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Περίληψη 

 

Η πώληση αποτελεί μία διαδικασία, η οποία έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο ανθρώπινο 

γένος. Πρόκειται για μία διαδικασία, ζωτικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις και 

ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανικού 

εμπορίου. Οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά 

τους, οφείλουν να επενδύουν σε τεχνικές και πρακτικές, οι οποίες θα βελτιώσουν τις 

πωλήσεις τους και θα αυξήσουν το πελατολόγιο τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας 

είναι να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανικού εμπορίου, προσπαθούν να αυξήσουν τις 

πωλήσεις τους. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής 

έρευνα σε 52 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, που λειτουργούν στο νομό 

Θεσσαλονίκης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, προέκυψε ότι οι περισσότερες 

επιχειρήσεις εν μέσω της κρίσης, σημείωσαν πτώση σε βασικά μεγέθη όπως και στις 

πωλήσεις τους. Επίσης, έγινε σαφές πως για να μπορέσουν να δημιουργήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάποιες από αυτές χρησιμοποιούν την ηγεσία κόστους και 

κάποιες άλλες τη στρατηγική διαφοροποίησης. Επίσης, με σκοπό την αύξηση των 

πωλήσεων, οι επιχειρήσεις παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες πώλησης, όπως είναι 

η άριστη γνώση των προϊόντων, η παροχή υποστήριξης και μετά την πώληση και η 

άμεση αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων, ώστε να είναι ικανοποιημένος 

ο πελάτης. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προωθήσουν και να 

διαφημίσουν τα προϊόντα τους μέσα από τη διαφήμιση στο διαδίκτυο, στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης καθώς και μέσα από τη συμμετοχή τους σε ημέρες προσφορών.  

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Λιανικό Εμπόριο, Πωλήσεις, Προώθηση, Πελάτες, Διαφήμιση. 
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Εισαγωγή 

Η πώληση είναι μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα, από την αρχαιότητα καθώς αφορά 

στη μεταβίβαση προϊόντων από μία οντότητα σε κάποια άλλη. Ουσιαστικά, είναι μία 

διαδικασία ύψιστης σημασίας καθώς επηρεάζει την πορεία των επιχειρήσεων και 

γενικότερα το εμπόριο και την οικονομία των χωρών. Οι αυξημένες πωλήσεις, οδηγούν 

μία επιχείρηση στην κερδοφορία και εξασφαλίζουν την βιωσιμότητά τους και για αυτό 

το λόγο δίνεται μεγάλη έμφαση σε αυτές. Οι πωλήσεις είναι σημαντικές όχι μόνο για 

τους πωλητές ή το τμήμα πωλήσεων μιας επιχείρησης αλλά για το σύνολο της εταιρίας, 

για το βιομηχανικό κλάδο και το εμπόριο και γενικότερα για την οικονομία μιας χώρας 

(Τζαβλόπουλος, 2014). Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να γίνουν 

περισσότερο ανταγωνιστικές και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί τόσο την πρωτογενή όσο και τη 

δευτερογενή έρευνα ώστε να μπορέσει να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους 

οι σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις, προσπαθούν και επιτυγχάνουν να αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητα τους και εξασφαλίσουν την επιτυχημένη πορεία τους στο χώρο. 

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση ώστε να 

στοιχειοθετηθεί το βιβλιογραφικό υπόβαθρο και στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η 

πρωτογενής έρευνα με τη χρήση δομημένων συνεντεύξεων, η οποία πραγματοποιείται 

σε στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανικού εμπορίου. 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία καλείται να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα 

ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Να διερευνηθεί το επίπεδο του ανταγωνισμού που επικρατεί στον κλάδο των 

λιανικού εμπορίου και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν για τη δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

2. Να διερευνηθούν οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται με σκοπό την αύξηση των 

πωλήσεων, εν μέσω κρίσης. 

3. Να διερευνηθούν τα εμπόδια και τα οφέλη από τη χρήση στρατηγικών που 

αποσκοπούν στην αύξηση των πωλήσεων. 
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Κεφάλαιο 1: Η σημαντικότητα των πωλήσεων 

1.1 Η πώληση και η εξέλιξη της στο χρόνο 

«Ως πώληση χαρακτηρίζεται η συμφωνία μεταξύ πελάτη και πωλητή, με την οποία ο 

πωλητής μεταβιβάζει στον πρώτο την κυριότητα ενός προϊόντος ή αναλαμβάνει την 

παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας, έναντι τμήματος που συμφωνήθηκε: τιμής ή 

αμοιβής» (Τζαβλόπουλος, 2014, σελ. 15). Για να μπορέσει μία επιχείρηση να επιτύχει 

ικανοποιητικό αριθμό πωλήσεων, κρίνεται αναγκαία η χρήση της προώθησης καθώς 

και της προσωπικής πώλησης, ειδικότερα στις μικρές επιχειρήσεις. Οι πωλήσεις είναι 

εξέχουσας σημασίας, όχι μόνο μεμονωμένα για την επιχείρηση αλλά και για το σύνολο 

των επαγγελματιών πωλητών, της βιομηχανίας, του εμπορίου και κατά συνέπεια της 

οικονομίας μίας χώρας.  

Η πώληση δεν αποτελεί μία νέα έννοια αλλά αντιθέτως, πρόκειται για μία έννοια που 

έχει τις ρίζες της, στην αρχή της ανθρώπινης ιστορίας. Ο άνθρωπος για να μπορέσει να 

επιβιώσει, προσπαθούσε να πουλήσει κάποιο αγαθό, ώστε να λάβει το αντίτιμο, με το 

οποίο θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Η πώληση, δεν είναι άλλο από το 

συνδετικό κρίκο μεταξύ της επιχείρησης και της αγοράς και ασκεί έντονη επίδραση 

αφενός στην κερδοφορία και τη ρευστότητα της επιχείρησης και αφετέρου στο 

στρατηγικό σχεδιασμό της. Στο σημείο αυτό πρέπει να καταστεί σαφές, ότι η πώληση 

αποτελεί μία πολύμορφη και πολύπλοκη διαδικασία, η οποία έχει σημαντικές 

απαιτήσεις και προϋποθέτει την καταβολή σημαντικής προσπάθειας από όσους 

εμπλέκονται με τη διαδικασία της πώλησης.  

Η πώληση και η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται, αλλάζει με την πάροδο του 

χρόνου. Οι τεχνικές που υιοθετούνται, ώστε να επιτευχθεί η πώληση διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τις απαιτήσεις των καιρών και των χαρακτηριστικών των καταναλωτών. 

Σύμφωνα με τον Τζαβλόπουλο (2014), η πώληση έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 

χρόνο καθώς στο παρελθόν η πώληση θα μπορούσε να λάβει το χαρακτηρισμό της 

ομιλητικής. Αυτό σημαίνει, πως οι πωλητές για να μπορέσουν να πουλήσουν τα 

προϊόντα τους, προσπαθούσαν μέσα από το λόγο να πείσουν τους υποψήφιους 

αγοραστές. Πιο συγκεκριμένα, για να ήταν κάποιος καλός πωλητής και να σημείωνε 

αξιόλογες πωλήσεις έπρεπε να είναι και καλός ομιλητής. Η στάση αυτή απέναντι στον 

καλό ομιλητή, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια καθώς πλέον, ο καλός πωλητής θα 

πρέπει να είναι καλός ακροατής. Αυτό σημαίνει, ότι ο πωλητής, θα πρέπει πρώτα να 
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ακούσει τις ανάγκες του υποψήφιου αγοραστή και στη συνέχεια να του προτείνει το 

προϊόν, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του πελάτη. Ουσιαστικά, η διαδικασία της 

πώλησης έχει εξελιχθεί και βρίσκεται σήμερα, στη τρίτη εποχή. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται οι 3 εποχές που σημειώνονται στο χρόνο σχετικά με την πορεία των 

πωλήσεων: 

 1η εποχή 

Πώληση στηριγμένη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων 

Ο πωλητής είναι πειστικός και πιεστικός 

 2η εποχή 

Πώληση στηριγμένη στα οφέλη των προϊόντων 

Ο πωλητής είναι καλός ομιλητής 

 3η εποχή 

Πώληση στηριγμένη στα οφέλη που έχουν ανάγκη οι πελάτες και προσφέρουν τα 

προϊόντα τους 

Ο πωλητής είναι καλός ακροατής 

Από την παραπάνω πορεία γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι σημειώνονται αρκετές 

αλλαγές ως προς τα προσόντα που πρέπει αν διαθέτει ένας πωλητής και φυσικά ως 

προς τις απαιτήσεις που έχει ο καταναλωτής. Πλέον ο καταναλωτής είναι περισσότερο 

ενημερωμένος και δε χρειάζεται κάποιον πωλητή, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει την 

πειθώ για να τον καθοδηγήσει αλλά χρειάζεται κάποιον πωλητή, ο οποίος θα ακούσει 

τις ανάγκες του και στη συνέχεια θα του προτείνει το κατάλληλο προϊόν.  

 

1.2 Μορφές πωλήσεων 

Υπάρχουν διάφορες μορφές πωλήσεων, οι οποίες και παρουσιάζονται ακολούθως 

(Τζαβλόπουλος, 2014): 

 Πώληση μέσα στο κατάστημα (B2C= Business to Costumer) 

 Πώληση προς το κατάστημα (B2B=Business to Business) 

 Πώληση πόρτα πόρτα (Door to Door) 
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 Τηλεφωνική πώληση (B2C ή B2B) 

 Πώληση σε μεταποιητική επιχείρηση (B2B) 

 Πώληση πληροφοριών και ιδεών (Venture Capital) 

 Πώληση μέσω ίντερνετ (e-shopping) 

 Ιεραποστολική πώληση προς όφελος τρίτου προσώπου 

 Πώληση από καταναλωτή σε καταναλωτή (C2C=Costumer to Costumer). 

Όλες οι μορφές πωλήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικές αλλά αυτή που διακρίνεται, 

διαχρονικά, είναι η προσωπική πώληση. Η προσωπική πώληση, διαφοροποιείται από 

τις παραπάνω πωλήσεις, χάρη στην ευελιξία που έχει καθώς και στη δυνατότητα 

διαδραστικότητας με τον πελάτη.  

1.3 Οργάνωση πωλήσεων  

Η οργάνωση των πωλήσεων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το δίκτυο των πωλήσεων 

καθώς και τους αντικειμενικούς στόχους τους οποίους εξυπηρετεί. Ο αρχιτεκτονικός 

σχεδιασμός των πωλήσεων περιλαμβάνει τον προγραμματισμό – σχεδιασμό, την 

υλοποίηση- εφαρμογή και την αξιολόγηση. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει 

ενέργειες του τμήματος πωλήσεων σχετικές με την πρόβλεψη των πωλήσεων, τον 

καθορισμό των στόχων πωλήσεων, τον καθορισμό δύναμης των πωλητών και την 

οργάνωση της δύναμης τους. Η υλοποίηση αφορά την επιλογή και πρόσληψη των 

πωλητών, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των πωλητών, την αμοιβή τους και την 

υποκίνηση τους ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την 

ανάλυση των πωλήσεων, την ανάλυση κόστους και τέλος την αξιολόγηση της 

απόδοσης των πωλητών. Αυτά τα τρία βήματα μετά την αξιολόγηση 

επαναπροσδιορίζονται ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του τμήματος πωλήσεων και 

κατ’ επέκταση της επιχείρησης (Τζαβλόπουλος, 2014).  

Η οργάνωση των πωλήσεων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους όπως γεωγραφικά, 

με τύπο προϊόντος, με τύπο αγοράς, με τύπο πελατών ή με τύπο matrix. Η οργάνωση 

του τμήματος πωλήσεων θα πρέπει να είναι τέτοια με βάση το χώρο της αγοράς, το 

επίπεδο και το μέγεθος της εταιρίας, την κατηγορία προϊόντων και τις κατηγορίες των 

πωλήσεων. Η οργάνωση του τμήματος θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να διαθέτει 

οργανόγραμμα με τα κύρια καθήκοντα της κάθε θέσης εργασίας. Οι διαδικασίες του 

τμήματος όπως η οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος θα πρέπει να είναι 

γνωστές σε όλους τους εργαζομένους και να υπάρχει εκπαίδευση και ανάπτυξη των 
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πωλητών ώστε να επιτυγχάνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι στόχοι της 

επιχείρησης. Όλα τα εργαλεία και οι υποδομές που είναι απαραίτητες στο τμήμα, θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμες και επίσης σημαντικό είναι να δίνονται τα κατάλληλα 

κίνητρα σε κάθε εργαζόμενο (Σιώμκος, 2013). 

1.4 Τακτικές αύξησης των πωλήσεων 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι πωλήσεις είναι πολύ σημαντικές για να 

μπορέσει μία επιχείρηση να παραμείνει βιώσιμη και να εξασφαλίσει την παρουσία της 

στο χώρο. Σύμφωνα με τον Τζαβλόπουλο (2014, σελ. 115) «μία από τις 

αποτελεσματικότερες τεχνικές για την αύξηση των πωλήσεων αποτελεί η γνώση των 

προϊόντων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους και τα οφέλη που προσφέρουν στον 

πελάτη». Αυτό σημαίνει, πως για να μπορέσει μία επιχείρηση να επιτύχει υψηλές 

πωλήσεις θα πρέπει να πείσει τον καταναλωτή να το αγοράσει και πιο συγκεκριμένα, 

να αισθανθεί ότι τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του προϊόντος είναι ικανές να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.  

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό, οι πωλητές μίας επιχείρησης να είναι καλά 

καταρτισμένοι και να γνωρίζουν τόσο το προϊόν το οποίο καλούνται να πουλήσουν 

στους καταναλωτές, όσο και την τεχνική πώλησης (Τζαβλόπουλος, 2014). Η 

επιμόρφωση και η κατάρτιση των εργαζομένων, αποτελεί μία πολύ σημαντική 

διαδικασία καθώς αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους και επιτρέπει στην 

επιχείρηση να βελτιώσει τη θέση και τη συνολική της απόδοση (Τζωρτζάκης, 2014). 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλες τις επιχειρήσεις καθώς και για τις επιχειρήσεις, 

των οποίων η λειτουργία στηρίζεται στις πωλήσεις.  

Οι Jehanzeb και Bashir (2013), υποστηρίζουν πως η συμμετοχή των εργαζομένων σε 

επιμορφωτικά προγράμματα έχει πολλαπλά οφέλη, τα οποία είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα τόσο με την αποτελεσματικότητα των ίδιων των εργαζομένων όσο και με 

την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, των οποίων αποτελούν μέλη. Πιο 

συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που στηρίζονται στη διαδικασία της πώλησης, οφείλουν 

να εκπαιδεύουν τους πωλητές τους και να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν σε 

προγράμματα επιμόρφωσης, ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να γίνουν 

αποτελεσματικότεροι (Τζαβλόπουλος, 2014). 
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Επίσης, πολύ σημαντικό είναι και το στοιχείο της υποστήριξης μετά την πώληση. Αυτό 

σημαίνει, ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλήσεων, πρέπει 

να καλύπτουν και τις ανάγκες που δημιουργούνται στους πελάτες τους, μετά την αγορά 

των προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές, μπορεί να έχουν ανάγκες που 

αφορούν στη λειτουργία και στη χρήση του προϊόντος ή να αντιμετωπίζουν κάποιο 

πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται με την προβληματική λειτουργία του. Οι επιχειρήσεις 

για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, θα πρέπει να καλύπτουν και αυτές τις ανάγκες 

στους καταναλωτές τους (Τζαβλόπουλος, 2014). 

 

1.5 Marketing  

Σύμφωνα με την American Marketing Association (AMA)  (όπως αναφέρεται στον 

Σιώμκο, 2013), το μάρκετινγκ μπορεί να οριστεί ως η οργανωσιακή λειτουργία και το 

σύνολο διαδικασιών για την δημιουργία, την επικοινωνία και τη διανομή αξίας στους 

πελάτες, καθώς και για τη διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες, με τρόπους που να 

ωφελούν τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη του. Επίσης, το μάρκετινγκ μπορεί 

να οριστεί και ως η δραστηριότητα, οι θεσμοί και οι διαδικασίες που είναι απαραίτητα 

στοιχεία για την δημιουργία, την επικοινωνία, την διανομή αλλά και την ανταλλαγή 

προσφορών από μία εταιρία προς τους καταναλωτές, τους πελάτες, τους εταίρους, τους 

συνεργάτες και το γενικό κοινωνικό σύνολο. Επίσης, σύμφωνα με το Βρετανικό 

Ινστιτούτο Marketing που αναπαράχθηκε από τους  Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη (2002, 

σελ. 30) «marketing είναι η διαδικασία της διοίκησης, με την οποία εντοπίζονται, 

προβλέπονται και ικανοποιούνται οι ανάγκες του καταναλωτή με κάποιο κέρδος για 

την επιχείρηση». 

Ο αυξημένος ανταγωνισμός που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργεί την 

ανάγκη, κάθε επιχείρηση να διαθέτει μία ολοκληρωμένη και οργανωμένη στρατηγική 

μάρκετινγκ (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1999). Κάθε επιχείρηση προσπαθεί να 

αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δημιουργώντας αξία για τους πελάτες της. Τα 

συνηθέστερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης μπορεί να προκύψουν 

μέσα από την καινοτομία ή την ποιότητα των προϊόντων της, την τεχνολογία, την 

μέθοδο διανομής ή των πωλήσεων, τον βαθμό ελέγχου που αφορά τις πρώτες ύλες, την 

γνώση που κατέχει η επιχείρηση σχετικά με την αγορά και τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες της επιχείρησης προς τους πελάτες ή τις εταιρίες λιανικής (Σιώμκος, 2013).  
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Είναι γενικώς αποδεκτό, πως η αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ είναι σημαντικός 

παράγοντας για την επιτυχία μίας επιχείρησης (Davies & Ardley, 2012).  Οι 

επιχειρήσεις που επενδύουν στο μάρκετινγκ, απολαμβάνουν τα οφέλη που προκύπτουν 

από αυτό και γίνονται πιο ανταγωνιστικές (Fahy & Jobber, 2014). Η στρατηγική 

μάρκετινγκ μιας επιχείρησης είναι πολύ σημαντική για την πορεία της. σύμφωνα με 

τους Drumwright και Kosnik (1992), για να είναι αποτελεσματική η στρατηγική 

μάρκετινγκ μιας επιχείρησης θα πρέπει να ορίζει ξεκάθαρα την αγορά που εξυπηρετεί, 

να τοποθετεί την επιχείρηση και τα προϊόντα και υπηρεσίες της και να τονίζει την 

διαφορετικότητα ή τα πλεονεκτήματα τους σε σχέση με τους ανταγωνιστές και να θέσει 

το πρόβλημα της κατάλληλης χρονικής στιγμής εισόδου και εξόδου από την αγορά. 

Επιπρόσθετα, η στρατηγική μάρκετινγκ θα πρέπει να εστιάζει στα πλεονεκτήματα της 

επιχείρησης, στο όραμα και στα αξίες και την επιχειρησιακή αποστολή της. Επίσης, 

σημαντικό είναι η στρατηγική μάρκετινγκ να είναι ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται 

στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού. Τέλος, μια 

αποτελεσματική στρατηγική θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη, για 3 έως 5 έτη και 

να προσπαθεί να συνδυάσει τις στρατηγικές των άλλων λειτουργικών τμημάτων της 

επιχείρησης ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που τίθενται.  

Για να δημιουργήσει μία επιχείρηση ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο 

μάρκετινγκ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία μάρκετινγκ που είναι 

διαθέσιμα για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της, όπως 

η SWOT ανάλυση, το μείγμα μάρκετινγκ και PEST ανάλυση (Fahy & Jobber, 2014).  

Η SWOT περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης και ειδικότερα τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές. 

Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση μπορεί να αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα της και 

να στηρίξει την στρατηγική της σε αυτά, καθώς επίσης και να είναι έτοιμη για την 

αντιμετώπιση πιθανών απειλών ή την ικανοποίηση πιθανών ευκαιριών. Η PEST 

αναλύει το μακρο περιβάλλον μιας επιχείρησης περιλαμβάνει όλους τους εξωτερικούς 

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εταιρεία. Αυτοί οι παράγοντες είναι 

οικονομικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί και τεχνολογικοί (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 

1999). 

1.6 Μείγμα μάρκετινγκ  

Το μείγμα μάρκετινγκ είναι απαραίτητο ώστε να υποστηρίζεται σωστά και οργανωμένα 

ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. Σύμφωνα με τους Μπενετάτο και συν. (2004, σελ. 80), το 
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μίγμα marketing είναι «η ομάδα των εργαλείων του marketing, που χρησιμοποιούνται 

από την επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων του marketing». Το μίγμα marketing 

αποτελείται από τα γνωστά 4Ps: Product (Προϊόν), Price (Τιμή), Place (Τοποθεσία) και 

Promotion (Προώθηση). Αποτελεί έναν συνδυασμό των λειτουργιών του μάρκετινγκ 

και μπορεί να περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν την διαφήμιση, την προώθηση, την 

τιμολόγηση κ.α. παρόλο που μπορεί να υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπορεί να 

περιληφθούν στο μείγμα μάρκετινγκ, έχουν καθιερωθεί τέσσερα βασικά στοιχεία τα 

οποία είναι γνωστά ως 4P από τα αρχικά των λέξεων product, price, place, promotion 

(προϊόν, τιμή, διανομή, τιμή). 

 

 

Πηγή: Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2002, σελ. 97 

 

Ενδεικτικά κάποια στοιχεία για την διασφάλιση των στοιχείων του μείγματος 

μάρκετινγκ που αφορούν το προϊόν είναι τα χαρακτηριστικά του, την εξυπηρέτηση, 

την εγγύηση, τη συσκευασία και το όνομα μάρκας. Σε πρώτο χρόνο, πρέπει να 

διευκρινιστεί το προϊόν από την εκάστοτε επιχείρηση. Σύμφωνα με τους Kotler και 

Keller (2006, σελ. 422), «προϊόν είναι οτιδήποτε μπορεί να προσφερθεί σε μία αγορά 

για να ικανοποιήσει μία επιθυμία ή μία ανάγκη. Τα προϊόντα που διατίθενται στην 

αγορά περιλαμβάνουν φυσικά αγαθά, υπηρεσίες, εμπειρίες, εκδηλώσεις, πρόσωπα, 

τόπους, ιδιότητες, οργανισμούς, πληροφορίες και ιδέες». 

Όσον αφορά την τιμή θα πρέπει να ορίζεται η τιμή πώλησης, πιθανή έκπτωση και οι 

όροι πληρωμής. Σύμφωνα με τους Dwyer και Forsyth  (2010), οι βασικοί παράγοντες 

που καθορίζουν τις αποφάσεις τιμολόγησης είναι οι ακόλουθοι: 
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1) Οι Οργανωτικοί και οι Στόχοι του Marketing: Οι πιο συνήθεις στόχοι είναι η 

μεγιστοποίηση του κέρδους, ο στόχος ποσοστού απόδοσης, το μερίδιο αγοράς, και η 

επιβίωση. Ωστόσο, για ορισμένους οργανισμού, οι στόχοι δεν είναι μόνο εμπορικοί ως 

προς τη φύση τους, και οι αποφάσεις τιμολόγησης λαμβάνονται για κοινωνικούς 

λόγους. Άλλοι στόχοι μπορεί να περιλαμβάνουν την αντίληψη ότι προσφέρουν 

εξαιρετική ποιότητα σε χαμηλή τιμή, ή ότι είναι η κορυφαία μάρκα στην αγορά. Το 

πρώτο μπορεί να αντικατοπτρίζεται στις χαμηλότερες τιμές, ενώ ο δεύτερος στόχος θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλές τιμές μακροπρόθεσμα. 

 

2) Κόστη: Ο καθορισμός των τιμών θα πρέπει να ενσωματώνει τον υπολογισμό του 

πόσο κοστίζει στον οργανισμό να παράγει το προϊόν ή την υπηρεσία. Αν η εταιρεία 

προσανατολίζεται προς το κέρδος, θα προστεθεί ένα περιθώριο στην τιμή κόστους, για 

να προκύψει η τιμή πώλησης. Ένας οργανισμός θα μπορούσε επίσης να πουλήσει κάτω 

από το κόστος για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο συχνά αναφέρεται ως τακτική 

μείωση της τιμής. 

 

3) Άλλες Μεταβλητές του Μίγματος Marketing: Οι αποφάσεις τιμολόγησης έχουν 

πάντα μία αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα στοιχεία του μίγματος marketing. Η υψηλή 

τιμή ενός προϊόντος πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα άλλα στοιχεία του μίγματος 

marketing. Ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης περιλαμβάνεται ως τμήμα του 

προωθητικού πακέτου, και η ποιότητα των προϊόντων θα πρέπει πληροί τις προσδοκίες 

που έχει δημιουργήσει η υψηλή τιμή στο μυαλό των πελατών.  

 

4) Προσδοκίες των Μελών των Καναλιών: Ένας υπεύθυνος marketing πρέπει να λάβει 

υπόψη του τους μεσάζοντες στο κανάλι διανομής κατά την τιμολόγηση ενός προϊόντος 

ή υπηρεσίας.  

 

5) Αντιλήψεις των Αγοραστών: Οι τιμές που ορίζονται για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αντιλήψεις των πελατών στην αγορά-στόχο. 

Το βασικό στοιχείο είναι κατά πόσο οι πελάτες αντιλαμβάνονται ότι η τιμή που έχουν 

πληρώσει αντιπροσωπεύει την καλή ποιότητα σε χαμηλή τιμή, και ταιριάζει με τις 

προσδοκίες τους για την ποιότητα.  
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6) Ανταγωνισμός: Στις ανταγωνιστικές αγορές, οι οργανισμοί προσπαθούν να 

κερδίσουν τους πελάτες από τους ανταγωνιστές με δύο τρόπους. Ο ανταγωνισμός 

τιμών περιλαμβάνει την προσφορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας σε χαμηλότερη τιμή 

από εκείνη που χρεώνεται από τους ανταγωνιστές. Ο μη τιμολογιακός ανταγωνισμός, 

αφ’ ετέρου, αφορά την προσπάθεια αύξησης του μεριδίου αγοράς ή των πωλήσεων 

αφήνοντας την τιμή αμετάβλητη, όμως πείθοντας τους καταναλωτές-στόχους ότι το 

προϊόν είναι ανώτερο από εκείνο που προσφέρεται από τον ανταγωνισμό. Αυτή η 

στρατηγική είναι περισσότερο συνήθης στις ολιγοπωλιακές αγορές, στις οποίες 

υπάρχουν λίγοι ανταγωνιστές. 

 

7) Νομικά και Ρυθμιστικά Ζητήματα: Μπορεί να υπάρχουν νομικοί και ρυθμιστικοί 

περιορισμοί, οι οποίοι ελέγχουν τους τρόπους με τους οποίους ένας οργανισμός 

καθορίζει τις τιμές. Οι νομικοί περιορισμοί συχνά τοποθετούνται στην πρακτική του 

καθορισμού των τιμών και της συμπαιγνίας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ορισμένοι 

οργανισμοί, ψευδοκρατικοί και βιομηχανικοί, οι οποίοι ασκούν κάποια επιρροή στις 

τιμολογιακές πολιτικές και στρατηγικές, γεγονός το οποίο οι διευθυντές marketing 

πρέπει να λάβουν υπόψη τους. 

 

Η διανομή ορίζει τον τύπο των καταστημάτων που θα είναι διαθέσιμο το προϊόν, την 

ένταση κάλυψης, την πολιτική αποθήκευσης και τα περιθώρια κέρδους των 

ενδιάμεσων (Σιώμκος, 2013). Το βασικό μέλημα του συστήματος διανομής είναι να 

προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για να καταστήσει το προϊόν ή την υπηρεσία 

της εταιρείας άμεσα διαθέσιμο στον τελικό αποδέκτη, ο οποίος είναι ο καταναλωτής. 

Το πραγματικό σκεπτικό, που βρίσκεται πίσω από το σύστημα διανομής μίας 

επιχείρησης, δύναται να ανιχνευθεί επιστρέφοντας στις συγκεκριμένες ανάγκες και 

επιθυμίες της. Ένα κανάλι διανομής αποτελεί έναν τρόπο παροχής, που υιοθετείται από 

τον προμηθευτή, τον μεταφορέα ή τον οργανισμό marketing που έχει αναλάβει το 

συγκεκριμένο προϊόν ή την υπηρεσία. Στο σημείο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να 

σημειωθεί, πως υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη καναλιών διανομής τα οποία μπορεί 

να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση για να προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό το προϊόν 

της. Η πρώτη και πιο απλή μορφή διανομής είναι το κανάλι άμεσης διανομής, διαμέσου 

του οποίου η εταιρεία παρέχει το προϊόν της στον καταναλωτή χωρίς την εξωτερική 

συνδρομή οποιουδήποτε ανεξάρτητου μεσάζοντα. Στην έμμεση διανομή η εταιρία, 
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κάνει χρήση των ανεξάρτητων μεσαζόντων για να συμβάλλει στη διευκόλυνση της 

διανομής του προϊόντος της (Hudson, 2008). 

 

Τέλος, η προβολή σχετίζεται με την διαφήμιση, τις προσωπικές πωλήσεις, την 

προώθηση των πωλήσεων και τη δημοσιότητα (Τζαβλόπουλος, 2014). Η προβολή, ή 

αλλιώς η επικοινωνιακή στρατηγική της επιχείρησης, αποτελείται από τις εξής 

ενέργειες (Γούναρης, 2003): τμηματοποίηση της αγοράς, στρατηγική τοποθέτηση, 

προσδιορισμός των εργαλείων επικοινωνίας, προσδιορισμός του προϋπολογισμού της 

επικοινωνιακής στρατηγικής. Τα στοιχεία του συστήματος επικοινωνίας και προβολής 

συνίστανται σε πέντε βασικές δραστηριότητες (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 2002): α) 

τη διαφήμιση, β) τις δημόσιες σχέσεις, γ) την προσωπική πώληση, δ) την προώθηση 

πωλήσεων και ε) το άμεσο marketing.  

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι βασικό στοιχείο του Μάρκετινγκ 

είναι το μήνυμα το οποίο εμπεριέχεται και μεταβιβάζεται μέσα από διάφορες πράξεις 

που πραγματοποιούνται, στους πιθανούς καταναλωτές. Το μήνυμα είναι ουσιαστικά, η 

υπόσχεση που προσπαθεί, να τοποθετήσει η επιχείρηση στη συνείδηση των 

καταναλωτών, σχετικά με το προϊόν της. Το μείγμα Μάρκετινγκ χρησιμοποιείται από 

τις επιχειρήσεις ως μέσο για να περάσουν το μήνυμα στους καταναλωτές και να το 

χρησιμοποιήσουν ως μέσο επικοινωνίας (Πετρώφ και συν., 2014). 

 

1.7 Ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ  

Στο μάρκετινγκ η επικοινωνία με το καταναλωτικό κοινό είναι γνωστή ως προβολή ή 

επικοινωνία μάρκετινγκ. «Η επικοινωνία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες με 

τις οποίες ένας εγκέφαλος ερεθίζει έναν άλλον εγκέφαλο. Βασική προϋπόθεση της 

επικοινωνίας είναι η ύπαρξη μίας ταυτότητας αντίληψης μεταξύ δέκτη και πομπού» 

(Πετρώφ και συν., 2002, σελ. 431). Σύμφωνα με την American Association of 

Advertising Agencies (όπως αναφέρεται στον Σιώμκο, 2013, σελ. 666), η 

Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, ορίζεται ως «μία έννοια σχεδιασμού 

επικοινωνιών μάρκετινγκ η οποία αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία ενός αναλυτικού 

σχεδίου που αξιολογεί τους στρατηγικούς ρόλους διάφορων επικοινωνιακών πεδίων-για 

παράδειγμα γενική διαφήμιση, άμεση απόκριση, προώθηση πωλήσεων και δημόσιες 

σχέσεις-και συνδυάζει αυτά τα πεδία προκειμένου να παρέχει σαφήνεια, συνέπεια και 

μέγιστη επικοινωνιακή επίδραση».  
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Η επιχείρηση πρέπει να προβάλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα διαφημιστικό ή άλλο, να 

το κωδικοποιήσει με τη χρήση συμβόλων και να το διοχετεύσει στα μέσα που επιθυμεί. 

Έπειτα επιλέγονται οι δίαυλοι επικοινωνίας και ο δέκτης καταναλωτής αντιδρά στο 

μήνυμα. Ο καταναλωτής επίσης δίνει ανατροφοδότηση σχετικά με το μήνυμα που έχει 

λάβει για ένα προϊόν ή υπηρεσία. Οι ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ 

περιλαμβάνουν την μακροπρόθεσμη συντονισμένη προσπάθεια προβολής και 

προώθησης ενός μηνύματος προς τους καταναλωτές. Το μείγμα προβολής της 

ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ αποτελείται από έξι στοιχεία (Σιώμκος, 

2013, σελ. 667):  

 Τη διαφήμιση σε έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο 

 Την προσωπική πώληση  

 Τις τεχνικές προώθησης πωλήσεων 

 Τη δημοσιότητα ή δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης  

 Το άμεσο μάρκετινγκ  

 Το διαδραστικό / διαδικτυακό μάρκετινγκ  

1.8 Τεχνικές Προβολής και Διαφήμισης 

Η διαφήμιση αποτελεί την απρόσωπη μαζική επικοινωνία, η οποία ενσωματώνει το 

στοιχείο της πληρωμής και έχει ως στόχο να μεταδώσει μία συγκεκριμένη πληροφορία 

και να προσελκύσει σημαντικό μερίδιο των ατόμων που απαρτίζουν την αγορά-στόχο. 

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της διαφήμισης είναι να προσελκύσει όσο το δυνατόν 

περισσότερο αριθμό πελατών και κατά συνέπεια μέσα από τις αυξημένες πωλήσεις, η 

επιχείρηση θα μπορέσει να αυξήσει την κερδοφορία της (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 

1999). Η διαφήμιση χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για ποικίλους λόγους, όπως 

για την προβολή ενός προϊόντος, για την ενεργοποίηση μιας πρωταρχικής επιλεκτικής 

ζήτησης, για την εξουδετέρωση της διαφημιστικής προσπάθειας μίας ανταγωνιστικής 

επιχείρησης, για την ενίσχυση της δύναμης των πωλητών, για την αύξηση των χρήσεων 

ενός προϊόντος, για την υπενθύμιση και ενίσχυση του προϊόντος καθώς και για τη 

μείωση των διακυμάνσεων των πωλήσεων (Πετρώφ και συν., 2002; Terkan, 2014). 

Τα βασικότερα μέσα διαφήμισης, που χρησιμοποιούνταν μέχρι και πριν την είσοδο του 

διαδικτύου στην καθημερινότητα του σύγχρονου καταναλωτή, ήταν η τηλεόραση, το 

ραδιόφωνο, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, το ταχυδρομείο και η υπαίθρια διαφήμιση. 

Σήμερα όμως, η διαφήμιση σε αυτά τα μέσα έχει περιοριστεί καθώς έχει δοθεί μεγάλη 
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έμφαση στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, το 

διαδίκτυο αποτελεί ένα μέσο εξέχουσας σημασίας, για μία αποτελεσματική διαφήμιση 

(Kopf et al., 2012). Η διαφήμιση μέσω διαδικτύου έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, τα 

οποία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και 

να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ειδικότερα, πρόκειται για μία μορφή 

διαφήμισης, η οποία απευθύνεται σε πολύ μεγάλο καταναλωτικό κοινό καθώς ξεπερνά 

εμπόδια που σχετίζονται με γεωγραφικά σύνορα. Επιπλέον, το διαδίκτυο επιτρέπει 

στους καταναλωτές, να δημιουργήσουν κοινότητες, μέσα στις οποίες μπορούν να 

ανταλλάσσουν τις απόψεις τους όπως και να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τα 

προϊόντα που έχουν αγοράσει. Πρόκειται για έναν τρόπο, με τον οποίο, οι επιχειρήσεις 

μπορούν να διαφημίσουν τα προϊόντα τους χωρίς να καταβάλουν προσπάθεια και χωρίς 

να δαπανούν χρήματα (Hussain et al., 2010). 

Από την άλλη πλευρά, το διαδίκτυο παρουσιάζει και κάποια μειονεκτήματα, τα οποία 

σχετίζονται με την αδυναμία πρόσβασης κάποιων ατόμων στο διαδίκτυο, είτε λόγω 

αδυναμίας γεωγραφικής κάλυψης είτε λόγω κάποιων δημογραφικών και κοινωνικών 

στοιχείων, τα οποία δεν επιτρέπουν στην πρόσβαση στο διαδίκτυο (Ling et al., 1999). 

Ένα ακόμη μειονέκτημα της διαδικτυακής διαφήμισης, αποτελεί η δυσπιστία των 

χρηστών σχετικά με την ποιότητα των διαφημιζόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 

καθώς δεν υπάρχει η προσωπική επαφή με τον πωλητή (Βουχάρα, 2009).  

Επίσης, η διαφήμιση μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, είναι μία στρατηγική διαφήμισης, 

η οποία υιοθετείται από πολλές επιχειρήσεις και φαίνεται ότι προσελκύει σε σημαντικό 

βαθμό τους σύγχρονους καταναλωτές. Πρόκειται για διαφημίσεις, οι οποίες στοχεύουν 

σε συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 

ομάδες ατόμων, που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και συμμετέχουν σε αυτά με σκοπό να 

μοιραστούν κοινές εμπειρίες, σε ένα εικονικό περιβάλλον, που επιτρέπει την αυξημένη 

επικοινωνία (Cao et al., 2009). Σύμφωνα με την έρευνα των Muk et al. (2014), τα 

κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τους ωθούν να 

επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία διαφημίζονται στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  

Μία ακόμη προωθητική ενέργεια που φαίνεται τα τελευταία χρόνια να έχει σημαντική 

απήχηση στο καταναλωτικό κοινό, αποτελούν τα κουπόνια. Πιο συγκεκριμένα, οι 

επιχειρήσεις μέσω εταιρειών που διακινούν διαφημιστικά κουπόνια, προσπαθούν να 
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προσελκύσουν νέους πελάτες, παρέχοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε πολύ 

χαμηλότερες τιμές, συγκριτικά με την πραγματική αξία τους. Με αυτό τον τρόπο, οι 

επιχειρήσεις καταφέρνουν να προσελκύσουν καταναλωτές με μαζικό τρόπο και να 

σημειώσουν  μεγάλη εμπορική επιτυχία (Sigala, 2005).  

Σύμφωνα με τον Walker (2008), η δυναμική προώθηση και διαφήμιση μπορεί να 

αποτελέσει το κλειδί της επιτυχίας, για πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο του λιανικού εμπορίου. Ο ίδιος υποστηρίζει πως μέσα από τη διαφήμιση, τα 

καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό και να 

μπορέσουν να προσελκύσουν το κατάλληλο πελατολόγιο, ώστε να εξασφαλίσουν 

αφενός την κερδοφορία τους και αφετέρου τη βιωσιμότητά τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, 

τα καταστήματα λιανικής πώλησης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληθώρα 

διαφημιστικών μέσων ώστε να προβάλουν τα προϊόντα τους. Ειδικότερα, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τη διαφήμιση στον έντυπο τύπο, τη διαφήμιση στο διαδίκτυο, τη 

διαφήμιση σε άλλα μέσα, όπως είναι στους κινηματογράφους ή με αφίσες σε μέσα 

μαζικής μεταφοράς και τη διαφήμιση μέσα στα ίδια τα καταστήματα, συγκεκριμένα σε 

οθόνες, που προβάλουν τα προϊόντα που εμπορεύονται τα καταστήματα.    

Πολλές επιχειρήσεις, δεν προχωρούν στη διαφήμιση καθώς δε γνωρίζουν από τη μία 

πλευρά τα πραγματικά οφέλη που απορρέουν από αυτή και από την άλλη δε γνωρίζουν 

τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μία επιτυχημένη 

διαφήμιση. Λόγω των προαναφερθέντων, χάνουν την ευκαιρία να προωθήσουν τα 

προϊόντα τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη 

δυνατότητα να αυξήσουν το μερίδιο που κατέχουν στην αγορά (Terkan, 2014). 

 

1.9 Δίκτυα Διανομής 

Η επιλογή, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των καναλιών διανομής είναι ένα σημαντικό 

στρατηγικό θέμα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη η διοίκηση μιας επιχείρησης και το 

τμήμα μάρκετινγκ. Ειδικότερα, εκτός από τα προϊόντα μιας επιχείρησης τα οποία 

πρέπει να ικανοποιούν τις πελατειακές ανάγκες, πολύ σημαντική είναι η διαθεσιμότητα 

τους στην αγορά την χρονική στιγμή και σε ποσότητες που οι καταναλωτές επιθυμούν. 

Τα κανάλια διανομής απαιτούν αρκετό χρόνο και προσπάθεια ώστε να σχεδιαστούν 

ενώ κρίνεται απαραίτητο να αναπτυχθούν μέσα από επενδύσεις της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως τα κανάλια διανομής έχουν άμεσες 
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επιπτώσεις στην τιμολόγηση αλλά και στις δράσεις προώθησης μιας εταιρίας 

(Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1999). Ο σχεδιασμός των δικτύων διανομής θα πρέπει 

επίσης να λαμβάνει υπόψη τον συντονισμό των δραστηριοτήτων πολλών επιχειρήσεων 

(ενδιάμεσων) ώστε να είναι επιτυχημένη η διανομή των προϊόντων. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορεί η επιχείρηση να ικανοποιεί τους καταναλωτές και να επιτυγχάνει τους 

στόχους που έχει θέσει (Σιώμκος, 2013).  

Μία επιχείρηση πρέπει να επιλέξει τα δίκτυα διανομής της με βάση τους στόχους 

πωλήσεων και κέρδους που έχει θέσει, τους πόρους που έχει στη διάθεση της καθώς 

και από την στρατηγική τοποθέτησης που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Μία 

επιχείρηση όταν έχει σαν στόχο μεγάλο μερίδιο αγοράς σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα 

μπορεί να επενδύσει σε δικά της δίκτυα διανομής χωρίς μεσάζοντες. Από την άλλη 

μεριά ένα τέτοιο εγχείρημα έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος λειτουργίας και επομένως αν 

μία επιχείρηση επιθυμεί να έχει χαμηλά πάγια έξοδα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

ενδιάμεσους διανομείς.  

Οι λειτουργίες των καναλιών διανομής μάρκετινγκ πραγματοποιούν μία από τις 

παρακάτω λειτουργίες: αποθήκευση αγαθών, δημιουργία ζήτησης ή πώλησης, φυσική 

διανομή, εξυπηρέτηση μετά την πώληση και πίστωση στους πελάτες. Σύμφωνα με τους 

Stern et al. (1996), υπάρχουν διάφορες ροές στις λειτουργίες ενός δικτύου διανομής 

αυτές είναι οι ροές προς τα εμπρός, προς τα πίσω και οι αμφίδρομες ροές. Οι βασικοί 

τύποι των δικτύων διανομής είναι οι παρακάτω:  

 Η σκληρή καθετοποιημένη ολοκλήρωση  

 Η ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους  

 Η μαλακή καθετοποιημένη ολοκλήρωση  

Όσον αφορά την ένταση της διανομής περιλαμβάνει τον αριθμό των ενδιάμεσων που 

χρησιμοποιεί μια επιχείρηση σε ένα δίκτυο διανομής. Με βάση την γεωγραφική 

κάλυψη και την έκθεση ενός προϊόντος στο καταναλωτικό κοινό η ένταση διανομής 

μπορεί να διαχωριστεί σε εντατική, εκλεκτική και αποκλειστική διανομή.  

Σύμφωνα με τους Πετρώφ και συν. (2002), το σύστημα διανομής που χρησιμοποιεί μία 

επιχείρηση είναι ανάλογο της στρατηγικής που χρησιμοποιεί, δηλαδή εξαρτάται με το 

αν έχει επιλέξει τη στρατηγικής της έλξης ή τη στρατηγική της πίεσης. «Ο παραγωγός 

που χρησιμοποιεί τη στρατηγική της έλξης προσπαθεί να κερδίσει την υποστήριξη των 
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μεσαζόντων με την ενεργοποίηση της ζήτησης στο επίπεδο του καταναλωτή […] ενώ 

αντίθετα, η στρατηγική της πίεσης προϋποθέτει την υποστήριξη των μεσαζόντων του 

συγκεκριμένου δικτύου διανομής» (Πετρώφ και συν., 2002).  
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Κεφάλαιο 2: Ο Κλάδος Λιανικού εμπορίου 

2.1 Το Λιανικό Εμπόριο 

 

Το λιανικό εμπόριο αποτελεί το τελευταίο στάδιο που ενώνει τον καταναλωτή με τον 

παραγωγό των προϊόντων και των υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο του λιανικού εμπορίου, έχουν ως σκοπό την πώληση υπηρεσιών και 

προϊόντων στον καταναλωτή, με σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους τους. 

Πρόκειται για τους τελευταίους αποδέκτες που φτάνει το προϊόν πριν τους τελικούς 

καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον υπό μελέτη χώρο, έχουν ως 

υποχρέωση να παρέχουν στον καταναλωτή υπηρεσίες και προϊόντα, τα οποία θα 

μπορέσουν να ικανοποιήσουν την εκάστοτε ανάγκη του. Ουσιαστικά, η επιχείρηση 

λιανικού εμπορίου, αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες εκ μέρους των τελικών 

καταναλωτών, στις καλύτερες δυνατές τιμές και στην καλύτερη εφικτή ποιότητα 

(Πετρώφ και συν., 2002). 

«Αποστολή του λιανικού εμπορίου είναι να θέση στη διάθεσή του καταναλωτή 

εμπορεύματα διαφόρων ποικιλιών και προελεύσεων σε καθορισμένο τόπο και χρόνο, 

και να τα καταθέτει με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέψει την ευκολότερη, ταχύτερη, 

ανετότερη και πιο ευχάριστη επιλογή τους» (Πετρώφ και συν. 2002, σελ. 397). Οι 

εταιρίες λιανικού εμπορίου, στηρίζονται στη διαδικασία της μεταπώλησης καθώς 

αγοράζουν από τις επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες 

καλούνται να πουλήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο στους καταναλωτές. Το βασικό 

στοιχείο της επιτυχίας των υπό εξέταση επιχειρήσεων είναι οι πωλήσεις καθώς μέσα 

από αυτές, μπορεί να εξασφαλιστεί η κερδοφορία και η βιωσιμότητά τους. Για αυτό το 

λόγο οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καλούνται να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και να προσελκύσουν καταναλωτές, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων 

τους.  

2.2 Κατηγορίες επιχειρήσεων λιανικής πώλησης 

 

Σύμφωνα με τους Πετρώφ και συν. (2002), η ταξινόμηση των επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στο χώρο του λιανικού εμπορίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο 

διαφορετικούς τρόπους, όπως είναι η κυριότητα και η ειδική μορφή της επιχείρησης 



22 
 

λιανικής πώλησης. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως τα κριτήρια αυτά δεν είναι 

απόλυτα, καθώς είναι πολύ πιθανό, οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, να μπορούν να 

ταξινομηθούν και στα δύο αυτά κριτήρια. Συνεπώς πραγματοποιείται ταξινόμηση των 

επιχειρήσεων λιανικής πώλησης με βάση το τύπο ιδιοκτησίας και πιο συγκεκριμένα σε 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που ανήκουν σε ανεξάρτητους λιανεμπόρους, σε 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που ανήκουν σε συνεταιρισμούς και τέλος σε αλυσίδες 

καταστημάτων. 

Σύμφωνα με τους Πετρώφ και συν. (2002), οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που 

ανήκουν σε ανεξάρτητους λιανεμπόρους, αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Τα βασικά 

πλεονεκτήματα αυτών των επιχειρήσεων είναι η λήψη γρήγορων αποφάσεων και η 

δημιουργία καταστημάτων  στους καλύτερους χώρους για την εγκατάστασή τους. Οι 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που ανήκουν σε συνεταιρισμό, είναι αποτέλεσμα της 

προσπάθειας των λιανεμπόρων να αντιμετωπίσουν τον ισχυρό ανταγωνισμό. 

Ειδικότερα, οι λιανέμποροι συνεργάζονται είτε μεταξύ τους είτε με τους 

χονδρέμπορους και τους βιομήχανους ώστε να δημιουργηθούν αλυσίδες 

καταστημάτων, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Οι αλυσίδες καταστημάτων, είναι 

οργανώσεις οι οποίες απαρτίζονται από δύο και παραπάνω καταστήματα, τα οποία 

ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη και έχουν το ίδιο εμπόρευμα.  

Η ταξινόμηση των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης με βάση την ειδική μορφής τους 

έχει πολλές υποκατηγορίες, οι οποίες και παρουσιάζονται ακολούθως (Πετρώφ και 

συν., 2002): 

 Πλανόδιοι Λιανοπωλητές: πρόκειται για μία από τις παλαιότερες μορφές 

λιανικής πώλησης, η οποία όμως δεν ακολουθείται τα τελευταία χρόνια από 

σημαντικό αριθμό επιχειρηματιών. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέγεται όταν ο 

σκοπός της επιχείρησης είναι η διάθεση προϊόντων που έχουν περιορισμένο 

χρόνο ζωής και καταναλώνονται καθημερινά, για προϊόντα που δεν έχουν την 

αποδοχή του καταναλωτικού κοινού και πρέπει να καταβληθεί εξέχουσα 

προσπάθεια καθώς και σε περιόδους που η αγορά βρίσκεται σε περίοδο 

κάμψης.  

 Λαϊκές αγορές: πρόκειται για έναν θεσμό, ο οποίος εξυπηρετεί τόσο τα 

συμφέροντα των καταναλωτών όσο και τα συμφέροντα των παραγωγών. Στις 
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συγκεκριμένες αγορές, μπορούν να συμμετέχουν παραγωγοί και μικροπωλητές, 

οι οποίοι έχουν λάβει την κατάλληλη άδεια από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών. 

 Επιχειρήσεις γενικού εμπορίου: πρόκειται για επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 

μεγάλη ιστορία στο χώρο του λιανικού εμπορίου και στη σύγχρονη εποχή 

εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στις αγροτικές περιοχές.  

 Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων ορισμένων κατηγοριών: πρόκειται 

για επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν έπειτα από τις απαιτήσεις των 

σύγχρονων καταναλωτών και ως απόρροια της βελτίωσης του βιοτικού τους 

επιπέδου. Πλέον, υπάρχει αναγκαιότητα για εξειδικευμένα καταστήματα ώστε 

να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των καταναλωτών.  

 Ειδικά καταστήματα: πρόκειται για καταστήματα, τα οποία αφορούν σε πολύ 

συγκεκριμένες ανάγκες. Συνήθως βρίσκονται σε κεντρικά σημεία, ώστε να 

μπορούν να έχουν πρόσβαση καταναλωτές από διάφορα σημεία. 

 Μεγάλα καταστήματα: πρόκειται για καταστήματα τα οποία έχουν 

δημιουργηθεί με σκοπό να εξυπηρετούν καταναλωτές, οι οποίοι έχουν 

περιορισμένο χρόνο και επιθυμούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους άμεσα. 

 Περιφερειακά αγοραστικά κέντρα: πρόκειται για αγοραστικά κέντρα, τα οποία 

δε βρίσκονται στο κέντρο των πόλεων, με σκοπό να εξυπηρετούνται 

καταναλωτές, οι οποίοι δεν επιθυμούν να μεταβούν στο κέντρο της πόλης για 

διάφορους λόγους, όπως είναι ο περιορισμένος χρόνος και η αδυναμία 

στάθμευσης.  

 Συνοικιακά αγοραστικά κέντρα: πρόκειται για αγοραστικά κέντρα τα οποία 

βρίσκονται σε διάφορες συνοικίες των μεγάλων αστικών κέντρων και κατά 

κύριο λόγο ικανοποιούν τις ανάγκες των ίδιων καταναλωτών που επισκέπτονται 

τα περιφερειακά αγοραστικά κέντρα.  

 Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μαζικής πώλησης: πρόκειται για επιχειρήσεις 

που αγοράζουν απευθείας από τους παραγωγούς, χωρίς να μεσολαβούν 

ενδιάμεσοι, προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές και σε μεγάλες ποσότητες.   

 Καταστήματα ταχυδρομικών παραγγελιών: πρόκειται για επιχειρήσεις οι 

οποίες πωλούν τα προϊόντα τους μέσω καταλόγων. Οι καταναλωτές, επιλέγουν 

τα προϊόντα που επιθυμούν μέσα από τον κατάλογο και στη συνέχεια το 

κατάστημα τους στέλνει τις παραγγελίες. 
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 Μηχανές πώλησης προϊόντων: πρόκειται για μηχανήματα, τα οποία πωλούν 

προϊόντα υψηλής κυκλοφορίας, όπως είναι τσιγάρα και έτοιμα τρόφιμα, 24 

ώρες το εικοσιτετράωρο.  

 

2.3 Η υφιστάμενη κατάσταση στο Λιανικό Εμπόριο 

 

Η κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο του λιανικού εμπορίου εν μέσω της κρίσης και 

των εξελίξεων του τελευταίου χρονικού διαστήματος, έχουν προκαλέσει σημαντική 

αναστάτωση και αβεβαιότητα στους έλληνες καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα, οι 

τελευταίες διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους για τη μελλοντική πορεία 

της οικονομίας της χώρας καθώς και η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων το 

καλοκαίρι του 2015, οδήγησαν στην πρόκληση ενός αρνητικού κλίματος, 

περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και εμποδίζοντας τις 

ελληνικές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης να ανταποκριθούν στις τρέχουσες 

απαιτήσεις (Euromonitor International, 2016). 

Το 2015 ήταν μία ιδιαίτερη χρονιά για το λιανικό εμπόριο και κατά συνέπεια για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτό το χώρο. Χαρακτηριστικά, το 2015 

ξεκίνησε με αισιοδοξία λόγω της νέας κυβέρνησης και των μέτρων που είχε αναγγείλει 

αλλά στην πορεία το κλίμα αντιστράφηκε λόγω της αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας 

και της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων. Η αναστάτωση αυτή, επηρέασε με 

αρνητικό τρόπο τα πρότυπα συμπεριφοράς των καταναλωτών με αποτέλεσμα να  

οδηγηθούν σε περικοπές στην κατανάλωση με σκοπό την αποταμίευση  (Euromonitor 

International, 2016). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία που δίνουν την ολοκληρωμένη εικόνα του 

κλάδου του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά, στον πίνακα 1 

παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις ανά κατηγορία που δραστηριοποιούνται στις 

επιμέρους περιφέρειες της Ελλάδας. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα 

στοιχεία αυτά αφορούν στο έτος 2013 καθώς η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δεν 

έχει αναρτήσει πιο πρόσφατα δεδομένα, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα, σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων στο χώρο του λιανικού 

εμπορίου εν μέσω κρίσης.   
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Από τον πίνακα 1, γίνεται αντιληπτό, πως οι περισσότερες επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ανήκουν στην κατηγορία 

Λιανικού εμπορίου άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα και ακολουθούν οι 

κατηγορίες του Λιανικού εμπορίου άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα 

καταστήματα, του Λιανικού εμπορίου, τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα 

καταστήματα καθώς και του Λιανικού εμπορίου σε μη ειδικευμένα καταστήματα. 

Επίσης, από τον πίνακα 1, διαφαίνεται πως οι περισσότερες επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία, ως λογικό 

επακόλουθο της αυξημένης συγκέντρωσης πληθυσμού στις περιφέρειες αυτές.  

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου,  

στον οποίο τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτουν 

πολλά χρήσιμα συμπεράσματα, σχετικά την πορεία των κλάδων. Χαρακτηριστικά, οι 

κλάδοι του λιανικού εμπορίου σε μη ειδικευμένα καταστήματα, του λιανικού εμπορίου 

καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα και του λιανικού εμπορίου άλλων 

ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα, αποτελούν τους κλάδους που καταγράφουν τον 

υψηλότερο τζίρο. 
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Πίνακας 1: Κατανομή των επιχειρήσεων εμπορίου κατά ομάδα οικονομικής δραστηριότητας και περιφέρεια 

 

Κλάδοι 

οικονομικής 

δραστηριότητας  

Σύνολο 

επιχειρήσεων 

Ανατολική 

Μακεδονία 

και Θράκη 

Κεντρική 

Μακεδονία 

Δυτική 

Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος 

Ιόνια 

Νησιά 

Δυτική 

Ελλάδα 

Στερεά 

Ελλάδα 

Πελοπόν-

νησος Αττική 

Βόρειο 

Αιγαίο 

Νότιο 

Αιγαίο Κρήτη 

Λιανικό εμπόριο, 
εκτός από το 

εμπόριο 

μηχανοκίνητων 
οχημάτων και  

μοτοσυκλετών 160.105 9.188 29.780 4.877 11.891 4.811 5.175 10.390 8.214 8.891 45.837 3.717 7.235 10.097 

Λιανικό εμπόριο 
σε μη ειδικευμένα 

καταστήματα 22.580 1.605 3.731 635 1.827 826 1.013 1.831 1.433 1.549 4.289 682 1.243 1.917 
Λιανικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 

και καπνού σε 

ειδικευμένα 

καταστήματα 25.026 1.717 5.384 765 2.143 825 734 1.858 1.406 1.390 6.098 672 766 1.267 

Λιανικό εμπόριο 
καυσίμων 

κίνησης σε 
ειδικευμένα 

καταστήματα 6.501 481 1.322 285 684 278 241 539 497 577 705 204 173 515 
Λιανικό εμπόριο 

εξοπλισμού 
πληροφοριακών 

και 

επικοινωνιακών     
συστημάτων σε 

ειδικευμένα 

καταστήματα 2.208 134 399 71 127 59 42 110 110 139 717 58 107 134 
Λιανικό εμπόριο 

άλλου οικιακού 

εξοπλισμού σε 
ειδικευμένα 

καταστήματα 29.540 1.700 5.173 879 2.047 919 723 1.671 1.504 1.709 9.635 666 1.170 1.745 



27 
 

Λιανικό εμπόριο 

επιμορφωτικών 
ειδών και ειδών 

ψυχαγωγίας σε 

ειδικευμένα 
καταστήματα 8.000 376 1.258 210 628 259 247 492 392 389 2.725 208 365 449 
Λιανικό εμπόριο 

άλλων ειδών σε 

ειδικευμένα 
καταστήματα 48.917 2.222 8.781 1.258 3.008 1.511 1.933 2.457 2.016 2.460 15.535 1.109 2.988 3.639 
Λιανικό εμπόριο 

σε υπαίθριους 
πάγκους και 

αγορές 10.295 529 2.070 574 922 38 34 1.025 374 487 3.829 8 300 104 
Λιανικό εμπόριο 

εκτός 
καταστημάτων, 

υπαίθριων 

πάγκων ή αγορών 7.038 423 1.663 199 504 97 207 407 482 191 2.304 108 123 328 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, (2013), http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SDE03/2013  

 

 

 

 

 

 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SDE03/2013
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Πίνακας 2: Ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κύρια δραστηριότητα και ομάδα οικονομικής δραστηριότητας 

 

Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας   
Σύνολο 

επιχειρήσεων 

Κύκλος 

εργασιών (χωρίς 
ΦΠΑ) 

        

     

Από  αυτό με κύρια δραστηριότητα συναφή με: 

  

  

  

      

Γεωργία,  δασοκομία, 

αλιεία, βιομηχανία 

Αγορά, μεταπώληση και 

διαμεσολάβηση Παροχή υπηρεσιών  

Από άλλες 

δραστηριότητες 

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και  μοτοσυκλετών 160.105 45.874.933 14.275 45.444.308 385.568 30.781 

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα 

καταστήματα 22.580 14.412.511 0 14.271.576 124.254 16.681 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών  και καπνού 

σε ειδικευμένα καταστήματα 25.026 4.733.913 3.104 4.704.321 23.122 3.366 

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε 

ειδικευμένα καταστήματα 6.501 9.011.920 46 8.990.412 21.242 220 

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών 

και επικοινωνιακών     συστημάτων σε 

ειδικευμένα καταστήματα 2.208 898.137 0 823.860 71.120 3.157 

Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού 

σε ειδικευμένα καταστήματα 29.540 4.770.295 11.126 4.686.200 70.154 2.816 
Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και 
ειδών ψυχαγωγίας σε ειδικευμένα 

καταστήματα 8.000 1.796.537 0 1.778.206 15.478 2.853 
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Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα 

καταστήματα 48.917 8.799.523 0 8.741.944 55.891 1.689 

Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και 

αγορές 10.295 505.023 0 505.023 0 0 

Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, 

υπαίθριων πάγκων ή αγορών 7.038 947.074 0 942.766 4.308 0 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, (2013), http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SDE03/2013 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SDE03/2013
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Κεφάλαιο 3: Ανταγωνιστικότητα 

3.1 Ορισμός της ανταγωνιστικότητας του κράτους 

 

Σύμφωνα με τον Porter (1990, όπως αναφέρεται στον Μπιτζένη, 2014, σελ. 27) «η 

ανταγωνιστικότητα μίας χώρας εξαρτάται από την ικανότητα της βιομηχανίας της να 

καινοτομεί και να αναβαθμίζεται». Ουσιαστικά, η ανταγωνιστικότητα είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την επιχειρηματικότητα καθώς μέσα από αυτή επιτυγχάνεται η 

οικονομική ανάπτυξη. Ο Μπιτζένης (2014, σελ. 21) υποστηρίζει ότι«το επίπεδο της 

ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

στην Ελλάδα, έχει αμφισβητηθεί τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς επενδυτές». 

Η αμφισβήτηση αυτή, επηρεάζει με αρνητικό τρόπο την εικόνα της χώρας, με 

αποτέλεσμα να αποτρέπει τους επενδυτές να προβούν σε κάποια επένδυση, ειδικότερα 

στην περίπτωση που αυτή ενέχει υψηλό κίνδυνο και απαιτεί μεγάλο κεφάλαιο.  

Η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο επιχείρησης μπορεί εύκολα να οριστεί καθώς 

αποτελεί τη δυνατότητα που έχει η επιχείρηση να αναλάβει πρωτοβουλίες, οι οποίες 

θα της επιτρέψουν να αναπτυχθεί, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες 

αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση τόσο της ίδιας της επιχείρησης όσο και του 

ανταγωνισμού που επικρατεί. Οι επιχειρήσεις, προσπαθούν να αποκτήσουν ολοένα και 

μεγαλύτερο πελατολόγιο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, μέσα από τη δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Από την άλλη πλευρά, η ανταγωνιστικότητα σε 

εθνικό επίπεδο, δεν μπορεί να οριστεί τόσο εύκολα καθώς η λειτουργία του κράτους 

είναι πολυπλοκότερη, συγκριτικά με τη λειτουργία μίας επιχείρησης. Ουσιαστικά ένα 

κράτος, για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικό καλείται να προβεί στη δημιουργία 

στρατηγικών που θα οδηγήσουν σε διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε οι πολιτικές της χώρας 

να συνάδουν με της επιταγές της παγκοσμιοποίησης καθώς και στην ανάληψη 

πολιτικών που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των παθογενειών της αγοράς και στην 

ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Ακόμη, η ανταγωνιστικότητα μίας χώρας, 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και την προώθηση της επιχειρηματικότητας καθώς και την 

παροχή κινήτρων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του εργατικού δυναμικού της 

χώρας. Με όλα τα παραπάνω, ένα κράτος μπορεί να κρατήσει το ανθρώπινο δυναμικό 

του, να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, να δημιουργήσει νέες θέσεις 
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εργασίας καθώς και να προσελκύσει επενδυτές, που θα οδηγήσουν τη χώρα στην 

οικονομική ανάπτυξη (Χλέτσος, 2011). 

3.2 Η Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της World Bank Group, η Ελλάδα δεν αποτελεί μία 

από τις πρώτες χώρες για την επιλογή των επενδυτών καθώς βρίσκεται στην 60η θέση 

της κατάταξης. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Doing Business (2016), η Ελλάδα, 

παρουσιάζει σημαντικά ζητήματα τα οποία δεν επιτρέπουν τόσο στους εγχώριους όσο 

και στους εξωτερικούς επενδυτές να προβούν σε κάποια κίνηση. Χαρακτηριστικά, για 

να μπορέσει να ανοίξει στην Ελλάδα μία επιχείρηση, υπάρχει αρκετή γραφειοκρατία, 

η οποία προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να χρειάζονται κατά 

μέσο όρο 13 εργάσιμες ημέρες, ενώ ο μέσος όρος για τις χώρες του ΟΑΣΑ είναι στις 

8,3, αντίστοιχα. Οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με 

το μέσο όρο των χωρών του ΟΑΣΑ ενώ το κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο 

συγκριτικά με τις προαναφερθείσες χώρες, στο 2,2% του κατά κεφαλήν εισοδήματος 

για την Ελλάδα και στο 3,2% για τον μέσο όρο των χωρών.  

Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνει και η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το 

World Economic Forum (2015), σύμφωνα με την οποία η ελληνική οικονομία 

βρίσκεται στην 81η θέση στην κατάταξη των χωρών, με βάση την ανταγωνιστικότητα. 

Η Ελλάδα σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες του Νότου, όπως είναι η Ιταλία, η 

Πορτογαλία, η Ισπανία και η Γαλλία, δεν έχει σημειώσει σημαντικές κινήσεις με σκοπό 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Ακόμη, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο 

το οποίο προέκυψε από την έρευνα αυτή αποτελεί το γεγονός, ότι η Ελλάδα, είναι η 

λιγότερο ανταγωνιστική χώρα, μεταξύ των αναπτυγμένων κρατών, στοιχείο ιδιαίτερα 

ανησυχητικό τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας 

(World Economic Forum, 2015). 

Ο Μαλλιαρόπουλος (2011), υποστηρίζει πως η Ελλάδα έχασε την ανταγωνιστικότητα 

της από τη στιγμή που εισήλθε στην ΟΝΕ. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι το 

έλλειμμα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, είναι αποτέλεσμα των 

μισθολογικών αυξήσεων που σημειώθηκαν κατά την περίοδο 2000 έως και 2009 στην 

Ελλάδα. Βέβαια, όπως ο ίδιος αναφέρει, η ίδια κατάσταση επικρατεί σε όλες τις χώρες 

του Ευρώ. Ουσιαστικά, το πρόβλημα γεννάται από το γεγονός ότι οι ονομαστικοί 

μισθοί στην Ελλάδα αυξήθηκαν πολύ ταχύτερα από την παραγωγικότητα της χώρας 
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ενώ οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν μόλις 4% ταχύτερα από την παραγωγικότητα 

της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος αναφέρει πως η ανταγωνιστικότητα της 

ελληνικής οικονομίας έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνο και 

χαρακτηριστικά κατά 10% από το 2000 και έπειτα σε όρους κόστους εργασίας ανά 

μονάδα προϊόντος.  

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρακάτω διάγραμμα το οποίο αφορά στη 

διαχρονική εξέλιξη της Ελλάδας, σύμφωνα με το δείκτη Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, στις αρχές της δεκαετίας του 

2000 η χώρα βρισκόταν αρκετά υψηλά στην κατάταξη, διεκδικώντας την 35 θέση. Από 

το 2005 και έπειτα η Ελλάδα, άρχισε να χάνει την ανταγωνιστικότητα της, με 

χαμηλότερο σημείο στην κατάταξη να σημειώνει το 2016, όπου βρισκόταν στη θέση 

96. Από το 2013 και έπειτα η οικονομία της χώρας, αρχίζει να βελτιώνει την 

ανταγωνιστικότητά της, παραμένοντας όμως ακόμη σε πολύ χαμηλή θέση στην 

κατάταξη.  

Εικόνα 1: Κατάταξη της Ελλάδας σύμφωνα με το δείκτη Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας 

 

Πηγή: World Economic Forum, (όπως αναφέρεται στον ΣΕΠΕ, 2015) 
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Πίνακας 3: Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας-Ανάλυση για την Ελλάδα 

 

 

Πηγή: World Economic Forum, (όπως αναφέρεται στον ΣΕΠΕ, 2015). 

 

 



34 
 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο Πίνακας 2, στον οποίο φαίνεται αναλυτικά τόσο 

η βαθμολογία όσο και η κατάταξη του εκάστοτε πυλώνα, που διαμορφώνει το συνολικό 

δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Χαρακτηριστικά, στον Πυλώνα 1: Θεσμικά 

Όργανα, η Ελλάδα έχει βαθμολογία 3,7 και βρίσκεται στην 81η θέση της κατάταξης. 

Αναφορικά με τον δεύτερο Πυλώνα, τις υποδομές, η Ελλάδα έχει αρκετά υψηλή 

βαθμολογία, στο 4,8 και για αυτό το λόγο ανέρχεται αρκετά υψηλά στην κατάσταση 

και πιο συγκεκριμένα στην 34η θέση. Στο Μακροοικονομικό Περιβάλλον, έχει 

βαθμολογία 3,3 και κατέχει την 132η θέση, στοιχεία που καταδεικνύει τις πολύ μεγάλες 

παθογένειες της ελληνικής οικονομίας. Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι 

το δημόσιο χρέος της χώρας την κατατάσσει στην 139η θέση μεταξύ 144 χωρών.  

Στον τέταρτο πυλώνα: Υγεία και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η Ελλάδα έχει βαθμολογία 

6,1 και βρίσκεται στην 41η θέση, αρκετά υψηλή συγκριτικά με άλλους πυλώνες. 

Παρόμοια είναι και η θέση (43η) που έχει στον Πυλώνα 5, ο οποίος αφορά στην 

εκπαίδευση και στην κατάρτιση ενώ αρκετά χαμηλή είναι η κατάταξη της Ελλάδας 

στον Πυλώνα 6, ο οποίος αφορά στην αποτελεσματικότητα της αγοράς αγαθών. Πολύ 

χαμηλή θέση έχει η Ελλάδα, στον Πυλώνα 7: Αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, κατέχει την 116η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ένδειξη πολύ 

ανησυχητική σχετικά με την παραγωγικότητα της χώρας καθώς και με τις συνθήκες 

που επικρατούν στην αγορά εργασίας της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα κατέχει 

μία από τις χαμηλότερες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη αναφορικά με τον Πυλώνα 

8, ο οποίος εξετάζει την οικονομική ανάπτυξη της αγοράς. 

Η Ελλάδα, βρίσκεται σε καλύτερη θέση στην κατάταξη (36η), αναφορικά με τον 

Πυλώνα 9, ο οποίος εξετάζει τη τεχνολογική ετοιμότητα, όπως και στην περίπτωση του 

Πυλώνα 10, ο οποίος αφορά στο μέγεθος της αγοράς, στον οποία η Ελλάδα κατέχει την 

49η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Ανησυχητικές είναι και οι θέσεις που κατέχει η 

Ελλάδα τόσο στον Πυλώνα 11: Πολυπλοκότητα των Επιχειρήσεων όσο και στον 

Πυλώνα 12: Καινοτομία, 74η και 77η αντίστοιχα. Η παραπάνω ανάλυση, παρουσιάζει 

με αναλυτικό τρόπο, τα προβλήματα της Ελλάδας και τις παθογένειες του ελληνικού 

πολιτικού και οικονομικού συστήματος, που δε της επιτρέπουν να αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητά της. 
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Κεφάλαιο 4: Στρατηγικές Δημιουργίας ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

4.1 Ορισμός του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Σύμφωνα με τον Fahhey (όπως αναφέρεται στον Σιώμκο, 2013, σελ. 133) 

«Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι οτιδήποτε διακρίνει με ευνοϊκό τρόπο μία εταιρεία 

ή τα προϊόντα από τους ανταγωνιστές της στα μάτια των καταναλωτών ή των τελικών 

χρηστών». Πολύ σημαντικό είναι να αναφερθεί πως για να μπορεί ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα να επιφέρει κέρδος στην επιχείρηση, θα πρέπει να παρουσιάζει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά (Walley & Des Thwaites, όπως αναφέρεται στον Σιώμκο, 

2013:  

 «Να είναι σημαντικά ώστε να κάνουν τη διαφορά μεταξύ των 

προϊόντων/υπηρεσιών των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

 Να αξιολογούνται και να εκτιμώνται σωστά στη βάση τους από τους πελάτες. 

 Να είναι σπάνια και σύνθετα, που σημαίνει ότι ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες 

μπορούν να έχουν αυτό το χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί από τα 

υπόλοιπα. 

 Να αντιγράφονται πολύ δύσκολα από τους ανταγωνιστές και συγχρόνως να μην 

υπάρχουν ικανοποιητικά υποκατάστατα. 

 Να είναι διατηρήσιμα ώστε η επιχείρηση να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις 

αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας της, τις ενέργειες των 

ανταγωνιστών της. 

 Εφόσον είναι διατηρήσιμα, πρέπει στη συνέχεια, να μετατρέπονται σε ορατά 

επιχειρησιακά χαρακτηριστικά που να επηρεάζουν σαφώς και διαχρονικά τους 

πελάτες.» 

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί, ότι μπορεί να υπάρχουν επιχειρήσεις, οι οποίες 

διακρίνονται και βρίσκονται για αρκετό διάστημα σε κατάσταση ευημερίας ενώ δεν 

έχουν κανένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό σημαίνει, ότι η επιτυχία αυτή θα είναι 

παροδική καθώς κάποια ανταγωνιστική επιχείρηση θα μπορέσει να δημιουργήσει μία 

παρόμοια υπηρεσία ή ένα παρόμοιο προϊόν, το οποίο θα δεχτεί την αποδοχή του 

κοινού.  
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4.2 Στρατηγικές που οδηγούν στη δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

Σύμφωνα με τον Porter, υπάρχουν 3 στρατηγικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει μία 

επιχείρηση, με σκοπό να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η πρώτη 

στρατηγική είναι η στρατηγική της ηγεσίας κόστους, η δεύτερη στρατηγική είναι η 

στρατηγική της διαφοροποίησης και τέλος η τρίτη στρατηγική είναι η στρατηγική της 

εστίασης (Kotler & Armstrong, 2014; Gamble et al., 2015; Kotler & Κeller, 2015; 

Παπαδάκης, 2012). Πρόκειται για στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από επιχειρήσεις που έχουν στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και 

μέσα από αυτό μπορούν να καταφέρουν να αυξήσουν το πελατολόγιο τους, το μερίδιο 

της αγοράς και κατά επέκταση να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους (Kotler & 

Armstrong, 2014; Gamble et al., 2015).  

Η ηγεσία κόστους αποτελεί, μία στρατηγική σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση, 

παρέχει τυποποιημένες υπηρεσίες και προϊόντα στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς 

(Παπαδάκης, 2012). Πρόκειται για μία στρατηγική που μπορούν να ακολουθήσουν οι 

μεγάλες επιχειρήσεις ώστε να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό. Πρόκειται για 

στρατηγική η οποία ελλοχεύει σημαντικούς κινδύνους, που σχετίζονται με τη 

στασιμότητα της εταιρίας όπως και την αδυναμία ανταπόκρισης της επιχείρησης που 

έχει επιλέξει αυτή τη στρατηγική, όταν κάποια ανταγωνιστική επιχείρηση, αρχίσει να 

παρέχει το ίδιο προϊόν σε χαμηλότερη τιμή (Kotler & Armstrong, 2014; Gamble et al., 

2015). Ακόμη, ένα στοιχείο σημαντικό το οποίο πρέπει να αναφερθεί, είναι πως η υπό 

μελέτη στρατηγική, δεν επιτρέπει στην επιχείρηση που την υιοθετεί να αναπτυχθεί 

καθώς το χαμηλό περιθώριο κέρδους, δεν της επιτρέπει να προβεί σε καινοτομίες, οι 

οποίες σε βάθος χρόνου, θα μπορούσαν να της επιφέρουν πολύ σημαντικότερα κέρδη 

και εξασφαλισμένη αναγνωρισιμότητα. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι 

για μία μικρή επιχείρηση, η υιοθέτηση της ηγεσίας κόστους δεν είναι εύκολο εγχείρημα  

διότι δεν διαθέτει τους κατάλληλους πόρους και δεν έχει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας (Gamble et al., 2015). 

Η επόμενη στρατηγική, είναι αυτή της διαφοροποίησης, κατά την οποία, η επιχείρηση 

που την υιοθετεί προσπαθεί να παρέχει στον καταναλωτή, προϊόντα που διαφέρουν από 

τα αντίστοιχα προϊόντα των ανταγωνιστών. Επίσης, τα προϊόντα αυτά, λανσάρονται 

στην αγορά, τονίζοντας τη διαφορετικότητά τους και υποστηρίζοντας τη διαφορά στην 

τιμή τους, η οποία είναι αυξημένη συγκριτικά με τα τυποποιημένα προϊόντα που 
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κυκλοφορούν στην αγορά, από τους ανταγωνιστές (Gamble et al., 2015).  Σύμφωνα με 

τη στρατηγική διαφοροποίησης, η εταιρεία συγκεντρώνει τις προσπάθειές της στην 

επίτευξη ανώτερης επίδοσης σε έναν τομέα με σημαντικά πλεονεκτήματα για το 

καταναλωτικό κοινό, το οποίο εκτιμάται από ένα αξιόλογο τμήμα της αγοράς και το 

οποίο θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση που επιδιώκει, ενώ την ίδια στιγμή της δίνει 

τη δυνατότητα να επιβάλλει μία τιμή αρκετά υψηλότερη στο προϊόν/υπηρεσία (Kotler 

& Armstrong, 2014).  Το πλεονέκτημα της διαφοροποίησης παρουσιάζεται όταν μια 

επιχείρηση είναι σε θέση να λάβει μέσω της διαφοροποίησής της μια επιπλέον τιμή από 

ότι την τιμή της αγοράς, η οποία υπερβαίνει το κόστος παροχής της διαφοροποίησης. 

Καταληκτικά, η τελευταία στρατηγική η οποία μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, είναι η στρατηγική της εστίασης. Σύμφωνα με τη 

στρατηγική αυτή, η επιχείρηση που την υιοθετεί παρέχει ένα συγκεκριμένο προϊόν το 

οποίο έχει χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν την ανάγκη ενός πολύ 

συγκεκριμένου καταναλωτικού κοινού (Kotler & Armstrong, 2014).  Για να μπορέσει 

να επιτευχθεί η στρατηγική αυτή, η επιχείρηση καλείται να εστιάσει σε πολύ 

συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν στην ομάδα στόχο, όπως είναι τα γεωγραφικά 

κριτήρια, τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και τα εισοδηματικά (Παπαδάκης, 2012). 
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Κεφάλαιο 5:  Αποτελέσματα 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας δίνονται τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την ανάλυση των 52 ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από 

ιδιοκτήτες ή στελέχη 52 επιχειρήσεων του Ν. Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη παράγραφο 

δίνονται τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα και στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν τα ερευνητικά ερωτήματα 

που παρουσιάσθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο.    

 

5.1 Μεθοδολογία της έρευνας 

Για το σκοπό της παρούσας εργασίας, ο ερευνητής χρησιμοποίησε την ποσοτική 

προσέγγιση έρευνας. «Η ποσοτική έρευνα είναι ένα είδος εκπαιδευτικής έρευνας, στην 

οποία ο ερευνητής αποφασίζει τι θα μελετήσει. Θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα μικρού 

εύρους. Συγκεντρώνει από τους συμμετέχοντες δεδομένα που μπορούν να εκφραστούν 

ποσοτικά. Αναλύει τους αριθμούς χρησιμοποιώντας τη στατιστική. Διεξάγει την 

έρευνα με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο» (Creswell, 2011, σελ. 66). Τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον ερευνητή, αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο 

του SPSS. 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή ήταν το 

ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου, γεγονός που 

επιτρέπει στον ερευνητή να συλλέξει τα δεδομένα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 

όπως επίσης και να επιτύχει πολύ σημαντικό ποσοστό απόκρισης των συμμετεχόντων. 

Ο ερευνητής πραγματοποίησε βολική δειγματοληψία, που σημαίνει ότι προσέγγισε 

επιχειρήσεις στις οποίες είχε τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση και απόκριση σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα 

δραστηριοποιούνται στο Νομό Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με το μέγεθος του 

δείγματος, η σύγχρονη βιβλιογραφία υποστηρίζει πως ο αριθμός του δείγματος θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον τα 30 άτομα (Delice, 2010) στοιχείο το οποίο καλύφθηκε 

από τον ερευνητή καθώς σύλλεξε 52 ορθώς συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.  

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι ότι η έρευνα χαρακτηρίζεται από τις αρχές 

της δεοντολογίας της έρευνας (Creswell, 2011). Πιο συγκεκριμένα, ο ερευνητής 
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ενημέρωσε όλους τους συμμετέχοντες για το σκοπό της έρευνας και εξασφάλισε ότι τα 

δεδομένα δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο λόγο. Επίσης, κατέστη σαφές, ότι 

η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και ότι οι συμμετέχοντες αν αισθανθούν ότι 

δεν επιθυμούν να ολοκληρώσουν την έρευνα, μπορούν να διακόψουν άμεσα. Επίσης, 

ο ερευνητής εξασφάλισε την ανωνυμία των συμμετεχόντων καθώς και ότι η συμμετοχή 

στην έρευνα δεν μπορεί να προκαλέσει ουδεμία σωματική ή πνευματική ζημία. 

5.2 Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων του δείγματος  

 

Στον Πίνακα 1 δίνονται τα περιγραφικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των 52 

επιχειρήσεων από όπου και προκύπτει ότι οι περισσότερες δραστηριοποιούνταν στο 

χώρο της ένδυσης και υπόδησης (Ν=17, 32.7%), στο χώρο των τροφίμων και ποτών 

(Ν=10, 19.2%), στο χώρο των καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων (Ν=8, 

15.4%) και στο χώρο των οικιακών ειδών (Ν=8, 15.4%). Ενώ μικρότερη συμμετοχή 

παρατηρήθηκε από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στο χώρο των βιβλίων και 

χαρτικών (Ν=5, 9.6%) και στο χώρο των παιχνιδιών (Ν=4, 7.7%).  

Τέλος, προέκυψε ότι η πλειοψηφία των 52 επιχειρήσεων (Ν=37, 71.2%) 

απασχολούσαν από 1 έως 9 άτομα ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 25% (Ν=12) 

απασχολούσαν από 10 έως 49 άτομα και μόλις το 3.8% (Ν=2) απασχολούσαν 50 άτομα 

και άνω.  

 

Πίνακας 4 Συχνότητες και ποσοστά για τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του 

δείγματος 

 Συχνότητα % 

Η επιχείρηση σας 

εξειδικεύεται ή ασχολείται με 

τη λιανική πώληση 

προϊόντων όπως 

Ένδυση-υπόδηση 17 32,7% 

Καλλυντικά και 

φαρμακευτικά προϊόντα 
8 15,4% 

Τρόφιμα-ποτά 10 19,2% 

Οικιακά είδη 8 15,4% 

Βιβλία-χαρτικά 5 9,6% 

Παιχνίδια 4 7,7% 

1 έως 9 37 71,2% 



40 
 

Πόσα άτομα απασχολεί η 

επιχείρησή σας; 

10 έως 49 13 25,0% 

50 και άνω 2 3,8% 

5.3  Επιδόσεις της επιχείρησης  

 

Στην συνέχεια δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν τις επιδόσεις της επιχείρησης 

κατά την τελευταία τριετία καθώς και τις προβλέψεις που κάνουν τα στελέχη της για 

την επόμενη τριετία. Από τον Πίνακα 5 παρατηρούμε ότι κατά την τελευταία τριετία η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων αντιμετώπισε μείωση στις πωλήσεις (N=33, 63.5%), στα 

καθαρά κέρδη (Ν=33, 63.5%), στα μικτά κέρδη (Ν=33, 63.5%), στις επενδύσεις (Ν=37, 

71.2%), στα λειτουργικά έξοδα (Ν=35, 67.3%), στα έσοδα από λειτουργικές 

δραστηριότητες (Ν=29, 55.8%), στις απαιτήσεις (Ν=31, 59.6%), στις υποχρεώσεις 

(Ν=33, 63.5%) και στα ξένα κεφάλαια (Ν=28, 53.8%). Γενικότερα μπορούμε να πούμε 

ότι τα τελευταία τρία έτη οι επιχειρήσεις του δείγματος αντιμετώπισαν μείωση σε 

όλους τους δείκτες που μετρήθηκαν. Επίσης, το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

κατάφεραν να έχουν αύξηση σε κάποιον από τους τομείς κυμαίνεται από 9.6% (Ν=5) 

έως 17.3% (Ν=9). 

 

Πίνακας 5 Συχνότητες και ποσοστά για το πως κινήθηκαν κατά μέσο όρο κάποια 

μεγέθη κατά την τελευταία τριετία (2013-2014-2015), συγκριτικά με τα προηγούμενα 

έτη 

 Μείωση Καμία αλλαγή Αύξηση 

Πωλήσεις 
Συχνότητα 33 12 7 

 % 63,5% 23,1% 13,5% 

Καθαρά κέρδη 
Συχνότητα 33 12 7 

 % 63,5% 23,1% 13,5% 

Μικτά κέρδη 
Συχνότητα 33 12 7 

 % 63,5% 23,1% 13,5% 

Επενδύσεις 
Συχνότητα 37 8 7 

 % 71,2% 15,4% 13,5% 

Λειτουργικά έξοδα 
Συχνότητα 35 8 9 

 % 67,3% 15,4% 17,3% 
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Έσοδα από λειτουργικές 

δραστηριότητες 

Συχνότητα 29 18 5 

 % 55,8% 34,6% 9,6% 

Απαιτήσεις 
Συχνότητα 31 16 5 

 % 59,6% 30,8% 9,6% 

Υποχρεώσεις 
Συχνότητα 33 12 7 

 % 63,5% 23,1% 13,5% 

Ξένα κεφάλαια (δανεισμός) 
Συχνότητα 28 19 5 

 % 53,8% 36,5% 9,6% 

 

 

Στον Πίνακα 6 δίνονται τα στοιχεία που αφορούν την επίδοση των επιχειρήσεων την 

τελευταία τριετία από όπου και παρατηρούμε ότι κατά την τελευταία τριετία η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων μείωσε τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί (N=41, 

78.8%) ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είδε να μειώνεται ο κύκλος εργασιών της 

(Ν=34, 65.4%), το σύνολο καθαρών κερδών της (Ν=30, 57.7%), και ο αριθμός πελατών 

της (Ν=30, 57.7%). Επίσης, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων μείωσε τις επενδύσεις που 

έκανε για εξοπλισμό ή άνοιγμα νέων καταστημάτων (Ν=37, 71.2%). Γενικότερα 

μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία τρία έτη οι επιχειρήσεις του δείγματος 

αντιμετώπισαν μείωση σε όλους τους δείκτες απόδοσης που μετρήθηκαν. Επίσης, το 

ποσοστό των επιχειρήσεων που κατάφεραν να έχουν αύξηση σε κάποιον από τους 

τομείς κυμαίνεται από 0% (Ν=0) έως 5.8% (Ν=3). Ενώ αρκετές επιχειρήσεις είχαν 

σταθερότητα σε σχέση με άλλες χρονιές στα συνολικά τους έσοδα (Ν=22, 42.3%), στον 

αριθμό πελατών τους (Ν=22, 42.3%) και στον κύκλο εργασιών τους (Ν=18, 34.6%).  

 

Πίνακας 6 Συχνότητες και ποσοστά για το πως κινήθηκε κατά μέσο όρο η επίδοση 

της επιχείρησής κατά την τελευταία τριετία (2013-2014-2015), συγκριτικά με τα 

προηγούμενα έτη 

 Μείωση Καμία αλλαγή Αύξηση 

Απασχόληση (αριθμός 

εργαζομένων) 

Συχνότητα 41 8 3 

 % 78,8% 15,4% 5,8% 

Κύκλος εργασιών Συχνότητα 34 18 0 
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 % 65,4% 34,6% 0,0% 

Σύνολο καθαρών κερδών 
Συχνότητα 30 22 0 

 % 57,7% 42,3% 0,0% 

Επενδύσεις σε εξοπλισμό / 

άνοιγμα καταστημάτων 

Συχνότητα 37 12 3 

 % 71,2% 23,1% 5,8% 

Αριθμός πελατών 
Συχνότητα 30 22 0 

 % 57,7% 42,3% 0,0% 

 

 

 

Στον Πίνακα 7 δίνονται τα στοιχεία που αφορούν την πρόβλεψη της επίδοσης των 

επιχειρήσεων για την επόμενη τριετία από όπου και παρατηρούμε ότι στην πλειοψηφία 

τους οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι η κατάσταση θα είναι στάσιμη ως προς τον αριθμό 

εργαζομένων που απασχολεί (N=35, 67.3%) ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

θεωρεί ότι ο κύκλος εργασιών θα παραμείνει ίδιος (Ν=31, 59.6%), το σύνολο καθαρών 

κερδών της (Ν=25, 48.1%), και ο αριθμός πελατών της (Ν=32, 61.5%). Επίσης, η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί ότι και οι επενδύσεις που θα κάνει για εξοπλισμό 

ή άνοιγμα νέων καταστημάτων δεν θα αλλάξει (Ν=32, 61.5%). Γενικότερα μπορούμε 

να πούμε ότι για τα επόμενα τρία έτη οι επιχειρήσεις του δείγματος δεν θεωρούν ότι θα 

υπάρχει κάποια βελτίωση σε κάποιον από τους δείκτες απόδοσης που μετρήθηκαν. 

Επίσης, το ποσοστό των επιχειρήσεων που θεωρούν ότι θα καταφέρουν να έχουν 

αύξηση σε κάποιον από τους τομείς κυμαίνεται από 3.8% (Ν=2) έως 9.6% (Ν=5). 

 

Πίνακας 7 Συχνότητες και ποσοστά για το πως εκτιμούν ότι θα κινηθεί κατά μέσο 

όρο η επίδοση της επιχείρησής την επόμενη τριετία (2017-2018-2019) 

 Μείωση Καμία αλλαγή Αύξηση 

Απασχόληση (αριθμός 

εργαζομένων) 

Συχνότητα 10 35 7 

 % 19,2% 67,3% 13,5% 

Κύκλος εργασιών 
Συχνότητα 16 31 5 

 % 30,8% 59,6% 9,6% 

Σύνολο καθαρών κερδών Συχνότητα 22 25 5 
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 % 42,3% 48,1% 9,6% 

Επενδύσεις σε εξοπλισμό / 

άνοιγμα καταστημάτων 

Συχνότητα 16 32 4 

 % 30,8% 61,5% 7,7% 

Αριθμός πελατών 
Συχνότητα 18 32 2 

 % 34,6% 61,5% 3,8% 

 

 

 

5.4  Μορφές πωλήσεων και στρατηγικές που υιοθετούνται  

 

Στην συνέχεια δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν τις μορφές πωλήσεων που 

υιοθετούν οι επιχειρήσεις καθώς  οι στρατηγικές που ακολουθούν τόσο αυτές όσο και 

οι ανταγωνιστές τους. Στον Πίνακα 8 δίνονται τα στοιχεία που αφορούν τις μορφές 

πωλήσεων που ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι 

ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων βασίζεται σε προσωπικές πωλήσεις καθώς το 

42.3% (Ν=22) των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι ποσοστό πωλήσεων που προέρχονται 

από αυτή τη μορφή πωλήσεων κυμαίνεται από 51% έως 75% ενώ το 46.2% (Ν=24) 

των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι ποσοστό πωλήσεων που προέρχονται από αυτή τη 

μορφή πωλήσεων κυμαίνεται από 76% έως 100%. Από τις υπόλοιπες μορφές 

πωλήσεων παρατηρούμε ότι σημαντική είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς το 32.7% 

(Ν=17) των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι ποσοστό πωλήσεων που προέρχονται από 

ηλεκτρονικό εμπόριο κυμαίνεται από 26% έως 50%. Ενώ λιγότερο δημοφιλείς είναι οι 

τηλεφωνικές πωλήσεις, οι door to door πωλήσεις, οι ταχυδρομικές πωλήσεις και οι 

shop in a shop πωλήσεις.  

Πίνακας 8 Συχνότητες και ποσοστά για το ποιες μορφές πωλήσεων ακολουθούν  

 0% 1%-25% 26%-50% 51%-75% 76%-100% 

Προσωπική 

Πώληση 

Συχνότητα 0 0 6 22 24 

% 0,0% 0,0% 11,5% 42,3% 46,2% 

Ηλεκτρονικό 

εμπόριο 

Συχνότητα 0 34 17 1 0 

% 0,0% 65,4% 32,7% 1,9% 0,0% 
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Τηλεφωνικές 

Πωλήσεις 

Συχνότητα 0 46 6 0 0 

% 0,0% 88,5% 11,5% 0,0% 0,0% 

Door to Door 

Πωλήσεις 

Συχνότητα 41 8 3 0 0 

% 78,8% 15,4% 5,8% 0,0% 0,0% 

Ταχυδρομικές 

πωλήσεις 

(Κατάλογος) 

Συχνότητα 33 19 0 0 0 

% 63,5% 36,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Shop in a Shop 
Συχνότητα 0 42 10 0 0 

% 0,0% 80,8% 19,2% 0,0% 0,0% 

 

 

 

5.5  Στρατηγικές που υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις και από τους 

ανταγωνιστές τους 

 

Τα επόμενα αποτελέσματα αφορούν τις διάφορες στρατηγικές που υιοθετούνται από 

τις επιχειρήσεις και από τους ανταγωνιστές τους. Από το Διάγραμμα 1 προκύπτει ότι 

το 51.9% (Ν=27) των επιχειρήσεων θεωρούν ότι έχουν υψηλό ανταγωνισμό στον 

κλάδο που δραστηριοποιείται η κάθε εταιρεία. Επίσης, ένα ποσοστό της τάξης του 25% 

(Ν=13) θεωρεί ότι έχουν μέτριο ανταγωνισμό στον κλάδο που δραστηριοποιείται η 

κάθε εταιρεία. 
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Διάγραμμα  1 Ραβδόγραμμα για τον ανταγωνισμό στον κλάδο που δραστηριοποιείται 

η κάθε εταιρεία 

  

Στην συνέχεια καταγράφηκαν οι απόψεις των στελεχών της επιχείρησης για το ποιες 

στρατηγικές ακολουθούν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Από τα αποτελέσματα που 

δίνονται στον Πίνακα 9 προκύπτει ότι η πλειοψηφία στις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν αρκετά την ηγεσία κόστους (Ν=28, 53.8%) και την ηγεσία 

διαφοροποίησης (Ν=31, 59.6%). Ενώ σε μικρότερο ποσοστό εφαρμόζεται η ηγεσία 

εστίασης. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι η πλειοψηφία των ανταγωνιστριών 

επιχειρήσεων εστιάζουν την στρατηγική τους στις πολύ χαμηλές τιμές και στην 

διαφοροποίηση των προϊόντων τους από τους ανταγωνιστές.  

 

Πίνακας 9 Συχνότητες και ποσοστά για το ποιες στρατηγικές ακολουθούν 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις  

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

πολύ 
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Ηγεσία κόστους  
Συχνότητα 4 7 28 7 6 

% 7,7% 13,5% 53,8% 13,5% 11,5% 

Ηγεσία 

Διαφοροποίησης  

Συχνότητα 4 7 31 7 3 

% 7,7% 13,5% 59,6% 13,5% 5,8% 

Ηγεσία Εστίασης  
Συχνότητα 8 24 12 5 3 

% 15,4% 46,2% 23,1% 9,6% 5,8% 

 

Στον Πίνακα10 δίνονται τα αποτελέσματα για το ποιες μορφές στρατηγικών 

εφαρμόζουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τα στελέχη που απάντησαν τα 

ερωτηματολόγια. Από τα αποτελέσματα που δίνονται στον Πίνακα 7 προκύπτει ότι η 

πλειοψηφία στις των επιχειρήσεων εφαρμόζουν στην πλειοψηφία τους την ηγεσία 

κόστους (Ν=43, 82.7%) και την ηγεσία διαφοροποίησης (Ν=38, 73.1%). Ενώ σε 

μικρότερο ποσοστό εφαρμόζεται η ηγεσία εστίασης (Ν=9, 17.3%). Ουσιαστικά 

μπορούμε να πούμε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων παρόμοια με τις 

ανταγωνίστριες επιχειρήσεις εστιάζουν την στρατηγική τους στις πολύ χαμηλές τιμές 

και στην διαφοροποίηση των προϊόντων τους από τους ανταγωνιστές.  

 

Πίνακας 10 Συχνότητες και ποσοστά για το ποιες στρατηγικές ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις  του δείγματος 

 Ναι Όχι 

Ηγεσία κόστους 
Συχνότητα 43 9 

% 82,7% 17,3% 

Ηγεσία Διαφοροποίησης  
Συχνότητα 38 14 

% 73,1% 26,9% 

Ηγεσία Εστίασης  
Συχνότητα 9 43 

% 17,3% 82,7% 

 

Η επόμενη ενότητα ερωτήσεων αφορούσαν  τον βαθμό που κάποιοι παράγοντες 

επιδρούν στην απόφασή των επιχειρήσεων για τη στρατηγική των πωλήσεων που θα 

ακολουθήσουν. Από τα αποτελέσματα που δίνονται στο Διάγραμμα 2 προκύπτει ότι 

ένας παράγοντας που επηρεάζει αρκετά στην απόφασή των επιχειρήσεων για τη 
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στρατηγική των πωλήσεων που θα ακολουθήσουν είναι η φύση των προϊόντων της 

επιχείρησης (M.O.1 3.2, T.A. 0.91), η διαθεσιμότητα χρηματοοικονομικών πόρων 

(Μ.Ο. 3.00, Τ.Α. 0.88), το μέγεθος της εταιρείας (Μ.Ο. 2.9, Τ.Α. 0.91), ο αριθμός 

προϊόντων της επιχείρησης (Μ.Ο. 2.8, Τ.Α. 0.78) και η θέση που κατέχουν καθώς και 

η αναγνώριση της θέσης που κατέχουν τα ανταγωνιστικά προϊόντα στην αγορά (Μ.Ο. 

2.7, Τ.Α. 0.79). Ενώ λιγότερος σημαντικός φαίνεται να είναι ο παράγοντας που αφορά 

τις τιμές των προϊόντων της επιχείρησης (Μ.Ο. 2.5, Τ.Α. 1.09).  Για να εξετάσουμε αν 

υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στους παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη οι 

επιχειρήσεις για τη στρατηγική των πωλήσεων που θα ακολουθήσουν και για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος του Friedman για εξαρτημένα 

δείγματα. Από την ανάλυση προέκυψε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

(Χ2(6, Ν=52)=8.156, p>0.05) μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων. Έτσι μπορούμε 

να πούμε ότι και οι 6 παράγοντες που εξετάσθηκαν λαμβάνονται υπόψη στον ίδιο 

βαθμό από τις επιχειρήσεις για την επιλογή της στρατηγικής των πωλήσεων που θα 

ακολουθήσουν. 

 

                                                           
1 M.O.=Μέσος όρος 

  Τ.Α.=Τυπική Απόκλιση 
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Διάγραμμα  2 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για τον βαθμό που κάποιοι παράγοντες 

επιδρούν στην απόφασή των επιχειρήσεων για τη στρατηγική των πωλήσεων που θα 

ακολουθήσουν (1=Καθόλου, 5=Πάρα πολύ) 

  

Η επόμενη ενότητα ερωτήσεων αφορούσαν  το ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος των 

πωλήσεων των επιχειρήσεων. Από τα αποτελέσματα που δίνονται στο Διάγραμμα 3 

προκύπτει ότι οι δύο σημαντικότεροι στόχοι πωλήσεων των επιχειρήσεων είναι η 

ανάπτυξη νέων καταναλωτών μέσα από την δημιουργία ανάγκης (M.O. 3.4, T.A. 0.98) 

και οι εξαγωγές (Μ.Ο. 3.2, Τ.Α. 0.86), Ενώ αρκετά λαμβάνονται υπόψη η απόσπαση 

πελατών από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις (Μ.Ο. 3.00, Τ.Α. 0.98), η αύξηση της 

επαναληψιμότητας των αγορών από τους καταναλωτές (Μ.Ο 3.00, Τ.Α. 0.89), η 

διείσδυση σε νέες αγορές (Μ.Ο. 3.00, Τ.Α. 1.01), η αύξηση του μεριδίου της αγοράς 

(Μ.Ο. 3.00, Τ.Α. 0.77) και η επίτευξη των στόχων (Μ.Ο. 2.8, Τ.Α. 1.10) 

Για να εξετάσουμε αν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στους διάφορους 

στρατηγικούς στόχους πωλήσεων χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος του 

Friedman για εξαρτημένα δείγματα. Από την ανάλυση προέκυψε ότι δεν υπάρχει 
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στατιστικά σημαντική διαφορά (Χ2(7, Ν=52)=10.981, p>0.05) μεταξύ των 

διαφορετικών στόχων. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι και οι 7 στόχοι που εξετάσθηκαν 

είναι εξίσου σημαντικοί για τις επιχειρήσεις. 

 

 

Διάγραμμα  3 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για το ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος των 

πωλήσεων (1=Καθόλου, 5=Πάρα πολύ) 

 

Στο Διάγραμμα 4 δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν το ποιες τακτικές και σε ποιο 

βαθμό χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις τους. 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις σε αρκετό βαθμό χρησιμοποιούν 

ευέλικτους τρόπους πληρωμής (Μ.Ο, 3.2, Τ.Α. 0.91), υπηρεσίες μετά την πώληση 

(Μ.Ο. 3.2, Τ.Α. 1.01), άριστη γνώση του προϊόντος (Μ.Ο. 3.00, Τ.Α. 0.88) και 

κατάρτιση/εκπαίδευση των πωλητών (Μ.Ο. 3.00, Τ.Α. 0.97).  Από τον μη 

παραμετρικό έλεγχο του Friedman για εξαρτημένα δείγματα προέκυψε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά (Χ2(4, Ν=52)=5.676 p>0.05) μεταξύ των διαφορετικών 
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τακτικών που ακολουθούνται με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων. Έτσι μπορούμε να 

πούμε ότι και οι 4 τακτικές που εφαρμόζονται στον ίδιο βαθμό στις επιχειρήσεις με 

σκοπό την αύξηση των πωλήσεων. 

 

 

 

 

Διάγραμμα  4 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για το ποιες τακτικές και σε ποιο βαθμό, 

χρησιμοποιούν ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις των επιχειρήσεων (1=Καθόλου, 

5=Πάρα πολύ) 

 

Στο Διάγραμμα 5 δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν το ποιες παροχές δίνουν 

στον καταναλωτή με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις σε αρκετό βαθμό παρέχουν άμεση παράδοση προϊόντων 

(Μ.Ο, 3.6, Τ.Α. 0.92), άμεση αντικατάσταση και επιδιόρθωση ελαττωματικών 

προϊόντων (Μ.Ο. 3.2, Τ.Α. 0.81), συχνή ανανέωση της γκάμας των προϊόντων (Μ.Ο. 

3.00, Τ.Α. 0.85), μεγάλη γκάμα προϊόντων (Μ.Ο. 3.00, Τ.Α. 0.91), άμεση λύση των 
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προβλημάτων του πελάτη (Μ.Ο 3.00, Τ.Α. 0.86) και άμεση εξυπηρέτηση πελατών 

(Μ.Ο. 3.00, Τ.Α. 0.97). Από τον μη παραμετρικό έλεγχο του Friedman για εξαρτημένα 

δείγματα προέκυψε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (Χ2(6, 

Ν=52)=3.445 p>0.05) μεταξύ των διαφορετικών παροχών που δίνονται στους 

καταναλωτές με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων.  

 

 

 

Διάγραμμα  5 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για το βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι 

παρέχουν στον καταναλωτή τα ακόλουθα, ώστε να επιτύχουν αυξημένες πωλήσεις 

(1=Καθόλου, 5=Πάρα πολύ) 

 

Από τον Πίνακα 11 προκύπτει ότι το 82.7% (Ν=43) των επιχειρήσεων έχει εκπονήσει 

κάποια έρευνα αγοράς ώστε να διερευνήσει τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού ενώ 

το 73.1% (Ν=38) έχει προβεί στη δημιουργία κάποιου σχεδίου μάρκετινγκ, ώστε να 

δημιουργήσει μία στοχευμένη στρατηγική πωλήσεων. 
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Πίνακας 11 Συχνότητες και ποσοστά για τυχόν έρευνες αγοράς που έχουν κάνει οι 

επιχειρήσεις 

 Ναι Όχι 

Έχετε εκπονήσει κάποια έρευνα 

αγοράς ώστε να διερευνήσετε τις 

ανάγκες του αγοραστικού σας 

κοινού; 

Συχνότητα 43 9 

% 82,7% 17,3% 

Έχετε προβεί στη δημιουργία 

κάποιου σχεδίου μάρκετινγκ, ώστε 

να δημιουργήσετε μία στοχευμένη 

στρατηγική πωλήσεων; 

Συχνότητα 38 14 

% 73,1% 26,9% 

 

 

Η επόμενη ενότητα ερωτήσεων αφορούσαν το βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν κάποιες τεχνικές προώθησης και διαφήμισης ώστε να αυξήσουν τις 

πωλήσεις τους. Από τα αποτελέσματα που δίνονται στο Διάγραμμα 6 προκύπτει ότι οι 

τρείς σημαντικότερες στόχοι τεχνικές προώθησης και διαφήμισης που εφαρμόζουν 

πολύ οι επιχειρήσεις είναι η διαφήμιση στο διαδίκτυο (M.O. 3.9, T.A. 1.01), η 

διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Μ.Ο. 3.60, Τ.Α. 0.83) και η εφαρμογή 

ημερών προσφορών (Μ.Ο. 3.5, Τ.Α. 1.01). Ενώ σε μικρότερο βαθμό κάνουν 

εκδηλώσεις (Μ.Ο. 2.4, Τ.Α. 0.69), εκδίδουν εκπτωτικά κουπόνια (Μ.Ο. 2.3, Τ.Α. 0.93), 

μοιράζουν φυλλάδια (Μ.Ο. 2.2, Τ.Α. 0.66), επιλέγουν τηλεοπτικές (Μ.Ο. 2.2. Τ.Α. 

0.71) και ραδιοφωνικές διαφημίσεις (Μ.Ο. 2.2, Τ.Α. 0.69), έντυπη διαφήμιση (Μ.Ο. 

2.2., Τ.Α. 0.81) και διοργανώνουν διαγωνισμούς (Μ.Ο. 2.2, Τ.Α. 0.61) 

Για να εξετάσουμε αν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στους διάφορους 

στρατηγικούς στόχους πωλήσεων χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος του 

Friedman για εξαρτημένα δείγματα. Από την ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά (Χ2(10, Ν=52)=81.871, p<0.05) μεταξύ των 

διαφορετικών τεχνικών προώθησης και διαφήμισης.  Στην συνέχεια με χρήση του μη 

παραμετρικού ελέγχου Wilcoxon για δύο εξαρτημένα δείγματα ελέγχθηκε μεταξύ 

ποιων τεχνικών προώθησης και διαφήμισης υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση και προέκυψε ότι οι κυριότερες στρατηγικές προώθησης και 

διαφήμισης που επιλέγουν οι επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες είναι η 
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διαφήμιση στο διαδίκτυο, η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η 

εφαρμογή ημερών προσφορών. 

 

 

 

Διάγραμμα  6 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για το σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούν 

κάποιες τεχνικές προώθησης και διαφήμισης ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. 

(1=Καθόλου, 5=Πάρα πολύ) 

  

Στην συνέχεια δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν το βαθμό στον οποίο θεωρούν 

ότι είναι κάποιες τεχνικές προώθησης και διαφήμισης είναι κατάλληλες και πρέπει να 

τις χρησιμοποιήσουν μελλοντικά ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Από τα 

αποτελέσματα που δίνονται στο Διάγραμμα 7 προκύπτει ότι οι τρείς σημαντικότερες 

στόχοι τεχνικές προώθησης και διαφήμισης που θα ήθελαν να εφαρμόσουν μελλοντικά 

οι επιχείρησης είναι η διαφήμιση στο διαδίκτυο (M.O. 3.9, T.A. 0.87), η διαφήμιση στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Μ.Ο. 3.60, Τ.Α. 0.81) και η εφαρμογή ημερών 

προσφορών (Μ.Ο. 3.5, Τ.Α. 0.99). Ενώ σε μικρότερο βαθμό κάνουν εκδηλώσεις (Μ.Ο. 
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2.4, Τ.Α. 0.61), εκδίδουν εκπτωτικά κουπόνια (Μ.Ο. 2.3, Τ.Α. 0.92), μοιράζουν 

φυλλάδια (Μ.Ο. 2.2, Τ.Α. 0.66), επιλέγουν τηλεοπτικές (Μ.Ο. 2.2. Τ.Α. 1.01) και 

ραδιοφωνικές διαφημίσεις (Μ.Ο. 2.2, Τ.Α. 0.57), έντυπη διαφήμιση (Μ.Ο. 2.2., Τ.Α. 

0.41) και διοργανώνουν διαγωνισμούς (Μ.Ο. 2.2, Τ.Α. 0.49) 

Για να εξετάσουμε αν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις διάφορες στρατηγικές 

χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος του Friedman για εξαρτημένα δείγματα. 

Από την ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (Χ2(10, 

Ν=52)=79.817, p<0.05) μεταξύ των διαφορετικών τεχνικών προώθησης και 

διαφήμισης που θα ήθελαν να εφαρμόσουν μελλοντικά.  Στην συνέχεια με χρήση του 

μη παραμετρικού ελέγχου Wilcoxon για δύο εξαρτημένα δείγματα ελέγχθηκε μεταξύ 

ποιων τεχνικών προώθησης και διαφήμισης υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση και προέκυψε ότι οι κυριότερες στρατηγικές προώθησης και 

διαφήμισης που θα επέλεγαν οι επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες είναι η 

διαφήμιση στο διαδίκτυο, η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η 

εφαρμογή ημερών προσφορών. 
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Διάγραμμα  7 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για το σε ποιο βαθμό θεωρούν ότι είναι 

κάποιες τεχνικές προώθησης και διαφήμισης κατάλληλες και πρέπει να τις 

χρησιμοποιήσουν μελλοντικά ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. (1=Καθόλου, 

5=Πάρα πολύ) 

 

Στο Διάγραμμα 8 δίνονται τα αποτελέσματα για το βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι 

κάποιοι παράγοντες αποτελούν εμπόδια για την υιοθέτηση τεχνικών προώθησης και 

διαφήμισης και παρατηρούμε ότι αρκετά έως πολύ σημαντικά προβλήματα είναι η 

αδυναμία σχεδιασμού διαφημιστικής καμπάνιας (Μ.Ο. 3.8, Τ.Α. 0.88), η περιορισμένη 

ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη (Μ.Ο. 3.7, Τ.Α. 1.02) και το υψηλό κόστος (Μ.Ο. 3.5, 

Τ.Α. 0.99).  

 

Διάγραμμα  8 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για το σε ποιο βαθμό θεωρούν ότι κάποιοι 

παράγοντες αποτελούν εμπόδια για την υιοθέτηση τεχνικών προώθησης και 

διαφήμισης (1=Καθόλου, 5=Πάρα πολύ) 

  

Τέλος, στο Διάγραμμα 9 δίνονται τα αποτελέσματα για το βαθμό στον οποίο θεωρούν 

ότι οι υιοθέτηση τεχνικών προώθησης και διαφήμισης, μπορεί να οδηγήσουν σε κάποια 

πλεονεκτήματα και παρατηρούμε ότι αρκετά μπορεί να βοηθήσουν η απόσπαση 

πελατών από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις (Μ.Ο. 3.3., Τ.Α. 0.84), η διείσδυση σε νέες 

αγορές (Μ.Ο. 3.2, Τ.Α. 0.87),  η αύξηση του μεριδίου αγοράς (Μ.Ο. 3.2, Τ.Α. 1.03), η 

ανάπτυξη νέων καταναλωτικών αναγκών (Μ.Ο. 3.1, Τ.Α. 0.78), η επίτευξη πωλήσεων 
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(Μ.Ο. 3.00, Τ.Α. 0.86) και  η αύξηση της επαναληψιμότητας των αγορών από τους 

καταναλωτές (Μ.Ο. 3.00, Τ.Α. 0.96). 

 

 

 

Διάγραμμα  9 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για το σε ποιο βαθμό θεωρούν ότι οι 

υιοθέτηση τεχνικών προώθησης και διαφήμισης, μπορεί να οδηγήσουν σε κάποια 

πλεονεκτήματα. (1=Καθόλου, 5=Πάρα πολύ) 
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Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανικού εμπορίου, ώστε να 

αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα σε 

52 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Νομό Θεσσαλονίκης, σε διάφορους 

τομείς του λιανικού εμπορίου. Το δείγμα επιλέχθηκε με τη μέθοδο της βολικής 

δειγματοληψίας καθώς ο ερευνητής είχε περιορισμένο χρόνο και χρησιμοποίησε τις 

γνωριμίες του, λόγω ότι δραστηριοποιείται στο χώρο. Η πλειοψηφία του δείγματος, 

είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ένδυσης και της υπόδησης 

και απασχολούν από 1 έως και 9 άτομα προσωπικό.  

Από τα ευρήματα, έγινε σαφές ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων που 

συμμετείχε στην έρευνα, ήρθε αντιμέτωπο με τις επιπτώσεις της κρίσης καθώς δέχτηκε 

μείωση σε βασικά μεγέθη, όπως είναι  οι πωλήσεις, τα καθαρά και τα μικτά κέρδη, τα 

έσοδα, οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις και τα ξένα κεφάλαια. Επίσης, ιδιαίτερα 

ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν τη στελέχωση, τις πωλήσεις και το 

πελατολόγιο τους καθώς οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην 

έρευνα οδηγήθηκαν στη μείωση του αριθμού των απασχολούμενων λόγω της μείωσης 

του κύκλου εργασιών τους και του πελατολογίου του. Ανησυχητικές είναι και οι 

προβλέψεις των επιχειρήσεων καθώς θεωρούν, ότι τα επόμενα έτη δε θα σημειωθεί 

καμία αλλαγή, θετική ως προς τους παραπάνω δείκτες.   

Σχετικά με τις μορφές πωλήσεων που χρησιμοποιούνται, έγινε σαφές, ότι η πλειοψηφία 

του δείγματος στηρίζεται στις προσωπικές πωλήσεις ενώ αρκετές από αυτές, άρχισαν 

να αναγνωρίζουν τα οφέλη που προκύπτουν από το ηλεκτρονικό εμπόριο, με 

αποτέλεσμα να επενδύουν σε αυτό. Οι υπόλοιπες μορφές πωλήσεων, φαίνεται να μην 

εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα. Ακόμη, ένα στοιχείο 

το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι ότι υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός στους 

τομείς του λιανικού εμπορίου, που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα. 

Οι υπό μελέτη επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, προσπαθούν κατά κύριο λόγο να διατηρούν, σε όσο το δυνατόν 

χαμηλότερα επίπεδα τις τιμές τους, υιοθετώντας τη στρατηγική ηγεσίας κόστους καθώς 
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και τη στρατηγική διαφοροποίησης, προσφέροντας στους καταναλωτές τους, προϊόντα 

διαφοροποιημένα, τα οποία δε μπορούν εύκολα μα βρουν σε ανταγωνιστικά 

καταστήματα. Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αυξήσουν το 

πελατολόγιο τους και να εξασφαλίσουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά εργασίας, όπως 

αναφέρεται και στους Παπαδάκη (2012) και Σιώμκο (2014). Οι βασικότεροι 

παράγοντες που καθορίζουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις είναι 

η φύση των προϊόντων, η διαθεσιμότητα των χρηματοοικονομικών πόρων, το μέγεθος 

της επιχείρησης, ο αριθμός των προϊόντων. 

Οι δύο σημαντικότεροι στόχοι πωλήσεων των επιχειρήσεων είναι η ανάπτυξη νέων 

καταναλωτών μέσα από την δημιουργία ανάγκης και οι εξαγωγές ενώ πολύ σημαντικοί 

στόχοι φαίνεται να είναι η απόσπαση πελατών από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 

η αύξηση των επαναληπτικών αγορών από τους πελάτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν και τα στοιχεία που προκύπτουν σχετικά με τις τακτικές που 

χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, με απώτερο σκοπό την αύξηση 

των πωλήσεων τους. Ειδικότερα, οι ευέλικτοι τρόποι πληρωμής, οι υπηρεσίες μετά την 

πώληση, η άριστη γνώση του προϊόντος και η κατάρτιση των πωλητών, αποτελούν τις 

σημαντικότερες τακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται στον ίδιο βαθμό από τις 

επιχειρήσεις. 

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, με σκοπό να αυξήσουν τις πωλήσεις 

τους προσπαθούν να δώσουν παροχές στους πελάτες. Πιο συγκεκριμένα, η άμεση 

παράδοση των προϊόντων τους (γεγονός που προϋποθέτει την ύπαρξη αποθήκης), η 

άμεση αντικατάσταση ή επιδιόρθωση των προϊόντων που φέρουν κάποιο ελάττωμα, η 

μεγάλη ποικιλία προϊόντων, η ανανέωση των προϊόντων και η άμεση επίλυση των 

προβλημάτων, αποτελούν παροχές που δίνονται από τις επιχειρήσεις με σκοπό την 

αύξηση των πωλήσεων.  

Επιπρόσθετα, από την έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις έχουν 

εκπονήσει κάποια έρευνα αγοράς και κάποιο σχέδιο μάρκετινγκ, γεγονός που σημαίνει 

ότι οι στρατηγικές και οι τακτικές που επιλέγουν δεν είναι τυχαίες, αλλά προκύπτουν 

έπειτα από προσεκτική μελέτη των συνθηκών που επικρατούν και των αναγκών του 

καταναλωτικού κοινού. Για την προώθηση των προϊόντων τους, οι επιχειρήσεις 

επιλέγουν κατά κύριο λόγο την διαφήμιση μέσω διαδικτύου, τη διαφήμιση μέσα από 

τα κοινωνικά δίκτυα καθώς τη συμμετοχή σε 10ήμερα προσφορών. Επίσης, φαίνεται 
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ότι οι επιχειρήσεις είναι ικανοποιημένες από τις επιλογές τους αυτές και για αυτό το 

λόγο, θα συνεχίσουν και μελλοντικά να τις υιοθετούν.  

Κάποιες επιχειρήσεις, αποφεύγουν να εφαρμόζουν τεχνικές προώθησης και προβολής 

των προϊόντων τους καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με την 

αδυναμία σχεδιασμού διαφημιστικής καμπάνιας, την περιορισμένη ενημέρωση 

σχετικά με τα οφέλη και τέλος το υψηλό κόστος. Τα συγκεκριμένα ευρήματα 

προβληματίζουν ιδιαίτερα, καθώς οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι, η διαφήμιση και 

οι τεχνικές προώθησης μπορούν να τις βοηθήσουν σημαντικά στην απόσπαση πελατών 

από τους ανταγωνιστές, να τις επιτρέψουν να διεισδύσουν σε νέες αγορές, να αυξήσουν 

το μερίδιο που κατέχουν στην αγορά, όπως επίσης και στην ανάπτυξη νέων 

καταναλωτικών αναγκών.  

Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την παρούσα εργασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα 

καθώς παρουσιάζουν την εικόνα που επικρατεί σχετικά με τον τρόπο που οι 

επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, προσπαθούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. 

Παρόλη την αξία των αποτελεσμάτων, δε θα μπορούσαν να γενικευθούν καθώς η 

δειγματοληψία που χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή ήταν βολική, γεγονός που 

αποτελεί και τον βασικότερο περιορισμό της παρούσας έρευνας. Επιπλέον περιορισμός 

της έρευνας, ήταν ότι το δείγμα ήταν αρκετά μικρό και ότι αφορά σε μόνο έναν Νομό 

της χώρας. Ουσιαστικά, οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν τη βάση για να διεξαχθούν 

και άλλες έρευνας αφενός σε μεγαλύτερο δείγμα και αφετέρου με άλλη δειγματοληψία, 

από περισσότερες πόλεις της χώρας, ώστε να διασαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, προσπαθούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.  
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ 

Αγαπητέ Συμμετέχοντα 

Ονομάζομαι Σάββας Παπαδόπουλος και εκπονώ την παρούσα έρευνα, στο πλαίσιο 

των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο τμήμα Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι Η ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ χρησιμοποιούν 

οι επιχειρήσεις λιανικής, για να αναπτύξουν τις πωλήσεις τους καθώς και η 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την 

ανταγωνιστικότητα του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιούνται. Τα δεδομένα  θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτής της έρευνας και θα διασφαλιστεί η 

ανωνυμία όλων των συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική. Ο 

εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 15΄.  

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για το χρόνο που θα διαθέσετε.  

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, παρακαλώ 

σημειώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.  

 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας.  

                                                                                              Με εκτίμηση 

                                                                Σάββας Παπαδόπουλος 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1. Η επιχείρηση σας εξειδικεύεται ή ασχολείται με τη λιανική πώληση προϊόντων 

όπως 

Ένδυση-υπόδηση  

Καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα  

Τρόφιμα-ποτά  

Δερμάτινα είδη  

Οικιακά είδη  

Βιβλία-χαρτικά  

Παιχνίδια  

Αθλητικά είδη  

Άλλο  

 

2. Πόσα άτομα απασχολεί η επιχείρησή σας; 

Κανένα  

1 έως και 9  

10 έως και 49  

50 και πάνω  

 

3.  Πώς εκτιμάτε τον ανταγωνισμό στον κλάδο που δραστηριοποιείται η 

επιχείρησή σας; 

Ανύπαρκτος Ελάχιστος Μέτριος Υψηλός Υπερβολικός 

     

 

4. Πιστεύετε ότι οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις υιοθετούν κάποια από τις 

ακόλουθες στρατηγικές? 

 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 
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Ηγεσία κόστους 

(πολύ χαμηλές 

τιμές) 

     

Ηγεσία 

Διαφοροποίησης 

(διαφοροποιημένα 

προϊόντα από 

αυτά των 

ανταγωνιστών) 

     

Ηγεσία Εστίασης 

(διαφοροποιημένα 

προϊόντα για τις 

ανάγκες 

συγκεκριμένης 

ομάδας) 

     

 

5. Πώς εκτιμάτε ότι κινήθηκαν κατά μέσο όρο τα παρακάτω μεγέθη κατά την 

τελευταία τριετία (2013-2014-2015), συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη; 

 

 Μείωση Καμία 

αλλαγή 

Αύξηση 

Πωλήσεις     

Καθαρά κέρδη     

Μικτά κέρδη     

Επενδύσεις     

Λειτουργικά έξοδα     

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες     

Απαιτήσεις     

Υποχρεώσεις     

Ξένα κεφάλαια (δανεισμός)    
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6. Πώς εκτιμάτε τη  κατά μέσο όρο επίδοση της επιχείρησής σας κατά την 

τελευταία τριετία (2013-2014-2015), συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη; 

 

 Μείωση  Καμία αλλαγή  Αύξηση  

Απασχόληση (αριθμός εργαζομένων)    

Κύκλος εργασιών    

Σύνολο καθαρών κερδών    

Επενδύσεις σε εξοπλισμό / άνοιγμα 

καταστημάτων 

   

Αριθμός πελατών    

 

7. Ποιες επιδόσεις εκτιμάτε ότι θα έχει η επιχείρησή σας τα επόμενα τρία χρόνια 

(2017-2018-2019) σε σχέση με; 

 Μείωση  Καμία αλλαγή  Αύξηση  

Απασχόληση (αριθμός εργαζομένων)    

Κύκλος εργασιών    

Σύνολο κερδών    

Επενδύσεις σε εξοπλισμό / άνοιγμα 

καταστημάτων 

   

Αριθμός πελατών    
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8. Σε τι ποσοστό χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες μορφές πωλήσεων;  

 0 1%-25% 26%-50% 51%-75% 76%-

100% 

Προσωπική 

Πώληση 

     

Ηλεκτρονικό 

εμπόριο 

     

Τηλεφωνικές 

Πωλήσεις 

     

Door to Door 

Πωλήσεις 

     

Ταχυδρομικές 

πωλήσεις 

(Κατάλογος) 

     

Shop in a Shop      

 

 

9. Έχετε ακολουθήσει κάποια από τις ακόλουθες στρατηγικές, για τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας σας ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις σας;  

 Ναι Όχι 

Ηγεσία κόστους 

(πολύ χαμηλές 

τιμές) 

  

Ηγεσία 

Διαφοροποίησης 

(διαφοροποιημένα 

προϊόντα από των 

ανταγωνιστών) 

  

Ηγεσία Εστίασης 

(διαφοροποιημένα 

προϊόντα για τις 
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ανάγκες 

συγκεκριμένης 

ομάδας) 

 

10. Σε ποιο βαθμό οι παρακάτω παράγοντες επιδρούν στην απόφασή σας για τη 

στρατηγική των πωλήσεων που θα ακολουθήσετε; 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

Το μέγεθος της 

εταιρίας 

     

Η φύση των 

προϊόντων της 

επιχείρησης 

     

Οι τιμές των 

προϊόντων της 

επιχείρησης 

     

Ο αριθμός των 

προϊόντων της 

επιχείρησης 

     

Η διαθεσιμότητα 

χρηματοοικονομικών 

πόρων 

     

Η θέση που κατέχουν 

και η αναγνώριση 

των ανταγωνιστικών 

προϊόντων από τους 

καταναλωτές 
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11. Στην επιχείρηση σας ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος των πωλήσεων; 

 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

Επίτευξη στόχων 

πωλήσεων 

     

Αύξηση του 

μεριδίου αγοράς 

     

Διείσδυση σε νέες 

αγορές 

(πληθυσμιακές) 

     

Αύξηση της 

επαναληψιμότητας 

των αγορών από 

τους καταναλωτές 

     

Απόσπαση 

πελατών από τις 

ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις 

     

Ανάπτυξη νέων 

καταναλωτών 

μέσα από τη 

δημιουργία νέας 

ανάγκης 

     

Εξαγωγές      

 

 

12. Ποιες τακτικές και σε ποιο βαθμό, χρησιμοποιείτε ώστε να αυξηθούν οι 

πωλήσεις της επιχείρησής σας; 

 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 
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Κατάρτιση 

και 

εκπαίδευση 

των 

πωλητών 

     

Άριστη 

γνώση του 

προϊόντος 

     

Υπηρεσίες 

μετά την 

πώληση 

     

Ευέλικτος 

τρόπος 

πληρωμής 

     

 

 

13. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι παρέχετε στον καταναλωτή τα ακόλουθα, ώστε να 

επιτύχετε αυξημένες πωλήσεις; 

 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

Άμεση 

εξυπηρέτηση των 

πελατών 

     

Άμεση επίλυση 

των προβλημάτων 

των πελατών 

     

Μεγάλη γκάμα 

προϊόντων 

     

Συχνή ανανέωση 

της γκάμας των 

προϊόντων 
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Άμεση 

αντικατάσταση 

και επιδιόρθωση 

ελλαττωματικών 

προϊόντων 

     

Άμεση παράδοση 

προϊόντων 

     

 

 

14. Έχετε εκπονήσει κάποια έρευνα αγοράς ώστε να διερευνήσετε τις ανάγκες του 

αγοραστικού σας κοινού;  

Ναι  

Όχι  

 

 

15. Έχετε προβεί στη δημιουργία κάποιου σχεδίου μάρκετινγκ, ώστε να 

δημιουργήσετε μία στοχευμένη στρατηγική πωλήσεων;  

Ναι  

Όχι  

 

16. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες τεχνικές προώθησης και 

διαφήμισης ώστε να προβάλετε την επιχείρησή σας, με σκοπό την αύξηση των 

πωλήσεων; 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ  Πάρα 

πολύ 

Διαφήμιση στο 

διαδίκτυο 

     

Διαφήμιση στα 

κοινωνικά δίκτυα 

     

Έντυπη Διαφήμιση 

σε περιοδικό 
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Φυλλάδιο      

Ραδιοφωνική 

Διαφήμιση 

     

Τηλεοπτική 

Διαφήμιση 

     

Δημιουργία 

εκδηλώσεων 

     

Διοργάνωση 

διαγωνισμών 

     

Ημέρες προσφορών      

Εκπτωτικά 

κουπόνια 

     

Άλλο      

 

 

17. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι είναι οι παρακάτω τεχνικές προώθησης και 

διαφήμισης είναι κατάλληλες και πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε μελλοντικά 

ώστε να αυξήσετε τις πωλήσεις σας; 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ  Πάρα 

πολύ 

Διαφήμιση στο 

διαδίκτυο 

     

Διαφήμιση στα 

κοινωνικά δίκτυα 

     

Έντυπη Διαφήμιση 

σε περιοδικό 

     

Φυλλάδιο      

Ραδιοφωνική 

Διαφήμιση 

     

Τηλεοπτική 

Διαφήμιση 
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Δημιουργία 

εκδηλώσεων 

     

Διοργάνωση 

διαγωνισμών 

     

Ημέρες προσφορών      

Εκπτωτικά 

κουπόνια 

     

Άλλο      

 

 

18. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα ακόλουθα αποτελούν εμπόδια για την 

υιοθέτηση τεχνικών προώθησης και διαφήμισης  

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ  Πάρα 

πολύ 

Υψηλό κόστος      

Αδυναμία 

σχεδιασμού 

διαφημιστικής 

καμπάνιας 

     

Περιορισμένη 

ενημέρωση σχετικά 

με τα οφέλη 

     

Άλλο      

 

19. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι υιοθέτηση τεχνικών προώθησης και διαφήμισης, 

μπορεί να οδηγήσουν στα παρακάτω πλεονεκτήματα.  

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

Επίτευξη στόχων 

πωλήσεων 
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Αύξηση του 

μεριδίου αγοράς 

     

Διείσδυση σε νέες 

αγορές 

(πληθυσμιακές) 

     

Αύξηση της 

επαναληψιμότητας 

των αγορών από 

τους καταναλωτές 

     

Απόσπαση 

πελατών από τις 

ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις 

     

Ανάπτυξη νέων 

καταναλωτών 

μέσα από τη 

δημιουργία νέας 

ανάγκης 

     

 

 

 

 

 


