαν 

τα λιγότερο καταφανή αλλά ταυτόχρονα ανέβασαν και τις τιµές τους γιατί πλέον 

απευθυνόταν σε λίγους οι οποίοι όµως είναι και ο βασικός πυρήνας πελατείας του 

κλάδου. Αυτή την εποχή το καταφανές σήµα είναι ένδειξη δύναµης σε αντίθεση  µε το 
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παρελθόν που γινόταν κοινότυπο επειδή πολλοί µπορούσαν να το αγοράσουν. 

Γενικότερα οι πετυχηµένες πολυτελείς µάρκες που θέλουν να λογίζονται σαν τέτοιες θα 

πρέπει να µην γίνουν προσιτές σε όλους γιατί τότε δεν θα παραµείνουν το όνειρο αυτών 

µε τους µεγάλους µισθούς και πλούτο (Kapferer, 2010). H Ηermes που ακολουθεί 

αυτήν την στρατηγική είναι η πιο κερδοφόρα και µεγάλωσε τους τζίρους της κατά 8,5% 

κατά την κρίση (Τabatoni, 2010).  

 
!
Σχήµα 1.11 – Logo και Νo Logo  Πηγή: Luxury after the crisis: Pro logo or no logo?, Kapferer (2010) 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 2° -  Το Μάρκετινγκ των προϊόντων πολυτελείας  

 

2.1 ΤΑ 8 P’S ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΜΑΡΚΩΝ 

 

Η βιβλιογραφία ξεχωρίζει τρεις παρακινητικούς παράγοντες οι οποίοι 

ευθύνονται για την προτίµηση του κόσµου στα αγαθά πολυτελείας. Οι καταναλωτές 

αγοράζουν αγαθά πολυτελείας για λόγους  επίδειξης πλούτου, αγοράζουν για να 

διαφοροποιηθούν ή να ταιριάξουν και τέλος αγοράζουν επειδή εκτιµούν πραγµατικά το 

προϊόν. Με άλλα λόγια κάποιος επιλέγει να αγοράσει µια  BMW για να µπορεί να 

αφήνει στο µπαρ τα κλειδιά του αυτοκινήτου του και να νιώθει τον θαυµασµό των 

τρίτων, επιλέγει να αγοράσει ρολόι από µια αµιγώς µάρκα ωρολογοποιίας και όχι από 

κάποιον σχεδιαστή µόδας για να ξεχωρίσουν από την µάζα ή να ταυτιστούν µε γκρουπ 

ανθρώπων και τέλος αγοράζουν µια Mercedes διότι επιζητούν την µέγιστη άνεση κατά 

τα ταξίδια τους. Φυσικά τα παραδείγµατα είναι τυχαία. Το νόηµα είναι πως όποιος και 

αν είναι ο λόγος αυτά τα αγαθά έχουν ξεχωριστή αύρα. Παρακάτω παραθέτονται τα 

βασικά συστατικά του µάρκετινγκ των µαρκών πολυτελείας, τα επονοµαζόµενα 8 P’s 

όπως τα παρουσίασε ο Rohit Arora (2013). Το µέγεθος της σηµαντικότητας αυτών των 

στοιχείων διαφέρει από µάρκα σε µάρκα και από αγορά σε αγορά.  

PERFORMANCE:  

Η απόδοση αναφέρεται σε 2 επίπεδα, το επίπεδο προϊόντος και το επίπεδο εµπειρίας.  

Το επίπεδο προϊόντος αφορά τα απτά χαρακτηριστικά του προϊόντος και την 

χρησιµότητα αυτού. Με άλλα λόγια επίπεδο προϊόντος είναι η υψηλή ποιότητα, το 

εξαιρετικό design, η ακρίβεια, ο µοναδικός σχεδιασµός, η υψηλή τεχνολογία κτλ. Σε 

επίπεδο εµπειρία αναφερόµαστε όταν θέλουµε να τονίσουµε την συναισθηµατική αξία 

που παρακινεί τους καταναλωτές να αγοράσουν ένα προϊόν, δηλαδή πέρα από το τι 

είναι το προϊόν βλέπουµε και το τι αντιπροσωπεύει. Π.Χ. Η Cartier είναι ένα σύµβολο 

αγάπης. 

PEDIGREE:  

Η κληρονοµιά µιας µάρκας και η ιστορία που κουβαλά είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της 

προσωπικότητας της. Πολλές µάρκες στηρίζονται στην ιστορία τους ή στον θρυλικό 

ιδρυτή τους έτσι ώστε να προελκύσουν νέους πελάτες και να διατηρήσουν τον 

χαρακτήρα της µάρκας. Για παράδειγµα όταν κάποια γυναίκα αγοράζει µια τσάντα 

Chanel επηρεάζεται και τελικά αγοράζει ταυτόχρονα και ένα κοµµάτι της ιστορίας της 

Κοκό Σανέλ.  
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PAUCITY:  

Όπως γράφτηκε και παραπάνω, η σπανιότητα είναι κάτι που χαρακτηρίζει τα προϊόντα 

πολυτελείας εποµένως οι εταιρίες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές µε τη διανοµή και 

την διαθεσιµότητα των προϊόντων της για να αποφύγουν φαινόµενο κοινοτυπίας των 

προϊόντων που προσφέρουν. Δυο θύµατα της µαζικής διανοµής και διαθεσιµότητας 

ήταν η Burberry στις αρχές των 00s και η Gucci στα 70s και 80s. Η υπερβολική έκθεση 

των καταναλωτών σε αυτά τα προϊόντα αλλοιώνει την πεποίθηση σπανιότητας µε 

αποτέλεσµα να ξεφτίζει το στάτους της πολυτέλειας. Η σπανιότητα µπορεί να έχει 

φυσικό χαρακτήρα (πλατίνα, διαµάντι), τεχνολογικό χαρακτήρα (ανεπάρκεια της 

τεχνολογίας) η σπανιότητα τακτικής (επιτηδευµένη έλλειψη µε σκοπό να αυξηθεί η 

ζήτηση και να διατηρηθεί η αύρα.   

PERSONA:  

Η προσωπικότητα της µάρκας αναφέρεται στο πως αυτή τοποθετείτε στο µυαλό των 

καταναλωτών. Ο τρόπος που αντιλαµβανόµαστε µια µάρκα επηρεάζεται σαφώς από την 

διαφήµιση του αλλά και µε τα απτά χαρακτηριστικά της µάρκας σε συνδυασµό µε την 

ιστορία και την κληρονοµιά της. Κοινώς είναι ένας συνδυασµός του performance µαζί 

µε το pedigree τα οποία επικοινωνούν µε τον καταναλωτή και δηµιουργούν έτσι την 

προσωπικότητα της µάρκας. 

PUBLIC FIGURES:  

Τα δηµόσια πρόσωπα ανέκαθεν αποτελούσαν σηµαντικό κοµµάτι του µάρκετινγκ. 

Ειδικά όσον αφορά τις πολυτελείς µάρκες παρατηρείται εκτενής χρήση χολιγουντιανών 

σταρ, διάσηµων τραγουδιστών/ αθλητών ή ακόµα και µελών βασιλικών οικογενειών. Η 

διαφήµιση πρέπει να µην είναι πολύ επιθετική όµως γιατί ακριβώς µε αυτόν τον τρόπο 

πετυχαίνεται ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσµα.  Εποµένως η διαφήµιση γίνεται µε µια 

πλάγια οδό όπου το προϊόν παρουσιάζεται σαν µέρος της καθηµερινότητας του 

δηµοσίου προσώπου. 

PLACEMENT:  

Με τον όρο placement εννοείται η τοποθέτηση των προϊόντων στα καταστήµατα, η 

θέση που θα έχουν και γενικότερα η εκπροσώπηση που λαµβάνουν. Εκτός από τα 

καταστήµατα, τοποθέτηση προϊόντος γίνεται και στο ίντερνετ, σε κοινωνικές 

εκδηλώσεις, σε περιοδικά κτλ.  

PR (PUBLIC RELATIONS):  

Οι δηµόσιες σχέσεις παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην εικόνα των µαρκών και 

επηρεάζουν την κοινή γνώµη.  Με τις δηµόσιες σχέσεις οι µάρκες επικοινωνούν µε το 

περιβάλλον τους και προωθούν τα συµφέροντα τους.  



 34 

PRICING: 

Τέλος, η τιµολόγηση είναι εξίσου σηµαντική γιατί οριοθετεί τα περιθώρια κέρδους της 

εταιρίας αλλά και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Φυσικά και η τιµή παίζει µεγάλο 

ρόλο στο πως αντιλαµβανόµαστε ένα αγαθό. Γενικότερα η τιµολόγηση θα πρέπει να 

είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένη µε τις δυνατότητες του καταναλωτή. Αν η τιµή είναι 

µικρότερη από αυτή που µπορεί να διαθέσει ο καταναλωτής τότε η εταιρία χάνει λίγο 

από το image της ενώ αντιθέτως τιµολόγηση υψηλότερη από αυτή που µπορούν να 

πληρώσουν οι καταναλωτές δηµιουργεί επίσης αναστάτωση καθώς στην σύγχρονη 

εποχή που η πληροφορία διαχέεται τόσο εύκολα µπορεί να γίνει αντιληπτό το µέγεθος 

της υπεραξίας που µας ζητούν να πληρώσουµε. Κλείνοντας, θα έπρεπε να πούµε πως η 

πολύ υψηλή τιµολόγηση χωρίς ουσία δεν συνεπάγεται πολυτέλεια. 

 

Τα 8 P’s αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου για τους 

marketers. Καθώς όµως υπάρχει µια µεγάλη διαφοροποίηση στην σηµαντικότητα του 

κάθε P ανάλογα µε την µάρκα και την αγορά. γίνεται σαφές πως δεν θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται σαν κανόνας. 

 

2.2 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ EXPERIENTIAL MARKETING 

 

To Experiential marketing (µάρκετινγκ δηµιουργίας εµπειρίας) είναι µια τάση 

που συνεχώς αυξάνεται παγκοσµίως και σε κάθε κλάδο της παγκόσµιας οικονοµίας 

(Atwal and Williams, 2008). Όταν κάποιος αγοράζει ένα προϊόν ή µια υπηρεσία, 

αγοράζει ταυτοχρόνως και όλες τις συνοδευτικές άυλες ή υλικές δραστηριότητες (Pine 

and Gilmore,1999)  Το Experiential marketing αφορά όλες τις άυλες φυσικές και 

διαδραστικές εµπειρίες που συνοδεύουν και ενισχύουν το προϊόν ενισχύοντας στον 

καταναλωτή της πρόθεση αγοράς. Για παράδειγµα, η ελληνική αλυσίδα καφέ Mikel 

προσφέρει  ένα τυποποιηµένο περιβάλλον µε πολύ ευγενικό και οργανωµένο 

προσωπικό και συχνά προσφέρει και ενθαρρύνει τους καταναλωτές να δοκιµάσουν νέα 

είδη καφέ ή  συνοδευτικά (κουλουράκια, κέικ κτλ) εντελώς δωρεάν δηµιουργώντας έτσι 

την εµπειρία Mikel. Tα καταστήµατα της apple πρωτοστατούν στον τοµέα του 

experiential marketing όπου στα apple stores µπορούν οι καταναλωτές να δοκιµάζουν 

τα προϊόντα της εταιρίας, να συνοµιλούν µε τους επονοµαζόµενους genius που 

εργάζονται εκεί και να λύνουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µε τους apple 

υπολογιστές τους, να πίνουν καφέ ακόµα και να φέρουν τους δικούς τους apple 

υπολογιστές και να ασχοληθούν µε οτιδήποτε προσωπικό θέλουν. Είναι ξεκάθαρο το 
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γεγονός ότι τα πολυτελή αγαθά είναι από την φύση τους experiential και αυτό δίνει την 

ευκαιρία στους  marketers  να ενσωµατώσουν εύκολα τις αξίες του experiential 

marketing στο προϊόν τους (Atwal and Williams, 2008).  

Οι Pine and Gilmore(1998) προσπάθησαν να διαχωρίσουν σε 4 σημεία τις διαστάσεις 

µιας luxury εµπειρίας α) διασκέδαση β) επιµόρφωση γ) απόδραση δ) αίσθηση. 

Δραστηριότητες διασκέδασης θα µπορούσαν να θεωρηθούν τα show και οι επιδείξεις 

που γίνονται στα καταστήµατα της Gucci, Prada κτλ. Δραστηριότητες επιµόρφωσης θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν τα επιµορφωτικά σεµινάρια που διοργανώνουν οι κλασικές 

ωρολογοποιίες και οι µάρκες γρήγορων αυτοκινήτων όπου ενηµερώνεσαι για την 

ιστορία πίσω από το όνοµα της µάρκας. Οι δραστηριότητες απόδρασης αφορούν 

συνήθως τον τουρισµό και τα ξενοδοχεία αλλά και γενικότερα τις υπηρεσίες. Για 

παράδειγµα δραστηριότητες θεµατικών διακοπών σε κάποιο πεντάστερο ξενοδοχείο 

εξωτικού προορισµού. Τέλος, δραστηριότητα που προκαλεί τις αισθήσεις είναι 

συνήθως η καλαισθησία του χώρου, οι εντυπωσιακές κατασκευές των καταστηµάτων 

(για παράδειγµα η σκάλα από γυαλί στο κεντρικό κατάστηµα της  apple στην Νέα 

Υόρκη)  και γενικότερα ότι αρέσει το µάτι µας. Στην παρακάτω εικόνα οι Atwal and 

Williams τοποθετούν τις 4 αυτές δραστηριότητες σε άξονες έντασης και συµµετοχής 

του καταναλωτή.  

 
Πίνακας 2.1 – Οι διαστάσεις της Luxury εµπειρίας Πηγή: Luxury brand marketing — The experience is 
everything!, Atwal;Williams (2008) 
  

Ο Smith S. (2003)  έθεσε µε 6 βήµατα την βάση στην οποία θα µπορέσουν οι 

µάνατζερς να σχεδιάσουν την στρατηγική experiential marketing. Το πρώτο βήµα είναι 

ο έλεγχος της υπάρχουσας εµπειρίας του προϊόντος. Στη συνέχεια πρέπει να 

δηµιουργηθεί µια ξεκάθαρη βάση τοποθέτησης του προϊόντος. Το τρίτο βήµα είναι ο 

σχεδιασµός της εµπειρίας της µάρκας όπου κάθε εργαζόµενος της εταιρίας θα πρέπει να 

προσανατολιστεί προς αυτό τον σκοπό. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει η εσωτερική 
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επικοινωνία της µάρκας αρχικά και η εξωτερική επικοινωνία στην συνέχεια. Σαν έκτο 

και τελευταίο βήµα, ο Smith αναφέρει τον έλεγχο της απόδοσης. 

Η δηµιουργία της εµπειρίας βασίζεται σε 4 αρχές (Hogan S., et al, 2004).  Το 

πρώτο βήµα είναι η αναγνώριση των πιο σηµαντικών τµηµάτων για τους καταναλωτές. 

Με αυτόν τον τρόπο θα αναγνωριστούν τα πιο επικερδή τµήµατα και θα διασφαλιστεί η 

σύνδεση της µάρκας µε αυτά. Το δεύτερο βήµα είναι η δηµιουργία επαφής ανάµεσα σε 

αυτό το τµήµα και την αγορά στόχο που έχει και ο υπολογισµός αποδοτικότητας αυτών. 

Τα σηµεία επαφής χωρίζονται σε προ αγοράς, αγοράς και µετά αγοράς. Το τρίτο βήµα 

είναι η µετατροπή των ευρηµάτων σε projects και το τέταρτο και τελευταίο βήµα 

αφορά την εφαρµογή αυτών των project και ο έλεγχος αυτών. Αναγνωρίζοντας την 

ανάγκη επέκτασης του experiential marketing και στις online συναλλαγές, ο Kearney, 

(2002) ανέπτυξε το µοντέλο δηµιουργίας ηλεκτρονικού experiential marketing των 7c 

(content, customization, customer care, communication, community, connectivity, 

convenience).  Επιπροσθέτως,  ο Constantinides (2004) ξεχώρισε τους παράγοντες 

καλής λειτουργίας των ιντερνετικών σελίδων  σε λειτουργικούς παράγοντες (ευκολία 

χρήσης και διαδραστικότητα) ψυχολογικούς παράγοντες (εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών) και παράγοντες περιεχοµένου (αισθητικό αποτέλεσµα). 

 

2.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΜΑΡΚΕΣ  

O Kapferer πρώτος ανέπτυξε τεχνικές αντιµάρκετινγκ οι οποίες εφαρµόζονται 

στις µάρκες αγαθών πολυτελείας διότι αντιλήφθηκε την ξεχωριστή οντότητα αυτών των 

αγαθών και την ανάγκη να προσεγγίσουν τους ανθρώπους µε ένα διαφορετικό τρόπο 

που θα δικαιολογήσει στο µυαλό του καταναλωτή την εκταµίευση σηµαντικών ποσών 

για την απόκτηση αυτών των αγαθών. Παρακάτω παραθέτονται οι νόµοι του 

αντιµάρκετινγκ του Kapferer και του Bastien όπως γράφτηκαν στο βιβλίο τους The 

Luxury Strategy (2012) 

 

1) Έλλειψη τοποθέτηση διότι οι πολυτελείς µάρκες δεν µπαίνουν σε συγκρίσεις : 

Τοποθέτηση ονοµάζεται το πώς τοποθετείτε κάποιο αγαθό στο µυαλό του καταναλωτή, 

δηλαδή το πως αντιλαµβάνεται κάποιος ένας αγαθό και το τι προσδοκίες έχει από αυτό. 

Ένα παράδειγµα τοποθέτησης είναι η green cola που προσπαθεί  να τοποθετηθεί στο 

µυαλό µας σαν η ελληνική και πιο υγιεινή κόκα κόλα σε σχέση µε τον αµερικάνικο 

κολοσσό. Τα αγαθά πολυτελείας εξ’ ορισµού απευθύνονται στον υπερθετικό βαθµό και 

δεν µπαίνουν σε συγκρίσεις ενώ η τοποθέτηση γίνεται συγκριτικά. Δηλαδή ένα αγαθό 

τοποθετείτε κάπως σε σχέση µε ένα άλλο αγαθό. Αυτό  που ενδιαφέρει την µάρκα 
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πολυτελείας είναι η ίδια η µάρκα, ο χαρακτήρας/ κληρονοµία και το παθός του 

δηµιουργού της. Συνοψίζοντας, µια µάρκα πολυτελείας πρέπει να κατέχει διακριτή 

ταυτότητα και δίχως τοποθέτηση διότι η πολυτέλεια  πρέπει να στηρίζεται στη 

µοναδικότητα και να είναι κάπως σνοµπ. 

 

2) Το προϊόν πολυτελείας θα πρέπει να έχει και κάποιες ατέλειες: Τα πολυτελή 

προϊόντα σίγουρα στηρίζονται στην πολύ υψηλή ποιότητα κατασκευής αλλά και στην 

πολύ καλή λειτουργικότητα. Για να θεωρείτε  ένα προϊόν πολυτελές θα πρέπει να έχει 

κάποια χαρακτηριστική ατέλεια που θα το βοηθήσει στο να αγαπηθεί από τον κόσµο 

και να δεθούν οι καταναλωτές µαζί του διότι το προϊόν µε αυτό τον τρόπο αποκτά 

χαρακτήρα. Για παράδειγµα τα µηχανικά ρολόγια χάνουν χρόνο σε αντίθεση µε τα 

µπαταριάς αλλά και κάποια µοντέλα µηχανικών ρολογιών πολυτελείας απαιτούν 

καθηµερινό κούρδισµα και είναι αρκετά δύσκολο να διαβάσεις το καντράν σε αντίθεση 

µε κάποιο seiko π.χ. που δεν χάνει χρόνο και είναι ηλεκτρονικό. Στην συνείδηση του 

κόσµου τα γεµάτα προβλήµατα µηχανικά θεωρούνται σαφώς ανώτερα από τα άψυχα 

ηλεκτρονικά ρολόγια. Επίσης, η Ferrari  είναι θορυβώδης και κουραστική σε αντίθεση 

µε κάποιο αµάξι που δεν είναι πολυτελείας. Γενικότερα, οι µικρές αδυναµίες βοηθούν 

το προϊόν να γίνει πιο ανθρώπινο και γοητευτικό και θα µπορούσαµε να πούµε πως οι 

χαρακτηριστικές ατέλειες σε κάθε προϊόν είναι και η σφραγίδα γνησιότητας του. 

Φυσικά και δεν ισχύει το ανάποδο άρα ένα απλό προϊόν που του προσθέτεις ατέλειες 

δεν µεταµορφώνεται σε πολυτελές. 

 

3) Να µην ενδίδεις στις επιθυµίες των πελατών σου:  Μια κανονική µάρκα , π.χ. η 

unilever, οφείλει να ακούει τους καταναλωτές προσεκτικά και να τους δίνει αυτό που 

ζητούν. Στις πολυτελείς µάρκες  όµως σύµφωνα µε τον Kapferer  ισχύει το αντίθετο. 

Ένα αντικείµενο πολυτελείας πρέπει να φαίνεται πως δεν παρεκκλίνει από το όραµα 

του δηµιουργού του για να δείχνει ακριβώς πως υπάρχει αυτό το όραµα. Γενικότερα, 

δεν πρέπει να αλλάζεις γρήγορα τις σταθερές σου ανάλογα µε τις προτιµήσεις του 

κοινού γιατί τότε χάνεις την αυθεντικότητα σου και το χαρακτήρα σου και 

αποµακρύνεσαι από το όραµα του δηµιουργού. Θα µπορούσαµε να πούµε πως οι 

καταναλωτές µπορεί να ζητούν πράγµατα αλλά η  µάρκα οφείλει να µην υποκύπτει 

τουλάχιστον στα περισσότερα  διότι αν δεν τους ακούει και το κάνει επιδεικτικά 

δηµιουργεί την εντύπωση του "ξέρει τι κάνει" και του ότι είναι οι ειδικοί και ξέρουν 

καλυτέρα. Γενικότερα, αυτές οι µάρκες πρέπει να κρατούν ψηλά την σηµαία του 

απρόσιτου και σνοµπ. Για παράδειγµα στην BMW 5αρα οι καταναλωτές χρόνια ζητούν 
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περισσότερο χώρο πίσω κ δεν τον παίρνουν µε την BMW να δηλώνει πως υπάρχει 

λόγος γι’ αυτό κ ότι έχουν ψάξει πολύ καλά για να δηµιουργήσουν τις τελείες αναλογίες 

για αεροδυναµική κτλ. Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε πως υπάρχουν 2 τρόποι 

για να χρεοκοπήσει µια εταιρία, ή να µην ακούει τους πελάτες της ή να τους ακούει 

πάρα πολύ. 

 

4) Να κρατήσεις αυτούς που δεν ενδιαφέρονται για την µάρκα σου έξω: Στα συµβατικά 

προϊόντα ο στόχος είναι το µεγιστοποιήσεις την διείσδυσή σου στην αγορά και να 

κλέψεις και πελάτες απ’ τις συµβατικές ανταγωνιστικές µάρκες ενώ στα αγαθά 

πολυτελείας αυτό δεν ισχύει. Αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για τη µάρκα θα πρέπει να 

µείνουν έξω γιατί αν µεταβάλλεσαι µε σκοπό να αρέσεις σε όλους θα χάσεις τους 

πιστούς σου οπαδούς γιατί θα έχεις χάσει την ταυτότητα σου. Είναι προτιµότερο να 

υπάρχει κόσµος που πιστά θέλει να αγοράζει τα πολύ ακριβά σου προϊόντα πάρα να 

κερδίζεις περιστασιακά περισσότερο κόσµο. Μία µάρκα πολυτελείας θα µπορούµε να 

εισέρθει σε νέες χώρες αλλά όχι σε νέες αγορές/αγοραστές Αν η µάρκα θέλει 

περισσότερα έσοδα και άλλες αγορές θα µπορούσε να εξαγοράσει κάποια άλλη εταιρία 

ή να φτιάξει ένα προϊόν µε άλλο όνοµα και χαρακτηριστικά. 

 

5) Μην απαντάς στην αύξηση της ζήτησης: Στο παραδοσιακό µάρκετινγκ ο στόχος 

είναι να µεγιστοποιήσεις τις πώλησης σου και έτσι να δηµιουργήσεις κέρδος γιατί κ 

µπορείς να δουλέψεις και µε µικρά περιθώρια κέρδους. Το συµβατικό προϊόν θέλει να 

είναι πάντα διπλά στον καταναλωτή και απαγορεύεται να θέλει ο καταναλωτής το 

προϊόν σου και να µην έχεις αποθέµατα. Σε αυτό το οικονοµικό µοντέλο η ζήτηση 

δηµιουργεί την πρόσφορα. Όσον αφόρα τις µάρκες πολυτελείας δε συµβαίνει αυτό διότι 

πρέπει να διατηρείτε το exlusivety και η αίσθηση του ότι είναι καλό παίρνει πολύ χρόνο 

για να δηµιουργηθεί. Αύτη η αναµονή για να παραλάβεις το αντικείµενο συντελεί στο 

να σου τοποθετηθεί στο µυαλό ως πολυτελές. Με αυτό τον τρόπο µεγαλώνει η ζήτηση 

αλλά και ο µύθος του προϊόντος.  

 

6) Θα πρέπει να κυριαρχείς στους πελάτες σου: Η σχέση πολυτελών µαρκών - πελάτη 

πρέπει να µοιάζει µε την σχέση παιδί γονιός. Η πολυτελής µάρκα θα πρέπει να είναι 

αποστασιοποιηµένη και όχι ισάξια του πελάτη γιατί τότε χάνεται το µυστήριο και η 

αύρα. Γενικότερα, η κατανάλωση πολυτέλειας  πρέπει να παραµένει απόµακρη και όχι 

"φιλική καθηµερινότητα" για να κρατάει ακριβώς την έννοια της πολυτελείας. 
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7) Να το κανείς δύσκολο στους πελάτες σου το να σε αγοράσουν: Στα πολυτελή 

προϊόντα πάντα υπάρχουν δυσκολίες στο να τα αποκτήσεις και η απόκτηση τους είναι 

µια µεγάλη διαδικασία που για πολλούς καταναλωτές έχει ισάξια σηµασία µε το ίδιο το 

προϊόν και δίνει ίσως και µεγαλύτερη ικανοποίηση από το ίδιο το προϊόν. Σε ένα 

συµβατικό προϊόν το να το αγοράσεις είναι πολύ εύκολο γιατί δεν χρειάζεται τόσα 

χρήµατα, δεν έχει τόσο σηµασία η επιλογή του, δεν χρειάζεσαι να ψάξεις να το βρεις, 

µπορείς να αγοράσεις online ή σε µαγαζιά self service και γενικότερα η απόκτηση του 

είναι και πρέπει να είναι εύκολη. Αντιθέτως, στα πολυτελή  συντελεί στην όλη µαγεία 

το ότι θα χρειαστείς χρόνο για να µαζέψεις τα χρήµατα να το αποκτήσεις, πολύ ψάξιµο 

για να κάνεις τη σωστή  επιλογή διότι είναι µια σηµαντική αγορά, διάβασµα για την 

µάρκα και το τι πρεσβεύει, να βρεις κατάστηµα που πουλά το προϊόν που σε 

ενδιαφέρει, να συζητήσεις µε τον πωλητή και ενδεχοµένως να χρειαστεί να περιµένεις 

ένα αρκετά µεγάλο διάστηµα για να το φέρεις στην κατοχή σου. Όλη αυτή η αναµονή 

δηµιουργεί αισθήµατα χαράς και προσµονής που εν τέλη συντελούν στην µαγεία της  

απόκτησης. Γενικότερα αν δεν υπάρχει κανένα εµπόδιο στην αγορά µειώνεται και η 

επιθυµία. 

 

8) Προστάτεψε τους πελάτες σου απ τους µη πελάτες σου και τους µεγάλους πελάτες 

απ τους µικρούς : Μια πολυτελής µάρκα θα πρέπει να βρει την χρυσή τοµή 

ανάµεσα  στο πόσο ανοιχτή (να την βρίσκει ο άλλος στα µαγαζιά εύκολα) η κλειστή θα 

ήθελε να είναι στον κόσµο. Το να είναι µια πολυτελής  µάρκα πολύ ανοιχτή την κάνει 

να κινδυνεύει να χάσει τον πολυτελή χαρακτήρα της ενώ το να είναι πολύ κλειστή της 

δηµιουργεί πρόβληµα προβολής και κίνδυνο ρευστότητας. Στα εµπορικά κέντρα πρέπει 

να γίνεται πολύ προσεκτική τοποθέτηση των προϊόντων για να µην έρθουν σε άµεση 

επαφή οι πελάτες σου µε τους καταναλωτές που πιθανότατα δεν θα γίνουν ποτέ δικοί 

σου πελάτες. Για παράδειγµα είναι µεγάλο λάθος να υπάρχουν διπλά τα σταντ της 

Burberry µε αυτά των Benetton. Επίσης, ακόµα και µέσα στην µάρκα σου πρέπει όσο 

µπορείς να ξεχωρίζεις τον χώρο τον µικρών απ τους µεγάλους πελάτες και να έχεις αν 

γίνεται στην µπουτίκ σου ξεχωριστό χώρο για τα πολύ ακριβά προϊόντα. Αυτό 

συµβαίνει και µε τις αεροπορικές που προσφέρουν business class και προσπαθούν να 

αποτρέψουν το να έρθουν σε επαφή οι business µε τους economy. 

 

9) Ο ρόλος της διαφήµισης δεν είναι για να πουλήσεις: Όσο παράξενο και αν 

ακούγεται, στα πολυτελή αγαθά ισχύει πως η διαφήµιση δε γίνεται για να αυξήσεις τις 

πωλήσεις σου άµεσα και να σε προτιµήσουν αλλά για να συνεχίσεις να υπάρχεις στο 
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µυαλό των καταναλωτών σαν όνειρο και να βάζουν στόχο να µαζέψουν τα χρήµατα και 

να σε αγοράσουν κάποια στιγµή στο µέλλον. Γενικότερα, η διαφήµιση στις µάρκες 

πολυτελείας είναι άπλα για να θυµίσει την µάρκα στον κόσµο και όχι για να το 

πουλήσει γι’ αυτό και δεν βλέπουµε διαφηµίσεις πολυτελών προϊόντων µε πολλά λογία 

και λογούς για να αγοράσεις το προϊόν όπως βλέπουµε στα συµβατικά προϊόντα. Για 

παράδειγµα, οι διαφηµίσεις της Τag Heuer έχουν κάποιο σταρ του Χόλυγουντ να κράτα 

κάποιο ρολόι και τίποτα περισσότερο. Η διαφήµιση αυτή µπορεί να προσελκύσει τον 

πελάτη που έχει µαζέψει τα χρήµατα στον προσωπικό χώρο της Τag Heuer όπου θα 

δεχθεί ένα ιδιαίτερο και προσωπικό µάρκετινγκ, όπως αρµόζει σε µια τέτοια εταιρία ,ο 

µελλοντικός πελάτης θα λάβει ένα προσπέκτους σε µέγεθος βιβλίου που περιέχει 

πληροφορίες για την ιστορία της µάρκας και αναλύει ένα προς ένα διεξοδικά όλα τα 

µοντέλα που προσφέρονται. Αυτές είναι διαφορετικές και ιδιαίτερες εµπειρίες και 

έχουν σκοπό να δηµιουργήσουν το όνειρο στον καταναλωτή και όχι να τον κάνουν να 

βάλει εκείνη τη στιγµή το χέρι στην τσέπη. Γενικότερα, η αίσθηση του ονείρου-στοχου 

πρέπει να παραµένει και κάθε στιγµή που κάποιος αγοράζει το προϊόν και βγαίνει στον 

δρόµο µικραίνει µε κάποιο τρόπο το ειδικό βάρος της µάρκας γιατί κάνει το προϊόν 

περισσότερο γήινο και το εκθέτει στο δηµόσιο µάτι. 

 

10) Να επικοινωνείς και µε όσους δεν στοχεύεις: Θα πρέπει να µεγιστοποιείτε το brand 

awareness και να γνωρίζουν την µάρκα ακόµα και όσοι δεν µπορούν να την 

αποκτήσουν διότι το πολυτελές αντικείµενο περιλαµβάνει σε µεγάλο βαθµό και τα 

κοινωνικά οφέλη, όπως η αναγνώριση και το κοινωνικό στάτους και για να διατηρείτε η 

αναγνώριση και το στάτους πρέπει η µάρκα να διαφηµίζεται µε κάποιο τρόπο όχι µόνο 

στο target group αλλά σε όλους. Αντιθέτως, στο παραδοσιακό µάρκετινγκ οποιαδήποτε 

έξοδα επικοινωνίας µε καταναλωτές που δεν είναι δυνητικοί πελάτες θεωρούνται 

χαµένα χρήµατα και αποτυχία. 

 

11) Η τιµή που υποθέτει ο κόσµος να είναι ακριβότερη απ την πραγµατική: Γενικότερα, 

στα πολυτελή αγαθά  αποφεύγεται το να υπάρχει και η τιµη στην διαφήµιση του και 

γενικότερα το πόσο κοστίζει δεν είναι κάτι ευδιάκριτο σε όλους. Στις πολυτελείς 

εµπειρίες όπως για παράδειγµα το δείπνο σε ένα πολύ καλό εστιατόριο δεν πρέπει να 

είναι προφανής η τιµη και µάλιστα στα ακριβά ρεστοράν δεν γράφονται οι τιµές στον 

κατάλογο του φιλοξενούµενου. Ενώ στο παραδοσιακό µάρκετινγκ η τιµη αναφέρεται 

και σαν σηµείο αναφοράς στο πολυτελή αποφεύγεται γιατί οι καταναλωτές πρέπει να 

πιστεύουν ότι κοστίζει περισσότερο απ’ όσο πραγµατικά κοστίζει γιατί αυτό δηµιουργεί 
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άξια. Αυτή η άξια δηµιουργείτε για παράδειγµα όταν κάποιος φορά το πιο απλό και 

φθηνό µοντέλο Rolex και οι γύρω του φαντάζονται ότι κόστισε 10 φόρες περισσότερο 

απ’ όσο κόστισε στον κάτοχο λόγω της αύρας της πολυτελείας και έτσι µε αυτό τον 

τρόπο ανεβαίνει κοινωνικά ο κάτοχος. Επίσης, όταν προσφέρεις κάποιο πολυτελές  

δώρο ο παραλήπτης αν δεν είναι γνώστης του χώρου συµπεραίνει πολύ υψηλότερη 

τιµη, τέλος όταν γίνει διαφήµιση που εµπεριέχει και τιµη καλό είναι να επιλέγεται το 

ακριβότερο µοντέλο γιατί αυτό δίνει άξια και στα φθηνότερα. 

 

12) Το πολυτελές αγαθό θέτει την τιµη, όχι το αντίθετο: Οποιοδήποτε αντικείµενο είναι 

ακριβό δε σηµαίνει πως είναι πολυτελές, στο µάρκετινγκ αγαθών πολυτελείας πρώτα 

δηµιουργείτε το αντικείµενο και µετά αποφασίζεται πόσο υψηλά µπορεί να 

τιµολογηθεί. Όσο πιο πολυτελές το βλέπουν οι καταναλωτές τόσο ακριβότερα µπορούν 

να το τιµολογήσουν. Αντίθετα, στο παραδοσιακό µάρκετινγκ οι υπεύθυνοι µάρκετινγκ 

σκέφτονται από πριν την τιµη που θα ήθελαν να τιµολογήσουν και αν υπάρχει χώρος 

στην αγορά για ένα προϊόν σε αυτή την τιµη το δηµιουργούν. Στα πολυτελή αγαθά η 

εµπειρία είναι το να µπεις στο κατάστηµα, να σου µιλήσει ο πωλητής και να µάθεις για 

την µάρκα και την ιστορία της, το πόσο χρόνο χρειάστηκε για να γίνει το αντικείµενο 

και γενικότερα σου µεταδίδετε όλη η µαγεία του αντικείµενου και αυτό δικαιολογεί και 

την υψηλή τιµη. Αργότερα αν θέλεις επιστρέφεις για να αγοράσεις.  

 

13)  Αύξησε τις τιµές όσο περνά ο καιρός για να µεγαλώσει η ζήτηση: Στα πολυτελή 

προϊόντα δεν έχει σηµασία η τιµη γιατί η τιµολόγηση δεν είναι ποτέ λογική και αν 

επέλθει λογική στην τιµολόγηση πλέον δεν θα µιλάµε για πολυτελή µάρκα αλλά για 

συµβατική. Όπως είπαµε και παραπάνω, τα πολυτελή αγαθά ανήκουν στον υπερθετικό 

βαθµό και όχι στον συγκριτικό και η λογική τιµολόγηση είναι συγκριτικό µέγεθος αφού 

υπαινίσσονται λογική σε σχέση µε κάποιον/ους άλλους.  Η αύξηση της τιµής στα 

πολυτελή αγαθά σηµαίνει πως θα χάσουν τους φτωχότερους πελάτες και θα 

αποκτήσουν πιο high range πελατεία που οικονοµικά θα σηµάνουν περισσότερα κέρδη 

και υψηλότερο στάτους για την φίρµα. Όσο πιο ακριβό κ απρόσιτο γίνεται ένα αγαθό 

τόσο µεγαλύτερο το µυστήριο και η επιθυµία του κόσµου να το αποκτήσει. Επίσης η 

καλύτερη κίνηση που µπορούν να κάνουν οι πολυτελείς εταιρίες είναι να αυξάνουν την 

τιµη σταδιακά και τα περισσότερα χρήµατα που κερδίζουν να τα επενδύουν στην 

διαφήµιση και στο να εξελίσσουν τα προϊόντα τους. Γενικότερα µια εταιρία που 

αυξάνει σταθερά και σταδιακά της τιµές της θεωρείτε υπεύθυνη, σοβαρή και ότι 

δηµιουργεί άξια για τους πελάτες της. Στα πολυτελή αγαθά όπως γράψαµε και 



 42 

παραπάνω ο νόµος που λέει πως όταν ανεβαίνουν οι τιµές πέφτει η ζήτηση λειτουργεί 

αντεστραµµένα. Για παράδειγµα η σαµπάνια Krug  ήταν µια µικρή οικογενειακή 

επιχείρηση που έφτιαχνε πολύ καλές σαµπάνιες οι οποίες ήταν πολύ δηµοφιλείς και 

στην υψηλή κοινωνία, κάποια στιγµή όµως η Moet δηµιούργησε µια σαµπάνια µε 

δεκαπλάσια τιµη απ την Krug χωρίς να έχει καλύτερη ποιότητα. Αµέσως οι πώλησης 

της Krug παρουσίασαν µεγάλη πτώση και η εταιρία αποφάσισε να ανεβάζει και αυτή 

σταδιακά τις τιµές της και τα κατέφερε να θεωρείτε και σήµερα µια πολύ καλή 

σαµπάνια. Ένα ακόµα παράδειγµα αποτελούν τα ακουστικά Beats Audio τα οποία είχαν 

µια λογική τιµολόγηση στα 60 – 70 ευρώ και δεν σηµείωναν εµπορική επιτυχία µέχρι 

που έβαλε την υπογραφή του (και µόνο την υπογραφή του) ο διάσηµος rapper Dr Dre 

µε την τιµή να τριπλασιάζεται και τα κέρδη να πολλαπλασιάζονται. 

 

14) Να αυξάνεις συνεχώς την µέση τιµη των προϊόντων σου:  Για να θεωρηθεί κάτι 

πολυτελές πρέπει να µπορούν να το αγοράσουν λίγοι. Οι πολυτελείς εταιρίες δε 

βασίζονται στις πωλήσεις από τους λιγότερο ευκατάστατους αλλά θέλουν να 

εκµεταλλευτούν και να δέσουν τους πιο ευκατάστατους καταναλωτές γι’ αυτό και 

οποιαδήποτε µείωση στην τιµη θεωρείτε αδυναµία γιατί αυτό βάζει και άλλο κόσµο 

στην κοινωνική οµάδα των κατόχων. Γι’ αυτό οι πολυτελείς εταιρίες προσπαθούν να 

εκµεταλλευτούν αυτή την τάση και έτσι για να µην δυσαρεστήσουν το κοινό τους 

φτιάχνουν και άλλες µάρκες που απευθύνονται σε λιγότερο προνοµιούχους 

καταναλωτές. Για παράδειγµα η Mercedes έπαψε να θεωρείται πολυτελής και 

τοποθετήθηκε σαν premium αφήνοντας το πολυτελές κοµµάτι στην νέα δική της 

εταιρία, την Maybach. 

 

15) Μην πουλάς: Όπως γράψαµε και για την Krug, όταν έχεις µια πολυτελή µάρκα 

πρέπει να είσαι προετοιµασµένος να χάσεις και πελάτες µε τις στρατηγικές σου. Αν για 

παράδειγµα ακολουθήσεις στρατηγική αύξησης των τιµών θα πρέπει να µείνεις 

σταθερός όταν δεις ότι χάνεις τον πρώτο σου πελάτη. Γενικότερα, σε αυτόν τον κλάδο 

δεν πρέπει να πιέζεις για να πουλάς και να µην γίνεται αυτοσκοπός η πώληση γιατί τότε 

παύεις να είσαι πολυτελής και µεταλλάσσεσαι σε µαζικής παραγωγής  που και αυτά 

είναι εξαιρετικά επικερδή. Δεν θα πρέπει να πιέζουµε τους πελάτες να έρθουν σε µας,  

αυτό που πρέπει να κάνουν οι µάρκες είναι άπλα να ενηµερώνουν και να 

µεταλαµπαδεύουν την παράδοση της εταιρίας στους καταναλωτές και να τους αφήσει 

να έρχονται µονοί τους στην µάρκα. 
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16) Κρατά τις διασηµότητες µακριά από τις διαφηµίσεις σου: Ενώ στα συµβατικά 

αγαθά είναι καλό να διαφηµίζεις τα άπλα και τα premium προϊόντα µαζί µε κάποιον 

χολιγουντιανό σταρ ή µε κάποιον celebrity για να δείξεις ότι το προϊόν σου είναι στο 

lifestyle των rich and famous στα αγαθά πολυτελείας δεν ισχύει το ίδιο. Μπορεί η 

παρουσία του Μπέκαµ στα ξυραφάκια Gillette,  η παρουσία του Κλούνει στην 

Nespresso και αυτή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Ultrex να βοήθησαν τις πώλησης 

των προϊόντων όµως δεν θα γινόταν το ίδιο αν τα συγκεκριµένα προϊόντα ανήκαν στον 

χώρο των αγαθών πολυτελείας. Όπως γράψαµε και παραπάνω, τα πολυτελή προϊόντα 

πρέπει να κυριαρχούν των ανθρώπων και αυτό περιλαµβάνει και τους σταρ. Ένα 

πολυτελές προϊόν δεν µπορεί να είναι κάτι που παρουσιάζεται σαν lifestyle αντικείµενο 

κάποιου σταρ γιατί τότε θα σηµαίνει πως κάποιος άνθρωπος το χει ξεπεράσει. Θα 

πρέπει να παραµένουν απρόσιτα και να διαφηµίζονται µε κάποιο τρόπο που να τονίζετε 

η συµβολική τους άξια και η παράδοση που περιέχει. Αν µια εταιρία επιλέξει να 

χρησιµοποιήσει κάποιον διάσηµο σε κάποια διαφήµιση τότε αυτός δεν θα πρέπει να 

είναι άπλα ένας σταρ αλλά κάποιος άνθρωπος που άλλαξε τον κόσµο όπως πχ ο 

Γκορµπατσόφ στην διαφήµιση της Louis Vuitton ή ο Μπάζ  Όλντριν στην προσεδάφιση 

στην σελήνη όπου φορώντας το ρολόι Οmega Speedmaster  κατάφερε να δηµιουργήσει 

τεράστιο µύθο η εταιρία και να το διαφηµίζει ως και σήµερα ως το moon watch- the 

first watch in moon. Ένα σφάλµα  όσον αφόρα τις διαφηµίσεις µε διασηµότητες το έχει 

κάνει η ελβετική ωρολογοποιία Τag Heuer που χρησιµοποιεί διαφορά διάσηµα 

πρόσωπα όπως ο ηθοποιός Λεονάρντο ντι Kάπριο και ο πιλότος της φόρµουλα ένα 

Λούις Χάµιλτον. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρία έχει χάσει την αίγλη που είχε σαν µια 

σοβαρή και σνοµπ ελβετική ωρολογοποιία και θεωρείτε από τους φανατικούς 

ωρολογοποιούς σαν µια εταιρία µόδας. Συνοψίζοντας, θα λέγαµε πως όταν 

διαφηµίζεται ένα πολυτελές προϊόν µε κάποιον διάσηµο θα πρέπει να εµφανίζεται σαν 

µάρτυρας µπροστά σε κάποιο ιστορικό γεγονός που άλλαξε τον κόσµο όπως τον 

ξέραµε. 

 

17) Σύνδεσε τη µάρκα µε εναλλακτικές τέχνες ή αγνώστους µουσικούς: Στις 

παραδοσιακές µάρκες  συνήθως χρησιµοποιούνται γνωστά τραγούδια και καλλιτέχνες 

στις διαφορές διαφηµίσεις ή εκδηλώσεις της φίρµας γιατί θέλουν να διατηρούν ένα 

λαοφιλές προφίλ. Οι πολυτελείς µάρκες συνδέονται µε λιγότερο δηµοφιλείς τέχνες ή 

αθλήµατα όπως π.χ. το σκουός, η ιππασία και οι µουσικές που συνοδεύουν τις 

διαφηµίσεις τους είναι συνήθως από αγνώστους καλλιτέχνες - κρυµµένα διαµάντια 

γιατί ο κλάδος της πολυτέλειας είναι κυρίαρχος και κάνει τους καταναλωτές να 
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ακολουθούσουν και όχι το ανάποδο. Οι πολυτελείς µάρκες είναι πολύ κοντά στην τέχνη 

γιατί στην ουσία και η πολυτέλεια είναι κάποιας µορφής τέχνη. Με το να προµοτάρουν 

κάποια όχι πολύ διαδεδοµένη τέχνη ή µουσική δηµιουργούν τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις για να φτιάξουν κάποια πατρόν αναδυόµενων τεχνών και καινούργιων 

τάσεων πριν αυτές προλάβουν να γίνουν κοινότυπες. Έτσι πρωτοπορούν ακόµα µια 

φορά και δηµιουργούν τις νέες τάσεις της ολιγαρχίας που µπορεί να είναι µέλος στην 

οικογένεια της πολυτελείας. Συνοψίζοντας, οι πολυτελείς µάρκες θα πρέπει να 

συνδέονται µε την τέχνη και να προάγουν το καλό γούστο. 

 

18)  Mην µετακινείς τα εργοστάσια σου: Είναι σηµαντικό τα εργοστάσια µιας 

πολυτελούς µάρκας να είναι στην χωρά η ακόµα καλυτέρα στην πόλη απ’ την οποία 

ξεκίνησε η φίρµα. Με αυτόν τον τρόπο δείχνεις ότι κρατάς την κληρονοµία σου και το 

χαρακτήρα σου, έχεις τα υλικά και τους εργάτες που έχεις επιλέξει και γενικότερα 

ελέγχεις καλυτέρα την παράγωγη σου ενώ παράλληλα δηλώνεις την παράδοση σου και 

το πόσο σοβαρά την παίρνεις. Όταν θέλεις να αγοράσεις ένα Rolex  θέλεις να είναι 

αυθεντικό ελβετικό προϊόν, να έχει δηµιουργηθεί εκεί για να κράτα έτσι τον χαρακτήρα 

και την παράδοση µια ελβετικής µάρκας. Τα αυτοκίνητα της BMW φτιάχνονται στην 

Γερµάνια και έτσι όταν αγοράζεις µια BMW γνώριζες πως κατέχεις ένα αυθεντικό 

γερµανικό πολυτελές  προϊόν µε ότι συνεπάγεται αυτό για την ποιότητα του. 

Συγκεκριµένα, η BMW επέλεξε να ανοίξει εργοστάσιο και στην Αµερική όπου εκεί 

παρασκευάζονται τα φθηνότερε µοντέλα της εταιρίας (σειρά 1, σειρά 3). Αυτό έγινε για 

να µειώσει τα λειτουργικά της έξοδα και τα έξοδα µεταφοράς αφού στις ΗΠΑ οι entry 

level σειρές της φίρµας είναι πολύ δηµοφιλείς. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να κάνει 

διείσδυση στην αγορά και να κερδίσει πελάτες µε σκοπό να τους δέσει και όταν 

µπορέσουν οικονοµικά να αγοράσουν µια “γνησία” γερµανική BMW. Γενικότερα όµως 

οι πολυτελείς εταιρίες δεν πρέπει να µετακινούν τα εργοστάσια τους αφού εύκολα τα 

αυξηµένα λειτουργικά έξοδα µπορούν να τα περάσουν στην τιµη των προϊόντων τους. 

 

2.4 ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

H ύπαρξη του ίντερνετ έχει σαφώς αλλάξει τους κανόνες της διαφήµισης και 

του µάρκετινγκ γενικότερα και επιτάσσει νέους τρόπους ανταγωνισµού στις εταιρίες. 

Οι εταιρίες που πουλούν αγαθά πολυτελείας δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτό αφού 

πλέον είναι επιτακτική ανάγκη του να µπορούν να χειρίζονται σωστά το ίντερνετ και τα 

social media µε σκοπό να µεταφραστεί αυτό σε αυξηµένη κερδοφορία. (Porter, 2001). 
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Oι online αγορές και γενικότερα η online παρουσία αυτών των εταιριών αποτελούν ένα 

εργαλείο προώθησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας των εταιριών µε τους 

υπάρχοντες και τους δυνητικούς πελάτες της και αυτός είναι ο λόγος που θα πρέπει να 

προσαρµοστούν στα νέα “ηλεκτρονικά” δεδοµένα που αγκαλιάζουν την σύγχρονη 

αγορά. Αυτές οι εταιρίες έχουν προσαρµοστεί όπως όφειλαν στη σύγχρονη εποχή και 

ειδικότερα οι µεγαλύτεροι όµιλοι αγαθών πολυτελείας ( LVMH, Richemont) 

οδηγούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο προκειµένου να αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητα των αγαθών που προσφέρουν. Ο όµιλος LVMH λειτουργεί 

ηλεκτρονικά µέσα από την διεύθυνση eluxury.com όπου πουλά κάποιες από τις µάρκες 

του οµίλου αποκλειστικά στην βόρεια Αµερική. Οι µάρκες που ανήκουν στον όµιλο δεν 

έχουν την δυνατότητα να πουλούν ηλεκτρονικά τα προϊόντα τους χωρίς την 

συγκατάθεση του οµίλου και ουσιαστικά δεν µπορούν να πουλήσουν online µε την 

ελευθερία που έχει κάποια ανεξάρτητη µάρκα. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται η 

τεχνική µάρκετινγκ των αγαθών πολυτελείας που αναφέρει στην επιτακτικότητα της 

αποκλειστικότητας και της προσεκτικής διανοµής.  

Τα αγαθά πολυτελείας εµπεριέχουν πολύ υψηλά επίπεδα εµπιστοσύνης των 

καταναλωτών γι’ αυτό και δικαιολογούν την εκταµίευση υπερβολικών ποσών για την 

κτήση τους. Αντιθέτως, σύµφωνα µε αναρίθµητες έρευνες συµπεριφοράς καταναλωτή, 

το ίντερνετ  ακόµα και σήµερα µπορεί να χαρακτηριστεί συνολικά σαν εργαλείο πολύ 

χαµηλής εµπιστοσύνης και έτσι η συσχέτιση των δύο µεταβλητών µας δεν είναι και η 

ευκολότερη. Τα internet sites µε την ισχυρότερη παρουσία είναι και αυτά που 

απολαµβάνουν τα µεγαλύτερα επίπεδα εµπιστοσύνης. Γενικότερα η εµπιστοσύνη που 

πρέπει να εµπνέει ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα αγαθών πολυτελείας πρέπει να είναι 

τόσο δυνατή έτσι ώστε να  δικαιολογεί την χρέωση των καταναλωτών µε αρκετά 

χιλιάρικα για την αγορά κάποιου αγαθού που δεν έχουν το προνόµιο να το 

επεξεργαστούν µε τα χέρια και τα µάτια τους αλλά ούτε και να το αποκτήσουν το ίδιο 

δευτερόλεπτο που θα κάνουν την πληρωµή του οπότε είναι εύκολο να καταλάβουµε 

πόσο σηµαντικό είναι τουλάχιστον να υπάρχει απόλυτη εµπιστοσύνη των καταναλωτών 

στα συγκεκριµένα sites.  

Επίσης ένας άλλος σκόπελος που πρέπει να αντιµετωπίσουν οι εταιρίες που 

επιθυµούν να δραστηριοποιούνται online είναι οι διαφορετικοί κανονισµοί και οδηγίες 

που διέπουν το κάθε κράτος στο οποίο αναπτύσσουν δραστηριότητα µέσω του ίντερνετ. 

Συνεπώς, οι εταιρίες προκειµένου να διενεργούν πωλήσεις εξ αποστάσεως µε επιτυχία 

πρέπει εκτός απ το να εµπνέουν απόλυτη ασφάλεια και εµπιστοσύνη να έχουν επίσης 

και οι ίδιες πρόσβαση στην πληροφόρηση. Σύµφωνα µε έρευνες της Ernst & Young, οι 
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καταναλωτές στις 4 κορυφαίες χώρες όσον αφορά την ύπαρξη πολυτελών εταιριών 

(ΗΠΑ, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία) βρέθηκε ότι στην Ιταλία και την Γαλλία  χρησιµοποιούν 

το ίντερνετ για να ψάξουν αγαθά και στην συνέχεια τα αγοράζουν από τα φυσικά 

καταστήµατα ενώ το αντίθετο φαίνεται να συµβαίνει µε τους αµερικανούς και τους 

βρετανούς καταναλωτές. Ο λόγος των αγορών ίντερνετ προς αγορά από φυσικό 

κατάστηµα αν συνυπολογίσουµε το ότι σίγουρα η έρευνα αγοράς ή η αγορά θα γίνει 

online είναι στα εξής επίπεδα UK (2,4) USA (2,0) FRANCE (0,45) ITALY (0,62) .  

Ο Rolf Seringhaus (2005) στην έρευνα του προσπάθησε να απαντήσει στο 

ερώτηµα ποιές µάρκες πολυτελείας πουλούν online και αν υπάρχει κάποια συσχέτιση 

µεταξύ των online πωλήσεων και τον χαρακτηριστικών των ιστοσελίδων αυτών των 

εταιριών καθώς και στο ποιές οι διαφορές ανάµεσα στις online πωλήσεις και τα 

χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων αυτών των εταιριών κατανεµηµένα ανά προϊοντική 

κατηγορία, τέλος προσπάθησε να ερευνήσει τις διαφορές και σε επίπεδο χώρας 

εστιάζοντας στις κορυφαίες 5 χώρες όσον αφορά την ύπαρξη εταιριών πολυτελείας.  

Συµπεράσµατα έρευνας 

 Όπως φάνηκε, λίγες µάρκες δίνουν την δυνατότητα στους πελάτες της να 

αγοράσουν online τα προϊόντα τους. Εξαίρεση αποτελούν οι υπηρεσίες όπου η 

κατηγορία των ξενοδοχείων και γενικότερα του τουρισµού  κάνουν την παραχώρηση 

στους καταναλωτές και έτσι 2/3 των ηλεκτρονικών sites τους δίνουν την δυνατότητα 

για online αγορά. Αντιθέτως, περισσότερο από 90% των προϊόντων πολυτελείας 

πουλιούνται µε συµβατικούς τρόπους, δηλαδή µέσα από εµπορικά κανάλια διανοµής 

εξειδικευµένες µπουτίκ και εµπορικά κέντρα. Γενικότερα, µόνο µια στις 6 µάρκες 

αγαθών πολυτελείας πουλούν online. 

Θα µπορούσε να ειπωθεί πως οι πολυτελείς µάρκες έχουν µια µυωπική εικόνα 

του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος λιανικής πώλησης αγαθών, η αυξηµένη όµως 

σηµαντικότητα που δείχνουν οι καταναλωτές στο ίντερνετ αλλά και η γενικότερη 

ένταξή του στην καθηµερινότητα των καταναλωτών δηµιουργεί επιτακτική ανάγκη στις 

εταιρίες να έχουν δυνατή διαδικτυακή παρουσία. Το ποσοστό των αγοραστών από το 

ίντερνετ που διαθέτουν µεγάλη οικονοµική επιφάνεια είναι σχετικά µικρό στις µέρες 

µας αλλά αναµένεται να αυξηθεί στα επόµενα χρόνια. Στον online κόσµο των αγορών, 

εντύπωση προκαλεί το παράδοξο της περίπτωσης της Ελβετίας όπου ενώ το ποσοστό 

των χρηστών του ίντερνετ είναι το δεύτερο µεγαλύτερο στην Ευρώπη, και µάλιστα 

συναγωνίζεται ακόµα και αυτό των ΗΠΑ, και ενώ φαίνονται πιο αποφασισµένοι να 

αγοράσουν online από τους Γάλλους τους Ιταλούς και την ίδια στιγµή µοιράζονται τον 

ίδιο αριθµό ευκατάστατων κατοίκων, και τριπλάσιο από αυτό τον Ιταλών, βρίσκονται 
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µε το χαµηλότερο ποσοστό online πωλήσεων από τα ελβετικά sites µαρκών 

πολυτελείας. Η προσέγγιση των internet sites είναι το να δηµιουργήσουν στην σελίδα 

τους τα χαρακτηριστικά και την ατµόσφαιρα των πραγµατικών καταστηµάτων και αυτό 

είναι δύσκολο καθώς η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή µας δίνει πρόσβαση µέσα 

από κλίκς του ποντικιού σε αντίθεση µε την φυσική υπόσταση των καταστηµάτων. Τα 

χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων είναι εθνοκεντρικά όσον αφορά την εστίαση στον 

πελάτη και την διαφάνεια. Οι όροι χρήσης και ιδιωτικότητας ειδικά στα γαλλικά, στα 

ελβετικά και στα ιταλικά sites  έχουν πολύ χαµηλότερα στάνταρντ από αυτά των 

βρετανικών και αµερικάνικων sites αγαθών πολυτελείας. Κυρίως τα sites που δεν 

διενεργούν πωλήσεις δεν αναγνωρίζουν την σηµαντικότητα της ασφάλειας και της 

ιδιωτικότητας των επισκεπτών καθώς και της ασφάλειας των δεδοµένων. Ανάµεσα στα 

online sites που πουλάνε προϊόντα πολυτελείας 71% παρέχουν όρους ιδιωτικότητας 

στην Βρετανία, 63% στις ΗΠΑ και 0% στην Γαλλία. Επίσης η διαφάνεια των 

πληροφοριών είναι περισσότερο πρόβληµα στην Ευρώπη από τα ευρήµατα δείχνουν 

πως σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία έχουµε τις µικρότερες πιθανότητες να µας 

παρέχουν εταιρικές πληροφορίες στα sites τους. 

Είναι απορίας άξιο για ποιό λόγο δεν δίνουν έµφαση οι εταιρίες στην παροχή 

περισσότερης διαφάνειας και πληροφορίας για να ενισχύσουν την εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών την στιγµή που το ίντερνετ χαρακτηρίζεται ως χαµηλής εµπιστοσύνης 

εργαλείο και έρχεται σε αντιδιαστολή µε το χαρακτηριστικό υψηλής εµπιστοσύνης που 

απαιτούν τα αγαθά πολυτελείας (BCG, 2000) Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στις 

online πωλήσεις καθώς κάποιες προϊοντικές κατηγορίες απαιτούν πολύ σκέψη και 

κάποιες είναι απλούστερες.  Οι µάρκες αγαθών πολυτελείας θα πρέπει να υιοθετήσουν 

µια πελατοκεντρική online πολιτική και να παρέχουν διαφάνεια και διασφαλισµένη 

ασφάλεια δεδοµένων στους χρήστες έτσι ώστε να κάνει ακόµα και τις πιο περίπλοκες 

αποφάσεις αγοράς απλές. 

Υπάρχουν όµως και επιπλοκές στις online πωλήσεις αγαθών πολυτελείας καθώς 

το ίντερνετ φέρνει τον οποιοδήποτε  κοντά σε αγαθά που οι κατασκευαστές τους 

θέλουν να τα κρατούν απόµακρα συµβαδίζοντας έτσι µε το εν γένει χαρακτηριστικό της 

αποκλειστικότητας που διακρίνει τα αγαθά πολυτελείας. Οι µάρκες αγαθών 

πολυτελείας είναι σχετικά εσωστρεφής όσον αφορά τις online πωλήσεις και δείχνουν να 

µην έχουν πλήρη επίγνωση της αλλαγής του περιβάλλοντος των αγορών.  

Οι καταναλωτές θέλουν να µειώσουν το ρίσκο που συνδέεται µε τις online 

συναλλαγές (Cheskin, 2000) γι’ αυτό οι πολυτελείς µάρκες θα πρέπει να ανταποκριθούν 

σε πολλαπλά επίπεδα και να προσφέρουν άφθονη πληροφόρηση, διαφάνεια σε κάθε 
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πληροφορία και έντονη αίσθηση ασφάλειας. Σύµφωνα µε τον Αaker (1990), η υψηλή 

εµπιστοσύνη που προσεκτικά έχουν καλλιεργήσει οι µάρκες πολυτελείας δίνουν στον 

καταναλωτή την εµπιστοσύνη όχι µόνο για το προϊόν αλλά και για την απόφαση αγοράς 

του και την προσδοκία ικανοποίησής του.  

Oι µάρκες πολυτελείας θα πρέπει να µάθουν να καινοτοµούν στα ιντερνετικά 

τους sites και όχι να αντιγράφουν. Θα πρέπει λοιπόν να αποκτήσουν την τεχνογνωσία 

να χρησιµοποιούν το ίντερνετ µε σκοπό να διατηρήσουν και στα sites τους την 

συναρπαστική ατµόσφαιρα, την αποκλειστικότητα της µάρκας και το πολυτελές 

στάτους. Βέβαια αυτό είναι αρκετά δύσκολο καθώς είναι πολύ πιο εύκολο να 

διαφοροποιηθείς από τους ανταγωνιστές σου µε τις µπουτίκ σου, τις εκθέσεις σου, τις 

προσωπικές σου πωλήσεις και την εξυπηρέτηση απ’ ότι να το κάνεις αυτό ιντερνετικά 

διότι στο ίντερνετ το στοιχείο της εµπειρίας και της αίσθησης είναι αρκετά 

περιορισµένο (Porter, 2001).  

Το αποτέλεσµα της δυσκολίας του να γίνεις ξεχωριστός ιντερνετικά  είναι να 

προβάλεις σαν βάση ανταγωνισµού την τιµή του προϊόντος που προσφέρεις και αυτό 

είναι ακριβώς αυτό που δεν θέλουν οι πολυτελείς µάρκες (Rolf Seringhaus, 2005) αφού 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα αγαθά πολυτελείας απευθύνονται στον υπερθετικό 

βαθµό και όχι στον συγκριτικό και µια κατεύθυνση ανταγωνισµού µε βάση την τιµή 

σηµαίνει πως το προϊόν παύει να θεωρείται πολυτελές. Αυτός είναι και ένας από τους 

λόγους που οι πολυτελείς µάρκες αποφεύγουν να χρησιµοποιούν το εργαλείο των 

online πωλήσεων. Σύµφωνα µε την Ernst & Young (2010) οι ανταγωνιστικές τιµές είναι 

ο πρώτος ή ο δεύτερος λόγος για online αγορά στο 47% µε 78% (ανάλογα µε την 

κατηγορία προϊόντος) και οι καταναλωτές προσδοκούν σηµαντικά χαµηλότερες τιµές 

στο ίντερνετ απ’ αυτές που βρίσκουν στα καταστήµατα µε αποτέλεσµα να αναµένεται 

µελλοντικά µια ακόµα µεγαλύτερη πίεση στις τιµές πράγµα που θα αποτελέσει ακόµα 

ένα εµπόδιο εισόδου στο ιντερνετικό περιβάλλον για τις µάρκες αγαθών πολυτελείας.  
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Σχήµα 2.2 – Συνολικός όγκος online πωλήσεων πολυτελών προϊόντων ανά έτος  (2014)  
Πηγή: www.statista.com 

 
 

Όπως βλέπουµε ο κόσµος αρχίζει να εµπιστεύεται ολοένα και περισσότερα τις 

ιντερνετικές αγορές και αυτό φαίνεται και στα ποσοστά των online αγορών πολυτελών 

αγαθών τα οποία παρουσιάζουν µια σταθερή ανοδική πορεία. Μάλιστα από το 1 δις 

ευρώ που αποτελούσε τον τζίρο των online αγορών το 2003 σηµειώθηκαν 12.2 δις το 

2014 σηµειώνοντας αύξηση περίπου 1120% 
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3° ΚΕΦΑΛΑΙΟ - case study LVMH – PRADA 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο παρών κεφάλαιο θα αναλυθούν 2 µελέτες περιπτώσεων και θα 

επιχειρήσουµε και µια σύγκριση των 2. Επιλέχθηκε ανάλυση µε case study διότι η 

µελέτη περίπτωσης υπογραµµίζει τις ιδιοµορφίες της κάθε κατάστασης και απεικονίζει 

το πώς το πέρασµα του χρόνου δηµιουργεί γεγονότα και στρατηγικές (Rossman and 

Rallis, 2003). Οι όµιλοι που επιλέχθηκαν είναι ο κολοσσός του κλάδου, LVMH και το 

ιδιόµορφο γκρουπ Prada. O όµιλος LVMH επιλέχθηκε σαν βάση σύγκρισης διότι η πιο 

διάσηµη µάρκα του οµίλου, ο γαλλικός οίκος µόδας Louis Vuitton, βαθµολογήθηκε 

στην πρώτη θέση των πολυτελών µαρκών από 2 µεγάλες εκθέσεις αποτίµησης µάρκας 

(Interbrand Best Global Brands  και  Brandz Top 100) το 2012 (Interbrand, 2012; 

Milward Brown, 2012) αλλά και το 2015 είδε το όνοµα της στην πρώτη θέση των 

luxury brand όσον αφορά την αξία της µάρκας σύµφωνα µε το Forbes. Η πρώτη θέση 

που καταλαµβάνει η Louis Vuitton αποδεικνύει την ηγετική θέση της µάρκας στην 

οικονοµία και στο µάρκετινγκ και αυξάνουν τις πιθανότητες αντιγραφής των τακτικών 

της από άλλες πολυτελείς µάρκες.  (Cavender & Kincade, 2013)  

 

3.2 LVMH CASE STUDY  

3.2.1. Σύντοµο Ιστορικό 

Ο µεγαλύτερος όµιλος µαρκών πολυτελών αγαθών είναι ο Louis Vuitton Moet 

Hennessy (LVMH)  ο οποίος δηµιουργήθηκε το 1987 από την συγχώνευση του 

παγκοσµίου φήµης οίκου µόδας Louis Vuitton και την Moet Hennessy η οποία 

δηµιουργήθηκε το 1971 από την ένωση της πολύ γνωστής φίρµας σαµπάνιας Moet 

Chandon και του παραγωγού κονιάκ υψηλής ποιότητας Ηennessy. Σήµερα κατέχει 

περίπου 60 θυγατρικές που συνήθως λειτουργούν αυτόνοµα από την µητρική εταιρία οι 

οποίες περιλαµβάνουν πολλές µάρκες που διαθέτουν πρεστίζ. Το group Christian Dior 

είναι ο κύριος µέτοχος της  LVMH ο οποίος κατέχει το 40,9% των µετοχών και το 

59,01% των δικαιωµάτων ψήφου. Ο Bernard Arnault o οποίος είναι ο κύριος µέτοχος 

της Dior είναι και ο CEO της Louis Vuitton Moet Hennessy. Η πετυχηµένη 

ενσωµάτωση των πολυτελών µαρκών στον όµιλο ώθησε και άλλες µεγάλες πολυτελείς 

εταιρίες να κάνουν το ίδιο. Πιο συγκεκριµένα, η ηγεσία µε όραµα που κατείχε ο Arnault 

σε συνδυασµό µε τις φιλόδοξες τακτικές ανάπτυξης που αντιγράφηκαν από πολλές 
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ανταγωνιστικούς οµίλους  (π.χ. Gucci, Prada) ήταν οι πιο σηµαντικοί παράγοντες στην 

διασφάλιση της θέσης της  LVMH ως ο µεγαλύτερος και πιο επικερδής όµιλος στον 

κλάδος των πολυτελών αγαθών  (Mintel, 2012). 

Ο όµιλος µε την συνεχή ενσωµάτωση πετυχηµένων πολυτελών µαρκών 

σηµείωνε συνεχώς ανάπτυξη µε την µέση άνοδο στις πωλήσεις από το 96 µέχρι το 00 

να φτάνει στο 14%  και συνεχή ανάπτυξη στην πρώτη δεκαετία του 2000 (Bruce and 

Kratz, 2007). Τα γεγονότα της πενταετίας 2005 – 2010 (οικονοµική κρίση, φυσικές 

καταστροφές, τροµοκρατίας) έπληξαν πολύ τον κλάδο των πολυτελών αγαθών όµως 

συνολικά οι επιπτώσεις ήταν πολύ µικρότερες από αυτές που υπολόγιζαν οι αναλυτές. 

Οι ισχυρές δυνάµεις του κλάδου απέδειξαν αντοχή και ηγεσία σε όλη την διάρκεια της 

οικονοµικής κρίσης (Galloni, 2004). 

 

3.2.2 Αποτελέσµατα caste study 

Για την εξαγωγή αποτελεσµάτων ελέγχθηκαν οι επιτυχίες και οι αποτυχίες του 

brand management για το brand strategy, τα growth trade offs, το strategic planning και 

τις µεταβλητές τους. Μελετήθηκε λοιπόν η στρατηγική η οποία είναι µοναδική σε κάθε 

µάρκα του οµίλου. Η στρατηγική θα πρέπει να διαθέτει όραµα το οποίο θα συνδυάζεται 

µε  πρακτικές πρόληψης έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι εσωτερικές και οι εξωτερικές 

ευκαιρίες της µάρκας (Heding et al., 2009). Η στρατηγική της µάρκας χωρίζετε σε 

ταυτότητα µάρκας (brand identity), δηλαδή  όλα τα χαρακτηριστικά της µάρκας καθώς 

και το πώς την αντιλαµβάνονται όσοι έρχονται σε επαφή µαζί της (Okonkwo, 2007, p. 

110)  και όραµα µάρκετινγκ (brand vision), δηλαδή τις επιδιώξεις του top µάνατζµεντ. 

Το όραµα του µάρκετινγκ θα πρέπει να εµπνέει όλες τις κουλτούρες της µάρκας (Hatch 

and Schultz, 2001).  

Τα growth trade offs (δηλαδή το πως θα πάρεις νέους πελάτες χωρίς να χάσεις 

τους παλιούς) χωρίζετε σε brand equity, δηλαδή το πόσο παραπάνω πληρώνουν οι 

καταναλωτές για την µάρκα σε σχέση µε κάποιο no name (Keller, 2009, p. 300) και το 

brand architecture, δηλαδή το portfolio και τις εσωτερικές σχέσεις µέσα στo portfolio 

µαρκών. Στο brand architecture περιλαµβάνεται και το sub branding, η κάθετη 

ολοκλήρωση καθώς και το licensing (Keller, 2009). Τέλος, το strategic planning  το 

οποίο είναι εργαλείο για να ανιχνεύουν και να ελέγχουν το περιβάλλον έτσι ώστε να 

εφαρµόσουν κάποια διαφορετική επιχειρηµατική στρατηγική αν υπάρχει ανάγκη (Park 

and Kincade, 2011) σε brand sustainability, δηλαδή η ανθεκτικότητα της µάρκας και η 

απόδοση των επενδύσεων της, αλλά και οι µακροχρόνιες συνεργασίες µε προµηθευτές 

και εφοδιαστικές αλυσίδες, πιστούς πελάτες  (Wreden, 2005, p. 219) και effective 
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response δηλαδή τον συνεχή  έλεγχο των επιχειρηµατικών τακτικών σε ότι αφορά την 

εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης και άµεση αντίδραση προς κατάστρωση 

σχεδίου αν ανιχνευθεί µελλοντικός κίνδυνος στο περιβάλλον (Park and Kincade, 2011). 

4 στόχοι ανιχνεύθηκαν ως σηµαντικοί για το brand strategy οι οποίοι αποτελούν 

και την βάση της ισχυρής δηµιουργίας brand identity και marketing vision: 

ανταγωνιστική και οικονοµική δύναµη, ισχυρές επιδόσεις της µάρκας, συνέπεια στην 

επικοινωνία του brand concept και κοινωνική και πολιτιστική αποκριτικότητα (Heding 

et al., 2009). 

 

Βrand identity: Το brand concept είναι η αρχική βάση της µάρκας (όνοµα, καταγωγή, 

ουσία) και πρέπει να αποτελεί ισχυρή βάση στην ανάπτυξη του brand identity 

(Okonkwo, 2007). H ταυτότητα του brand δηµιουργείτε από το brand concept και είναι 

µέρος του brand strategy. To LVMH διαθέτει portfolio µε µάρκες που διαθέτουν σαφές 

brand concept (tag heuer, fendi, pucci) αλλά επένδυσε και σε µάρκες που ακόµα 

ζορίζονται να βρουν το concept (lacroix, hard candy). To brand identity µετριέται µε το 

brand image (πως το αντιλαµβάνονται οι καταναλωτές και πως παρουσιάζεται) µε το 

brand personality (ο αληθινός εαυτός του, το πως δηµιουργήθηκε για να είναι) και το 

brand protection (οι φίρµες που αγοράζονται να καταφέρνουν να κρατούν το brand 

identity που είχαν). Από την έρευνα των Cavender & Kincade (2013) βρέθηκε και το 

brand protection να είναι στόχος του LVMH πράγµα που αποτελεί παράδοξο καθώς η 

αυτονοµία που επιζητά το brand protection αντιβαίνει το βασικό σκοπό του LVMH που 

είναι η αφοµοίωση των νέων brand στο portfolio µε σκοπό την πρόσθεση αξίας έπειτα 

από την εκ νέου οργάνωση τους από τον όµιλο. Ο Bernard Αrnault, CEO  του οµίλου, 

απέδειξε τις ικανότητες του στην δηµιουργία ξεχωριστού brand identity µε την 

περίπτωση της Dior η οποία είχε καταστραφεί λόγω προβληµάτων από εκτεταµένο 

licensing και υπερβολική διανοµή όντας εταιρία υψηλού πρεστίζ. Ο Arnault έθεσε 

επιχειρηµατικούς στόχους που απέβλεπαν στο στενό έλεγχο της παραγωγής και της 

διανοµής, σχεδιασµένα brand accessories και επιθετική επέκταση παγκοσµίως βάζοντας 

έτσι και µοντέρνο στοιχείο σε µια µάρκα αµιγώς παραδοσιακή. To brand personality 

άλλαξε επίσης µέσα από καµπάνιες µάρκετινγκ, νέες γραµµές παραγωγής και νέα 

καταστήµατα λιανικής και έτσι δηµιούργησε ένα πολύ πιο ξεκάθαρο brand image 

στο  µυαλό των καταναλωτών πολυτελών προϊόντων. Επισης, ο Yves Carcelle, ceo της 

Louis Vuitton αντιµετώπισε τους πεσµένους τζίρους και πωλήσεις του 1990s µε την 

αλλαγή του brand identity µέσα από τεχνητή έλλειψη προϊόντος και περιορισµένη 

παραγωγή που σε συνδυασµό µε την φοβερή ποιότητα, τους νεωτερισµούς στο 
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σχεδιασµό και τα εξαιρετικά υλικά επανέφερε το exclusivety. H προστασία της µάρκας 

ήταν εύκολη αφού δεν υπήρχε αλληλεπίδραση µεταξύ των µαρκών του γκρουπ. Το 

2002 όµως ο όµιλος εφάρµοσε µια back to basics τακτική (Gabriele and Rosa, 2009) 

διότι οι πιο µικρές σε µέγεθος µάρκες του οµίλου δεν είχαν ικανές διοικήσεις και 

δυναµικότητα για να πετύχουν τα αποτελέσµατα και τους στόχους ανάπτυξης που 

ζητούσε ο όµιλος. Έτσι απ το 02 άρχισε µια επικοινωνία των µαρκών µε σκοπό της 

µετάδοση τεχνικών, γνώσης αλλά και την αύξηση αξίας και την σύναψη συνεργιών µε 

σκοπό την δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας έτσι ώστε όλα τα brands να γίνουν 

δυνατότερα και να επωφεληθούν τα µικρότερα από τα µεγαλύτερα αλλά και να 

βελτιωθούν περαιτέρω τα µεγάλα µέσα από την αντιγραφή επιτυχηµένων πρακτικών  

άλλων µεγάλων brands του οµίλου βελτιώνοντας έτσι συνολικά το brand performance 

αλλά και το brand equity σε όλο τον όµιλο. 

 

Marketing vision: Έπειτα από την εδραίωση του brand identity θα πρέπει να επιλεχθεί 

το ποια θα είναι η τοποθέτηση του προϊόντος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

περιβάλλον. Τοποθέτηση είναι το πως θέλουν οι marketers να αντιλαµβανόµαστε ένα 

προϊόν στο µυαλό µας και φυσικά στηρίζεται στο brand identity. Τα πολυτελή αγαθά 

είναι συµβολικά από την φύση τους και διαθέτουν πολύ υψηλή αναγνώριση δίνοντας 

έτσι εξαιρετικές ευκαιρίες στο σχηµατισµό του brand vision. O όµιλος απολαµβάνει 

αυτό το πλεονέκτηµα και έτσι προωθεί π.χ. τα Louis Vuitton άπλα µε το γνωστό σε 

όλους LV ή µε τον συσχετισµό µε την formula 1 στα Tag Heuer ή τις εικόνες ζούγκλας 

για τα ΚΕΝΖΟ,  µάλιστα κάποιες φόρες επιτηδευµένα λείπει και το όνοµα του brand 

(Socha, 2011b). Η υψηλή αναγνώριση µάρκας δίνει την ευκαιρία για πιο abstract  και 

avant garde τοποθέτηση όπως πχ η core value καµπανιά της Louis Vuitton η όποια 

εστιάζει στη συµβολική φύση της µάρκας. Γενικότερα, µάρκες  όπως η LV 

δηµιουργούν πολύ ισχυρότερες και δηµιουργικότερες συσχετίσεις στο µυαλό των 

καταναλωτών από τις  συσχετίσεις προϊόντος που δηµιουργούν οι λιγότερο πολυτελείς 

µάρκες. Η δεύτερη µέτρηση του marketing vision είναι το κοινό vision ανάµεσα στα 

στρωµατά της διοίκησης. Σε συνέντευξη του στο Harvard business review,  o Αrnault 

είπε πως το τελευταίο που θα έκανε θα ήταν το να αφήσει την διαφήµιση στο τµήµα 

µάρκετινγκ της εταιρίας γιατί έτσι δηµιουργείται µεγάλη απόσταση από τους 

δηµιουργούς και το µήνυµα που µεταφέρεις στην αγορά, έτσι στην LVMH η διαφήµιση 

γίνεται από τους ίδιους τους σχεδιαστές των προϊόντων (Wetlaufer, 2001, p. 122). Η 

τρίτη µέτρηση του marketing vision είναι το ποσό εύκολα µπορεί το marketing view να 

µεταβάλετε ανάλογα µε το τι επιτάσσει το σύγχρονο µάρκετινγκ κατά περιόδους. Για 
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παράδειγµα στα 00s δηµιουργήθηκε µια έντονη ανάγκη για συνεχόµενη διασκέδαση και 

αλληλεπίδραση και έτσι δηµιουργήθηκε το experiential marketing. Τα πολυτελή 

προϊόντα µπορούν να είναι experiential από την φύση τους και αυτό δίνει µεγάλη 

ευκολία στους marketers να εφαρµόζουν experiential πρακτικές στην στρατηγική 

µάρκετινγκ µε αποτέλεσµα καλυτέρα αποτελέσµατα και αυξηµένη εµπιστοσύνη στη 

µάρκα (Atwal and Williams, 2008). Aυτό συµβαίνει και στο γκρουπ LVMH όπου 

πολλές µάρκες προσφέρουν προσωπικές υπηρεσίες στις µπουτίκ τους (Thomas pink, 

benefit) και ειδικές εκθέσεις υπέρ της αλληλεπίδρασης και εκµάθησης (Dior, Fendi). 

Διαδραστικότητα και experiential παροχές υπάρχουν πλέον και στα websites των 

εταιριών του οµίλου. Συνοψίζοντας, το marketing vision της LVMH έχει συνοχή και 

είναι σε συµφωνία µε το brand identity και το brand positioning. 

 

Το Growth trade off είναι µεγάλη πρόκληση για το brand management στα πολυτελή 

αγαθά. Χωρίζεται σε brand equity και brand architecture 

 

Brand equity: Για την LVMH το corporate equity (δηλαδή η δηµιουργίας 

προστιθέµενης αξίας) αποδείχθηκε το πιο σηµαντικό κοµµάτι µέτρησης στην έρευνα 

για το brand equity. Στις αρχές του οµίλου υπήρχε µηδαµινό corporate equity για να 

διευκολυνθούν οι εξαγορές εταιριών από τον όµιλο και να διατηρηθούν τα brand 

identity και η δηµιουργικότητα. Στη συνέχεια όµως αποφασίστηκε πως για να υπάρξει 

περαιτέρω ανάπτυξη θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν οικονοµίες κλίµακας και 

περισσότερη γνώση, έτσι, αρχικά χώρισε τις εταιρίες του οµίλου ανάλογα µε 

προϊοντική κατηγορία (τέλη 1990s). Στο 02 αποφάσισε να εστιάσει στην ανάπτυξη των 

πιο δηµοφιλών brands και στην µεγέθυνση των µικρότερων µέσα από µείωση του 

κόστους και µεταφορά τεχνογνωσίας. Ο όµιλος άρχισε να µοιράζει στους κόλπους του 

γνώση, τεχνικές µάνατζµεντ και καλές πρακτικές των µαρκών και έτσι δηµιούργησε 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα για τις µάρκες του. Πρωτοβουλίες ολοκλήρωσης και 

µεταφορά γνώσης είναι οι δυο τρόποι µε τους όποιους η LVMH δηµιουργεί αξία. Το 

άλλο κοµµάτι µέτρησης του brand equity είναι το digital brand equity. O όµιλος 

εκµεταλλεύτηκε πλήρως το ιντερνέτ και το 2000 ήταν από τους πρωτοπόρους αφού 

δηµιούργησε site (eluxury) που παρουσίαζε τα προϊόντα και γενικά έδινε µια ισχυρή 

παρουσία του οµίλου την στιγµή που οι άλλες πολυτελείς δεν ήξεραν τον τρόπο αλλά 

ούτε και την απάντηση στο ερώτηµα αν αξίζει να εκµεταλλευτούν τις νέες συνθήκες 

που έφερνε το internet (Kaplan, 2009). Επίσης, πολλές µάρκες του γκρουπ έχουν 
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αγκαλιάσει την νέα τεχνολογία και προσφέρουν πολύ διακρατικά internet sites, social 

media και mobile applications (Mintel, 2012). 

 

Brand architecture: Συµφώνα µε τον Κeller (2009) είναι ένα κρίσιµο στοιχείο των 

πολυτελών µαρκών και ορίζετε σαν το portfolio των µαρκών ή τις µάρκες που µια 

εταιρία κατέχει και τον οργανισµό ή τις σχέσεις των µαρκών αυτών µεταξύ τους. Στη 

LVMH η µέτρηση του brand architecture έχει σαν στοιχειά την ποικιλία, τις επεκτάσεις 

της µάρκας (brand extensions) και το sub branding. Όσον αφόρα την διαποίκιλση,  o 

όµιλος στους γρήγορους ρυθµούς αγορών που έκανε το 90s επένδυσε στα αρώµατα 

γιατί δεν είχε επέλθει κορεσµός στην αγορά και δεν υπήρχε έντονη παρουσία του 

οµίλου στους νεωτέρους ηλικιακά, έτσι προέβει στην αγορά αµερικανικών start up 

εταιριών που θα είχαν απήχηση στο µικρότερο ηλικιακά κοινό (hard candy, urban 

decay etc) Aυτές οι εταιρίες συµπλήρωναν τις ήδη εδραιωµένες Dior, Givenchy κ.τ.λ. 

και έτσι είχαµε άνοδο του όγκου πωλήσεων άλλα και νέα δηµογραφικά στοιχειά 

πελατών. Διαποίκιλση έγινε και στον τοµέα της µόδας και των δερµάτινων µε αρχή την 

εξαγορά της ισπανικής loewe διότι µέχρι τότε υπήρχαν µονό γαλλικά brands. Oσον 

αφόρα τα brand extensions και τα licensing ο όµιλος υπήρξε πολύ προσεκτικός καθώς η 

ζηµιά που µπορεί να γίνει από  εκτεταµένο licencing και από λανθασµένα brand 

extensions µπορεί να χρειάζεται πολύ χρόνο και χρήµα για να διορθωθεί. Γι΄αυτό και ο 

όµιλος έδρασε µε προσοχή όταν αγόρασε εταιρίες που είχαν τέτοιου είδους 

προβλήµατα (Dior, Donna Karan). Τέλος, όσον αφόρα το sub branding, σε αντίθεση µε 

άλλες εταιρίες όπως πχ gucci chloe που το έκαναν πετυχηµένα, επιλέχτηκε να µην 

υπάρχει sub branding από τις κορυφαίες και παραδοσιακές µάρκες του οµίλου άλλα 

αρκετές διαφορετικές προϊοντικές γραµµές (ready to wear, accessories, fragrances). Στις 

νεώτερες εταιρίες του γκρουπ υπήρξε όµως το φαινόµενο του sub branding και έτσι 

κάποιες το έκαναν µε επιτυχία (marc jacobs, donna karen) χωρίς να συµβιβάσουν το 

brand image. 

To strategic planning χρησιµοποιείτε από τις εταιρίες για να ελέγχουν την επιχείρηση 

και το περιβάλλον του καταναλωτή και για να σχεδιάζουν αποκρίσεις σε οτιδήποτε 

µπορεί να προκύψει στο εταιρικό περιβάλλον. Οι 2 µεταβλητές που εξεταστήκαν για 

την LVMH είναι το brand sustainability και το effective response 

 

Brand sustainability: Το πρώτο στοιχείο µέτρησης του brand sustainability είναι η 

απόδοση της επένδυσης κάτι που η LVMH αγνοούσε µέχρι την τακτική back to basics 

που εφάρµοσε το 2002. Μέχρι τότε ο όµιλος αγόραζε πωλήσεις µε τις αποκτήσεις που 
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έκανε αλλά τα καθαρά κέρδη µειωνόταν και αυτό αποδιδόταν στο ότι η εταιρία είχε 

πληρώσει περισσότερο από την πραγµατική άξια για πολλές αποκτήσεις της µε σκοπό 

να κερδίσει τους ανταγωνιστές που επιθυµούσαν τις ίδιες εταιρίες, επίσης κάποιες 

εταιρίες ήταν σε χειρότερη κατάσταση απ αύτη που υπολόγιζε η LVMH (Donna Karen) 

(Edmonson et al., 1997). Oι εταιρίες που δε µπορούσαν να εκµεταλλευτούν τις 

ικανότητες του οµίλου για ανάπτυξη σηµείωναν βραχυπρόθεσµες ζηµίες. Το 2002 όµως 

αποφασίστηκε να ενισχυθεί η εσωτερική ανάπτυξη και η συγκέντρωση προς την 

ανάπτυξη των star brands του οµίλου (Louis Vuitton, Moet Chandon, Hennesy, parfum 

Christian Dior) για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. Αύτη η τακτική τελικά απέδωσε 

αφού τα ετήσια αποτελέσµατα του 2002 έδειξαν ότι η στρατηγική ήταν αποτελεσµατική 

κάτι που υποστηρίζεται από την αυξηµένη κερδοφορία µέσα στο γκρουπ, το αυξηµένο 

cash flow και τη µείωση χρέους (LVMH, 2003). Αυτή η υπολογιστική προσέγγιση 

ανάπτυξης έφερε δυνατό brand performance και ανάπτυξη στο portfolio του γκρουπ. 

Ακόµα και στα χρόνια της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης ο όµιλος κατάφερε να 

διατηρήσει και να αυξήσει µάλιστα την κερδοφορία του. Στην περίοδο 08-10 αύξησε το 

κεφαλαίο κίνησης κατά 33% και κατ’ επέκταση έφερε µεγαλύτερη σταθερότητα και 

µεγαλύτερη ευελιξία στην περαιτέρω επένδυση στην ανάπτυξη (MarketLine, 2010). Το 

2011 σηµείωσε την µεγαλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων 15 ετών στις πωλήσεις του 

κλάδου αφού σηµείωσε αύξηση 20%. Τελικά οι προβλέψεις όλων ότι θα χτυπηθεί και ο 

κλάδος των πολυτελών αγαθών έπεσε έξω όσον αφόρα τον όµιλο LVMH αφού οι 

καταναλωτές συνέχισαν να αγοράζουν προϊόντα του οµίλου παρόλο την ισχνή 

οικονοµική κατάσταση στην όποια βρισκόταν ο πλανήτης (Socha, 2012, p. 2). Το 

δεύτερο στοιχειό µέτρησης του brand sustainability είναι η διατήρηση ισχυρών δεσµών 

µε το περιβάλλον του οµίλου (µάρκες, καταναλωτές, µέτοχοι, υπάλληλοι, κοινή γνώµη 

κτλ). Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, µέχρι το 02 οι εταιρίες είχαν πολύ µικρή 

επικοινωνία αφού η αρχή ήταν να µείνουν αυτόνοµες. Αργότερα όµως, εµφανίστηκε η 

ανάγκη να επωφεληθεί η µια εταιρία απ την άλλη έτσι ώστε να υπάρξει ολοκλήρωση µε 

σκοπό να εκµεταλλευτούν όλες οι εταιρίες οικονοµίες κλίµακας και τεχνογνωσία. Έτσι 

ενισχύθηκε η αξιοπιστία των εταιριών του οµίλου αφού άφησε τους σχεδιαστές να 

συνεχίσουν να κάνουν την δουλειά τους και στα υπόλοιπα ανέλαβε υποστηρικτική 

δράση ο όµιλος κάτι το όποιο αποτέλεσε συγκριτικό πλεονέκτηµα καθώς πολλές 

ανεξάρτητες λουξ µάρκες θα ευχόταν να είχαν κ αυτές την “φροντίδα” του οµίλου. Ο 

όµιλος επίσης σύστησε το LVMH HOUSE, µια λειτουργιά εταιρικής ανάπτυξης η 

όποια ενισχύει τις εργασιακές σχέσεις ανάµεσα στα εκτελεστικά στελέχη των brands. 

Στις αναδυόµενες αγορές ο όµιλος τοποθέτησε στην αρχή τις ήδη εδραιωµένες LV, 
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Dom Perignon) και έτσι δηµιούργησε εργασιακές σχέσεις µε σκοπό αργότερα να 

ακολουθούσουν και τα µικρότερα brands (Passariello, 2007). Eπίσης ο όµιλος νοιάζεται 

και για την δηµοσιά εικόνα του και έτσι πρωτοστατεί ανακοινώνοντας πως είναι 

εσωτερικά υποκινούµενο καθήκον το να δώσει πίσω µέσα από αναρίθµητες 

πρωτοβουλίες κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Τέλος, ο όµιλος έχει δηµιουργήσει πολύ 

ισχυρές σχέσης µε τους πελάτες του µέσα από τη συνεχόµενη δηµιουργία, την 

καινοτοµία, την εξαιρετική εξυπηρέτηση και την ασυµβίβαστη ποιότητα. Με το να 

συνεχίζει να αποκρίνεται άµεσα στις αλλαγές του καταναλωτικού περιβάλλοντος 

διασφαλίζει την πιστή των καταναλωτών και µπορεί πολύ εύκολα να αποκτήσει και 

νέους πελάτες σε υπάρχουσες και αναδυόµενες αγορές. 

 

Effective response: Ορίζεται ως οργανωσιακή ευµεταβλητότητα, η όποια 

αναφέρεται  στις αλλαγές που κάνει η εταιρία σε απάντηση περιβαλλοντικών απειλών. 

Το πρώτο µέτρο του effective response είναι το organization environmental fit το όποιο 

αναφέρεται στο βαθµό στον όποιο ταιριάζει το τι προσφέρει η εταιρία µε το περιβάλλον 

ή τους καταναλωτές-στόχους. Το portfolio του οµίλου περιλαµβάνει  brands µε 

διαφορετική και διακριτή τοποθέτηση τα όποια γνωρίζουν το κοινό τους και 

αποδεικνύουν την επιτυχία τους µε το να παρέχουν προϊόντα που δεν χρειαζόµαστε 

απαραιτήτως αλλά προϊόντα που επιθυµούµε. Oι ταλαντούχοι δηµιουργικοί διευθυντές 

δηµιουργούν κάθε χρόνο την καινούργια κολεξιόν που συνεχίζει να συναρπάζει τους 

καταναλωτές και να τους κάνει να πληρώνουν premium price (Wetlaufer, 2001). Αυτή 

η τακτική µπορεί να µην είναι πελατοκεντρική άλλα συνεχίζει να πετυχαίνει πολύ καλά 

αποτελέσµατα για τις εταιρίες του οµίλου. Οι πολυτελείς εταιρίες πολλές φόρες 

γνωρίζουν τον καταναλωτή καλυτέρα απ’ όσο γνωρίζει ο ίδιος τον εαυτό του και έτσι 

του προσφέρουν αυτό ακριβώς που αφουγκράζονται πως µπορεί να ζητά. Βέβαια, όπως 

σε κάθε τοµέα έτσι και στον όµιλο LVMH υπήρξαν περιστατικά που δεν υπήρξε το 

ταίριασµα οργανισµός - περιβάλλον και έτσι χρειάζεται µια αναθεώρηση στην τακτική. 

Για παράδειγµα το 2008 η Louis Vuitton παρουσίασε προϊόντα µε πολυτελές δέρµα 

κροκόδειλου έπειτα από προτροπές των καταναλωτών. Το δεύτερο µέτρο του effective 

response είναι η ικανότητα της εταιρίας να σχεδιάσει και να συνεχίσει να αποκρίνεται 

άµεσα σε αλλαγές του περιβάλλοντος που µπορεί να επηρεάσουν τη σχέση της µε τους 

καταναλωτές - στόχος. Όπως για παράδειγµα η 9/11 όταν η στάση του οµίλου ήταν η 

back to basics και άρχισε να επικεντρώνεται στις καλά εδραιωµένες µάρκες του οµίλου 

οι οποίες ήταν οι µονές που συνέχιζαν να φέρνουν υψηλό κέρδος. Το γεγονός ότι ο 

όµιλος λειτουργεί σε πολυεθνικό πλαίσιο τον κάνει ευαίσθητο στο ανεπάντεχο 
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πολιτιστικό κοινωνικό, πολιτικό ή οικονοµικό γεγονός. Το πως θα αντιδράσουν αυτά τα 

brands σε ένα τέτοιο γεγονός έχει την δυναµική να επηρεάσει το πως οι καταναλωτές 

αντιλαµβάνονται αυτά τα προϊόντα σε αυτές τις χώρες. Τέλος, έκτος από απειλές η 

εταιρία πρέπει να είναι σε θέση να εκµεταλλευτεί και τις ευκαιρίες που ενδεχοµένως θα 

προκύψουν στην αλλαγή του περιβάλλοντος. Έτσι και η LVMH προέβει σε 

προσωποποίηση υπηρεσιών, εφαρµογή experiential ή interactive πρωτοβουλιών, 

βελτίωση των καταστηµάτων µπουτίκ και βελτίωση του brand exclusivity µε 

ελεγχόµενη παραγωγή και διανοµή. 

 

3.2.3 Επίλογος 

 Όσον αφόρα το brand strategy οι µεταβλητές είναι σχετιζόµενες µεταξύ τους 

και ήταν πολύ σηµαντικές στον σχεδιασµό που έκανε ο Arnault για να κρατήσει τις 

µάρκες ανταγωνιστικές. Η επιτυχία στον όµιλο στηρίζονταν στο να διατηρηθεί το brand 

image σταθερό στο µυαλό των καταναλωτών. Τα growth trade offs δεν αποτέλεσαν 

σχεδόν ποτέ αποφάσεις “ένα απ τα δυο” αλλά για ανάπτυξη και κέρδος χωρίς να χάσει 

κανένα από τα brands. O στρατηγικός σχεδιασµός υπογραµµίζει τη σηµαντικότητα του 

σχεδιασµού σε κάθε επίπεδο. Ακόµα και όταν η τακτική ήταν back to basics ο στόχος 

ήταν η ανάπτυξη και η µακροβιότητα. Το case study µας δείχνει πως ο όµιλος έφτιαξε 

µια στρατηγική αξίας και έχει µακροπρόθεσµο όραµα για τις µάρκες του portfolio µε 

σκοπό τη µόχλευση των επιχειρησιακών ικανοτήτων του οµίλου (ικανότητες, εφαρµογή 

κοινωνικών στρατηγικών του οµίλου) στην ενίσχυση της ανάπτυξης ενώ παράλληλα 

διατηρείται η αυτονοµία της διατήρησης της ταυτότητας του κάθε brand. Ο όµιλος 

επίσης ενδυνάµωσε την ικανότητα του να µοχλεύσει τα κυρία προτερήµατα του ( 

δηµιουργικότητα, ποιότητα, κληρονοµιά, διάρκεια) σαν οδηγοί του brand value. Aυτό 

επέτρεψε στην LVMH να αυξήσει το βάθος του portfolio της και να συνεχίσει να 

επιζητεί να βοηθά τις πολυτελείς µάρκες να φτάσουν στο επίπεδο star brand όπως 

αποκαλεί η ίδια τις πιο πετυχηµένες µάρκες του οµίλου.. 

 

3.3 PRADA CASE STUDY 

 
3.3.1. Ιστορικά στοιχεία 

Η πολύ δηµοφιλής µάρκα αξεσουάρ πολυτελείας Prada ιδρύθηκε στο 

Μιλάνο το 1931 από τον Mario και τον Fratelli Prada µε την φίρµα να κρατά 

στα πρώτα της χρόνια την επωνυµία Fratelli Prada. Aπό τις πρώτες τις µέρες η 

εταιρία τοποθετήθηκε ως premium στην Ιταλική αγορά των αξεσουάρ και αυτό 
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το κατάφερε µε δύο τρόπους. Πρώτον, άνοιξε την πρώτη της µπουτίκ στην στοά 

Galleria Vittorio Emmanuelle η οποία είχε συνδέσει το όνοµά της µε τα αγαθά 

πολυτελείας και σήµερα συνεχίζει να απολαµβάνει την ίδια φήµη καθώς η στοά 

παραµένει τουριστική ατραξιόν και περιλαµβάνει µπουτίκ των πιο διάσηµων 

µαρκών πολυτελείας. Δεύτερον, η φύση της δραστηριότητας, δηλαδή η πώληση 

δερµάτινων ειδών ταξιδίου βασιζόταν εξ’ ορισµού στους ευκατάστατους 

καταναλωτές που το lifestyle τους περιέχει αρκετά ταξίδια. Η βασιλική 

οικογένεια πρόσεξε ην σύνδεση της φίρµας µε την ανώτερη κοινωνικά τάξη και 

ζήτησε από τον Fratelli Prada να γίνει ο αποκλειστικός προµηθευτής των παλτό 

του στρατού. Αυτό έδωσε το δικαίωµα  στην φίρµα να ενσωµατώσει στο 

έµβληµά της σχέδια που υποδηλώνουν την σχέση τους µε την βασιλική 

οικογένεια και παραµένει ακόµα και σήµερα αναλλοίωτο (Prada, 2009) 

3.3.2. Διαφορές Prada – Gucci 

Οι 2 πολυτελείς φίρµες ιδρύθηκαν µε απόσταση 10 ετών (Gucci, 1921) 

σε σηµαντικά ταξιδιωτικά και εµπορικά κέντρα (Φλωρεντία, Μιλάνο) και 

βασίστηκαν στην αντίληψη ότι η υψηλότερη κοινωνικά τάξη πρέπει να 

ταξιδεύει µε εντυπωσιακά δερµάτινα αξεσουάρ που θα δήλωναν την κοινωνική 

θέση. Παρά τις οµοιότητες τους όµως υπήρξαν και τρεις διαφορές που 

ξεχώριζαν την µια απ’ την άλλη. Πρώτον η Gucci θέλησε να συνδέσει το όνοµά 

της µε επιτυχηµένους celebrity movie stars των 40s εξυµνώντας το lifestyle τους 

και διαφηµίζοντας την δυνατότητα να αποκτήσεις και συ ένα κοµµάτι τους ενώ 

η Prada επέλεξε έναν πιο ήσυχο τρόπο και σύνδεσε το όνοµά της µε ευγενείς και 

την ανώτερη κοινωνικά τάξη. Η δεύτερη παράµετρος που διαφοροποίησε τις 

δυο φίρµες είναι η επιθετική διεθνής επέκταση που ακολούθησε η φίρµα Gucci 

που επέλεξε να εστιάσει στις σηµαντικότερες για τον χώρο πόλεις, Σαν 

Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Σικάγο σε αντίθεση µε την Prada που έµεινε 

οικογενειακή επιχείρηση. Τέλος, η Gucci επέλεξε να εµπλακεί  σε διάφορες 

στρατηγικές brand extensions και συµφωνίες δικαιοχρήσης που στις αρχές των 

80s σχεδόν διέλυσαν το brand status της εταιρίας σε αντίθεση µε την Prada που 

µέχρι τις αρχές των 80s ήταν ελάχιστα γνωστή εκτός της Ιταλίας. Σύµφωνα µε 

τους Moore and Birtwistle  (2005) αναγνωρίζεται η σηµαντικότητα της ύπαρξης 

ηγέτη σε τέτοιου είδους µάρες που θα µεταµορφώσουν και θα σηκώσουν ψηλά 

το status των µαρκών και την επιτυχία τους µε την καινοτοµία και την 

δηµιουργικότητα τους.  Στην Gucci ο αναµορφωτής της ήταν ο Tom Ford ενώ η 

Prada έφτασε στο επόµενο επίπεδο υπό της οδηγίες της Μiuccia που ήταν η 
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εγγονή του ιδρυτή τη εταιρίας και ανέλαβε το τιµόνι το 1978 από την µητέρα 

της. 

3.3.3 Οι 4  φάσεις της αλλαγής 

Φάση 1η  - Η διαχείριση της διαφορετικότητας 

Στα 30 χρόνια ηγεσίας της Miuccia η φίρµα πέρασε τέσσερις φάσεις 

αλλαγής.  Κατά την πρώτη φάση η εταιρία ξεκίνησε προσεκτικά και µε 

εσωστρέφεια αλλά µε την βοήθεια του συνεργάτη της, Patricio Bertelli  

αναγνώρισε την ανάγκη της διαφορετικότητας. Η οικογένεια του Bertelli 

δραστηριοποιούταν επίσης στον χώρο των δερµάτινων ειδών και έτσι ο 

συνδυασµός της παραγωγικής δυνατότητας του Bertelli και η δηµιουργικότητα 

της Miuccia  δηµιούργησαν τον παγκόσµιο κολοσσό Prada (Prada, 2009). Στις 

αρχές των 80s η Miuccia ξεκίνησε το διακριτικό branding της εταιρίας µε 

τσάντες από µαύρο νάιλον ύφασµα στο οποίο τοποθετήθηκε πάνω το τριγωνικό 

έµβληµα της φίρµας δηµιουργώντας έτσι διακριτικά µια βάση branding. 

Σύµφωνα µε Craven (2008), η φίρµα τοποθετήθηκε έτσι ώστε να ελκύει τους 

µορφωµένους και όχι τους celebrities. Από το 1984/85 οι νάιλον τσάντες της 

εταιρίας είχαν τεράστια απήχηση στον κόσµο και θεωρούταν η τελευταία λέξη 

της µόδας. Η δηµιουργικότητα της Miuccia σε συνδυασµό µε τις  τεχνικές της 

ικανότητες και την προσοχή στη λεπτοµέρεια δηµιούργησαν τη 

διαφορετικότητα που ζητούσε η εταιρία για να µπορεί ο Bertelli να δηλώνει “To 

be Prada is to be perfect in every way” 

Φάση 2η  -  Δηµιουργώντας την πλατφόρµα ανάπτυξης 

Μετά την δηµιουργία ξεχωριστής ταυτότητας στα προϊόντα της η εταιρία 

προσπάθησε να δηµιουργήσει την δική της πλατφόρµα ανάπτυξης για να 

διασφαλίσει το µέλλον τα εταιρίας στις διεθνείς αγορές. Η αρχή έγινε µε την 

δηµιουργία εκθέσεων χονδρικής πώλησης µέσα στα γνωστότερα 

πολυκαταστήµατα και µπουτίκ στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Με αυτόν τον 

τρόπο η φίρµα κατάφερε µε το µικρότερο δυνατό κόστος να αυξήσει την 

αναγνωσιµότητα της µάρκας αλλά και να αµβλύνει το ενδιαφέρον των 

καταναλωτών. Το επόµενο βήµα ήταν η δηµιουργία ενός καταστήµατος τελείως 

διαφορετικού σε αίσθηση και στυλ από αυτό της Galleria Vittorio Emmanuelle. 

Το νέο κατάστηµα ονοµάστηκε Green Store λόγω του ξεχωριστού χλωµού 

πράσινου χρώµατος που το διέκρινε το οποίο απέπνεε µια εκλεπτυσµένη 

αυστηρότητα. Το Green Store αποτέλεσε τη βάση στην οποία βασίστηκε η 

εταιρία στα σχέδια της να προωθήσει το άνοιγµα καταστηµάτων και εκτός της 
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Ιταλικής επικράτειας. Η αρχή έγινε στη Νέα Υόρκη το 1986  και στη συνέχεια 

ακολούθησε το Παρίσι, η Μαδρίτη και το Λονδίνο. Όσον αφορά την ιταλική 

επικράτεια το πρώτο εγχώριο Green Store άνοιξε τις πόρτες του στην 

Φλωρεντία. Η διεθνείς ανάπτυξη και εδραίωση της Prada συνεχίζονταν µε 

γοργούς ρυθµούς όµως άρχισαν να αναδύονται νέες ανάγκες που γέννησαν νέες 

στρατηγικές. Το 2009  η  Prada προχώρησε στην έκφραση  κανόνων και 

οδηγιών για τα καταστήµατα της. Σύµφωνα µε την Prada λοιπόν 1)τα 

καταστήµατα πρέπει να διαφέρουν µεταξύ τους, 2)πρέπει να υπάρχει ποικιλία 

στο µέγεθος των καταστηµάτων, 3)ο χώρος αποτελεί εργαλείο του µάρκετινγκ 

και πρέπει να χρησιµοποιείται ώστε να αποπνέει µια αίσθηση πολυτέλειας, 4)το 

60% της ταυτότητας των επιχειρήσεων παραµένει σταθερό ενώ το 40% αλλάζει 

συνεχώς και τέλος 6) προέτρεψε την χρήση των καταστηµάτων για κοινωνικές 

και λοιπές δραστηριότητες εκτός των κύριων που θα λαµβάνουν χώρα µετά τα 

ωράρια των πωλήσεων. Η Prada αναγνώρισε την ευκαιρία που παρουσιάζονταν 

µε το νέο χώρο που εφοδιάστηκε έπειτα από το άνοιγµα των νέων 

καταστηµάτων και επέλεξε να επενδύσει στην επέκταση των προϊοντικών της 

κατηγοριών.  

Η αρχή έγινε µε µια νέα γυναικεία σειρά προϊόντων που σχεδιάστηκαν 

από την Miuccia και ξεκίνησαν την εµπορική τους πορεία το 1988. Έχοντας τα 

δικά της εργοστάσια και ένα µεγάλο δίκτυο προµηθευτών η Prada κατάφερε µε 

ευκολία να αυξήσει γρήγορα την παρουσία της σε διαφορετικές κατηγορίες 

προϊόντων. Πέντε χρόνια µετά την ανάπτυξη της νέας γυναικείας σειράς η Prada 

προχώρησε στην επέκταση στα παπούτσια, αξεσουάρ µόδας και αντρική σειρά. 

Το 1992 ακολουθήθηκε η στρατηγική του πλουραλισµού και η εταιρία 

δηµιούργησε µια δεύτερη συγγενική την οποία ονόµασε Miu Miu ,δηλαδή το 

παρατσούκλι της Miuccia,προς τιµήν της ιδιοκτήτριας της φίρµας. Η δεύτερη 

µάρκα δραστηριοποιούνταν στην πώληση ενδυµάτων, παπουτσιών και 

δερµάτινα αξεσουάρ. Η Miu Miu τοποθετήθηκε ως µάρκα που απευθύνεται σε 

νεώτερο ηλικιακά κόσµο που ακολουθεί την µόδα µε ευλάβεια ενώ και η 

τιµολόγηση των προϊόντων ήταν σηµαντικά χαµηλότερη, τέλος, τα χρώµατα 

των προϊόντων, σε συνάρτηση µε το πιο νεανικό προφίλ,  ήταν αρκετά πιο 

ζωντανά. Η στρατηγική ανάπτυξης της Miu Miu ήταν ίδια µε αυτή της µαµάς 

εταιρίας, δηλαδή αρχή µε χονδρική σε µεγάλα καταστήµατα και συνέχεια µε 

διεθνές άνοιγµα µε µπουτίκ. Τέλος, ακόµα µια σειρά έκανε την εµφάνισή της το 

1997 µε την Linea Rossa η οποία πήρε θέση ως η σπορ σειρά της εταιρίας και 
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αφού συνδέθηκε µε την ιστιοπλοΐα  έδωσε την ευκαιρία στην εταιρία να 

προχωρήσει σε διάφορες χορηγίες. Στο τέλος της δεκαετίας του 90 η εταιρία 

είχε ολοκληρωτικά µεταµορφωθεί από µια εγχώρια ιταλική φίρµα δερµάτινων 

αξεσουάρ σε πολυεθνικό κολοσσό της µόδας µε πολλές κατηγορίες προϊόντων  

µε την φήµη του ηγέτη στο ξεκίνηµα των τάσεων της µόδας. Αυτό έδωσε την 

ώθηση στην εταιρία να περάσει στο επόµενο βήµα  εξέλιξης στο σκοπό της να 

δηµιουργήσει έναν πολύ ισχυρό όµιλο πολυτελών µαρκών.   

Φάση 3η – Φιλοδοξίες και εξαγορές 

Η εταιρία έδειξε τις πρώτες φιλοδοξίες αποκτήσεων και συνεργασιών 

κατά το καλοκαίρι του 1998 όταν και απέκτησε το 9% της Gucci. O σκοπός της 

Prada δεν ήταν ο έλεγχος στην Gucci αλλά η συµµετοχή της στη συνεργασία µε 

τον πανίσχυρο όµιλο πολυτελών µαρκών Louis Vuitton Moet Hennessey 

(LVMH) στην προσπάθεια του οµίλου να αποκτήσει την Gucci. Η Prada 

πούλησε τις µετοχές της στην LVMH τα επόµενα Χριστούγεννα µε κέρδος 

πάνω από 100εκ δολάρια (Weisman, 1999). Στην συνέχεια των αποκτήσεων 

της, η Prada απέκτησε το 51% της Fendi και πάλι σε συνδυασµό µε την LVMH 

(Menkes,1999) πετυχαίνοντας έτσι ακόµα ένα χτύπηµα στην Gucci Group που 

εποφθαλµιούσε την Fendi. Όπως και στο ποσοστό της στην Gucci η Prada και 

πάλι πούλησε το µερίδιο της (25,5%)  στην LVMH που πλέον είχε στην κατοχή 

του όλο τον έλεγχο στην Fendi. H πρώτη ανεξάρτητη εξαγορά της Prada έγινε 

το Μάρτιο του 1999 όταν και απέκτησε το 51% της στεγαζόµενης στην Νέα 

Υόρκη Helmut Lang. Η Prada αύξησε το ποσοστό της στο 100% το 2004 αλλά 

οι λόγοι εξαγοράς δεν έγιναν ποτέ κατανοητοί αφού η Lang ήταν µικρή και 

σχετικά άγνωστη. Η Lang δεν είχε κάτι να προσφέρει στην Prada και οι σχέσεις 

των δύο εταιριών ήταν τεταµένες από την πρώτη στιγµή και έτσι µετά από πέντε 

χρόνια έφυγε από την εταιρία. Η επόµενη µεγάλη εξαγορά έγινε τον Αύγουστο 

του 1999 όταν και απέκτησε το 75% τη Jil Sander. H New York Times είχε 

πιθανολογήσει πως ο λόγος αυτής της εξαγοράς ήταν η ισχυροποίηση της Prada 

στη Γερµανική αγορά διότι αυτή ήταν η προέλευση της Sander. H Jill Sander θα 

συνείσφερε ταλέντο και δηµιουργικότητα  εκτός από πρόσβαση στην αγορά της 

Γερµανίας αφού η Sander ήταν εξαιρετικά ταλαντούχα σχεδιαστής και θύµιζε το 

στιλ της Miuccia Prada αφού και οι δυο επιζητούσαν το αυστηρά εκλεπτυσµένο 

µε έµφαση στην premium πρώτη ύλη. Οι εσωτερικές διαµάχες όµως της Sander 

µε τον Bertelli είχαν σαν αποτέλεσµα την λήξη της συνεργασίας τους και παρά 

τις προσπάθειες για επανασύνδεση είχαµε την οριστική ρήξη τον Νοέµβριο του 
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2004. Η Prada φάνηκε πιο τυχερή στις εξαγορές των εταιριών παπουτσιών. Η 

πρώτη εξαγορά εταιρίας παπουτσιών ήταν η ιταλική The Car Shoe Company και 

στη συνέχεια απέκτησε και την Βρετανική Church για 106εκ. λίρες τον 

Σεπτέµβριο του 1999. Και οι δυο εταιρίες που εξαγοράστηκαν κατείχαν 

εξαιρετική ποιότητα και φήµη ενώ και οι σχέσεις µε την Prada ήταν εξαιρετικές. 

Η Prada έδινε µεγάλη βάση στην αγορά των παπουτσιών και αυτές οι δυο 

εξαγορές αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρήσιµες αφού την εφοδίασαν µε 

τεχνογνωσία και σχεδιασµό που ισχυροποίησε ακόµα παραπάνω το τµήµα των 

παπουτσιών της εταιρίας. 

Ένα πρόβληµα που καλέστηκε να ξεπεράσει η Prada ήταν το γεγονός ότι 

η πολύ γρήγορη ανάπτυξη και η πληθώρα καταστηµάτων έπλητταν τον 

παράγοντα της µοναδικότητας αλλά και την αύρα της µάρκας αφού η µάρκα 

πλέον ήταν πολύ κοντά στον καταναλωτή. Η Prada το αντιµετώπισε 

αποφασίζοντας να ξεκινήσει µια δεύτερη, ξεχωριστή σειρά καταστηµάτων, 

αρκετά διαφορετικά από τα Green Stores και έτσι πλέον στον στόλο της 

εταιρίας υπήρχαν τα κοινά καταστήµατα και τα µοναδικά. Ο ρόλος αυτών των 

καταστηµάτων ήταν επαναπροσδιορίσουν αλλά και να δηµιουργήσουν το 

απαραίτητο µυστήριο στο µυαλό του καταναλωτή στο τι είναι η Prada και το τι 

θα γίνει διότι είχε γίνει αρκετά προφανές και έτσι χανόταν η µαγεία που 

επιβάλλεται να διακρίνει µια µάρκα πολυτελείας. (Prada, 2009, p. 421). 

Δηµιουργήθηκαν λοιπόν 3 νέα καταστήµατα, που τους δόθηκε η ονοµασία 

Epicentres τα οποία ενσωµάτωναν καινοτοµίες και έναν διαφορετικό 

αγοραστικό περιβάλλον όπου οι καταναλωτές θα ερχόταν σε µια διαφορετική 

επαφή µε την µάρκα αφού τα καταστήµατα θα ήταν τόπος συνάντησης των 

πολιτών αλλά και τόπος διεξαγωγής σηµαντικών κονσέρτων, εκθέσεων και 

διαφόρων κοινωνικών εκδηλώσεων. (Prada, 2009, p.420) Το πρώτο Epicentre 

άνοιξε το 2001 στο Σόχο της Νέας Υόρκης µε το δεύτερο να ανοίγει στην πιο 

σηµαντική όσον αφορά τους τζίρους πόλη για την Prada το Τόκιο το 2003. Το 

τελευταίο και πιο εντυπωσιακό άνοιξε τις πύλες του το 2004 στο Μπέβερλι Χιλς 

και ενσωµάτωνε την µοναδική καινοτοµία της έλλειψης τζαµιού στην βιτρίνα. 

Ουσιαστικά το κατάστηµα παρουσιάστηκε σαν ανοιχτό στο δρόµο µε µια 

κουρτίνα αέρα να διενεργεί έλεγχο της θερµοκρασίας. Οι καινοτοµίες της Prada 

την έφεραν µπροστά από τον ανταγωνισµό όµως µε τον καιρό εγκαταλήφθηκαν 

αφού θεωρήθηκε πως ήταν δύσκολο να διατηρηθούν και σύντοµα σταµάτησαν 

να χρησιµοποιούνται. Όλες αυτές οι επενδύσεις τις εταιρίας της δηµιούργησαν 
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ένα µεγάλο οικονοµικό χρέος και την οδήγησαν στην τέταρτη φάση των 

περικοπών και της σταθεροποίησης.  

Φάση 4η  - Περικοπές και σταθεροποίηση 

Η αδυναµία της Prada να σηµειώσει εµπορική επιτυχία  µέσα από τις εξαγορές 

της στα τέλη της δεκαετίας του 90 ώθησε την εταιρία να προβεί στην σταδιακή 

αποδέσµευση των ζηµιογόνων εξαγορών της έτσι ώστε να ισορροπήσει τα λογιστικά 

της βιβλία. Αρχικά πούλησε το 45% των παπουτσιών Church στην Equinox τον 

Απρίλιο του 2003 αλλά πιο δραστικά µέτρα θα χρειαζόντουσαν για να µειωθεί το χρέος. 

Στις αρχές του 2006 η Prada πούλησε την Sander στην βρετανική επενδυτική Change 

Captital Parners ενώ 3 εβδοµάδες αργότερα η Helmut Lang πουλήθηκε στην 

γιαπωνέζικη Link Theory Holdings.  Στην συνέχεια πούλησε το 5% των δικών της 

µετοχών στην Banca Intensa για 100εκ ευρώ  στον Δεκέµβριο του 2006. Στο 2008 το 

χρέος της εταιρίας έφτανε το 1.1 δις κάνοντας έτσι εµφανές το µέγεθος της ζηµίας που 

προκλήθηκε από τις αποτυχηµένες εµπορικά εξαγορές και το αλόγιστο ξόδεµα για τα 

Epicentres. H στρατηγική που ακολουθήθηκε η Prada είχε πρώτο στόχο την προστασία 

την διατήρηση και την εξέλιξη των πιο σηµαντικών τµηµάτων της Prada. Έπειτα από 

την επαναγορά της Church 2 χρόνια µετά την πώληση της η εταιρία επέλεξε να 

επενδύσει στον βασικό πυρήνα, δηλαδή την “µαµά” Prada, την συγγενική Miu Miu και 

την προσφάτως επαναγορασµένη Church. Εκτός από τον βασικό πυρήνα όµως επέλεξε 

να δραστηριοποιηθεί και στον χώρο των αρωµάτων και τον καλλυντικών παρά τους 

δισταγµούς της Miuccia κατά το 2005 όπου και δήλωσε στους Times την άρνηση της 

να εµπλακεί στα αρώµατα για λόγους αποφυγής του µαζικού µάρκετινγκ 

Oι ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης ήταν τόσο µεγάλες που η εταιρία αναγκάστηκε να 

προβεί σε µια ανορθόδοξη συµφωνία µε την LG που έφερε στην αγορά το πρώτο Prada 

smartphone το οποίο σηµείωσε εµπορική επιτυχία και πούλησε περισσότερο από ένα 

εκατοµµύριο κοµµάτια ένα χρόνο µετά την εισαγωγή του στην αγορά  

3.3.4 Επίλογος 

Κλείνοντας, παρατηρούµε πως η Prada στην προσπάθεια της να ξεχωρίσει από 

την µάζα των πολυτελών µαρκών προέβη σε κινήσεις κόντρα στην µόδα και στο 

παραδοσιακό µάρκετινγκ µε τα νάιλον προϊόντα και το πολύ διακριτικό branding. To 

χρέος της όµως της υπενθύµισε το παραδοσιακό µοντέλο που ακολουθούν οι 

περισσότερες µάρκες πολυτέλειας έτσι ώστε να χρηµατοδοτηθεί η δηµιουργικότητα, τα 

καινοτόµα καταστήµατα και τα διεθνή κανάλια διανοµής και αυτό είναι το µοντέλο του 

δηµοκρατισµού των προϊόντων. Ο δηµοκρατισµός των προϊόντων καλεί τις πολυτελείς 

µάρκες να γίνουν ευρέως προσβάσιµες µε φθηνότερες σειρές και προϊόντα όπως τα 
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γυαλιά ηλίου, τα αξεσουάρ και τα αρώµατα τα οποία θα φέρουν το απαραίτητο 

κεφάλαιο κίνησης για αναπτυχθούν τα πραγµατικά πολυτελή προϊόντα των εταιριών 

και να αυξηθεί η αναγνωρισιµότητα της µάρκας. Για την Prada µε το µεγάλο χρέος 

ήταν µονόδροµος να επιστρέψει στο παραδοσιακό µάρκετινγκ διότι η πιθανότητα να 

απορριφθεί η εισήγηση της για εισαγωγή στο χρηµατιστήριο ήταν παραπάνω από 

εµφανής. Τελικά εισήχθη στο χρηµατιστήριο του Χονγκ Κονγκ στις 6 Μαΐου του 2011. 

Στο 2015 ο τζίρος της εταιρίας ήταν 3,551.7 εκατοµµύρια ευρώ σηµειώνοντας αύξηση 

1% από το 2014 ενώ τα λειτουργικά της έξοδα σηµείωσαν πτώση 16,5% και στέκουν 

στα 954.2 εκ. ευρώ. Τέλος, η εταιρία αντιµετώπισε κατηγορίες φοροδιαφυγής 400 εκ 

λιρών το 2014 ενώ το 2009 κατηγορήθηκε για ρατσισµό κατά των µεγαλύτερων και όχι 

όµορφων γυναικών στον εργασιακό χώρο. 

 

3.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ LVMH -  PRADA 

 
Η σύγκριση που θα επιχειρήσουµε δεν αφορά ποσοτικά µεγέθη καθώς τα 2 

γκρουπ είναι άνισα µε την Prada των 3.8 δις ευρώ τζίρου το 2013 (Prada, 2014) να µην 

αποτελεί άµεσο ανταγωνιστή του γκρουπ LVMH µε τις 60 θυγατρικές εταιρίες και τον 

τζίρο των 30,6 δις ευρώ. Αυτό που θέλουµε να σχολιάσουµε είναι οι διαφορετικές 

πρακτικές των οµίλων αλλά και τα γεγονότα στα οποία συστρατεύτηκαν. 

To γκρουπ Prada παρουσιάζει πολλές διαφορές από αυτό της LVMH και 

µάλιστα οι 2 όµιλοι συνεργάστηκαν σε ένα πλήθος από ντόµινο εξαγορών και κινήσεων 

που έγιναν µε σκοπό να πληγεί ο ανταγωνιστικός όµιλος Gucci. Η Gucci, όντας ο 

µεγαλύτερος εγχώριος ανταγωνιστής της Prada αποτελούσε κοινό επιχειρησιακό εχθρό 

της Prada και του LVMH και µέσα από συνέργιες η LVMH,  όπως και εποφθαλµιούσε, 

απέκτησε έλεγχο στην Gucci και η Prada κατάφερε να αυξήσει τα κέρδη της. 

Εξετάζοντας την δοµή των 2 γκρουπ παρατηρούµε πως ο όµιλος LVMH διαθέτει 

portfolio µεγάλης διαποίκιλση αφού στον όµιλο ανήκουν εταιρίες ρουχισµού και 

αξεσουάρ (Louis Vuitton,Fendi, Pucci κτλ) αρωµάτων (Guerlain,Dior κτλ) ποτών 

(Μoet Chandon, Hennessy, Belvedere) και ωρολογοποιείων (Tag Heuer,Zenith, Hublot) 

σε αντίθεση µε την Prada που διαθέτει σαφώς µικρότερο portfolio σχεδόν µηδενικής 

διαποίκιλσης αφού όλες οι εξαγορές της έγιναν στον χώρο της µόδας (ένδυση, 

υπόδηση). Η LVMH στηρίζεται στην ανεξαρτησία των brands του οµίλου και 

προσπαθεί µέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας µεταξύ των διαφορετικών brands 

αλλά και τις οικονοµίες κλίµακας να βοηθήσει τις µάρκες του οµίλου να πετύχουν 

καλύτερα αποτελέσµατα. Από την άλλη πλευρά, η Prada υπήρξε περισσότερο 
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χειριστική στις εξαγορές που πέτυχε και αυτός είναι και ο λόγος που πολλές από αυτές 

δεν κατέληξαν µε τον καλύτερο τρόπο. 

 Όσον αφορά την ιδιοκτησία του γκρούπ η LVMH ξεκίνησε σαν συνεργασία 3 

εταιριών διαφορετικής δραστηριότητας ( Louis Vuitton, Moet Chandon, Hennessy) και 

πλέον τα µεγαλύτερα µερίδια στον όµιλο κρατούν το Arnault group µε 46,1% ενώ πολύ 

ισχυρά ποσοστά κατέχουν και γαλλικές αλλά και ξένες εταιρίες µε το ποσοστό των 

απλών µετόχων να βρίσκεται µόλις στο  5,6%. Η εικόνα στο γκρουπ Prada είναι 

διαφορετική καθώς η εταιρία ξεκίνησε µοναχικά και πορεύτηκε έτσι µέχρι και σήµερα 

όσον αφορα τα ιδιοκτησιακά της. Πιο συγκεκριµένα, η συµµετοχική εταιρία Prada 

κατέχει το 80% µε το 20% να βρίσκεται στην ελεύθερη αγορά. 

 

 

 
Σχήµα 3.1 Διάρθρωση κεφαλάιου LVMH  (2014)  Πηγή: www.lvmh.com 
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Σχήµα 3.2 – Διάρθρωση κεφαλάιου Prada Group  (2014)  Πηγή: www.pradagroup.com 

 

Αναφορικά µε τις επενδύσεις που έκανα τα 2 γκρούπ βλέπουµε πως η LVMH πήγε σε 

στοχευµένες εξαγορές και πολιτικές που σκοπό είχαν την αύξηση της αξίας των 

µαρκών ενώ η Prada προχώρησε σε αλόγιστες σπατάλες προώθησης του brand Prada 

ρίχνοντας έτσι όλη την προσοχή του οµίλου πάνω στην πρώτη µάρκα του γκρούπ. Oι 

συγκεκριµένες σπατάλες και τα ρίσκα που πήρε η εταιρία για να προωθήσει την 

κορυφαία µάρκα του γκρουπ είχαν καταστροφικά οικονοµικά αποτελέσµατα. 

Αντιθέτως στο LVMH δεν υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις καθώς οι µάρκες διατηρούν την 

αυτονοµία τους παρά την ύπαρξη του ηγέτη της πολυτέλειας Louis Vuitton και µάλιστα 

πολλές από αυτές βγήκαν αλώβητες από την οικονοµική κρίση του 2008.  

Τέλος, όσον αφόρα το µάρκετινγκ αλλά και τις στρατηγικές του οµίλου, η 

LVMH επέλεξε να µην προχωρήσει σε sub branding στις κορυφαίες µάρκες που 

διαθέτει αλλά προτίµησε τις διαφορετικές προϊοντικές γραµµές (ready to wear, 

accessories, fragrances) σε αντίθεση µε την Prada που επέλεξε το sub branding 

ιδρύοντας την θυγατρική Miu Miu η οποία στοχεύει σε ένα πιο νεανικό κοινό. 
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4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ -  Πολυτελή προϊόντα και αποµιµήσεις 

 

 

4.1 ΟI ΛΟΓΟI ΠΟΥ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ 

ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ   

 

Τα αγαθά αποµίµησης είναι παράνοµα, χαµηλής τιµολόγησης και συνήθως 

χαµηλής ποιότητας  αντίγραφα προϊόντων που συνήθως κατέχουν υψηλή αξία µάρκας 

(Lai and Zaichkowsky 1999). Η ύπαρξη προϊόντων αποµίµησης δεν είναι σύγχρονο 

φαινόµενο καθώς χρονολογικά υπάρχει από το 27 π.χ. όταν ένας έµπορος κρασιού στην 

Γκαούλ πουλούσε φθηνό ντόπιο κρασί ως ακριβό ρωµαϊκό  (Phillips 2005).  Η 

παγκόσµια αγορά προϊόντων αποµίµησης εκτιµάται πως θα ξεπεράσει τα $600 δις στο 

άµεσο µέλλον. Μεγάλη είναι η ζηµία που προκαλείται και στον κλάδο των πολυτελών 

αγαθών ο οποίος χάνει περίπου 12 δις δολάρια κάθε χρόνο από την ύπαρξη πλαστών 

προϊόντων. Μεγάλη είναι η ζηµία και στις θέσεις εργασίας αφού υπολογίστηκε πως οι 

αποµιµήσεις  ευθύνονται για την απώλεια περισσότερων από 750.000 δουλειές των 

πολιτών των ΗΠΑ (U.S. Chamber of Commerce, 2006)  Τα κίνητρα για την αγορά 

αποµιµήσεων αγαθών πολυτελείας είναι περίπου παρόµοια µε τα κίνητρα αγοράς 

αληθινών αγαθών πολυτελείας. (Hoe, Hogg, and Hart 2003; Penz and Stottinger 2005). 

Αν και το σύνηθες για τις αποµιµήσεις είναι να είναι κατασκευασµένα από 

υποδεέστερα υλικά συµβαίνει και να υπάρχουν αποµιµήσεις µε το ίδιο ακριβώς 

σχεδιασµό και ποιότητα µε τα αυθεντικά (Parloff 2006). Ένας τρόπος δηµιουργίας 

πλαστών πολυτελών αγαθών είναι το κλέψιµο των σχεδίων κατά την διάρκεια του 

outsourcing που µπορεί να διενεργήσει η εταιρία. Η κατανάλωση αποµιµήσεων 

συνήθως είναι σε γνώση του πελάτη αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που οι 

καταναλωτές εξαπατήθηκαν και αγόρασαν πλαστό προϊόν εν αγνοία τους (Grossman 

and Shapiro 1988) 

 

Η απόφαση αγοράς αποµίµησης σχετίζεται µε  4 παράγοντες (Eisend and Schuchert-

Guler, 2006)  

1) Προσωπικοί παράγοντες (δηµογραφικοί και ψυχογραφικοί παράγοντες) 

2) Προϊοντικοί παράγοντες (τιµή, µοναδικότητα, διαθεσιµότητα) 

3) Κοινωνικοί παράγοντες     

4) Παράγοντες κουλτούρας 
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Για παράδειγµα, η έρευνα των (Bloch, Bush, and Campbell 1993) έδειξε πως άτοµα 

χαµηλότερου κοινωνικού υπόβαθρου είναι πιο επιρρεπείς στην κατανάλωση πλαστών 

προϊόντων. Επίσης είναι ευκόλως αντιληπτό πως όσο υψηλότερη η τιµολόγηση ενός 

προϊόντος τόσο περισσότερες και οι πιθανότητες αγοράς πλαστού αντίγραφου (Albers- 

Miller 1999). Επιπροσθέτως, η απόφαση να αγοράσει κάποιος αποµίµηση είναι αρκετά 

πιο εύκολη όταν την εγκρίνει ο κοινωνικός περίγυρος και η κουλτούρα. 

Η θεωρία συµπεριφορών των Bruner και White (1956) ορίζει πως οι συµπεριφορές 

εξυπηρετούν ψυχολογικές λειτουργίες (knowledge, utilitarian, ego defense, value 

expressive, social adjustive). Η αγορά πολυτελών αγαθών υποκινείται από 

συµπεριφορά value expressive (ποιότητα προϊόντος, προσωπική έκφραση) και social 

adjustive ( προσοχή, θαυµασµός, υψηλή κοινωνική θέση) ή από έναν συνδυασµό των 

δύο. Όσον αφορά την διαφήµιση των προϊόντων οι  value expressive υποκινούνται 

καλύτερα από διαφηµίσεις που περιλαµβάνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενώ οι social 

adjustive από τις φωτογραφίες των προϊόντων. 

Σύµφωνα µε την έρευνα των (Κeith Wilcox et al, 2009) οι social adjustive 

καταναλωτές είναι πιο δεκτικοί στις αποµιµήσεις γιατί τους νοιάζει η εικόνα τους και 

όχι η ποιότητα. Επίσης ενοχλούνται λιγότερο από την ανήθικη φύση της αγοράς 

πλαστών προϊόντων γιατί δεν στηρίζουν την αγορά σε εσωτερικές αρχές όπως κάνουν 

οι value expressive. 

Ο φόβος των πολυτελών µαρκών όσον αφορά τις αποµιµήσεις είναι η ενδεχόµενη 

στροφή των καταναλωτών σε αυτές. Για να θεωρηθούν όµοια αγαθά, γνήσια και 

αποµίµηση, θα πρέπει να εξυπηρετούν τον ίδιο στόχο. Για παράδειγµα, στους social 

adjustive ο στόχος είναι περισσότερο το να δείξουν στον κόσµο πως έχουν το προϊόν 

και έτσι αν οπτικά η διαφορά είναι ελάχιστη το φθηνό πλαστό προϊόν κανιβαλίζει το 

γνήσιο λόγω τιµής. 

Στους value expressive δε συµβαίνει το ίδιο γιατί ο προσωπικός στόχος είναι η 

ποιότητα η οποία είναι διαφορετική οπότε δεν τους νοιάζει η φθηνή τιµή αφού τα δυο 

προϊόντα δεν λογίζονται ως όµοια.  

Οι εταιρίες µπορούν να επηρεάσουν την κατανάλωση γνήσιων και πλαστών 

προϊόντων πολυτελείας µε το να επηρεάσουν τις συµπεριφορές των καταναλωτών. Για 

παράδειγµα, το πόσο ευκρινές είναι το λογότυπο επηρεάζει την αγορά είτε από social 

adjustive είτε από value expressive καταναλωτή. Όσο πιο προφανές είναι το λογότυπο 

τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα αγοράς αποµίµησης  προϊόντος, τόσο µεγαλύτεροι οι 

ηθικοί φραγµοί για το αδίκηµα της αγοράς παράνοµου πλαστού προϊόντος και τέλος 

τόσο περισσότερο κινδυνεύει η κανονική µάρκα (Κeith Wilcox et al, 2009). Επίσης, αν 
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η διαφήµιση του προϊόντος στηρίζετε σε social adjustive διαφήµιση τότε αυξάνεται η 

πιθανότητα να αντιγραφεί το προϊόν και να πωληθεί πλαστό αντίγραφο του. Αντιθέτως, 

όταν εκτίθενται σε value διαφήµιση υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα δηµιουργίας  

ηθικών φραγµών που αποτρέπουν την αγορά αποµίµησης. 

Συνοψίζοντας, οι πρακτικές µάρκετινγκ των µαρκών πολυτελείας µπορούν να 

επηρεάσουν την ζήτηση των αποµιµήσεων διότι η απόφαση αγοράς τους σχετίζεται µε 

το πόσο προφανές είναι το λογότυπο και το τι είδους διαφήµιση υπάρχει στο προϊόν. Οι 

µάνατζερς θα πρέπει  να υπολογίσουν µε συν /πλην το πόσο προφανές θέλουν το 

λογότυπο καθώς και πόσο social adjustive διαφήµιση επιθυµούν  έτσι ώστε να µην 

πέσει η ζήτηση του προϊόντος αλλά και να µην κανιβαλιστεί από τις αποµιµήσεις. Τα 

προϊόντα πολυτελείας πρέπει να διαθέτουν κάποιο χαρακτηριστικό που δύσκολα 

αντιγράφεται από αποµιµήσεις χαµηλού κόστους. Επίσης για να χτυπήσουν την 

αποµίµηση θα πρέπει να προβούν σε τµηµατοποίηση µε στοχευόµενη διαφήµιση. Για 

παράδειγµα για το social adjustive κοινό διαφήµιση για το πως χάνεται η εκτίµηση των 

τρίτων αν σε δουν µε αποµίµηση µάρκας πρεστίζ  ενώ για το value expressive κοινό 

διαφήµιση που θα τονίζει τον λόγο που είναι ηθικά λάθος η αγορά πλαστού προϊόντος. 

  Υπάρχουν και καταναλωτές που µπορούν να πληρώσουν µε ευκολία την 

κανονική µάρκα αλλά παρόλα αυτά προτιµούν τις αποµιµήσεις (Gentry et al, 2006). Η 

δεκτικότητα στα πλαστά προϊόντα είναι διαφορετική ανάλογα και µε τις κουλτούρες 

των χωρών. Επίσης, η ύπαρξη πλαστών προϊόντων ίσως είναι ευεργετική για κάποιες 

γνήσιες µάρκες  αλλά θα αναφερθούµε εκτενέστερα σε αυτό το ζήτηµα παρακάτω. 

Ακόµα,  και ο ίδιος καταναλωτής µπορεί να έχει διαφορετική συµπεριφορά απέναντι 

στην αποµίµηση αναλόγως µε το που βρίσκεται κάθε φορά. Για παράδειγµα είναι πιο 

εύκολο το να αγοράσεις κάτι πλαστό σε κάποιο ταξίδι σε αφρικανική χώρα. Τέλος, 

υπάρχει και η νόµιµη αντιγραφή που είναι ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα των πολυτελών 

µαρκών και συµβαίνει κατά κόρον σε φθηνά καταστήµατα όπως τα Zara όπου 

αντιγράφονται τα πρωτοποριακά σχέδια των πολυτελών µαρκών.  
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Σχήµα 4.1 – Προφανές και διακριτικό λογότυπο Πηγή: Why Do Consumers Buy Counterfeit Luxury 
brands, Wilcox et al. (2009) 
 

 

 
Σχήµα 4.2 – Value Expressive και  Social  - Adjustive διαφήµιση  Πηγή: Why Do Consumers 
Buy Counterfeit Luxury brands, Wilcox et al. (2009) 
 

 
4.2 ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ 

 

Ξεκινώντας, θα επαναλάβουµε την διάκριση της κατανάλωσης αποµιµήσεων σε 

κατανάλωση µε εξαπάτηση του καταναλωτή και σε κατανάλωση εν γνώση. Στην 

κατανάλωση µε εξαπάτηση οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ότι αγοράζουν κάτι πλαστό 

κατά την ώρα της αγοράς Grossman and Shapiro (1988). Τέτοιες αγορές είναι συνήθως 

τα εξαρτήµατα αυτοκινήτων, τα φάρµακα και ηλεκτρονικά αξεσουάρ. Στον κλάδο των 
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αγαθών πολυτελείας όµως οι καταναλωτές συνήθως γνωρίζουν πως αγοράζουν πλαστό 

προϊόν και το κάνουν κυρίως για λόγους φθηνότερης τιµής. Από την πλευρά των 

προµηθευτών υπάρχουν υποστηρίζεται πως οι πελάτες τους γνωρίζουν πως αγοράζουν 

αποµίµηση που όµως είναι πιστό αντίγραφο του πρωτότυπου σε µια λογική τιµή έτσι 

ώστε να µπορέσουν να ζήσουν και αυτοί το όνειρο της κατοχής ενός τέτοιου προϊόντος.  

Σύµφωνα µε τον Bushman (1993), οι αγοραστές των πολυτελών προϊόντων προτιµούν 

να αγοράζουν διάσηµα προϊόντα αντί για µάρκες που προσφέρουν ευκαιρίες 

ανεξάρτητα από το προϊόν. Χρησιµοποιώντας το status αυτών των προϊόντων, αυτοί οι 

άνθρωποι επικοινωνούν καλύτερα και εκφράζουν τον εαυτό τους στις οµάδες που τους 

ενδιαφέρουν και όταν αυτό τους φέρει την επιθυµητή αντίδραση και εντύπωση τους 

ενδυναµώνει και ενισχύει την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. H αγορά 

πολυτελών αγαθών σχετίζεται µε το status της µάρκας και την εικόνα που προσδίδετε 

σε αύτη περισσότερο και από το ίδιο το προϊόν. Το προϊόν θα πρέπει να ξεχωρίζει και 

να είναι αναγνωρίσιµο και αξιοθαύµαστο από τους άλλους έτσι ώστε να δηµιουργεί 

ειδική αξία. Οι καταναλωτικές συνήθειες του ανθρώπου συµβολίζουν και την 

κοινωνική του θέση. Οι άνθρωποι συνήθως θέλουν να συναναστρέφονται µε 

ανθρώπους ιδίου ή και ανώτερου κοινωνικού επίπεδου και έτσι επιλέγουν µάρκες 

προϊόντων που θα επιδείξουν πλούτο και κοινωνική τάξη. Το brand name λοιπόν είναι 

πολύ σηµαντικό, κυρίως σε κουλτούρες που ευνοούν αυτά τα φαινόµενα και δίνουν 

έµφαση στην κοινωνική τάξη. Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται κάτω απ το ίδιο brand 

name ακόµα και αν είναι σε διαφορετικές κατηγορίες κρατούν την συµβολική 

ταυτότητα και τις θεµελιωµένες άξιες της µάρκας. Για παράδειγµα, όλα τα αντικείµενα 

Porsche (ρολόγια, ρούχα, αµάξια, κάπελα) διαθέτουν την τοποθέτηση του 

εκλεπτυσµένου σπορ. Τα αγαθά πολυτελείας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο 

αγοράζονται περισσότερο για το τι σηµαίνουν από το τι είναι.  (Dubois and Paternault, 

1995) 

Η έρευνα των Zaichkowsky & Nia (2000) προσπάθησε να απαντήσει στο 

ερώτηµα αν οι αποµιµήσεις προϊόντων πολυτελείας βλάπτουν τις πωλήσεις των 

αυθεντικών. Στην έρευνα τους µοίρασαν  ερωτηµατολόγια στις πόλεις του Καναδά και 

συµµετείχαν µόνο όσοι είχαν αγοράσει έστω και ένα πολυτελές αντικείµενο τα 

τελευταία 3 χρόνια. Στην ερώτηση για το λόγο που αγοράζουν αγαθά πολυτελείας οι 

απαντήσεις ήταν κυρίως ποιότητα, ανθεκτικότητα, στάτους, µοναδικότητα. 

 

Στα αποτελέσµατα τους κατέληξαν πως το 59% αγόρασε αποµίµηση προϊόντος 

πολυτελείας έστω µια φορά τα τελευταία 3 χρόνια, 46% αγόρασε πάνω από 7 γνήσια 
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στα τελευταία 3 χρόνια και 9% αγόρασε πάνω από 7 αποµιµήσεις τα τελευταία 3 

χρόνια. 53% έχουν παραπάνω από 16 αντικείµενα από µάρκες πολυτελείας, 34% δεν 

έχει κανένα πλαστό προϊόν. Όσοι δεν αγοράζουν αποµιµήσεις  συνήθως έχουν 

µεγαλύτερα εισοδήµατα και πιστεύουν ότι είναι χαµηλότερης αξίας. Επιπλέον το 58% 

αρνήθηκε ισχυρά πως αν υπήρχαν λιγότερα πλαστά θα αγόραζαν περισσότερα γνήσια 

ενώ το 25% απάντησε πως θα αγόραζε περισσότερα γνήσια. Το 69% απάντησε πως η 

προσωπική ευχαρίστηση και το στάτους που λαµβάνουν από τα γνήσια δε µειώνεται 

από την ύπαρξη των πλαστών ενώ το 23% ισχυρά συµφώνησε πως µειώνεται η 

ευχαρίστηση που λαµβάνει από τα γνήσια λόγω της ύπαρξης πλαστών. Το 30% 

αρνήθηκε ισχυρά πως τα γνήσια τους δίνουν προσωπική ευχαρίστηση ότι τους 

θαυµάζουν και τους αναγνωρίζουν οι άλλοι ενώ το 56% συµφώνησε ισχυρά. Όσο πιο 

πετυχηµένη και αναγνωρίσιµη είναι µια µάρκα τόσο πιο πιθανό το να υπάρχουν 

πλαστές αποµιµήσεις. Οι περισσότεροι που αγοράζουν αποµιµήσεις επιλέγουν 

αξεσουάρ γιατί εκεί είναι µικρότερο το ρίσκο. Αρκετοί θεωρούν τις αποµιµήσεις 

αποδεκτές και ότι αξίζουν τα χρήµατα που ζητούν. Ακόµα και αν οι κατασκευαστές 

γνησίων πολυτελών αγαθών φοβούνται πως οι αποµιµήσεις καταστρέφουν την πίστη 

των καταναλωτών στα προϊόντα τους στην πραγµατικότητα οι περισσότεροι 

καταναλωτές γνωρίζουν τις αξίες και τα χαρακτηριστικά των γνήσιων µεγάλων brand 

names. Όσοι κατέχουν περισσότερα γνήσια πολυτελή προϊόντα παίρνουν µεγαλύτερη 

ικανοποίηση από αυτά και τους βοηθούν να νιώσουν θαυµασµό, προσοχή καθώς και 

αποδοχή από τους τρίτους (Zaichkowsky & Nia, 2000). 

Γενικότερα, οι αποµιµήσεις, µάλλον δεν µειώνουν την αξία της αίσθησης της 

κατοχής γνήσιων πολυτελών προϊόντων. Έτσι, παρόλο την αύξηση των αποµιµήσεων, 

οι µάνατζερς θα πρέπει να εστιάσουν στο να δηµιουργήσουν το κατάλληλο µίγµα 

µάρκετινγκ σωστά έτσι ώστε να αναδεικνύονται τα φυσικά και ψυχολογικά 

προτερήµατα που έχουν τα προϊόντα τους. Θα πρέπει να φτιάξουν µια ισχυρή θετική 

εικόνα και ένα ισχυρό brand name και να στείλουν επικοινωνιακά την ιδέα της 

µοναδικότητας και της υπερέχειας των προϊόντων τους. Όπως αποδείχθηκε στην 

έρευνα, οι αποµιµήσεις δεν µειώνουν την ζήτηση των γνησίων γιατί τα γνήσια έχουν 

συνήθως καλύτερη ποιότητα, µοναδικότητα και αντοχή γι΄αυτό και οι µάνατζερς πρέπει 

να δώσουν µεγάλη σηµασία στο ότι οι καταναλωτές απαιτούν από τις πολυτελείς 

µάρκες ποιότητα και υψηλή ανθρώπινη εργασία. 

 

 



 74 

4.3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΙ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ 

ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΑΓΑΘΑ 

 

Η έρευνα των Pace, Gistri & Romani  (2012) αντιτίθεται µε τις συµβατικές 

απόψεις που τονίζουν πως η παρουσία των αποµιµήσεων προϊόντων πολυτελείας 

αποτελούν πάντα και σε κάθε κατάσταση έναν επιζήµιο παράγοντα για τις γνήσιες 

εταιρίες διότι µειώνει την αξία της κατοχής των γνησίων και έρχεται να προστεθεί στις 

ενδιαφέρουσες µελέτες όπως του Barnett (2005) που υποστηρίζουν πως η παρουσία των 

πλαστών προϊόντων πολυτελείας ίσως θα µπορούσε να ευεργήσει τις γνήσιες µάρκες 

που προσφέρουν τέτοια προϊόντα. Στην έρευνα τους λοιπόν κατέληξαν πως η ύπαρξη 

πλαστών προϊόντων πολυτελείας δηµιουργεί ευκαιρία στις γνήσιες εταιρίες αγαθών 

πολυτελείας να χρεώσουν περισσότερο για τα προϊόντα τους διότι το αγοραστικό κοινό 

στο οποίο απευθύνονται διαθέτει οικονοµική επιφάνεια που θα µπορούσε να 

δικαιολογήσει την πληρωµή ενός ακόµα µεγαλύτερου ποσού προκειµένου να 

ξεχωρίσουν από την µάζα που αγοράζει και αποµιµήσεις. Όπως έχει αναφερθεί, ίσως ο 

µεγαλύτερος λόγος που οι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα πολυτελείας είναι για να 

ικανοποιήσουν τις κοινωνικές τους ανάγκες και αυτό τους κάνει πρόθυµους να 

πληρώσουν ένα ακριβό σνοµπ premium όπως αναφέρεται από την βιβλιογραφία 

προκειµένου να ξεχωρίσουν από την µάζα. Η ύπαρξη των αποµιµήσεων δίνει ακόµα 

µεγαλύτερη αξία στα γνήσια διότι πλέον αυτά θεωρούνται και γνήσια ή αληθινά εκτός 

από πολύ ποιοτικά προϊόντα. Από ψυχολογικής σκοπιάς, τα γνήσια προϊόντα αποκτούν 

ακόµα περισσότερη αξία και ο κόσµος τα επιθυµεί ακόµα περισσότερο γιατί θέλουν να 

ξεχωρίζουν από αυτούς που µπορούν να αγοράσουν µόνο τις αποµιµήσεις. Ένα ακόµα 

πολύ σηµαντικό στοιχείο στο οποίο συνεισφέρουν οι αποµιµήσεις είναι το ότι γίνονται 

ακόµα πιο αναγνωρίσιµα τα γνήσια ακόµα και σε όσους δεν έχουν γνώση πάνω στα 

συγκεκριµένα προϊόντα. Για παράδειγµα ακόµα και το κοινό που δεν έχει κανένα 

ενδιαφέρον για τις γυναικείες τσάντες γνωρίζει πλέον πως µοιάζει µια Louis Vuitton 

τσάντα και έχει ενηµερωθεί για το πρεστίζ που κατέχει η γνήσια φίρµα. Η υψηλή 

αναγνώριση της µάρκας είναι ένα στοιχείο που αυξάνει την χρησιµότητα των 

προϊόντων στους κατόχους καθώς δηµιουργεί εγκωµιαστικά σχόλια αλλά και έκδηλη 

προσδοκία πως ο κάτοχος είναι πετυχηµένος εφόσον µπορεί και αγοράζει γνήσια και µε 

αυτόν τον τρόπο τονίζεται ακόµα περισσότερο ο εγωισµός και τα σνοµπ στοιχεία των 

κατόχων των γνήσιων. Αντιθέτως, οι εταιρίες που δεν έχουν πολύ προφανή λογότυπα 

και δεν αναγνωρίζονται εύκολα από τους εξωτερικούς παρατηρητές όχι µόνο δεν 

γνωρίζουν τις ευεργετικές δυνάµεις που ασκούν οι αποµιµήσεις στα γνήσια αλλά 
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αντιθέτως, βρίσκονται να πλήττονται από το φαινόµενο των πλαστών προϊόντων. Με 

άλλα λόγια, όταν το προϊόν είναι πολύ γνωστό στους τρίτους η εταιρίες ίσως και να 

κερδίζει από την ύπαρξη πλαστών διότι αυξάνεται η επιθυµία για γνήσιο προϊόν που το 

γνωρίζουν όλοι έτσι ώστε να νιώσουν τα κοινωνικά οφέλη και το στάτους που 

απολαµβάνουν οι κάτοχοι, όταν το προϊόν δεν είναι πολύ γνωστό τότε ακόµα και οι 

καταναλωτές που δεν έχουν πρόβληµα να πληρώσουν τα χρήµατα που ζητά η γνήσια 

µάρκα ίσως µπουν στον πειρασµό να αγοράσουν το πλαστό ειδικά αν διαθέτει καλή 

ποιότητα διότι το προϊόν δεν ικανοποιεί τόσο πολύ µια κοινωνική ανάγκη αλλά το 

επιλέγουν µόνο λόγο εµφάνισης η ποιότητας. Σύµφωνα µε τον Pace (2012) υπάρχουν 

τρεις παράγοντες που δηµιουργούν προθυµία δαπάνης στους καταναλωτές για γνήσια 

αγαθά την στιγµή που υπάρχουν και η αποµίµηση: α) η απόλαυση του να σε ζηλεύουν β) 

η απόλαυση του να ξεχωρίζεις και γ) η αντίληψη της ποιότητας των γνήσιων αγαθών. Στα 

αποτελέσµατα της έρευνας τους επιβεβαιώθηκε η θετική σχέση που υπάρχει στην 

αναγνώριση µάρκας και στην προθυµία δαπάνης για γνήσια προϊόντα όταν υπάρχουν 

και οι αποµιµήσεις. Το παράδοξο βρίσκεται στο γεγονός ότι η αυξηµένη αναγνώριση 

µάρκας οδηγεί στην ύπαρξη πλαστών προϊόντων την στιγµή που οι πιο αναγνωρίσιµες 

εταιρίες φαίνεται να τα καταφέρνουν καλύτερα στον οικονοµικό πόλεµο που έχει 

δέχονται από τα αποµίµηση. Ο δεύτερος σηµαντικός παράγοντας στην έρευνα των 

Pace, Gistri & Romani είναι οι 3 παράγοντες που συνδέονται εννοιολογικά µε τις τρεις 

διαστάσεις της αντιλαµβανόµενης αξίας της κατανάλωσης πολυτελών αγαθών 

σύµφωνα µε τον Wiedmann (2009): προσωπική, κοινωνική και λειτουργική.  

 Ξεκινώντας από την προσωπική διάσταση της αντιλαµβανόµενης αξίας της 

κατανάλωσης πολυτελών αγαθών αναγνωρίζουµε πως είναι προσωπική υπόθεση η 

µάλλον καλύτερα προσωπική επιλογή του κάθε καταναλωτή το πώς θέλει να 

παρουσιάζει τον εαυτό του σαν ξεχωριστή οντότητα. Οι καταναλωτές συνήθως 

επιθυµούν να ξεχωρίζουν από το πλήθος και το να αγοράσουν ένα γνήσιο αγαθό 

πολυτελείας ίσως βοηθήσει το σκοπό τους.  Με αυτόν τον τρόπο µπορούν να 

ικανοποιήσουν την εσωτερική ανάγκη του να είναι ξεχωριστοί και αυτό δικαιολογεί την 

αυξηµένη δαπάνη για αγορά γνήσιου πολυτελούς αγαθού σε ένα περιβάλλον που 

υπάρχει και η εναλλακτική επιλογή των αποµιµήσεων. Μια άλλη, διαφορετική ανάγκη 

που συνδέεται µε την κοινωνική διάσταση των αγαθών πολυτελείας είναι η ανάγκη να 

σε ζηλεύουν οι άλλοι. Η ζήλεια των τρίτων σηµαίνει αυτοµάτως και κοινωνική 

αποδοχή στον υπερθετικό βαθµό και δηµιουργεί αισθήµατα ανωτερότητας όσον αφορά 

την κοινωνική θέση δίνοντας έτσι το µέγιστο κοινωνικό όφελος που θα µπορούσε να 

αποκοµίσει κάποιος καταναλωτής µε την αγορά κάποιου αγαθού.  Η αγορά γνήσιου 
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αγαθού λοιπόν θα µπορούσε να δηµιουργήσει αισθήµατα ζήλιας στους τρίτους και έτσι 

να δικαιολογήσει την αυξηµένη δαπάνη αγοράς γνήσιου. Ο τρίτος παράγοντας που ίσως 

βοηθά τα γνήσια έναντι των αποµιµήσεων είναι η αντίληψη της ποιότητας  η οποία 

αποτελεί τον πυρήνα της έννοιας λειτουργικά οφέλη των αγαθών πολυτελείας. Η φύση 

των αγαθών πολυτελείας επιτάσσει την αντιλαµβανόµενη µοναδικότητα και την ύψιστη 

ποιότητα  των αγαθών. Η ύπαρξη των πλαστών προϊόντων νοηµατοδοτεί την έννοια της 

ποιότητας κατασκευής υλικών και τεχνογνωσίας των γνησίων διότι µετά την επαφή των 

καταναλωτών µε τις αποµιµήσεις αναγνωρίζεται ακόµα περισσότερο η υψηλή ποιότητα 

των γνησίων και οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν το premium που 

χρειάζεται για να τα φέρουν στην κατοχή τους.  

Συνοψίζοντας, η ύπαρξη των πλαστών προϊόντων βελτιώνει την αξία που 

λαµβάνουν οι κάτοχοι των διάσηµων γνησίων προϊόντων πολυτελείας µε το να 

ενεργούν σε 3 επίπεδα: προσωπικό, κοινωνικό και λειτουργικό. Το ίδιο δε φαίνεται να 

ισχύει και στα πολυτελή αγαθά µικρής αναγνώρισης τα οποία θα πρέπει να βρουν έναν 

τρόπο για να µειώσουν την ζηµία που υφίστανται από την ύπαρξη των πλαστών 

προϊόντων τα οποία µειώνουν αρκετά την πρόθεση των καταναλωτών για δαπάνη 

αγοράς γνήσιου προϊόντος. Τέτοιες τεχνικές θα µπορούσαν να είναι η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας που θα τους βοηθήσει να προστατέψουν την ετικέτα τους από την 

αντιγραφή και ο καλύτερος έλεγχος των outsourcing προµηθευτών.     
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5º  ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποτελέσµατα έρευνας της αγοράς αποµιµήσεων στην Ελλάδα 

 

 

Στο παρών κεφάλαιο θα εξετάσουµε το φαινόµενο των προϊόντων αποµίµησης στην 

Ελλάδα. Η οικονοµική κρίση, η συρρίκνωση των εισοδηµάτων καθώς και η σχετικά 

χλιαρή αντιµετώπιση που λαµβάνεται από το κράτος φέρνει σαν αποτέλεσµα την 

άνθιση της µαύρης αγοράς και των παράνοµων συναλλαγών πώλησης αποµιµήσεων. 

 

 

Μεθοδολογία  

Για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων απεστάλησαν ερωτηµατολόγια 

βασιζόµενα σε αυτά του βρετανικού branch  του διεθνή  ελεγκτικού οίκου 

PriceWaterhouseCooper (PwC) τα οποία προσαρµόστηκαν στην ελληνική 

πραγµατικότητα και απαντήθηκαν είτε εξ’ αποστάσεως είτε δια ζώσης. Το δείγµα της 

έρευνας αποτελείτε από 156 εξεταζόµενες απαντήσεις καθώς τα απαντηµένα 

ερωτηµατολόγια που επιστράφηκαν σε οποιαδήποτε µορφή ήταν 156. Η φύση των 

αποτελεσµάτων είναι καθόλα πληροφοριακή για τα ποσοστά που κατέλαβε η κάθε 

απάντηση και δεν εµβαθύνει στη συσχέτιση µεταξύ τους.  

Υποθέσεις 

  Τα αποτελέσµατα αναµένεται να τονίσουν αυτή την άνθιση που γνωρίζουν οι 

παράνοµες αποµιµήσεις αν και είναι επίσης πιθανό τα να µην ανταποκρίνονται εξ’ 

ολοκλήρου στην πραγµατική συµπεριφορά των καταναλωτών καθώς το θέµα την 

φθηνών αποµιµήσεων ίσως και να αποτελεί ταµπού για τον περισσότερο κόσµο καθώς 

η παραδοχή ότι αγοράζεις φθηνές αποµιµήσεις αυτόµατα σε κατατάσσει σε χαµηλό 

κοινωνικό επίπεδο. Επίσης, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενα κεφάλαια υπάρχουν 

και οι καταναλωτές που αγοράζουν αποµιµήσεις χωρίς να το γνωρίζουν οπότε 

αναµένεται κάποια απόκλιση µε τα πραγµατικά δεδοµένα. Θα µπορούσαµε να πούµε 

πως το να πιαστεί κάποιος να αγοράζει αποµίµηση αποτελεί τον χειρότερο εφιάλτη για 

τους καταναλωτές όταν η αγορά αφορά  πλαστό προϊόν πολυτελείας. Αυτό γίνεται 

ευκόλως κατανοητό αν αναλογιστούµε την εν γένει φύση των αγαθών πολυτελείας και 

την σύνδεση που έχουν µε την εκτίµηση του περίγυρου. Το γεγονός ότι πρόκειται για 

ανώνυµο ερωτηµατολόγιο είναι ένας ενθαρρυντικός παράγοντας όσον αφορά την 

γενικότερη εγκυρότητα των αποτελεσµάτων. 
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Στόχος 

Ο στόχος της έρευνας είναι η εξαγωγή αποτελεσµάτων που αφορούν την 

κατάσταση στην χώρα µας  διότι το φαινόµενο των αποµιµήσεων βρίσκεται σε έξαρση 

στα χρόνια της οικονοµικής δυσχέρειας που  ζούµε και οι απαντήσεις του κόσµου ίσως 

βοηθήσουν  πάσα ενδιαφερόµενο να κατανοήσει καλύτερα το φαινόµενο που κοστίζει 

τόσο πολύ στους τζίρους των εταιριών αλλά και στην οικονοµία της χώρας γενικότερα 

και ενδεχοµένως να τον κινητοποιήσει έτσι ώστε να θωρακίσει καλύτερα τα προϊόντα 

του αλλά και να προστατέψει την οικονοµία. 

 
5.1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

         

54,4%
45,5%

Φύλλο

Άντρας

Γυναίκα

3,8%

48,7%
38,4%

8,9%

Kάτω από 
18  

Kάτω από 
30    

Kάτω από 
40    

40+   

Ηλικία

18,50%
58,30%

17,90% 5,10%

Αθήνα Θεσσαλονίκη Επαρχία Νησιά

Περιοχή
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Πιστεύετε πως τα πλαστά 
προϊόντα είναι κάτι το ηθικά 

λάθος;

23,7%
51,9%

18,5% 5,7% Σίγουρα Ναι
Ναι

Όχι

Σίγουρα Όχι

7%

15,30%

58,90%

18,50%

Mόρφωση

Απόφοιτος Γυμνασίου  / 
Λυκείου  
Απόφοιτος ΙΕΚ  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ   

Κάτοχος μεταπτυχιακού/
διδακτορικού διπλώματος

3,2%

76,2%

16%

20,5%

18,5%

7,6%

25%

49,3%

74,3%

3,2%

48%

13,4%

3,8%

12,8%

10,8%

16,6%

Πόσο συχνά αγοράζετε 
απομιμήσεις ρούχων 

και αξεσουάρ; 

Πόσο συχνά 
κατεβάζετε παράνομα 
ταινίες και μουσική;

Πόσο συχνά αγοράζετε 
πλαστά φάρμακα/

καλλυντικά;

Πόσο συχνά αγοράζετε 
απομιμήσεις 

ανταλλακτικών 
αυτοκινήτου;

Δεν έχω αγοράσει 
ποτέ

Έχω αγοράσει

Αγοράζω

Αγοράζω τακτικά
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18,5%

23,7%

40,3%

17,3%

Πως σας επηρεάζει ένα προφανές λογότυπο στην 
αγορά κάποιας απομίμησης; 

Θετικά

Μάλλον Θετικά
Μάλλον αρνητικά
Αρνητικά

28,8%

71,1%

Γνωρίζετε το νόμο και τα πρόστιμα που 
υφίστανται όσοι πιαστούν να αγοράζουν ή να 

πουλούν πλαστά προϊόντα;

Ναι

Όχι

13,4%

66,6%

8,3% 11,5%

Δεν γνωρίζω ότι 
το προϊόν είναι 

πλαστό 

Γιατί το 
αυθεντικό δεν 

αξίζει τα χρήματα 
που ζητά 

Γιατί δεν μπορώ 
να αγοράσω το 
αυθεντικό 

Γιατί είμαι 
ικανοποιημένος 
από την απόδοσή 

του  

Για ποιό λόγο αγοράζετε απομιμήσεις;

Ποιός θα μπορούσε να 
είναι ο λόγος που θα 
σας έκανε να μην 

αγοράσετε κάτι πλαστό;
29,40%

14,10%

7%

49,30%

Ο φόβος να ανακαλύψουν ότι 
αγόρασα απομίμηση 

Ηθικοί λόγοι 

Το να δώσω τις τραπεζικές 
μου πληροφορίες σε άτομα 
που παράγουν πλαστά 
προϊόντα 
Ανησυχία για την ασφάλεια /  
ποιότητα του προϊόντος 
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51,9%

32,6%

14,1%

1,2%

Πολύ Εύκολο Εύκολο Δύσκολο Πολύ Δύσκολο 

Πόσο εύκολο είναι να αγοράσετε πλαστά προϊόντα 
στην Ελλάδα;

33,90%

5,1%

52,5%

8,3%

Από πού θα αγοράζατε ένα πλαστό προϊόν;

H αστυνομία 
Η κυβέρνηση 
Οι καταναλωτές  
Οι κατασκευαστές 

Ποιός θα 
πρέπει να 
μεριμνήσει 
για το 

φαινόμενο 
αυτό;

21,1%

39,7%

5,7%

33,3%

H αστυνομία 
Η κυβέρνηση 
Οι καταναλωτές  
Οι κατασκευαστές 
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5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Το δείγµα µας αποτελείτε από 157 παρατηρήσεις εκ των οποίων οι 85 

προέρχονται από άντρες ενώ οι 71 από γυναίκες. Οι ηλικίες των ανθρώπων που 

ανταποκρίθηκαν και απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο συγκεντρώνονται στο 48,7% 

στην ηλικία κάτω από 30 αλλά πάνω από 18, 38,4% στο κάτω από 40, 8,9% στο 40+ 

ενώ µόλις 3,8% στο κάτω από 18 αριθµός λογικός αν αναλογιστεί κανείς την αδυναµία 

των µικρότερων ηλικιακά να εισχωρήσουν στον κόσµο των πολυτελών προϊόντων. 

Αναφορικά και για το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος έχουµε την µεγαλύτερη 

συγκέντρωση στους αποφοίτους ΑΕΙ ΤΕΙ οι οποίοι µε 92 παρατηρήσεις 

καταλαµβάνουν το 58,9%, έπονται οι κάτοχοι µεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

διπλώµατος µε 29 παρατηρήσεις και ποσοστό 18,5% ενώ πολύ κοντά βρίσκονται και οι 

απόφοιτοι ΙΕΚ µε ποσοστό 15,3% ενώ τέλος την τετράδα κλείνουν οι απόφοιτοι 

Γυµνασίου Λυκείου µε  11,7%.  

 

Προχωρώντας στην ουσία της έρευνας βλέπουµε πως το 3,2% του δείγµατος 

παραδέχεται πως αγοράζει τακτικά αποµιµήσεις ρούχων και αξεσουάρ ενώ το 18,5% 

παραδέχεται πως αγοράζει αποµιµήσεις και µε ένα 3,8% να δηλώνει πως δεν έχει 

αγοράσει ποτέ. Όπως αναµενόταν το µεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσε η απάντηση 

62,8%

27,5%

5,7% 3,8%

Τι θα έπρεπε να γίνει ώστε να μειωθεί η 
κατανάλωση των πλαστών προϊόντων;

Σκληρότερες τιμωρίες για 
όσους πουλούν πλαστά 
προϊόντα 
Καλύτερη αστυνόμευση 

Καλύτερη καταναλωτική 
μόρφωση  

Σκληρότερες τιμωρίες για 
όσους αγοράζουν πλαστά 
προϊόντα 
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«έχω αγοράσει» πράγµα λογικό διότι οι περισσότερο για τον ένα ή τον άλλο λόγο έχουν 

αγοράσει είτε ένα πορτοφόλι είτε µια µπλούζα είτε κάποιο ρούχο β διαλογής είτε µε 

σκοπό να το χρησιµοποιήσουν σαν γνήσιο είτε µε σκοπό να το φορούν σαν πυτζάµα ή 

για δουλείες σπιτιού. Πιθανολογούµε πως υπάρχει πιθανότητα κάποιοι από τους 6 που 

δήλωσαν πως δεν αγόρασαν ποτέ είτε να ψεύδονται είτε να µην κατάλαβαν ότι 

αγόραζαν αποµίµηση κατά την στιγµή της αγοράς. 

Στην ερώτηση πόσο συχνά κατεβάζετε παράνοµα ταινίες και µουσική όπως αναµενόταν 

η συντριπτική πλειοψηφία συγκέντρωσε 119 ψήφους και ποσοστό 76,2% µε τις 

επιλογές κατεβάζω και έχω κατεβάσει να κρατούν πολύ µικρά ποσοστά µε 7,6% και 3,2 

αντιστοίχως. Η επόµενη επιλογή σε ψήφους είναι η «Δεν έχω κατεβάσει ποτέ» µε 

12,8% ποσοστό που φαντάζει λογικό καθώς κατά τη γνώµη µας ο κόσµος είτε έχει µπει 

στον θαυµαστό κόσµο του downloading είτε όχι, µέση λύση δύσκολα να υπάρχει. Η 

επόµενη ερώτηση αφορούσε την συχνότητα αγοράς πλαστών φαρµάκων και 

καλλυντικών. Η αγορά των αποµιµήσεων αρωµάτων βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια και έτσι αναµέναµε ένα σχετικά µικρό ποσοστό στην επιλογή «Δεν 

έχω αγοράσει ποτέ». Σχετικά επιβεβαιωθήκαµε καθώς αυτή η επιλογή βρίσκεται στην 

τελευταία θέση άλλα το ποσοστό που κατέλαβε (10,8%) ήταν παραπάνω από το 

αναµενόµενο. Η πιο δηµοφιλής επιλογή σε αυτή την ερώτηση ήταν η «Έχω αγοράσει» 

αφού περίπου το µισό δείγµα µας (48%) επέλεξε αυτή την επιλογή ενώ 25 άτοµα άτοµα 

αγοράζουν τακτικά (16%) και 39 άτοµα αγοράζουν (25%). Η τελευταία ερώτηση που 

αφορά πρόθεση αγοράς έχει να κάνει µε την αγορά αποµιµήσεων ανταλλακτικών 

αυτοκινήτου. Το 49,3% παραδέχεται πως αγοράζει ιµιτασιόν ανταλλακτικά 

αυτοκινήτου, το 20,5% παραδέχεται πως αγοράζει τακτικά τις αποµιµήσεις ενώ το 

13,4% παραδέχεται πως έχει αγοράσει και τέλος το 16,6% δηλώνει πως δεν έχει 

αγοράσει ποτέ. Αναλύοντας το συγκεκριµένο αποτέλεσµα θα µπορούσαµε να πούµε µε 

ασφάλεια πως ένα πολύ µεγάλο ποσοστό αγοράζει ιµιτασιόν ανταλλακτικά χωρίς να 

είναι εν γνώσει και έτσι εικάζουµε πως το ποσοστό δεν έχω αγοράσει ποτέ θα 

µπορούσε στην πραγµατικότητα να κοντεύει και το µηδέν. 

Περνώντας σε µια διαφορετική και πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση το δείγµα ερωτήθηκε 

για την πεποίθηση τους για τις αποµιµήσεις όσον αφορά αν είναι ηθικά λάθος. Το 

51,9% επέλεξε πως είναι λάθος µε το 18,5% να δηλώνει την αντίθετη επιλογή. 

Μεγαλύτερη σιγουριά στην απάντηση τους δείχνουν 37 παρατηρήσεις (23,7%)  του 

«Σίγουρα Ναι» ενώ την αντίθετη σιγουριά επιλέγει το 5,7%. 

Όσον αφορά τους λόγους που στρέφονται σε αποµιµήσεις η οικονοµική κατάσταση 

στην οποία έχει περιέλθει η χώρα κάνει ακόµα µια  φορά την εµφάνιση της µε το 66,6% 
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του δείγµατος να υποστηρίζει πως το αυθεντικό δεν αξίζει τα χρήµατα που ζητά. 

Αναµένουµε πως σε µια χώρα µε πολύ καλύτερη οικονοµία η επιλογή αποµίµησης δεν 

θα βασίζεται τόσο πολύ σε οικονοµικούς παράγοντες. Το 13,4% αγοράζει αποµίµηση 

χωρίς να είναι εν γνώσει το οποίο ποσοστό πιστεύουµε ότι στηρίζεται από αυτούς που 

δηλώνουν ότι δεν αγοράζουν ποτέ αποµιµήσεις. Το 11,5% αγοράζει γιατί είναι 

ευχαριστηµένο µε την απόδοση της αποµίµησης πράγµα θεµιτό και λογικό, ενώ µόλις 

το 8,3% δηλώνει πως δεν µπορεί να αγοράσει το γνήσιο ποσοστό που υποπτευόµαστε 

ότι είναι πολύ µικρότερο από το πραγµατικό καθώς όπως αναφέραµε στην αρχή της 

εργασία το θέµα των αποµιµήσεων είναι αδιαµφισβήτητα ταµπού.  

Το δείγµα επίσης ερωτήθηκε  και για το πώς επηρεάζετε από ένα προφανές λογότυπο 

όταν πρόκειται να αγοράσει µια αποµίµηση. Τα αποτελέσµατα είναι σχετικά 

µοιρασµένα όπως και αναµενόταν καθώς όπως αναλύθηκε και στην εργασία η 

ευκρίνεια ή µη του λογότυπου εξυπηρετεί δύο διαφορετικά κοινά µε αυτούς που 

προτιµούν προφανή λογότυπα να τα επιλέγουν διότι έχουν κοινωνικά κίνητρα να 

αγοράσουν κάποια µάρκα ενώ όσοι δεν προτιµούν τα προφανή είναι είτε υψηλότερης 

οικονοµικής επιφάνειας και επιθυµούν έτσι να ξεχωρίσουν από την µάζα των µαστίζ 

είτε ενδιαφέρονται περισσότερο για την χρηστικότητα και την ποιότητα. Στα 

αποτελέσµατα παρατηρούµε πως δεν υπάρχει κάποια επιλογή που πήρε κάτω από 15%. 

Πιο συγκεκριµένα το 18,5% δηλώνει ότι επηρεάζεται θετικά και συνεπώς αγοράζει για 

να τραβήξει την προσοχή, Το 23,7% δηλώνει πως επηρεάζεται µάλλον θετικά. Αυτοί 

που ψήφισαν µάλλον θετικά εικάζουµε πως ανήκουν στην κατηγορία που τους 

ενδιαφέρει η κοινωνική προσοχή αλλά κατανοούν καλύτερα πως υπάρχει ο κίνδυνος να 

καταλάβει ο περίγυρος πως αγόρασαν αποµίµηση και έτσι να πετύχουν ακριβώς τον 

αντίθετο σκοπό από αυτό που είχαν. Μάλλον αρνητικά επηρεάζεται το 40,3% του 

δείγµατος ενώ αρνητικά επηρεάζεται το 17,3%. Η φύση της συγκεκριµένης ερώτησης 

καθιστά δύσκολη την εξαγωγή γενικού συµπεράσµατος καθώς αναµένονται 

διαφορετικά αποτελέσµατα ανάλογα µε το πόσο πετυχηµένη ή µη είναι η αποµίµηση. 

Σε µια πολύ πετυχηµένη αποµίµηση όπου η διαφορά µε το γνήσιο είναι πολύ δύσκολο 

να γίνει αντιληπτή εικάζουµε πως θα είχε πολύ µεγαλύτερα ποσοστά στις θετική 

παρακίνηση από ένα προφανές λογότυπο. 

 

Αναφορικά µε τον λόγο που θα µπορούσε να αποτρέψει τον κόσµο από την 

αγορά µιας αποµίµησης όπως αναµένονταν τις περισσότερες παρατηρήσεις 

συγκέντρωσε ο φόβος της ανακάλυψης από τους τρίτους πράγµα απολύτως λογικό 

καθώς η κοινωνική κριτική είναι κάτι το οποίο λίγοι είναι σε θέση να µένουν απαθείς. 
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Πιο συγκεκριµένα 49,3% δήλωσαν πως δεν θα αγόραζαν από φόβο µην ανακαλυφθούν, 

το 29,4% θα είχε ανησυχία για την ποιότητα του προϊόντος ενώ το 14,1% σκεπτόµενο 

ίσως και πιο λογικά αναφέρει πως φοβάται να δώσει τραπεζικές πληροφορίες σε άτοµα 

που πουλούν παράνοµα προϊόντα κατ’ ουσία. Τέλος υπάρχει και ένα 7% που δηλώνει 

πως δεν θα αγόραζε επειδή δεν θα του το επέτρεπε η ηθική του. Μέσα και από αυτή την 

ερώτηση καταλαβαίνουµε ξεκάθαρα την διττή λειτουργία των αγαθών πολυτελείας 

καθώς κάποια αγοράζουν για το image και συνεπώς φοβούνται µην ανακαλυφθεί η 

απάτη τους ενώ κάποια άλλοι αγοράζουν για την ποιότητα και κατ’ επέκταση έχουν 

αναστολές αναφορικά µε την ποιότητα των αποµιµήσεων.  

Αίσθηση προκαλεί πως µόνο το 28,8% γνωρίζει το νόµο και τα πρόστιµα που 

υφίστανται όσοι πιαστούν να αγοράζουν ή να πουλούν πλαστά προϊόντα. 

Η ευκολία απόκτησης αποµιµήσεων είναι αρκετά µεγάλη µε το 51,9% να δηλώνει πως 

είναι πολύ εύκολο, το 32,6% να το θεωρεί εύκολο, το 14,1% να το θεωρεί δύσκολο ενώ 

µόλις το 1,2% απάντησαν πως είναι πολύ δύσκολο, η ορθότητα αυτών των απαντήσεων 

αµφισβητείτε από τον υποφαινόµενο καθώς κάποιος θα περίµενε ίσως και µηδενικές 

παρατηρήσεις που θα δήλωναν δυσκολία. 

Ο τρόπος απόκτησης των αποµιµήσεων παρουσιάζει µεγαλύτερη συγκέντρωση στην 

αγορά από πλανόδιους/κατάστηµα (33,9%) και στην αγορά από το εξωτερικό (52,5%) 

µε  το 5,12% δηλώνει πως αγοράζει online ενώ το 8,3% πως αγοράζει από κάποιον 

γνωστό. 

Φτάνοντας προς το τέλος του ερωτηµατολογίου το δείγµα ερωτήθηκε για το ποιος θα 

πρέπει να µεριµνήσει για το φαινόµενο αυτό και όπως αναµενόταν η απάντηση «οι 

καταναλωτές» συγκέντρωσε τις λιγότερες παρατηρήσεις ( 5,7%) καθώς είναι στην 

φύση µας να θεωρούµε πως ποτέ δεν φταίµε και εµείς. Το 21,1% καλεί την αστυνοµία 

να λάβει έναν πιο ισχυρό λόγο στην πάταξη του φαινοµένου ενώ το 39,7% θεωρεί πως 

η κυβέρνηση πρέπει να προστατέψει την αγορά από το παραεµπόριο θεσπίζοντας 

νόµους και κανονισµούς. Μεγάλο ποσοστό συγκεντρώνουν και οι κατασκευαστές µε το 

33,3% να τους εγκαλεί να βρουν τρόπο να προστατέψουν τα προϊόντα τους από τις 

αποµιµήσεις καθώς η ύπαρξη φθηνών αποµιµήσεων λειτουργεί σαν αποτρεπτικός 

παράγοντας πολλές φορές για την εκταµίευση υψηλού ποσού για την αγορά του 

γνήσιου. 

 

Κλείνοντας µε την έρευνα προχωράµε στην τελευταία ερώτηση η οποία αφορά 

τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν προς την µείωση της κατανάλωσης των πλαστών 

προϊόντων. Η παρατήρηση που κάναµε στην προηγούµενη ερώτηση αναφορικά µε την 
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µη επίρριψη της ευθύνης πάνω µας συνεχίζει να υφίσταται καθώς µόλις το 3,8% 

φέρεται να προτιµά σκληρότερες τιµωρίες για όσους αγοράζουν αποµιµήσεις ενώ το 

5,7% ευελπιστεί σε καλύτερη καταναλωτική µόρφωση. Οι λύσεις που φαίνεται να 

προτιµούν οι καταναλωτές είναι οι σκληρότερες τιµωρίες για όσους πουλούν πλαστά 

προϊόντα (62,8%) και η καλύτερη αστυνόµευση ( 27,5%)  

 

 

5.3  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συνοψίζοντας, οι έλληνες αγοράζουν κάθε είδους αποµιµήσεις µε αυτές στα 

ρούχα και στα αξεσουάρ να βρίσκονται σε πολύ υψηλά ποσοστά απόκτησης είτε 

σποραδικής είτε κατ εξακολούθησης. Γενικότερα σαν λαός δεν είµαστε πλήρως 

ενήµεροι για τον νόµο που ισχύει αναφορικά µε τις αποµιµήσεις ενώ και ηθικά δεν 

είµαστε κατασταλαγµένοι στην κριτική µας γι’ αυτό το φαινόµενο. Επίσης γενικότερα 

µάλλον δεν επιθυµούµε την ύπαρξη ενός καταφανούς λογότυπου όταν αγοράζουµε µια 

αποµίµηση αλλά αυτό σχετίζεται και µε άλλους παράγοντες όπως αναφέραµε. 

Επιπροσθέτως, ο κύριος λόγος που ωθεί τον κόσµο να αγοράσει αποµιµήσεις είναι η 

πεποίθηση του ότι το αυθεντικό προϊόν δεν δικαιολογείτε να συνοδεύεται µε τόσο 

υψηλή τιµολόγηση. Όσον αφορά τον πιθανότερο αποτρεπτικό παράγοντα αγοράς 

αποµίµησης υπάρχει άµεση συσχέτιση µε το τι παρακινεί κάποιον στην αγορά κάποιου 

πολυτελές αγαθού. Έτσι όσοι αγοράζουν µε γνώµονα τα κοινωνικά οφέλη 

αποτρέπονται από φόβο  ανακάλυψης της απάτης που διενεργούν παρουσιάζοντας την 

αποµίµηση για γνήσιο ενώ αντίστοιχα εκείνοι που αγοράζουν µε βάση την 

λειτουργικότητα τους αποτρέπει περισσότερο ο φόβος της κακής ποιότητας. 

Όπως φαίνεται, όπως και στις περισσότερες χώρες του κόσµου είναι αρκετά εύκολο να 

αγοράσεις αποµιµήσεις στην Ελλάδα παρά την παράνοµη φύση αυτής της 

δραστηριότητας. Σαν τόπος/τρόπος αγοράς αποµιµήσεων επιλέγεται είτε η αγορά από 

πλανόδιο και κατάστηµα είτε από το εξωτερικό πράγµα λογικό αν αναλογιστούµε ότι οι 

αποµιµήσεις είναι αγαθά χαµηλής ανάµιξης και έτσι αγοράζονται ενστικτωδώς και 

χωρίς έρευνα καθώς επίσης και ότι τα ταξίδια στο εξωτερικό πολλές φορές 

συνοδεύονται από µικρές αγορές µικρής σηµασίας ειδικά σε χώρες που ανθίζει το 

παραεµπόριο. Τέλος, η κυβέρνηση και οι κατασκευαστές καλούνται να προστατέψουν 

την αγορά από αυτό το φαινόµενο καθώς και να προβλέψουν αυστηρότερες τιµωρίες 

για τους κατασκευαστές και πωλητές των αποµιµήσεων. 
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Επίλογος 
 

Συµπερασµατικά, τα πολυτελή προϊόντα είναι αγαθά µε πολύ υψηλή 

τιµολόγηση, εξαιρετική ποιότητα και κληρονοµιά τα οποία ενσωµατώνουν και 

συµβολική αξία η οποία εφοδιάζει τον κάτοχο µε πρεστίζ. Πολλές φορές η συµβολική 

αξία και όχι η χρηστικότητα είναι αυτή που ωθεί τους καταναλωτές στην αγορά αφού οι 

καταναλωτές µέσα από την αγορά εκφράζουν και το χαρακτήρα τους ή συνδέονται µε 

οµάδες ανθρώπων. Οι σύγχρονες τάσεις στον κλάδο των αγαθών πολυτελείας 

αναφέρονται στον δηµοκρατισµό της πολυτέλειας, δηλαδή τα προϊόντα masstige τα 

οποία διαθέτουν κάποια στοιχεία των αυθεντικών πολυτελών αγαθών βρίσκονται όµως 

σε πολύ µεγαλύτερη διαθεσιµότητα αλλά και σε πολύ φθηνότερες τιµές στοχεύοντας 

έτσι σε περισσότερους καταναλωτές. Με την συνολική αγορά να αποτιµάτε πλέον στα 

223 δισεκατοµµύρια ευρώ και µε τον κλάδο να σηµειώνει ελάχιστες απώλειες στα 

χρόνια της οικονοµικής δυσχέρειας που ζούµε µπορούµε να πούµε πως ο κλάδος 

βγαίνει σχετικά αλώβητος από την οικονοµική κρίση. Μάλιστα οι εταιρίες που 

λειτουργούσαν µε πραγµατικά luxury στρατηγική και όχι premium σηµείωσαν και 

ανάπτυξη. 

Όσον αφορά το µάρκετινγκ των προϊόντων πολυτελείας µπορούµε να ξεχωρίσουµε 8 

βασικά συστατικά, τα λεγόµενα 8 P’s (Performance - επιδόσεις, Pedigree -  

κληρονοµιά, Paucity - σπανιότητα, Public Relations - δηµόσιες σχέσεις, Placement - 

τοποθέτηση, Pricing - τιµολόγηση, Public Figures - δηµόσια πρόσωπα, Persona - 

προσωπικότητα). Oι τεχνικές µάρκετινγκ που πρέπει να χρησιµοποιούνται θα πρέπει να 

αντιβαίνουν σε ένα επίπεδο τις παραδοσιακές πρακτικές µάρκετινγκ διότι τα προϊόντα 

πολυτελείας αποτελούν µια ξεχωριστή οντότητα και οι καταναλωτές θα πρέπει να 

στοχευθούν µε τελείως διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγµα, µια πολυτελής µάρκα θα 

πρέπει  να µην ενδίδει στις επιθυµίες των πελατών της, να δείχνει  απάθεια σε 

ενδεχόµενη αύξηση της ζήτησης, θα πρέπει να µην δηµιουργεί  ξεκάθαρη τοποθέτηση, 

να αυξάνει  σταθερά τις τιµές κτλ.  Επίσης µεγάλο ρόλο διαδραµατίζει και το 

experiential marketing στα προϊόντα πολυτελείας καθώς η πολυτέλεια ανέκαθεν 

αποτελούσε µια ολοκληρωµένη εµπειρία. Όσον αφορά τις online πωλήσεις η τάση 

δείχνει να αλλάζει και πλέον όλο και περισσότερες µάρκες προσφέρουν διαδικτυακές 

πωλήσεις αντιµετωπίζοντας όµως την πρόκληση του να κερδίσουν την εµπιστοσύνη 

των καταναλωτών αλλά και τον σκόπελο αντιµετώπισης των διαφορετικών κανονισµών 

και εµπορικών νόµων που συνοδεύουν τις διακρατικές συναλλαγές. 
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Τέλος, αναφερθήκαµε στις αποµιµήσεις προϊόντων πολυτελείας των οποίων η 

παγκόσµια αγορά εκτιµάται πως θα ξεπεράσει τα $600 δις στο άµεσο µέλλον. Τα 

κίνητρα για την αγορά αποµιµήσεων αγαθών πολυτελείας είναι περίπου παρόµοια µε τα 

κίνητρα αγοράς αληθινών αγαθών πολυτελείας. Συνήθως οι αποµιµήσεις είναι 

κατασκευασµένες από υποδεέστερα υλικά αν και συµβαίνει κάποιες φορές να είναι 

πανοµοιότυπης ποιότητας δηµιουργώντας έτσι δυσκολία στον καταναλωτή να 

αντιληφθεί αν πρόκειται για γνήσιο ή αποµίµηση. Αναφερθήκαµε επίσης στους social 

adjustive  και value expressive καταναλωτές και διαπιστώσαµε πως πιο επιρρεπείς είναι 

οι social adjustive στην αγορά αποµιµήσεων καθώς αγοράζουν περισσότερο για να 

ταιριάξουν κοινωνικά και λιγότερο για το λειτουργικό σκέλος σε αντίθεση µε τους 

value expressive που θέλουν να εκφράσουν την µοναδικότητα τους αλλά και να 

απολαύσουν την πραγµατική ποιότητα.   

Με µια πρώτη µατιά οι αποµιµήσεις βλάπτουν τα γνήσια καθώς οι καταναλωτές έχουν 

την δυνατότητα να αποκτήσουν οπτικά παρόµοια αγαθά µε πολύ χαµηλότερη τιµή όµως 

στην εργασία µας είδαµε και περιπτώσεις που η παρουσία αποµιµήσεων βοηθά τα 

γνήσια αγαθά. Πιο συγκεκριµένα, οι αποµιµήσεις βλάπτουν τα αγαθά που δεν είναι 

πολύ αναγνωρίσιµα από τον κόσµο ενώ φαίνεται ίσως και να βοηθούν τα πιο 

αναγνωρίσιµα. Αυτό συµβαίνει διότι ενισχύει ακόµα περισσότερο την γνώση του 

κόσµου για την ύπαρξη της µάρκας και τα σχέδια της αλλά και ξεχωρίζει αυτούς που 

µπορούν να αγοράσουν την αυθεντική µάρκα από αυτούς που καταφεύγουν στις 

αποµιµήσεις δηµιουργώντας έτσι ταξική διαφορά και ενισχύοντας την εν γένει φύση 

των πολυτελών αγαθών. Τέλος, η ελληνική αγορά δείχνει να είναι εναρµονισµένη µε 

τον υπόλοιπο κόσµο σε ότι αφορά την αγορά αποµιµήσεων µε τους έλληνες να 

προχωρούν σε αγορά αποµιµήσεων διότι κατά κύριο λόγο θεωρούν πως οι τιµές που 

ζητούν οι αυθεντικές φίρµες δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατική τους αξία. Αυτό 

που θα έπρεπε να γίνει προς την µείωση του φαινοµένου και την προστασία των 

καταναλωτών είναι αυστηρότεροι κρατικοί έλεγχοι και µεγαλύτερη µέριµνα από τις 

κατασκευάστριες εταιρίες έτσι ώστε να διασφαλίζεται η µοναδική παρουσία των 

γνήσιων προϊόντων. 
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Παράρτηµα 1 

 

 

Ερωτηµατολόγιο έρευνας 
Το σύνολο των απαντηµένων ερωτηµατολογίων είναι 156. Σε παρένθεση βρίσκεται το 

µέγεθος του δείγµατος που επέλεξε την συγκεκριµένη απάντηση. 

 

1)  Φύλο 

 Άνδρας   (85)   

 Γυναίκα  (71)   

 

2)  Ηλικία 

 Kάτω από 18  (6)      

 Kάτω από 30    (76)  

 Kάτω από 40    (60)   

 40+   (14)   

 

3)  Περιοχή  

 

 Αθήνα  (29)    

 Θεσσαλονίκη  (91)   

 Επαρχία  (28)   

 Νησιά  (8)    

 

4)  Μόρφωση 

 

Απόφοιτος Γυµνασίου  / Λυκείου  (11) 

Απόφοιτος ΙΕΚ  (24)   

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ   (92)  

Κάτοχος µεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώµατος  (29)  
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5)  Πόσο συχνά αγοράζετε: 

5.1 Πόσο συχνά αγοράζετε αποµιµήσεις ρούχων και αξεσουάρ;  

Αγοράζω Τακτικά (5)   

Αγοράζω (29)   

Έχω αγοράσει (116) 

Δεν έχω αγοράσει ποτέ  (6)  

 

 

5.2 Πόσο συχνά κατεβάζετε παράνοµα ταινίες και µουσική; 

Κατεβάζω Τακτικά (119)  

Κατεβάζω (12) 

Έχω κατεβάσει (5) 

Δεν έχω κατεβάσει ποτέ  (20)  

! ! ! ! 

5.3 Πόσο συχνά αγοράζετε πλαστά φάρµακα/καλλυντικά; 

Αγοράζω Τακτικά (25) 

Αγοράζω (39)   

Έχω αγοράσει (75)  

Δεν έχω αγοράσει ποτέ  (17)  

 

5.4 Πόσο συχνά αγοράζετε αποµιµήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτου; 

Αγοράζω Τακτικά (32)  

Αγοράζω (77)   

Έχω αγοράσει (21)   

Δεν έχω αγοράσει ποτέ  (26)   

 

6)  Πιστεύετε πως τα πλαστά προϊόντα είναι κάτι το ηθικά λάθος; 

 

 Σίγουρα Ναι (37)  

 Ναι  (81)  

 Όχι  (29)  

 Σίγουρα Όχι  (9)  
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7)  Για ποιό λόγο αγοράζετε αποµιµήσεις; 

 

 Δεν γνωρίζω ότι το προϊόν είναι πλαστό (21)   

 Γιατί το αυθεντικό δεν αξίζει τα χρήµατα που ζητά (104)   

 Γιατί δεν µπορώ να αγοράσω το αυθεντικό (13)   

 Γιατί είµαι ικανοποιηµένος από την απόδοσή του  (18)  

 

 

 

8)  Πως σας επηρεάζει ένα προφανές λογότυπο στην αγορά κάποιας αποµίµησης;  

 

 Θετικά (29)     

 Μάλλον θετικά (37)   

 Μάλλον αρνητικά (63)   

 Αρνητικά   (27)   

 

 

9)  Ποιός θα µπορούσε να είναι ο λόγος που θα σας έκανε να µην αγοράσετε κάτι 

πλαστό; 

 

 Ανησυχία για την ασφάλεια /  ποιότητα του προϊόντος (46)   

 Το να δώσω τις τραπεζικές µου πληροφορίες σε άτοµα που παράγουν πλαστά 

προϊόντα (22)   

 Ηθικοί λόγοι (11) 

 Ο φόβος να ανακαλύψουν ότι αγόρασα αποµίµηση (77)   

 

 

10)  Γνωρίζετε το νόµο και τα πρόστιµα που υφίστανται όσοι πιαστούν να αγοράζουν ή 

να πουλούν πλαστά προϊόντα; 

 

 Ναι   (45)   

 Όχι  (111)   
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11)  Πόσο εύκολο είναι να αγοράσετε πλαστά προϊόντα στην Ελλάδα; 

 

 Πολύ Εύκολο (81)  

 Εύκολο  (51)  

 Δύσκολο (22)   

 Πολύ Δύσκολο (2)   

 

 

12)  Από πού θα αγοράζατε ένα πλαστό προϊόν; 

 

 Από πλανόδιους /κατάστηµα (53)  

 Οnline (8)  

 Eξωτερικό (82)  

 Από κάποιον γνωστό (13)  

 

 

13)  Ποιός θα πρέπει να µεριµνήσει  για το φαινόµενο αυτό; 

 

 H αστυνοµία (33)   

 Η κυβέρνηση (62)   

 Οι καταναλωτές  (9)   

 Οι κατασκευαστές (52)   

 

 

14)  Τι θα έπρεπε να γίνει ώστε να µειωθεί η κατανάλωση των πλαστών προϊόντων; 

 

 Σκληρότερες τιµωρίες για όσους πουλούν πλαστά προϊόντα (98)   

 Καλύτερη αστυνόµευση (43)   

 Καλύτερη καταναλωτική µόρφωση  (9)  

 Σκληρότερες τιµωρίες για όσους αγοράζουν πλαστά προϊόντα (6) 
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Παράρτηµα 2 

 

 

 
Οι 10 πολυτελείς µάρκες µε το µεγαλύτερο brand value 
 

1) Louis Vuitton $24.07 billion  
2) Hermès $19 billion  
3) Gucci $13 billion 
4) Chanel $9 billion 
5) Rolex $8.5 billion 
6) Cartier $7.6 billion  
7) Prada $6.5 billion 
8) Burberry $5.7 billion  
9) Michael Kors $3.8 billion 

    10) Tiffany $3.2 billion 
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Παράρτηµα 3 
 

 
 
Οι  σηµαντικότερες µάρκες του οµίλου LVMH 
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Παράρτηµα 4 
 

 
 
 
 

Κορυφαίες πολυτελείς µάρκες ανά κατηγορία προϊόντος 
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