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Περίληψη

H παρούσα εργασία, πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη, του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η αναζήτηση των
παραγόντων εκείνων οι οποίοι καθορίζουν την επιτυχία ή μη, εισόδου μίας επιχείρησης
στην ελληνική αγορά παγωτού. Στη συνέχεια θα αναζητήσουμε τα κριτήρια εκείνα τα
οποία διαμορφώνουν την στάση των καταναλωτών στην αγορά του χύμα παγωτού έτσι
ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την αγοραστική συμπεριφορά τους, η οποία και θα μας
δώσει χρήσιμες πληροφορίες στην διαμόρφωση του κατάλληλου μίγματος μάρκετινγκ,
ως ίσως τον πιο καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας.
Στην πρώτη ενότητα η μεθοδολογία την οποία θα ακολουθήσουμε είναι κυρίως
βιβλιογραφική επισκόπηση σε επιστημονικά περιοδικά του κλάδου, και κλαδικές έρευνες
προκειμένου να συλλέξουμε εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα μας δώσουν μία καλύτερη
εικόνα του κλάδου τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε εγχώριο. Τα πρωτογενή δεδομένα
στα οποία θα επικεντρωθούμε είναι κυρίως ποσοτικά στατιστικά δεδομένα, καθώς και
ποιοτικά στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν την συμπεριφορά και την στάση των
καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα χύμα παγωτού.
Στην δεύτερη ενότητα θα προχωρήσουμε στην πρωτογενή έρευνα της εργασίας η
οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη ερωτηματολογίου σχετικά με την διερεύνηση των
κριτηρίων των καταναλωτών στην αγορά του χύμα παγωτού. Η μεθοδολογία την οποία
ακολουθήσαμε σχετικά με την μέθοδο δειγματοληψίας, τον τύπο του ερωτηματολογίου
καθώς και το υπόδειγμα μέτρησης των αποτελεσμάτων το οποίο χρησιμοποιήσαμε θα
αναφερθούν αναλυτικά στην συγκεκριμένη ενότητα.
Στην Τρίτη και τελευταία ενότητα θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες
προτάσεις με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας μας. Η μελέτη αυτή καταλήγει σε
βασικά συμπεράσματα που αφορούν την κατανόηση και την ερμηνεία της στάσης του
καταναλωτή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια
αποκωδικοποίησης της αγοραστικής συμπεριφοράς του. Η ιδιαιτερότητα της είναι ότι
προσπαθεί να καταλήξει σε συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στο
να λάβουν τις κατάλληλες διοικητικές αποφάσεις σε επίπεδο Μάρκετινγκ και γι’ αυτό
αποτελεί μία ιδιαίτερη προσπάθεια για το γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ και της
αγοράς του χύμα παγωτού.
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Κεφάλαιο 1
1.1 εισαγωγή
Όπως αναφέραμε και παραπάνω πρωταρχικός σκοπός της εργασίας μας είναι η
κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών στην αγορά του χύμα
παγωτού αναλύοντας και αξιολογώντας τα κριτήρια εκείνα τα οποία διαμορφώνουν και
επηρεάζουν

την στάσης τους απέναντι στις διάφορες επιλογές τις οποίες έχει ο

σύγχρονος καταναλωτής. Προηγείται όμως της διαδικασίας αυτής να δώσουμε ένα σαφή
ορισμό του τι είναι παγωτό και πως ορίζεται, την προβλεπόμενη μέθοδο παραγωγής,
συντήρησης και διανομής την οποία προβλέπει η νομοθεσία καθώς και κάποια ιστορικά
στοιχεία του παγωτού.

1.2 ορισμός
Ως παγωτό ορίζεται σύμφωνα με το φύλλο 1390 όπως δημοσιεύθηκε στην
εφημερίδα της κυβερνήσεως άρθρο 137 ( ΦΕΚ 1390 Β΄/27.04.2012) « το προϊόν το οποίο
παράγεται με κατάψυξη και στη συνέχεια αποθηκεύεται, διακινείται, μεταφέρεται,
διανέμεται και καταναλώνεται ως κατεψυγμένο προϊόν και για την παρασκευή του
οποίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε βρώσιμο συστατικό που επιτρέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία.” Τα είδη του παγωτού όπως αυτά ορίζονται από το παραπάνω
ΦΕΚ είναι α) παγωτό γάλακτος β) παγωτό κρέμας γ) παγωτό Καϊμάκι δ) παγωτό γρανίτα
ή Γρανίτα με άρωμα ε) παγωτό γρανίτα φρούτου ή Γρανίτα φρούτου στ) παγωτό σορμπέ
ζ) παγωτό στιγμιαίας παραγωγής και η) μίγμα για την παραγωγή παγωτού.»

1.3 Όροι και προϋποθέσεις στην παρασκευή και διάθεση του παγωτού
Πολύ σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας για την δραστηριοποίηση μίας
επιχείρησης στην Ελλάδα είναι η κατανόηση της σχετικής νομοθεσίας σχετικά με την
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δραστηριότητα την οποία θέλει να αναπτύξει. Είναι πολλές οι περιπτώσεις επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα επιχειρήσεων από το διεθνές περιβάλλον, οι οποίες θέλησαν να
δραστηριοποιηθούν και δεν μπόρεσαν γιατί το πολύπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο
νομοθετικό καθεστώς, σε συνδυασμό με την υπερβολική γραφειοκρατία αποτέλεσε
ανασταλτικό παράγοντα και στάθηκε εμπόδιο στην ολοκλήρωση της επένδυσης. Σε ένα
παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα ένας σημαντικός
παράγοντας είναι η κατανόηση της νομοθεσίας. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα αναφερθούμε
στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ορίζει τις προϋποθέσεις για την παρασκευή και διάθεση
προϊόντων παγωτού. Θα αναφερθούμε στα καινούρια σημεία της νομοθεσίας τα οποία
καθορίζουν το είδος και τις κατηγορίες των επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να
παρουσιάσουν δραστηριότητα σχετική με την παραγωγή και την διάθεση παγωτού, τις
διαδικασίες αίτησης και μελέτης αδειοδότησης τους καθώς επίσης και τους όρους οι
οποίοι απαιτούνται για τα εργαστήρια παραγωγής. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μας
αναφέρει ο Σοφοκλής Κουρτίδης σε άρθρο του το 2013 στο “ www.forummagazines.gr
” σύμφωνα με την νέα υγειονομική νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία
να προβεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στον χώρο των τροφίμων με κατάργηση
παλαιοτέρων περιορισμών καθιστώντας τον υπεύθυνο για την ασφάλεια των τροφίμων
που διαθέτει. Στην βάση αυτή καθιερώνεται υποχρεωτικά για την παρασκευή και διάθεση
παγωτού σε όλες τις επιχειρήσεις, η εγκατάσταση, η εφαρμογή και η διατήρηση
διαδικασιών που βασίζονται στις επτά αρχές του συστήματος HACCP. Οι ανωτέρω
επιχείρησης διαχωρίζονται ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας σε πέντε κατηγορίες και
αδειοτοδοτούνται είτε από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών σύμφωνα με τις
διαδικασίες του Ν 3325/2006 και με τον Ν 3526/2007 αντίστοιχα, είτε από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου. Σχετικά με την διαδικασία της αδειοδότησης προσέρχεται στην
αρμόδια υγειονομική υπηρεσία με μία αίτηση που θα περιγράφει πλήρως το σύνολο των
δραστηριοτήτων και θα καταθέσει δύο αντίγραφα με αναλυτική αποτύπωση των χώρων
του καταστήματος, διαδικασία μη υποχρεωτική αλλά απαραίτητη για την αποφυγή λαθών
και την κατοχύρωση ότι ο φάκελος θα πάρει την τελική έγκριση. Επίσης με την νέα
υγειονομική διάταξη καθιερώνονται γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων ανά κλάδο
δραστηριότητας οπού μπορούν υπό προϋποθέσεις να διατίθενται όλα τα είδη παγωτού,
είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα καθώς επίσης και τους γενικούς
όρους για τα εργαστήρια παρασκευής παγωτού οι οποίοι βασίζονται στις επτά βασικές
αρχές αυτοελέγχου του HACCP.
Σελίδα 6 από 59

1.4 Ιστορική ανασκόπηση
Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία ιστορική αναδρομή σχετικά με την πορεία του
παγωτού από την στιγμή της εφεύρεσης του ως και την σημερινή τελική μορφή του. Η
βιβλιογραφική ανασκόπηση αυτό το οποίο απέδειξε είναι ότι υπάρχουν διάφορες εκδοχές
σχετικά με την προέλευση του παγωτού και την εφεύρεση του. Η ιδιομορφία του
προϊόντος, το γεγονός πως πρόκειται δηλαδή για γαλακτοκομικό προϊόν, σε συνδυασμό
πως βασική προϋπόθεση κατασκευής του είναι η ψύξη και λαμβάνοντας υπόψιν το
γεγονός πως τεχνολογική μέθοδος ψύξης των προϊόντων είναι επίτευγμα της σύγχρονης
εποχής, δημιουργεί σύγχυση σχετικά με την καταγωγή του προϊόντος Σύμφωνα με τον
Chris Clarke ( 2004 ) « το παγωτό πρωτοεμφανίστηκε στην Ρώμη όπου ο αυτοκράτορας
Νέρων έτρωγε κατεψυγμένα φρούτα από χιόνι, μία άλλη εκδοχή υποστηρίζει πως το
παγωτό ανακαλύφθηκε από τους Μογγόλους ιππείς κατά την διάρκεια των μακρινών
ταξιδιών τους στην έρημο Γκόμπι κατά την διάρκεια του χειμώνα, και με την επέκταση
της αυτοκρατορίας τους διαδόθηκε στην Κίνα από όπου και το υιοθέτησε ο Μάρκο Πόλο
επιστρέφοντας στην Ιταλία από τα ταξίδια του το 1296. Στη συνέχεια υπάρχει η εκδοχή
πως το παγωτό εισήχθη στην Γαλλία το 1533 μ.χ. με τον γάμο της Κατερίνας των
Μεδίκων όπου η συνοδεία της είχε μαζί της την συνταγή του παγωτού ». Το συμπέρασμα
στο οποίο καταλήγουμε ευκολά είναι πως πρόκειται για μία πολλαπλή εφεύρεση, δηλαδή
το παγωτό εμφανίστηκε σε διάφορα μέρη του κόσμου και σε διαφορετικές χρονικές
περιόδους.
Συνεπώς και λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ιστορική
διαδρομή του παγωτού η επικρατούσα θεωρία όπως μας αναφέρει η INTERNATIONAL
DAIRY FOOD ASSOCIATION ( IDFA ) « η προέλευση του παγωτού είναι γνωστό ότι
φτάνει πίσω μέχρι τον Δεύτερο αιώνα π.Χ., αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία
προέλευσης ούτε εφευρέτης που αναμφισβήτητα να έχει πιστωθεί την ανακάλυψή του.
Γνωρίζουμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος απολάμβανε χιόνι και πάγο με μέλι και νέκταρ. Οι
βιβλικές αναφορές δείχνουν επίσης ότι ο βασιλιάς Σολομών έλεγε τα παγωμένα ποτά
κατά τη συγκομιδή. Κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Nero Claudius
Caesar (Α.Δ. 54-86) έστειλε συχνά δρομείς στα βουνά για το χιόνι, το οποίο στη συνέχεια
το αρωμάτιζε με φρούτα και χυμούς.
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Πάνω από χίλια χρόνια αργότερα, ο Μάρκο Πόλο επέστρεψε στην Ιταλία από την
Άπω Ανατολή με μια συνταγή που μοιάζει πολύ με αυτό που τώρα ονομάζεται σερμπέτ.
Οι ιστορικοί εκτιμούν ότι αυτή η συνταγή εξελίχθηκε σε παγωτό κάποτε τον 16ο αιώνα.
Η Αγγλία φαίνεται να έχει ανακαλύψει το παγωτό ταυτόχρονα, ή ίσως και νωρίτερα από
τους Ιταλούς. Ο "πάγος κρέμας", όπως ονομάστηκε, εμφανίστηκε τακτικά στο τραπέζι
του Καρόλου Ι κατά τον 17ο αιώνα. Η Γαλλία εισήχθη σε παρόμοια κατεψυγμένα
επιδόρπια το 1553 από την ιταλική Catherine de Medici όταν έγινε σύζυγος του Henry II
της Γαλλίας. Μόλις το 1660 το παγωτό τέθηκε στη διάθεση του κοινού. Το Sicilian
Procopio εισήγαγε μια συνταγή που συνδυάζει γάλα, κρέμα γάλακτος, βούτυρο και αυγά
στο Café Procope, το πρώτο café στο Παρίσι. »

Κεφάλαιο 2
2.1 Διεθνές περιβάλλον
Η κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής αγοράς
παγωτού είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην πιο αποτελεσματική προσέγγισή της
ελληνικής αγοράς η οποία και μας ενδιαφέρει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Σε ένα
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον οι αγορές μεταξύ τους αλληλοεπηρεάζονται σε μεγάλο
βαθμό, συνεπώς η μελέτη της αγοράς παγωτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μας δώσει
σημαντικές πληροφορίες για το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσεται και η
ελληνική αγορά. Παρακάτω θα βασιστούμε σε μία μελέτη της MarketLine η οποία
δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2017 με τίτλο Ice Cream In Europe, θα δούμε κάποια
ποσοτικά στοιχεία του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα προχωρήσουμε σε μία
μελέτη του κλάδου αναλύοντας τις πέντε δυνάμεις του PORTER ( 1985 ).
Σύμφωνα λοιπόν με την μελέτη της Marketline 2017 Η ευρωπαϊκή αγορά
παγωτού παρουσίασε μέτρια ανάπτυξη την περίοδο 2012-2016 και προβλέπεται
παρόμοια τάση και για την περίοδο 2016-2021. Ηγέτης στην ευρωπαϊκή αγορά παγωτού
θεωρείται η Ιταλία με μερίδιο αγοράς σε αξία 21,7% για το 2016, με τάση συρρίκνωσης
εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών οι οποίες και περιορίζουν την ανάπτυξη.
Η αγορά σημείωσε κέρδη US$ 45,861.3 για το 2016 με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης
4,7% την ίδια στιγμή η γερμανική αγορά παρουσίασε ανάπτυξη με 3% και κέρδη US$
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5,844.1 εκατομμύρια δολάρια και την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής η
οποία παρουσίασε ανάπτυξη κατά 4,4% και κέρδη3,884.8 εκατομμύρια δολάρια. Ο όγκος
κατανάλωσης την ανωτέρω περίοδο παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4,1% και
σύνολο 4,323.6 εκατομμύρια κιλά για το 2016. Ο όγκος θα ανέλθει στα 5,205.4
εκατομμύρια κιλά το 2021 και το οποίο αντιπροσωπεύει σύνθετο ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης ( GAGR ) 3,8% για την περίοδο 2016-2021. Το 2016 το παγωτό πακέτο για
το σπίτι και το χύμα παγωτό παρουσίασαν την υψηλότερη αξία στην αγορά με σύνολο
πωλήσεων US$20,581.4 το οποίο και ισοδυναμεί με το 44,9% της συνολικής αξίας της
αγοράς, σε σύγκριση οι πωλήσεις του παραδοσιακού παγωτού έφθασαν US$13,700.8 το
οποίο και ισοδυναμεί με το 29.9% της συνολικής αξίας της αγοράς. Η αγορά προεξοφλεί
μία περίοδο με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4,6%

το οποίο και αντιστοιχεί σε

US$57,514.4 συνολική αξία.
Επίσης προχωρώντας σε μία ανάλυση χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5
δυνάμεων του Porter, σύμφωνα πάλι με την Marketline. Το υψηλό κόστος λειτουργίας
και εξόδου οδηγεί σε αντιπαλότητα στην αγορά παγωτού, αν και οι μεγαλύτεροι παίκτες
τείνουν να διαφοροποιούνται, ανακουφίζοντας αυτή την πίεση κάπως.
Οι έμποροι λιανικής πώλησης, τα καταστήματα επιτόπιας κατανάλωσης, οι
υπεραγορές και τα super markets , είναι οι κύριοι αγοραστές. Ωστόσο, η αγοραστική τους
δύναμη είναι περιορισμένη, καθώς η επωνυμία επηρεάζει τις αποφάσεις αγοράς
καταναλωτών και οι έμποροι λιανικής πρέπει να ακολουθούν τη ζήτηση των
καταναλωτών.
Οι κατασκευαστές είναι σε θέση να αντλούν τις εισροές τους από σχετικά μεγάλο
αριθμό προμηθευτών, αν και η έλλειψη κατάλληλων υποκατάστατων για τα κύρια
συστατικά ενισχύει την ισχύ τους.
Υπάρχουν υποκατάστατα παγωτού, ωστόσο οι λιανοπωλητές είναι πιθανό να
συνεχίσουν να πωλούν παγωτά ως μέρος της γκάμας των προϊόντων τους. Συνεπώς, η
απειλή υποκατάστασης θεωρείται μέτρια.
Για τους νεοεισερχομένους, η ύπαρξη μεγάλων, καθιερωμένων κατεστημένων
φορέων παρουσιάζει σημαντικό εμπόδιο στην είσοδο, παρόλο που είναι όλο και
περισσότερο δυνατό να εισέλθουν στην αγορά σε μικρότερη κλίμακα με μία πιο
βιοτεχνική προσφορά.
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Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία αντλήσαμε από έρευνα η οποία διενεργήθηκε για
λογαριασμό της EUROSTAT με τίτλο Where does your ice cream come from ? έχουμε
τον Πίνακα 2.1 ο οποίος μας δείχνει την συνολική ποσότητα παγωτού η οποία έχει
παραχθεί για το 2016 συνολικά από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πίνακας 2-1
Παραγόμενη ποσότητα παγωτού ανά χώρα για το 2016

Πηγή : Eurostat
με κυρίαρχες χώρες για το 2016 την Ιταλία με 595 εκατομμύρια λίτρα, την Γερμανία να
ακολουθεί με 515 εκατομμύρια λίτρα και Τρίτη την Γαλλία με 454 εκατομμύρια λίτρα.

2.2 Εγχώριο περιβάλλον
Στο σημείο αυτό θα προχωρήσουμε σε μία ανάλυση της εγχώριας αγοράς
παγωτού προκειμένου να μελετήσουμε τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην ελληνική
αγορά παγωτού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα το οικονομικό
και επιχειρηματικό περιβάλλον του συγκεκριμένου κλάδου ιδιαίτερα από την χρονική
περίοδο κατά την οποία ξέσπασε η οικονομική κρίση στην χώρα μας, η οποία είχε ως
συνέπεια την δραματική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, και η
οποία εξακολουθεί να υφίσταται. Σύμφωνα με άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε στο Βήμα
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το 2011 « Mείωση κατά 3,8% εμφάνισε η αγορά του παγωτού τη διετία (2009-2010) ενώ
ο έντονος ανταγωνισμός οδηγεί τους κορυφαίους παίκτες σε εξαγορές και στρατηγικές
συνεργασίες, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη της Ιcap. Η αγορά των παγωτών,
σαφώς επηρεασμένη από την αρνητική οικονομική συγκυρία, εμφανίζει πτωτικές τάσεις
και αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω απώλειες το προσεχές διάστημα ». Επίσης
σύμφωνα με την Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group,
κ.Σταματίνα Παντελαίου σε μελέτη για λογαριασμό της ICAP τον Σεπτέμβριο του 2011
« Ο αριθμός των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι μεγάλος,
ωστόσο όμως η αγορά ελέγχεται από λίγες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν
καθιερωμένα και γνωστά brands και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης.
Ο ανταγωνισμός που επικρατεί στην αγορά είναι έντονος και οξύνεται συνεχώς, καθώς
η εγχώρια αγορά παγωτού θεωρείται «ώριμη» αγορά, χωρίς σημαντικά περιθώρια
ανάπτυξης. Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου, προκειμένου να ενισχύσουν την παρουσία
τους και να διευρύνουν το δίκτυο διανομής τους, πραγματοποιούν εξαγορές ή
στρατηγικές συνεργασίες ». Επιπλέον σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη η κατανομή
αγοράς παγωτού για το 2010 παρουσιάζεται στο γράφημα 2-1

Πηγή icap

Κυκλικό διάγραμμα κατανομής 2-1
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Παρατηρούμε λοιπόν πως το ποσοστό του χύμα παγωτού το οποίο και μας
ενδιαφέρει έχει ένα κομμάτι 23% στην συνολική πίτα του παγωτού στην Ελλάδα.
Παρακάτω θα προχωρήσουμε σε μία πιο λεπτομερή ανάλυση της αγοράς του παγωτού η
οποία αφορά την χρονική περίοδο από το 2012 έως το 2016 καθώς επίσης και σε
προβλέψεις για την πορεία της αγοράς έως το 2021, βασιζόμενοι σε στοιχεία της Eurostat
όπως τα αποτυπώνει η εταιρεία ¨ STOCHASIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ¨ σε
κλαδική μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2016 και η οποία αφορούσε το
παγωτό. Αρχικά θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά ποσοτικά στοιχεία του κλάδου
προκειμένου να προσδιορίσουμε το μέγεθος της αγοράς. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε
στην δομή του κλάδου αναλύοντας βασικές διαστάσεις όπως, τα βασικά κανάλια
διανομής από τον παραγωγό ως τον τελικό καταναλωτή τα οποία χρησιμοποιούν οι
επιχειρήσεις καθώς και τη διάρθρωση ανά κανάλι διανομής, ο βαθμός συγκέντρωσης το
βάθος και το εύρος που παρατηρείται σε επίπεδο επιχειρήσεων και η διαφοροποίηση του
προϊόντος. Επίσης και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά του κλάδου, όπως το στάδιο στο
οποίο βρίσκεται η αγορά σύμφωνα με τον ΚΖΒ, την εποχικότητα και τον ρόλο της
διαφήμισης ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της επιχείρησης και του καταναλωτή.
Τέλος θα αναφερθούμε και στους βασικούς παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν
την ζήτηση.
2.2.1 Γενικά στοιχεία του κλάδου
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς παγωτού βάσει ποσότητας για το 2015
προσδιορίστηκε σε 40200 τόνοι και σε αξία στα 180 εκατομμύρια. Η ποσοστιαία
κατανομή βάσει της ποσότητας ορίζεται ως εξής :
•

Ατομικό παγωτό ( τυποποιημένο )

•

Οικογενειακό παγωτό ( τυποποιημένο ) 37%

•

Χύμα παγωτό ( μη τυποποιημένο )

42%
21%

Τα παγωτά είτε αποτελούν προϊόν εισαγωγής, είτε προϊόν εγχώριας παραγωγής η
διαδρομή την οποία ακολουθούν για να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή είναι η ίδια.
Η επιχείρηση η οποία τα εισάγει ή τα προμηθεύεται από κάποιον εγχώριο παραγωγό
μπορεί να τα διανείμει απευθείας στο τελικό κανάλι διανομής ή υπάρχει η περίπτωση να
μεσολαβεί ο χονδρέμπορος. Ως κυριότερο κανάλι διανομής στον καταναλωτή
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παρουσιάζονται τα μικρά σημεία λιανικής ακολουθούμενα από το χονδρικό εμπόριο και
τους επαγγελματικούς χώρους

Πηγή:Stochasis

κυκλικό διάγραμμα κατανομής 2-2

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες των
τελευταίων ετών έχουν ωθήσει τους καταναλωτές στην αναζήτηση προσφορών με
αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς που αναλογεί στο κανάλι των
super markets.

Επίσης τα supermarkets εκμεταλλεύονται την αυξητική τάση των

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας συνέπεια του συνεχώς μειούμενου εισοδήματος των
ελληνικών νοικοκυριών με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων τους. Στην ελληνική
αγορά παγωτού το είδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μπορούμε να τα
συνοψίσουμε ως εξής :
•

Περιορισμένος αριθμός μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων

•

Περιορισμένος αριθμός μεσαίου μεγέθους ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων

•

Πλήθος μικρού μεγέθους ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της αγοράς όσον αφορά το στοιχείο που αφορά τις

επιχειρήσεις είναι μια συνεχής διεύρυνση της δραστηριότητας τους, δηλαδή επιχειρήσεις
οι οποίες μέχρι πρόσφατα πρόσφεραν αποκλειστικά παγωτό αλλάζουν στρατηγική και
μπαίνουν και σε άλλες παρεμφερείς και οικονομικά πιο αποδοτικές αγορές όπως αυτή
του καφέ.
Βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου τα οποία μπορούμε να τα ορίσουμε και ως
ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι καταρχήν πως η κατανάλωση παγωτού παρουσιάζει
έντονη εποχικότητα μεταξύ των μηνών Μάϊου και Σεπτεμβρίου καθώς επίσης πως
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θεωρείται μία επαναλαμβανόμενη αυθόρμητη αγορά η οποία επηρεάζει σίγουρα το
τελικό κανάλι διανομής από το οποίο το προμηθεύεται ο καταναλωτής. Στο σημείο αυτό
μπορούμε να σχηματίσουμε την 1η υπόθεση της έρευνας μας προς διερεύνηση με την
οποία επιθυμούμε να πιστοποιήσουμε πως το χύμα παγωτό δεν ακολουθεί την
εποχικότητα του κλάδου του τυποποιημένου παγωτού:
ΥΠΟΘΕΣΗ 1η : Η κατανάλωση του χύμα παγωτού δεν χαρακτηρίζεται από
έντονη εποχικότητα.
Όπως προαναφέρθηκε η οικονομική κρίση επηρέασε το στοιχείο της αυθόρμητης
αγοράς και συνεπώς την αγοραστική συμπεριφορά και το τελικό κανάλι διανομής. Ένα
άλλο στοιχείο είναι πως η κατά κεφαλήν κατανάλωση παγωτού στην Ελλάδα είναι 4,7
λίτρα ενώ στην Ευρώπη είναι 5,7 λίτρα. Η αγορά του παγωτού στην Ελλάδα πλησιάζει
την φάση της ωριμότητας με αποτέλεσμα να παρατηρείται μία συγκέντρωση των
επιχειρήσεων με εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Τέλος διαπιστώνεται μία έντονη τάση διαφοροποίησης των προσφερόμενων
προϊόντων αποτέλεσμα της προσπάθειας των επιχειρήσεων να επιμηκύνουν την διάρκεια
του σταδίου της ωριμότητας.
Η διαφήμιση παίζει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική προώθησης των προϊόντων
ιδιαίτερα όσον αφορά τα τυποποιημένα παγωτά διότι το χαρακτηριστικό τους είναι πως
πρόκειται για ισχυρά και αναγνωρίσιμα brands. Στο σημείο αυτό μπορούμε να
διατυπώσουμε την 2η υπόθεση προς διερεύνηση η οποία είναι η κάτωθι :
ΥΠΟΘΕΣΗ 2η : Η διαφήμιση στην αγορά του χύμα παγωτού είναι εξίσου
αποδοτική με την αγορά του τυποποιημένου παγωτού.

2.2.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την ζήτηση. Τους
παράγοντες μπορούμε να τους προσδιορίσουμε και σε εξωγενείς παράγοντες όπως οι
οικονομικές συνθήκες, οι κλιματολογικές συνθήκες, τα δημογραφικά στοιχεία και ο
τουρισμός, όπως και σε ενδογενείς όπως είναι οι καταναλωτικές προτιμήσεις και οι
διατροφικές συνθήκες. Θα συνεχίσουμε με μία λεπτομερή ανάλυση ξεχωριστά για τους
ανωτέρω παράγοντες και το πως προσδιορίζουν την ζήτηση.
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2.2.3 Οικονομικές συνθήκες
Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οδήγησε σε συρρίκνωση της ιδιωτικής
κατανάλωσης και σε συνδυασμό με την ύπαρξη αρκετών υποκατάστατων επηρέασε
αρνητικά την κατανάλωση του παγωτού. Η ζήτηση του παγωτού έχει αρχίσει να
παρουσιάζει ελαστικότητα ως προς την τιμή.
2.2.4 Κλιματολογικές συνθήκες
Το ήπιο και θερμό κλίμα της Ελλάδας ευνοούν την κατανάλωση παγωτού.
2.2.5 Τουρισμος
Η αύξηση του τουριστικού ρεύματος ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες ευνοεί
την ζήτηση γιατί αυξάνεται το δυνητικό καταναλωτικό κοινό.
2.2.6 Καταναλωτικές προτιμήσεις
Όπως αναφέραμε η αγορά παγωτού είναι μία αυθόρμητη αγορά η οποία
παρουσιάζει έντονη εποχικότητα η οποία κορυφώνεται τους θερινούς μήνες και η
κατανάλωση εξαρτάται από τις ευρύτερες καταναλωτικές προτιμήσεις για γλυκίσματα
και σνάκ.
2.2.7 Διατροφικές συνήθειες
Το παγωτό κατά βάση είναι γαλακτοκομικό προϊόν με υψηλή περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε συνδυασμό με την σύγχρονη τάση που επικρατεί με
προϊόντα τα οποία παραπέμπουν σε ποιο υγιεινό τρόπο ζωής έχει σαν αποτέλεσμα να
αυξάνει την κατανάλωση του σε σχέση με άλλα υποκατάστατά γλυκίσματα
2.2.8 Δημογραφικά στοιχεία
Το παγωτό ως γλύκισμα συναντάται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Παρατηρείται
έντονα το φαινόμενο να δημιουργούν οι επιχειρήσεις « ειδικά » προϊόντα τα οποία να
ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων
ηλικιακών ομάδων.
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Από μία λεπτομερέστερη ανάλυση προκύπτει σαφής συσχέτιση μεταξύ της
πορείας βασικών δεικτών της οικονομίας όπως είναι ο δείκτης του ΑΕΠ της χώρας, ο
δείκτης ιδιωτικής κατανάλωσης, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, κλπ με την πορεία της
αγοράς του κλάδου του παγωτού στην χώρα μας. Οι δαπάνες για σοκολάτα είναι
διαχρονικά μεγαλύτερες από ότι για παγωτό, όπως επίσης οι δαπάνες για παγωτό είναι
διαχρονικά μεγαλύτερες σε σχέση με τις δαπάνες για άλλα υποκατάστατά και αυτό
αποτυπώνεται και από σχετικές μελέτες που δείχνουν την μηνιαία κατανάλωση των
νοικοκυριών σε αξίες.
Παραπάνω αναφερθήκαμε αναλυτικά στους γενικούς προσδιοριστικούς
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ζήτηση του παγωτού στην εγχώρια αγορά όπως
αυτοί αναφέρονται στην μελέτη την οποία δημοσίευσε η εταιρεία stochasis και αφορούν
στο σύνολο τους όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία
του παγωτού. Τι γίνεται όμως με τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι αποτελούν
αντικείμενο της στρατηγικής μάρκετινγκ ξεχωριστά για κάθε επιχείρηση και η
αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την ξεχωριστή
στρατηγική της κάθε επιχείρησης; Τέτοιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να
αποτελέσουν πεδίο ανταγωνισμού σε επίπεδο μάρκετινγκ και να προσφέρουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είναι η τοποθεσία του καταστήματος, τα χαρακτηριστικά –
υλικά και άυλα – τα οποία συνθέτουν την εικόνα του καταστήματος, η τιμολογιακή
πολιτική που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση καθώς επίσης και η ποιότητα του
προσφερόμενου προϊόντος. Χαρακτηριστικά μας αναφέρουν οι Dhruv Grewal, R.
Krishnan, Julie Baker, Norm Borin ( 1998 ) πως «τρία σημαντικά στοιχεία εμφανίζονται
να είναι τα κλειδιά για τις αποφάσεις των καταναλωτών και αυτά είναι η εικόνα του
καταστήματος του λιανοπωλητή, η ποιότητα των πωληθέντων εμπορικών σημάτων
καθώς και οι τιμές στις οποίες προσφέρονται. Οι έμποροι λιανικής πώλησης που
κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα στοιχεία μπορούν να επηρεάσουν τις
αποφάσεις των καταναλωτών, κατορθώνουν να πετύχουν την προστασία των
καταστημάτων τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους κατάσταση».
Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε πως σύμφωνα με τον Dhruv Grewal et al (1998)
σε σχετική έρευνα την οποία διεξήγαγαν με σκοπό να διαπιστώσουν την επίδραση του
ονόματος, της επωνυμίας και της τιμής έκπτωσης στην αξιολόγηση τους από τους
καταναλωτές κατέληξαν μέσα από μία σειρά υποθέσεων στα εξής συμπεράσματα : « Το
όνομα του καταστήματος είχε τις προβλεπόμενες θετικές επιδράσεις των αγοραστών
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στην αντιλαμβανόμενη εικόνα του. Το όνομα του εμπορικού σήματος είχε τις
προβλεπόμενες θετικές επιδράσεις στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα του brand. Η
επωνυμία και η αντιληπτή ποιότητα του προϊόντος επηρέασαν θετικά την εσωτερική τιμή
αναφοράς των αγοραστών, όπως άλλωστε αναμενόταν και τέλος η αντιληπτή ποιότητα
της επωνυμίας είχε επίσης σημαντική θετική επίδραση στην αντιλαμβανόμενη εικόνα του
καταστήματος ». Συνεπώς συμπεραίνουμε πως υπάρχει μία σαφή συσχέτιση του brand
name του καταστήματος με την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων. Βασιζόμενοι
στην συγκεκριμένη έρευνα θα σχηματίσουμε την κάτωθι υπόθεση της έρευνας μας :
ΥΠΟΘΕΣΗ 3η : Το χύμα παγωτό συσχετίζεται στην συνείδηση του καταναλωτή
με το brand name του καταστήματος και το υιοθετεί ως δικό του brand name.
Ενδεχόμενη συσχέτιση θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο την αξία των
παραγόντων στην διαμόρφωση της στάσης του καταναλωτή – και ιδιαίτερα την σημασία
της ποιότητας του προϊόντος - οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο του τμήματος marketing
της κάθε επιχείρησης και τους οποίους θα αναλύσουμε παρακάτω.
O σημαντικότερος ίσως παράγοντας ο οποίος μπορεί να επηρεάσει την
αγοραστική συμπεριφορά και την στάση του καταναλωτή στην αγορά του χύμα παγωτού
είναι η ποιότητα του. Το παγωτό όπως μας αναφέρει ο Arzu Kavaz Yuksel « έχει
σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη διατροφή. Ειδικά, είναι χρήσιμο για τη διατροφή των
παιδιών λόγω των θρεπτικών συστατικών που μπορούν να βρεθούν σε αυτό ». Το γεγονός
πως το παγωτό είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην καθημερινή διατροφή του σύγχρονου
καταναλωτή όπως προαναφέραμε καθιστά το κριτήριο της ποιότητας ως ίσως το
σημαντικότερο στην διαμόρφωση της στάσης του απέναντι στις διάφορες επιλογές τις
οποίες έχει. Χαρακτηριστικά μας αναφέρει η Julie A Caswell ( 2002) πως « η βελτίωση
της ποιότητας των τροφίμων αποτελεί πεδίο διαρκής και αυξανόμενης εστίασης από τις
κυβερνήσεις, τις εταιρείες, το διεθνές εμπόριο και των αρμόδιων οργάνων » και πως
επίσης « η διασφάλιση της ποιότητας αποκτά μεγάλη σημασία επειδή τα χαρακτηριστικά
ποιότητας αποτιμώνται περισσότερο από τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους
καταναλωτές ». Συνεπώς γίνεται αντιληπτό πως η ποιότητα του προϊόντος αποτελεί
κυρίαρχο στοιχείο το οποίο επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά του σύγχρονου
καταναλωτή. Στο τελευταίο μισό του προηγούμενου αιώνα υπάρχει μία στροφή της
ζήτησης από την πλευρά των καταναλωτών όσον αφορά το κομμάτι της διατροφής σε
ανώτερης ποιότητας προϊόντα ( χαρακτηριστικό παράδειγμα τα προϊόντα βιολογικής
καλλιέργειας ) . Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα της γνώσης και
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της κουλτούρας που έχουν αποκτήσει οι καταναλωτές, οι οποίοι επιζητούν ποιότητα και
ασφάλεια στην διατροφή τους.
Η βιβλιογραφία της διεθνούς έρευνας παρέχει μια πολύ σαφή εικόνα των λόγων
για τους οποίους οι άνθρωποι αγοράζουν ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Παρά το γεγονός
ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην κατάταξη των σημαντικών κριτηρίων, που
οφείλονται στην ύπαρξη πολιτιστικών και δημογραφικών παραγόντων, οι κυριότεροι
λόγοι όπως μας αναφέρει ο David Pearson et al το (2011) κατά σειρά προτεραιότητας,
είναι: η προσωπική υγεία, ποιότητα προϊόντος, και η ανησυχία για την υποβάθμιση του
φυσικού περιβάλλοντος. Είναι όμως διατεθειμένος ο σύγχρονος καταναλωτής να
πληρώσει περισσότερο προκειμένου να αποκτήσει ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας ; Σε
σχετική έρευνα την οποία διενεργήσανε οι Marco Bertini, Luc Wathieu Sheena et S.
Iyengar ( 2011 ) η οποία είχε ως κυρίαρχο στόχο να αποδείξουν πως « μία αγορά
προϊόντων στην οποία παρατηρείται συνωστισμός οι καταναλωτές κάνουν μεγαλύτερες
διακρίσεις μεταξύ επιλογών διαφορετικής ποιότητας ». Η ανωτέρω έρευνα διενέργησε
τέσσερα πειράματα με διαφορετικές υποθέσεις προς διερεύνηση. Η δική μας η έρευνα θα
σταθεί στο πρώτο πείραμα το οποίο ως υπόθεση προς διερεύνηση είναι πως « Οι
καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για επιλογές υψηλής
ποιότητας και λιγότερες για επιλογές χαμηλής ποιότητας όταν αντιμετωπίζουν μια πυκνή,
σε αντίθεση με μια αραιή, σειρά από εναλλακτικές ». Ο κύριος στόχος του πειράματος 1
είναι « να παράσχει αποδείξεις για την υπόθεση ότι η γεμάτη ποικιλία αυξάνει την
προθυμία του καταναλωτή να πληρώσει για προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά μειώνει
την προθυμία να πληρώσει για προϊόντα χαμηλής ποιότητας ». Το συμπέρασμα το οποίο
προέκυψε από την συγκεκριμένη έρευνα, σε σχέση με τον κυρίως στόχο ο οποίος είναι η
τεκμηρίωση πως οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν την ποιότητα, είναι
πως πράγματι σε μία πυκνή από προϊόντα αγορά οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να
πληρώσουν 33% λιγότερο για χαμηλής ποιότητας προϊόν και 44% περισσότερο για
υψηλής ποιότητας σε σχέση με τους ομολόγους τους σε αραιής πυκνότητας αγοράς. Στην
δική μας την έρευνα, η οποία αφορά την ελληνική αγορά παγωτού στην οποία όπως
προαναφέραμε παρατηρείται συνωστισμός, θα περιοριστούμε στην διερεύνηση μόνο
κατά πόσο τα παραπάνω συμπεράσματα ( υψηλής πυκνότητας αγορά ) ισχύουν, δηλαδή
κατά πόσο οι καταναλωτές στην συγκεκριμένη αγορά είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν
επιπλέον την ανώτερη ποιότητα. Συνεπώς θα σχηματίσουμε την επόμενη υπόθεση :
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ΥΠΟΘΕΣΗ 4η : Ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει περισσότερο
εφόσον πειστεί πως η ποιότητα του προϊόντος είναι υψηλή.

Σχετικά με την τοποθεσία του καταστήματος μας και την σημαντικότητα της
χαρακτηριστικά μας αναφέρουν οι Mukti Prakash Brehera, Vivek Mishra πως « η θέση
της λιανικής επιχείρησης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επίσκεψη των καταναλωτών
και τις περαιτέρω αγορές. Η αντίθεση ανάμεσα στην επιλογή του λανθασμένου χώρου
και του σωστού μπορεί να είναι και η διάκριση ανάμεσα στην αποτυχία και την επιτυχία
της επιχείρησης. Επίσης εξετάζοντας το είδος των αντικειμένων που προσφέρει το
κατάστημα λιανικής πώλησης, η ανάλυση θέσης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μερικά
εμπορεύματα απαιτούν ορισμένα είδη περιοχών ». Επίσης οι επιχειρηματίες δεν
περιορίζονται μόνο στην ανεύρεση της κατάλληλης τοποθεσίας, αλλά επιπλέον όπως μας
αναφέρουν οι Michael A. Jonesa,*, Kristy E. Reynoldsb, Seungoog Weunc, Sharon E.
Beatty ( 2003 ) « οι έμποροι λιανικής προσπαθούν συνεχώς να αυξάνουν τον αριθμό των
πωλήσεων μέσω του σχεδιασμού καταστημάτων » αναγνωρίζοντας την σημασία της
εικόνας του μαγαζιού τους. Η σημασία της εικόνας του καταστήματος, δηλαδή το
σύνολο των υλικών και άυλων στοιχείων τα οποία την συνθέτουν, μπορούν να
προσδώσουν σημαντική προστιθέμενη αξία όπως μας αναφέρει ο Dhruv Grewal et al (
1998 ) « Η εικόνα του καταστήματος έχει άμεση και θετική σχέση με την πρόθεση
αγοράς. Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο για τους επιχειρηματίες
λιανικής όσο και για τους κατασκευαστές: Οι προθέσεις των καταναλωτών να αγοράζουν
ένα προϊόν μπορούν να επηρεαστούν από το κατάστημα στο οποίο πωλείται το προϊόν
αυτό πέρα από την αξία που αντιλαμβάνονται για το ίδιο το προϊόν. Έτσι, οι καταναλωτές
μπορούν να αποκομίσουν κάποια ποσότητα "προστιθέμενης αξίας" από την εικόνα του
καταστήματος ». Βασιζόμενοι στα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης
σχετικά με την σημασία της τοποθεσίας του καταστήματος και την σημαντικότητα της
εικόνας του στην διαμόρφωση της στάσης του καταναλωτή στην αγορά του χύμα
παγωτού, μπορούμε να διαμορφώσουμε την 5η και την 6η υπόθεση προς διερεύνηση :
ΥΠΟΘΕΣΗ 5η : Η τιμή του προϊόντος είναι πιο καθοριστικό κριτήριο σε σχέση
με την τοποθεσία του καταστήματος στην διαμόρφωση της επιλογής του καταναλωτή
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ΥΠΟΘΕΣΗ 6η : Τα χαρακτηριστικά του καταστήματος - πχ τοποθεσία, υλικά
και άυλα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την εικόνα του καταστήματος στην συνείδηση του
καταναλωτή - υπερτερούν της ποιότητας και επηρεάζουν περισσότερο τον καταναλωτή.
Για να γίνουν λοιπόν κατανοητά τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς
παγωτού τέθηκαν προς διερεύνηση οι ανωτέρω υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές έχουν
στόχο να εξακριβώσουν εάν και κατά πόσο συμπεράσματα της κλαδικής μελέτης την
οποία έχει εκπονήσει και δημοσιεύσει η εταιρεία STOCHASIS τον Απρίλιο του 2016 και
συγκεκριμένα στην ενότητα χαρακτηριστικά του κλάδου συναντώνται και στην αγορά
του χύμα παγωτού στην Ελλάδα. Με την πρώτη υπόθεση επιθυμούμε να διαπιστώσουμε
το κατά πόσο το χύμα παγωτό αποκτά τον χαρακτήρα ενός γλυκίσματος το οποίο
καταναλώνεται ευχάριστα όλο τον χρόνο και απομακρύνεται από το στοιχείο της
εποχικότητας και με την δεύτερη να διαπιστώσουμε εάν η διαφήμιση στην αγορά του
χύμα παγωτού έχει πρωταγωνιστικό χαρακτήρα όπως συμβαίνει στην αγορά των
συσκευασμένων παγωτών. Οι επόμενες υποθέσεις οι οποίες βασίστηκαν στην
βιβλιογραφική επισκόπηση έχουν ως στόχο να εξάγουμε εκείνα τα συμπεράσματα τα
οποία αποτελούν και τον βασικό σκοπό της συγκεκριμένης εργασίας και τα οποία είναι
η κατανόηση των κριτηρίων τα οποία διαμορφώνουν την στάση του καταναλωτή και
κατά συνέπεια την αγοραστική του συμπεριφορά. Η αναγνώριση και η κατανόηση των
κριτηρίων δίνουν την δυνατότητα στην επιχείρηση να επιλέξει τις πιο κατάλληλες και
πιο αποδοτικές στρατηγικές οι οποίες θα την βοηθήσουν σε μία πετυχημένη είσοδο στην
αγορά του χύμα παγωτού στην Ελλάδα.

Κεφάλαιο 3
3.1 Σκοπός της έρευνας
Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί στην ελληνική
επικράτεια αποτέλεσμα της κρίσης χρέους που έγινε αντιληπτή στα τέλη του 2009
οδήγησε σε ραγδαία επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και δεν άφησε ανεπηρέαστο
κανένα κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής είναι η
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, η πτώση του βιοτικού επιπέδου και η μείωση της
ιδιωτικής κατανάλωσης. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δημιούργησαν ακόμη πιο έντονη
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την ανάγκη της κατανόησης της στάσης και της συμπεριφοράς των καταναλωτών από
την πλευρά των επιχειρήσεων.
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας όπως προαναφέραμε και στην εισαγωγή μας,
είναι η κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών στην αγορά του
χύμα παγωτού αναλύοντας και αξιολογώντας τα κριτήρια εκείνα τα οποία διαμορφώνουν
και επηρεάζουν την στάσης τους απέναντι στις διάφορες επιλογές τις οποίες έχει ο
σύγχρονος καταναλωτής.

3.2 Μεθοδολογία
Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικά ερευνητική μας μέθοδο και συγκεκριμένα
στην μέθοδο δειγματοληψίας που ακολουθήσαμε, στον τύπο ερωτηματολογίου το οποίο
χρησιμοποιήσαμε και τέλος στην μέθοδο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τα οποία μάς
έδωσε η έρευνα μας.

3.2.1 Μέθοδος δειγματοληψίας
Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικών
ερωτηματολογίων το πρώτο 15νθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου του 2017 στο
πολεοδομικό συγκρότημα του δήμου Θεσσαλονίκης και διήρκησε δύο εβδομάδες.
Στόχος ήταν να συλλέξουμε ένα δείγμα τουλάχιστον 150 ατόμων μέσα στο χρονικό
διάστημα των δύο εβδομάδων. Η ερώτηση η οποία και θα καθόριζε εάν κάποιος θα
συμμετείχε στην έρευνα εκφράστηκε ως εξής : « αγοράζεται χύμα παγωτό; ». Σε
περίπτωση θετικής απάντησης θα αποτελούσε μέρος του δείγματος της έρευνας,
παροτρύνοντας να προχωρήσει στην απάντηση των υπολοίπων ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου. Η υποβολή του ερωτηματολογίου έγινε μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας αφού πρώτα έγινε ορισμός του θέματος της έρευνας. Ο έλεγχος του
ερωτηματολογίου έγινε ως εξής: εστάλη σε ένα μικρό αριθμό ερωτώμενων το
ερωτηματολόγιο προκειμένου να έχουμε ένα feedback για τυχόν ασάφειες και
οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα μπορεί να προ έκυπτε. Στην συνέχεια κάναμε τις
απαραίτητες διορθώσεις οι οποίες επικεντρώθηκαν στην καλύτερη διατύπωση των
διπολικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου μας, οι οποίες αφορούσαν την αξιολόγηση
των κριτηρίων, και στην συνέχεια μετά τις απαραίτητες διορθώσεις εστάλη το οριστικό
ερωτηματολόγιο. Συνολικά ερωτήθηκαν 170 άτομα εκ των οποίων 151 άτομα
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ανταποκρίθηκαν στην έρευνα τα οποία και αποτέλεσαν το τελικό δείγμα της παρούσας
έρευνας. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του τελικού δείγματος των 151 ατόμων το
οποίο και συμμετείχε στην έρευνα μας απαντώντας στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
μας, παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 3-1.

Πίνακας 3-1

Πίνακας – Δημογραφικά στοιχεία ( N = 151 )
Χαρακτηριστικά
Συχνότητα
Δημογραφικά
Αριθμός
Ποσοστά
Ηλικία
15-24
25-34
35-44
45-54
54-65

12
55
71
12
1

7,9
36,4
47
7,9

Φύλο
Άρρεν
Θύλη

77
74
Οικογενειακή κατάσταση
Άγαμος / η
68
Έγγαμος / η χωρίς παιδια
16
Έγγαμος / η με παιδιά
64
Άλλο
3
Μορφωτικό επίπεδο
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
10
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
73
M,Sc
65
Phd
3
Μηνιαίο εισόδημα
< 750
18
750 – 1499
62
1500 – 2499
35
> 2500
32
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51,3
48,7
45
10,5
42,6
1,9
6,5
48,3
43
2,2
11,9
44,4
23,2
20,5

3.2.2 Ερωτηματολόγιο της έρευνας
Δομήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου και με χρήση
διπολικής κλίμακας Likert επτά βαθμών. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 3 ομάδες
ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα περιέχει ερωτήσεις με κυρίαρχο στοιχείο την συχνότητα
κατανάλωσης χύμα παγωτού από την πλευρά των ερωτώμενων, επίσης αν η κατανάλωση
επηρεάζεται και σε ποιο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες, με σκοπό να διαπιστώσουμε
ενδεχόμενη εποχικότητα στην κατανάλωση του και τέλος περιλαμβάνει ερώτηση σχετικά
με το κατά πόσο στη συνείδηση του καταναλωτή υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του
καταστήματος και του παγωτού το οποίο προσφέρεται έτσι ώστε το παγωτό να υιοθετεί
το brand του καταστήματος. Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων αποτελείται από έναν
περιεκτικό αριθμό κριτηρίων που επηρεάζουν την στάση του καταναλωτή και
διαμορφώνουν την αγοραστική συμπεριφορά του, όπως:
•

ποιότητα

•

τιμή

•

χαρακτηριστικά καταστήματος

•

διαφήμιση

•

τοποθεσία

•

γνώμη τρίτων.
Η ανωτέρω λίστα των κριτηρίων τοποθετείται σε 7βάθμιες διπολικές κλίμακες

αξιολόγησης, στους δύο πόλους των οποίων τοποθετούμε αντίθετα κριτήρια. Οι
ερωτώμενοι με το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο θα κληθούν σε κάθε ερώτηση να
σημειώσουν το σημείο εκείνο το οποίο αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια το
κριτήριο το οποίο επηρεάζει την τελική απόφαση του καταναλωτή στην διαδικασία
διαμόρφωσης της τελικής αγοραστικής τους απόφασης. Τα ανωτέρω κριτήρια - τα οποία
αποτελούν ουσιαστικά τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι όπως προαναφέραμε μπορούν
να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις - έχουν ως στόχο να
μελετήσουν το κίνητρο του καταναλωτή που διαμορφώνει την στάση του, δεν
υιοθετήθηκαν αυθαίρετα αλλά είναι αποτέλεσμα εμπειρικής άποψης επαγγελματία του
είδους στην παραγωγή, διάθεση και πώληση χύμα παγωτού, συγκεκριμένα του
Παπαχρίστου Αλκιβιάδη, της “ ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ”, εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται
στους τομείς της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και του παγωτού.
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Συγκεκριμένα τα κριτήρια της ποιότητας και της τιμής τα ορίσαμε ως τα βασικά
κριτήρια επιλογής για τους καταναλωτές και τα φέραμε σε αντιπαραβολή τέσσερις φορές
με άλλα κριτήρια - και συγχρόνως και μεταξύ τους – με σκοπό να αξιολογήσουμε την
επίδραση τους καθώς επίσης και το πως αλληλοεπιδρούν στην μεταξύ τους σύγκριση.
Την τοποθεσία την αντιπαραβάλαμε δύο φορές με τα βασικά κριτήρια της τιμής και της
ποιότητας και θα δούμε πως αξιολογείται από το δείγμα μας και τέλος την διαφήμιση με
την γνώμη τρίτων, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης.
Τέλος η Τρίτη ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με το μηνιαίο εισόδημα
των καταναλωτών, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση τους καθώς και το
μορφωτικό επίπεδο τους, οι οποίες έχουν ως στόχο τον καθορισμό του δημογραφικού
προφίλ των ερωτηθέντων.
3.2.3 μέθοδος αξιολόγησης αποτελεσμάτων
Στο ερευνητικό πεδίο το οποίο αφορά την αξιολόγηση των κριτήριων θα
χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα του SPSS με το οποίο αρχικά θα ορίσουμε την κάθε
ερώτηση της δεύτερης ομάδας όπως τις ορίσαμε στην ενότητα 3.2.2 ( ερωτηματολόγιο
της έρευνας ) ως μία μεταβλητή και στη συνέχεια θα δώσουμε αξία στην κάθε τιμή της
7βάθμιας κλίμακας την οποία χρησιμοποιήσαμε και οι οποίες θα δείχνουν την
σημαντικότητα του κάθε κριτήριου στην συνείδηση του καταναλωτή. Συγκεκριμένα θα
ορίσουμε τις τιμές ως εξής :
•

τιμή 1 → ιδιαίτερα υψηλή

•

τιμή 2 → υψηλή

•

τιμή 3 → μέτρια

•

τιμή 4 → ουδέτερη

•

τιμή 5 → μέτρια

•

τιμή 6 → υψηλή

•

τιμή 7 → ιδιαίτερα υψηλή
Τα σημεία 1,2,3 δείχνουν μία τάση - λιγότερο ή περισσότερο έντονη αναλόγως

με το σημείο το οποίο έχει επιλέξει ο ερωτώμενος - προς το κριτήριο το οποίο βρίσκεται
στο αριστερό άκρο της κλίμακας. Συνεπώς και τα σημεία 5,6,7 δείχνουν μία τάση προς
το κριτήριο το οποίο το έχουμε τοποθετήσει στο δεξιό άκρο της κλίμακας. Το μέσο της
κλίμακας στο σημείο 4 δείχνει ουδετερότητα την οποία την ερμηνεύουμε πως για το
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δείγμα μας έχουν την ίδια βαρύτητα και τα δύο κριτήρια. Ακολούθως θα ακολουθήσουμε
περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων τα οποία θα περιλαμβάνουν πίνακα
συχνοτήτων καθώς και παρουσίαση των δεδομένων με γραφικό τρόπο ( ραβδογράμματα
). Ο πίνακας συχνοτήτων θα μας παρουσιάσει αναλυτικά πόσες φορές εμφανίζεται η
κάθε διακεκριμένη τιμή στο δείγμα, καθώς επίσης μπορούμε να ορίσουμε και την σχετική
συχνότητα εμφάνισης, δηλαδή το ποσοστό. Με το ραβδόγραμμα θα έχουμε μία γραφική
απεικόνιση των αποτελεσμάτων τα οποία θα μας βοηθήσουν στην κατανόηση τους.
Στόχος της ανάλυσης μας είναι η παρουσίαση των δεδομένων καθαρά, σύντομα και με
σαφήνεια
Με τον τρόπο αυτόν θα αντιληφθούμε καλύτερα την σημασία των κριτηρίων για
τους καταναλωτές και πως αυτά διαμορφώνουν την στάση του καταναλωτή στην αγορά
του χύμα παγωτού. Επιπλέον θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε τα αποτελέσματα της
έρευνας μας και στην συνέχεια να διαπιστώσουμε εάν τα συμπεράσματα της έρευνας
στην οποία βασιστήκαμε εξακολουθούν να ισχύουν ή όχι, έτσι ώστε να εξετάσουμε εάν
οι πρώτες δύο υποθέσεις ισχύουν.

Κεφάλαιο 4
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αρχικά θα αναφερθούμε στην συμβολή της έρευνας
μας σε επιστημονικό επίπεδο αναπτύσσοντας τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης
έρευνας με την βοήθεια πινάκων συχνοτήτων και στην συνέχεια θα προχωρήσουμε με
σαφήνεια στην ανάλυση και επεξήγηση των συμπερασμάτων τα οποία προέκυψαν.
Επίσης θα προχωρήσουμε σε έλεγχο των υποθέσεων εργασίας, κατά πόσο δηλαδή οι
υποθέσεις εργασίας τις οποίες αναπτύξαμε βασιζόμενοι στην βιβλιογραφική επισκόπηση
την οποία ενεργήσαμε, υποστηρίζονται ή όχι από τα αποτελέσματα της έρευνας μας.
Επιπλέον θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη προτάσεων για μελλοντική έρευνα, δηλαδή
τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα μας θα μπορέσει να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω
ανάπτυξη και σε άλλα ερευνητικά πεδία. Τέλος θα αναφερθούμε και στους περιορισμούς
και αδυναμίες της παρούσας έρευνας.
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4.1 Αποτελέσματα

Πίνακας 4-1
Τιμή / ποιότητα, γεύση
Frequency Percent

Valid Percent Cumulative
Percent

Ιδιαίτερα υψηλη

1

,7

,7

,7

Υψηλή

3

2,0

2,0

2,6

Μέτρια

2

1,3

1,3

4,0

Ουδέτερη

15

9,9

9,9

13,9

Μέτρια

36

23,8

23,8

37,7

Υψηλή

41

27,2

27,2

64,9

Ιδιαίτερα υψηλή

53

35,1

35,1

100,0

Σύνολο

151

100,0

100,0

Valid

Για την μεταβλητή “ τιμή ή ποιότητα ” η οποία αφορά την ερώτηση σχετικά με
το εάν το κριτήριο της τιμής ή το κριτήριο της ποιότητας επηρεάζει περισσότερο την
απόφαση του καταναλωτή, διαπιστώνουμε πως η ποιότητα αποτελεί πιο σημαντικό
κριτήριο για τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα στην κλίμακα που δημιουργήσαμε, το
αριστερό άκρο - στο οποίο τοποθετήσαμε αριθμό 1 - συμβολίζει την τιμή και αντίστοιχα
το δεξί άκρο της κλίμακας – στο οποίο τοποθετήσαμε τον αριθμό 7 - συμβολίζει το
κριτήριο της ποιότητας, διαπιστώνουμε πως σε δείγμα 151 απαντήσεων, 94
καταναλωτές, ένα ποσοστό συνολικά 62,3%, μας δήλωσαν πως το κριτήριο της
ποιότητας έχει υψηλή και ιδιαίτερα υψηλή βαρύτητα στην διαμόρφωση της απόφασης
τους. Συνολικά διαπιστώνουμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων και
συγκεκριμένα 130 καταναλωτές, ποσοστό 86,9%, ισχυρίζονται πως η ποιότητα παίζει
σημαντικότερο ρολό στην διαμόρφωσης της στάσης τους, καθόσον μας έχουν δώσει
τιμές μεταξύ της μέτριας βαρύτητας ( αριθμός 5 ) και της ιδιαίτερα υψηλής βαρύτητας (
αριθμός 7 ) σχετικά με την επίδραση του κριτηρίου της ποιότητας , την στιγμή που μόνο
6 καταναλωτές ποσοστό 4% δείχνει η απόφαση τους να επηρεάζεται περισσότερο από
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την τιμή, δίνοντας μας τιμές μεταξύ της μέτριας βαρύτητας ( αριθμός 3 ) και ιδιαίτερα
υψηλής βαρύτητας ( αριθμός 1 ) του κριτηρίου της τιμής. Τέλος 15 καταναλωτές
ποσοστό 9.9% μας δήλωσε πως και τα δύο κριτήρια είναι εξίσου σημαντικά στην τελική
τους απόφαση, κρατώντας ουδέτερη στάση ( αριθμός 4 )

Πίνακας 4-2
Χαρακτηριστικά καταστήματος / ποικιλία παγωτού
Frequency Percent

Valid Percent Cumulative
Percent

Ιδιαίτερα υψηλή

2

1,3

1,3

1,3

Υψηλή

4

2,6

2,6

4,0

Μέτρια

5

3,3

3,3

7,3

Ουδέτερη

15

9,9

9,9

17,2

Μέτρια

21

13,9

13,9

31,1

Υψηλή

51

33,8

33,8

64,9

Ιδιαίτερα υψηλή

53

35,1

35,1

100,0

Σύνολο

151

100,0

100,0

Valid

Η μεταβλητή “ χαρακτηριστικά καταστήματός ή ποικιλία παγωτού ” η οποία
αφορά την ερώτηση σχετικά με το πιο είναι πιο σημαντικό κριτήριο τα χαρακτηριστικά
ενός καταστήματος ή η ποικιλία παγωτού η οποία προσφέρεται ; Το κριτήριο της
μεταβλητής “ χαρακτηριστικά του καταστήματος ” τοποθετήθηκε στο αριστερό άκρο της
κλίμακας το οποίο συμβολίζεται με τον αριθμό 1 και το κριτήριο της μεταβλητής “
ποικιλία του παγωτού ” τοποθετήθηκε στο δεξί άκρο το οποίο συμβολίζεται με τον
αριθμό 7. Οι καταναλωτές έχουν απαντήσει πως το κριτήριο της ποικιλίας έχει ιδιαίτερα
υψηλή και υψηλή βαρύτητα σε ποσοστό 68,9%, δηλαδή σε απόλυτο νούμερο 104
ερωτώμενοι σε σύνολο 151, και συνολικά παρατηρούμε πως υπάρχει μία κλίση προς την
ποικιλία σε σύνολο 125 ατόμων και ποσοστό 83,8%, τα οποία μας έδωσαν απαντήσεις
μεταξύ του αριθμού 5 και 7 στην κλίμακα. Την ίδια στιγμή το 9,9% των ερωτώμενων, σε
απόλυτο αριθμό 15 άτομα από το δείγμα μας, κρατούν μία ουδέτερη στάση ( αριθμός 4 )
και το 7,2% των ερωτώμενων το οποίο αντιστοιχεί μόλις σε 11 ερωτώμενους θεωρεί τα
Σελίδα 27 από 59

χαρακτηριστικά του καταστήματος σαν το πιο σημαντικό κριτήριο ( αριθμοί 1 ως 3 της
κλίμακας ). Θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η έννοια της
ποικιλίας στην συγκεκριμένη μεταβλητή, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό το
αποτέλεσμα το οποίο πήραμε. Η ποικιλία έτσι όπως την ορίσαμε στο ερωτηματολόγιο
περιλαμβάνει όχι μόνο τον αριθμό των προσφερόμενων γεύσεων, άλλα και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του παγωτού όπως τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην
παρασκευή του παγωτού, καθώς και η μέθοδος παραγωγής του, δηλαδή οι διαδικασίες οι
οποίες ακολουθήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία.

Πίνακας 4-3
Διαφήμιση / γνώμη τρίτων
Frequency Percent

Valid Percent Cumulative
Percent

Ιδιαίτερα υψηλή

7

4,6

4,6

4,6

Υψηλή

9

6,0

6,0

10,6

Μέτρια

8

5,3

5,3

15,9

Ουδέτερη

37

24,5

24,5

40,4

Μέτρια

34

22,5

22,5

62,9

Υψηλή

43

28,5

28,5

91,4

Ιδιαίτερα υψηλή

13

8,6

8,6

100,0

Σύνολο

151

100,0

100,0

Valid

Η Τρίτη μεταβλητή μας την οποία την ορίσαμε ως “ διαφήμιση ή γνώμη τρίτων”
και η οποία αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία εάν η διαφήμιση ή η γνώμη
τρίτων διαμορφώνει περισσότερο την απόφαση μας στην αγορά του χύμα παγωτού
διαπιστώνουμε πως ένας αριθμός 90 καταναλωτών το οποίο αντιστοιχεί στο 59,6% των
ερωτώμενων επηρεάζεται σαφώς περισσότερο από την γνώμη τρίτων ( δεξιό άκρο της
κλίμακας ), δίνοντας μας απαντήσεις μεταξύ του αριθμού 5 ( μέτρια βαρύτητα ) και του
7 ( ιδιαίτερα υψηλή βαρύτητα ),

την στιγμή που μόνο 24 καταναλωτές το οποίο

αντιστοιχεί στο 15,9% του συνολικού δείγματος ( αριθμοί 1 ως 3 ) θεωρεί την διαφήμιση
( αριστερό άκρο της κλίμακας ) σημαντικότερο κριτήριο. Το χαρακτηριστικό στο
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συγκεκριμένο ζεύγος κριτηρίων είναι πως το ουδέτερο στοιχείο ( σημείο 4 ) είναι σαφώς
πιο έντονο, σε ποσοστό περίπου ίσο με το ¼ του δείγματος και συγκεκριμένα το 24,5%
του συνόλου θεωρεί εξίσου σημαντικά και την διαφήμιση αλλά και το word of mouth.
Το χαρακτηριστικό το οποίο συναντάμε στην συγκεκριμένη μεταβλητή είναι πως οι δύο
ακραίες τιμές εάν τις αθροίσουμε και οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρη προτίμηση προς το
ένα ή το άλλο κριτήριο, δεν έχουν επιλεχθεί ιδιαίτερα από τους ερωτώμενους σε αντίθεση
με τις προηγούμενες δύο μεταβλητές τις οποίες εξετάσαμε παραπάνω, ενώ υπάρχει
συγκέντρωση τιμών στις κεντρικές τιμές που προσεγγίζουν το ουδέτερο σημείο.

Πίνακας 4-4
Τιμή / ποσότητα
Frequency Percent

Valid Percent Cumulative
Percent

Ιδιαίτερα υψηλή

2

1,3

1,3

1,3

Υψηλή

11

7,3

7,3

8,6

Μέτρια

8

5,3

5,3

13,9

Ουδέτερη

58

38,4

38,4

52,3

Μέτρια

35

23,2

23,2

75,5

Υψηλή

19

12,6

12,6

88,1

Ιδιαίτερα υψηλή

18

11,9

11,9

100,0

Σύνολο

151

100,0

100,0

Valid

Η τέταρτη μεταβλητή μας την οποία την ορίσαμε ως “ τιμή ή ποσότητα ” δίνει
απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο η προσφερόμενη ποσότητα ή η τιμή επηρεάζει
περισσότερο τον καταναλωτή. Διαπιστώνουμε πως το ουδέτερο σημείο του
ερωτηματολογίου εμφανίζει στον πίνακα συχνοτήτων την μεγαλύτερη συχνότητα
εμφάνισης με αριθμό εμφάνισης 58 φορές, και συνολικά ένα ποσοστό 38,4%. Η
συχνότητα εμφάνισης του σημείου 4 στην συγκεκριμένη μεταβλητή, το οποίο εκφράζει
την ουδετερότητα, σε μεμονωμένη σύγκριση με κάθε τιμή ξεχωριστά υπερτερεί
σημαντικά. Το κριτήριο της τιμής εμφανίζεται ιδιαίτερα αδύναμο, αφού φαίνεται να
επηρεάζει μόνο 21 ερωτώμενους ( σημείο της κλίμακας 1 ως 3 ), αριθμός ο οποίος
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αντιστοιχεί στο 13,9% του συνολικού δείγματος. Αντίστοιχα η προσφερόμενη ποσότητα
εμφανίζεται ως ένα κριτήριο ιδιαίτερα σημαντικό για τους καταναλωτές. 72 καταναλωτές
στο σύνολο των 151 επιλέξανε τιμές μεταξύ 5 και 7 το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό
47,7%. Η συγκεκριμένη σύγκριση ζευγών κριτηρίων όπως έχει οριστεί και στο
ερωτηματολόγιο της έρευνας μας, αφορά μόνο ατομικές μερίδες οι οποίες και δεν
ζυγίζονται και όχι οικογενειακές συσκευασίες οι οποίες μετρούνται και ζυγίζονται με
μονάδα μέτρησης το κιλό, οπότε και δεν θα είχε κανένα νόημα η σύγκριση στην
συγκεκριμένη περίπτωση.

Πίνακας 4-5
Χαρακτηριστικά παγωτού ( ποιότητα ,ποικιλία) / ποιότητα υπηρεσιών
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ιδιαίτερα υψηλή

37

24,5

24,5

24,5

Υψηλή

32

21,2

21,2

45,7

Μέτρια

31

20,5

20,5

66,2

Ουδέτερη

26

17,2

17,2

83,4

Μέτρια

12

7,9

7,9

91,4

Υψηλή

11

7,3

7,3

98,7

Ιδιαίτερα υψηλή

2

1,3

1,3

100,0

151

100,0

100,0

Valid

Σύνολο

Στην μεταβλητή “ χαρακτηριστικά παγωτού ή ποιότητα υπηρεσιών ” η οποία και
αφορά το ερώτημα σύμφωνα με το οποίο συγκρίνουμε το κριτήριο των χαρακτηριστικών
του παγωτού και συγκεκριμένα την ποιότητα και την ποικιλία, με το κριτήριο της
ποιότητας των υπηρεσιών του καταστήματος στο οποίο προσφέρεται παρατηρούμε πως,
τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι πιο σημαντικά από την ποιότητα των υπηρεσιών
σε ποσοστό 66,2% και συγκεκριμένα το 45,7% θεωρεί ιδιαίτερα υψηλή ( σημείο 1 ) και
υψηλή ( σημείο 2 ) την σημαντικότητα των χαρακτηριστικών. Την ίδια στιγμή μόνο το
1,2% ( σημείο 7 ) βρίσκει ιδιαίτερα σημαντικό το κριτήριο των υπηρεσιών και σημαντικό
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το 7,3% ( σημείο 6 ) σε ένα ποσοστό 16,4% ( σημείο 5,6 και 7 ) το οποίο μας δείχνει πως
θεωρεί πιο καθοριστικό κριτήριο την ποιότητα των συμπληρωματικών υπηρεσιών του
καταστήματος. Το 17,2% ( σημείο 4 ) θεωρεί εξίσου σημαντικά και τα δύο κριτήρια.
Στόχος της συγκεκριμένης μεταβλητής είναι να συνδέσει το προϊόν με χαρακτηριστικά
του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο προσφέρεται, φέρνοντας σε αντιπαράθεση δύο
κριτήρια τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη συσχέτιση μεταξύ τους προκείμενου να
διαπιστώσουμε εάν στοιχεία συμπληρωματικά του προϊόντος επιδρούν σημαντικά στην
τελική απόφαση του καταναλωτή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση συγκρίνουμε το πιο
βασικό κριτήριο της ποιότητας του προϊόντος με το κριτήριο της ποιότητας
εξυπηρέτησης.
Πίνακας 4-6
Τιμή / τοποθεσία
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ιδιαίτερα υψηλή

8

5,3

5,3

5,3

Υψηλή

9

6,0

6,0

11,3

Μέτρια

7

4,6

4,6

15,9

Ουδέτερη

39

25,8

25,8

41,7

Μέτρια

28

18,5

18,5

60,3

Υψηλή

38

25,2

25,2

85,4

Ιδιαίτερα υψηλή

22

14,6

14,6

100,0

Σύνολο

151

100,0

100,0

Valid

Στην συγκεκριμένη μεταβλητή στόχος μας είναι να συγκρίνουμε την τοποθεσία
με την τιμή. Η τοποθεσία αναγνωρίζεται ως ένας πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας
εισόδου στην αγορά παγωτού. Συνεπώς είμαστε υποχρεωμένοι να συγκρίνουμε την
τοποθεσία και με τα δύο τα στοιχεία τα οποία και ορίσαμε ως τα πιο σημαντικά, αυτά
δηλαδή της ποιότητας και της τιμής του προϊόντος. Στην σύγκριση μεταξύ αυτών των
δύο κριτηρίων λοιπόν, διαπιστώνουμε πως αρχικά στο δίλημμά τιμή ή τοποθεσία η οποία
εκφράζεται με την μεταβλητή “ price or location ” τοποθετήσαμε την τιμή στο αριστερό
άκρο της κλίμακας και συγκεκριμένα στο σημείο 1 και το κριτήριο της τοποθεσίας στο
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δεξί άκρο της κλίμακας στο σημείο 7, το 15,9% των ερωτώμενων, ένας συνολικός
αριθμός 24 ατόμων, δείχνει μία σαφή προτίμηση στην τιμή σημειώνοντας τις ενδείξεις
από το 1 ( ιδιαίτερα υψηλή βαρύτητα ) ως και το 3 ( μέτρια βαρύτητα ). Σαφή προτίμηση
στην τοποθεσία ως ένα κριτήριο πιο σημαντικό σε σχέση με την τιμή μας έδωσε ένας
αριθμός 88 καταναλωτών το οποίο και αντιστοιχεί στο 58,3% του δείγματος. Το 58,3%
του δείγματος μας σημείωσε τις ενδείξεις από το 5 ως και το 7. Τέλος 39 ερωτώμενοι
δηλαδή το 25,8% κράτησε μία ουδέτερη στάση σημειώνοντας την ένδειξη 4.

Πίνακας 4-7
Ποιότητα / τοποθεσία
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ιδιαίτερα υψηλή

30

19,9

19,9

19,9

Υψηλή

36

23,8

23,8

43,7

Μέτρια

10

6,6

6,6

50,3

ουδέτερη

33

21,9

21,9

72,2

Μέτρια

21

13,9

13,9

86,1

Υψηλή

11

7,3

7,3

93,4

Ιδιαίτερα υψηλή

10

6,6

6,6

100,0

Σύνολο

151

100,0

100,0

Valid

Στην έβδομη μεταβλητή - η οποία και αποτελεί την συνέχεια της
προηγουμένης μεταβλητής - την οποία την ορίσαμε ως “ ποιότητα ή τοποθεσία ” με την
οποία θέσαμε στους καταναλωτές το ερώτημα ποιότητα του προϊόντος ή τοποθεσία
καταστήματος στην οποία προσφέρεται το προϊόν, διαπιστώνουμε μία υπεροχή του
κριτηρίου της ποιότητας έναντι του κριτηρίου της τοποθεσίας με ένα συνολικό ποσοστό
50,3 %. Τοποθετήσαμε την ποιότητα στο αριστερό άκρο της κλίμακας και την τοποθεσία
στο δεξί άκρο. Συνολικά 76 καταναλωτές από τους 151 οι οποίοι απαντήσαν θετικά και
συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα μας, σημείωσαν τις ενδείξεις από το 1 ως το 3. Ένα σύνολο
42 ερωτώμενων που εκφράζει ένα ποσοστό 27,8%, σημείωσε ενδείξεις από το 5 ως το 7
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δείχνοντας σαφή προτίμηση στο κριτήριο της τοποθεσίας. Τέλος ένας αριθμός 33 ατόμων
οι οποίοι αποτελούν το 21,9% του συνολικού δείγματος, σημείωσαν την ένδειξη 4
διατηρώντας ουδέτερη στάση στο δίλλημα που τους τέθηκε.
Πίνακας 4-8
Παρουσίαση / τιμή
Frequency Percent

Valid Percent Cumulative
Percent

Ιδιαίτερα υψηλή

24

15,9

15,9

15,9

Υψηλή

30

19,9

19,9

35,8

Μέτρια

33

21,9

21,9

57,6

Ουδέτερη

24

15,9

15,9

73,5

Μέτρια

20

13,2

13,2

86,8

Υψηλή

12

7,9

7,9

94,7

Ιδιαίτερα υψηλή

8

5,3

5,3

100,0

151

100,0

100,0

Valid

Σύνολο

Τέλος στο ερώτημα κατά πόσο μία σωστή παρουσίαση μπορεί να υπερκεράσει
το κριτήριο της τιμής το οποίο εκφράζεται μέσα από την μεταβλητή “ παρουσίαση ή τιμή
” τοποθετήσαμε την παρουσίαση στο αριστερό άκρο της κλίμακας και την τιμή στο δεξί
άκρο. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως 87 ερωτώμενοι θεωρούν το κριτήριο της παρουσίασης
ως πιο σημαντικό από

την τιμή επιλέγοντας τα σημεία 1 ως 3. Σε αντίθεση 40

ερωτώμενοι θεωρούν την τιμή ως πιο σημαντικό κριτήριο σε σχέση με την σωστή
παρουσίαση, επιλέγοντας τα σημεία 5 ως 7. Υπάρχει και εδώ το στοιχείο της
ουδετερότητας ( σημείο 4 ) σε ποσοστό 15,9%.

4.2 Συμπεράσματα έρευνας
Στο σημείο αυτό θα προχωρήσουμε σε μία πιο λεπτομερή και διεξοδική ανάλυση
των αποτελεσμάτων που πήραμε στην ενότητα 4.1. με αποκλειστικό σκοπό να εξάγουμε
όσον το δυνατόν πιο ασφαλή και καθαρά συμπεράσματα σχετικά με τους στόχους που
θέσαμε διεξάγοντας την συγκεκριμένη έρευνα. Θα αναφερθούμε διεξοδικά στα τέσσερα
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κριτήρια τα οποία θεωρήσαμε ως τα πιο σημαντικά και αυτά τα οποία παίζουν τον πιο
καθοριστικό ρόλο.
Θεωρούμε πως οι αξιολογήσεις τις κλίμακας στις τιμές 1 και 2 και αντίστοιχα 6
και 7, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα υψηλή και υψηλή, δείχνουν σαφή και
ισχυρή προτίμηση σε κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο. Αντιστοίχως οι τιμές 3 και 5
δείχνουν και αυτές προτίμηση αλλά όχι τόσο ισχυρή διότι συνορεύουν με την ουδέτερη
τιμή 4 η οποία και θεωρεί και τα δύο τα κριτήρια σημαντικά.
Τα παρακάτω κριτήρια θα τα αξιολογήσουμε με βάση τα ποσοστά τα οποία έχουν
πάρει στις ακραίες τιμές τους ώστε να έχουμε μία ξεκάθαρη εικόνα.
4.2.1 Κριτήριο της ποιότητας
Το κριτήριο της ποιότητας σε όλες τις συγκρίσεις διαδοχικά με την τιμή, τα
φυσικά χαρακτηριστικά / στοιχεία του καταστήματος, την ποιότητα εξυπηρέτησης και
την τοποθεσία σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αντλούμε από τους σχετικούς πίνακες
συχνοτήτων, διαπιστώνεται ότι υπερτερεί χαρακτηριστικά και ξεκάθαρα των άλλων
κριτηρίων. Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώνουμε μία σαφή προτίμηση των
καταναλωτών στο κριτήριο της ποιότητας. Είναι χαρακτηριστικό πως στις αξιολογήσεις
της κλίμακας ως ιδιαίτερα υψηλή ή υψηλή σχετικά με την βαρύτητα του κριτηρίου της
ποιότητας συγκεντρώνει ποσοστά τα οποία κινούνται πάντα πάνω από το 40% του
δείγματος και φθάνει σε συγκεκριμένη περίπτωση κοντά στο 70%, την στιγμή που το
ανώτερο αντίθετο άκρο που συναντάμε είναι το 21,2%.
Το σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι στην σύγκριση με την τιμή ως τα
δύο πιο ισχυρά κριτήρια στα οποία συναντάμε την μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ αυτών
των δύο κριτηρίων. Συγκεκριμένα το 62,3% δείχνει μία σαφή επιρροή από την ποιότητα
την στιγμή που μόνο το 2,7% των ερωτώμενων επηρεάζονται ξεκάθαρα από την τιμή.
Γίνεται σαφές λοιπόν πως οι καταναλωτές αξιολογούν πολύ περισσότερο την ποιότητα
του προϊόντος σε σχέση με την τιμή στην οποία προσφέρεται.
Τέλος χαρακτηριστικό είναι πως το κριτήριο της τοποθεσίας αξιολογείται πολύ
περισσότερο ως σημαντικό σε σχέση με τα υπόλοιπα όταν αντιπαραβάλλονται με το
κριτήριο της ποιότητας.
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4.2.2 Κριτήριο της τιμής
Το κριτήριο της τιμής σε σχέση με το κριτήριο της ποιότητας το αναλύσαμε
παραπάνω. Το χαρακτηριστικό σε όλες τις συγκρίσεις είναι πως το κριτήριο της τιμής
υστερεί. Διαπιστώνουμε πως η προσφερόμενη ποσότητα υπερτερεί στην συνείδηση του
καταναλωτή. Το ίδιο και η τοποθεσία, όπως και η παρουσίαση του προϊόντος πχ στην
βιτρίνα μπορεί να επηρεάσει περισσότερο τον καταναλωτή. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο όπως
φαίνεται στους πίνακες συχνοτήτων, είναι πως το σημείο της ουδετερότητας στην
σύγκριση της τιμής με την ποσότητα και την τοποθεσία υπερτερεί σε σύγκριση
ξεχωριστά με κάθε ένα από τα άλλα σημεία, όπως επίσης και στην σύγκριση με την
παρουσίαση το σημείο με την μεγαλύτερη συχνότητα είναι το σημείο 5 το οποίο
γειτνιάζει με την ουδετερότητα. Συνεπώς διαπιστώνουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό
των ερωτώμενων θεωρεί εξίσου σημαντικά την τιμή και τα υπόλοιπα κριτήρια τα οποία
συγκρίνονται μαζί της με εξαίρεση το κριτήριο της ποιότητας.

4.2.3 Κριτήριο της διαφήμισης
Στο ερώτημα σχετικά με το αν οι καταναλωτές επηρεάζονται περισσότερο από
την διαφήμιση ή από την γνώμη άλλων καταναλωτών οι οποίοι έχουν δοκιμάσει το
προϊόν, διαπιστώνουμε από τον πίνακα συχνοτήτων πως υπάρχει μία συγκέντρωση τιμών
από την τιμή 4 προς την τιμή 7. Γίνεται φανερό πως οι καταναλωτές εκτιμούν
περισσότερο την άποψη άλλων καταναλωτών και πείθονται περισσότερο από μία καλή
γνώμη τρίτων οι οποίοι έχουν δοκιμάσει το προϊόν, σε σχέση με μία διαφήμιση για το
προϊόν.

4.2.4 Κριτήριο της τοποθεσίας
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την σύγκριση της
τοποθεσίας αντίστοιχα με την τιμή και την ποιότητα διαπιστώνουμε πως, στην περίπτωση
σύγκρισης τοποθεσίας τιμής η τοποθεσία υπερτερεί χαρακτηριστικά. Το 39,8% θεωρεί
πως η τοποθεσία του καταστήματος είναι πολύ πιο σημαντική από την τιμή του
προϊόντος, ενώ την ίδια στιγμή στην σύγκριση ποιότητας και τοποθεσίας υπερτερεί η
ποιότητα με 43,7% σε αντίθεση με την τοποθεσία την οποία την επέλεξε μόλις το 13,9%
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του δείγματος. Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ποσοστό της ουδετερότητας και στις δύο τις
περιπτώσεις.

4.3 Έλεγχος υποθέσεων
Ο έλεγχος των υποθέσεων θα γίνει με την βοήθεια των κυκλικής μορφής
διαγραμμάτων ( pie diagram ) τα οποία δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή google forms
κατά την υποβολή του ερωτηματολόγιου και την αυτόματη ταξινόμηση τους. Καθώς
επίσης και με την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS της IBM, με την βοήθεια του
οποίου θα κατασκευάσουμε ραβδογράμματα κατανομής συχνοτήτων προκειμένου να
διαπιστώσουμε αν επιβεβαιώνονται ή όχι οι υποθέσεις από την έρευνα μας.

ΥΠΟΘΕΣΗ 1η : Η κατανάλωση του χύμα παγωτού δεν χαρακτηρίζεται από έντονη
εποχικότητα.

Κυκλικό διάγραμμα κατανομής συχνοτήτων απαντήσεων των ερωτώμενων 4-1

Σύμφωνα με το κυκλικό διάγραμμα κατανομής συχνοτήτων 4-1 διαπιστώνουμε
πως η πρώτη υπόθεση της εργασίας μας δεν υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της
έρευνας μας.

ΥΠΟΘΕΣΗ 2η : Η διαφήμιση στην αγορά του χύμα παγωτού είναι εξίσου αποδοτική με
την αγορά του τυποποιημένου παγωτού.
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Ραβδόγραμμα κατανομής συχνοτήτων των απαντήσεων των ερωτώμενων 4-2

Σύμφωνα με το ραβδόγραμμα κατανομής συχνοτήτων των απαντήσεων των
ερωτώμενων ( 4-2 ) διαπιστώνουμε πως η δεύτερη υπόθεση της εργασίας μας δεν
υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της έρευνας μας.

ΥΠΟΘΕΣΗ 3η : Το χύμα παγωτό συσχετίζεται στην συνείδηση του καταναλωτή με το
brand name του καταστήματος και το υιοθετεί ως δικό του brand name.
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Κυκλικό διάγραμμα κατανομής συχνοτήτων απαντήσεων των ερωτώμενων 4-3

Σύμφωνα με το κυκλικό διάγραμμα κατανομής συχνοτήτων 4-3 διαπιστώνουμε
πως η τρίτη υπόθεση της εργασίας μας υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της έρευνας
μας, διότι όπως φαίνεται και στο σχετικό γράφημα το 69,5% του δείγματος συσχετίζει
στην συνείδηση του το brand name του καταστήματος με το προσφερόμενο προϊόν.
ΥΠΟΘΕΣΗ 4η : Ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει περισσότερο εφόσον
πειστεί πως η ποιότητα του προϊόντος είναι υψηλή.

Ραβδόγραμμα κατανομής συχνοτήτων των απαντήσεων των ερωτώμενων 4-4
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Σύμφωνα με το ραβδόγραμμα 4-4 διαπιστώνουμε πως η τέταρτη υπόθεση της
εργασίας μας υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της έρευνας μας. Διαπιστώνουμε πως
το κριτήριο της ποιότητας επηρεάζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τον καταναλωτή σε
σχέση με το κριτήριο της τιμής.

ΥΠΟΘΕΣΗ 5η : Η τιμή του προϊόντος είναι πιο καθοριστικό κριτήριο στη διαμόρφωση
της επιλογής του καταναλωτή

Ραβδόγραμμα κατανομής συχνοτήτων των απαντήσεων των ερωτώμενων 4-5

Σύμφωνα με το ραβδόγραμμα 4-5 διαπιστώνουμε πως η πέμπτη υπόθεση της
εργασίας μας στο κομμάτι της σύγκρισης της τιμής με την τοποθεσία δεν υποστηρίζεται
από τα αποτελέσματα της έρευνας μας. δηλαδή η τιμή δεν αποτελεί πιο καθοριστικό κριτήριο
σε σχέση με την τοποθεσία στην διαμόρφωση της επιλογής του καταναλωτή
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Ραβδόγραμμα κατανομής συχνοτήτων των απαντήσεων των ερωτώμενων 4-6

Σύμφωνα με το γράφημα 4-6 διαπιστώνουμε πως η πέμπτη υπόθεση της εργασίας
μας στο κομμάτι της σύγκρισης της τιμής με την προσφερόμενη ποσότητα δεν
υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της έρευνας μας.

Ραβδόγραμμα κατανομής συχνοτήτων των απαντήσεων των ερωτώμενων 4-7

Σύμφωνα με το γράφημα 4-7 διαπιστώνουμε πως η πέμπτη υπόθεση της εργασίας
μας στο κομμάτι της σύγκρισης της τιμής με τον τρόπο παρουσίασης δεν υποστηρίζεται
από τα αποτελέσματα της έρευνας μας.
Στο σύνολο της ή Πέμπτη υπόθεση δεν υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της
έρευνας μας.
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ΥΠΟΘΕΣΗ 6η : Τα χαρακτηριστικά του καταστήματος - πχ τοποθεσία, υλικά και άυλα
στοιχεία τα οποία συνθέτουν την εικόνα του καταστήματος στην συνείδηση του
καταναλωτή - υπερτερούν της ποιότητας και επηρεάζουν περισσότερο τον καταναλωτή.

Ραβδόγραμμα κατανομής συχνοτήτων των απαντήσεων των ερωτώμενων 4-8

Σύμφωνα με το γράφημα 4-8 διαπιστώνουμε πως η έκτη υπόθεση της εργασίας
μας δεν υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της έρευνας μας.

Ραβδόγραμμα κατανομής συχνοτήτων των απαντήσεων των ερωτώμενων 4-9
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Σύμφωνα με το γράφημα 4-9 διαπιστώνουμε πως η έκτη υπόθεση της εργασίας
μας δεν υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της έρευνας μας στο κομμάτι τουλάχιστον
της σύγκρισης αποκλειστικά με την τοποθεσία του καταστήματος.
Συνεπώς η έκτη υπόθεση στο σύνολο της δεν υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της
έρευνας μας.

4.4 Συμβολή έρευνας
Η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή δηλαδή το πως οι καταναλωτές
παίρνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα ξοδέψουν τα χρήματα
τους για την απόκτηση καταναλωτικών αγαθών, είναι ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό
πεδίο, αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το κυριότερο αντικείμενο
ερευνητικών μελετών τα τελευταία χρόνια στον τομέα του ΜΚΤ. Σύμφωνα με τον
ΣΙΩΜΚΟ ( 2011 ) « η συμπεριφορά του καταναλωτή έχει γίνει αναπόσπαστο τμήμα του
στρατηγικού σχεδιασμού ΜΚΤ ». Βασικό εργαλείο συνεπώς για την κατανόηση της
συμπεριφοράς του καταναλωτή αποτελούν οι πρωτογενείς έρευνες και τα διαφορά
στατιστικά πακέτα τα οποία έχουν ως στόχο την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η
συγκεκριμένη έρευνα έρχεται να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα ¨ Γιατί οι καταναλωτές
αγοράζουν το συγκεκριμένο παγωτό από το συγκεκριμένο κατάστημα ; ”
Όπως επίσης και στο ερώτημα “ Ποια είναι τα κριτήρια εκείνα τα οποία
διαμορφώνουν την στάση των καταναλωτών στην αγορά του χύμα παγωτού ;” Η
συμβολή λοιπόν της έρευνας μας είναι η κατανόηση των κριτηρίων τα οποία
διαμορφώνουν την στάση των καταναλωτών στην αγορά του χύμα παγωτού, η οποία
στάση είναι βασικό στοιχείο διαμόρφωσης της αγοραστικής συμπεριφοράς.
Μέσα λοιπόν από την έρευνα μας βρίσκουμε την βαρύτητα κάθε κριτηρίου για
τον καταναλωτή στην επιλογή παγωτού, στοιχείο πολύ σημαντικό για την διαμόρφωση
της στρατηγικής ΜΚΤ για κάθε επιχείρηση η οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί στον
κλάδο του παγωτού.

4.5 Προτάσεις
Η έρευνα μας μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια ενός
μελλοντικού ερευνητή. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει πολλά περιθώρια περαιτέρω
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εξέλιξης και ανάπτυξης. Η μελέτη της συμπεριφορά του καταναλωτή περιλαμβάνει ένα
πλήθος επιπλέον ερωτημάτων και δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά τα οποία αναπτύξαμε
και αναλύσαμε στην έρευνα μας. Σύμφωνα με τον Σιώμκο ( 2011 ) « συμπεριλαμβάνει
την μελέτη των εξής ερωτημάτων :
•

Τι αγοράζουν οι καταναλωτές ;

•

Γιατί το αγοράζουν ;

•

Πότε το αγοράζουν ;

•

Από που το αγοράζουν ;

•

Πόσο συχνά το αγοράζουν ; »
Η έρευνα μας μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μία πιο λεπτομερή και

ενδελεχή έρευνα η οποία να θέσει ως στόχο την απάντηση και των παραπάνω
ερωτημάτων έτσι ώστε να διεξαχθεί μία πλήρη και ολοκληρωμένη μελέτη της
συμπεριφοράς του σύγχρονου καταναλωτή στην αγορά του χύμα παγωτού.
Επιπλέον η αξιολόγηση των κριτηρίων - τα οποία διαμορφώνουν την στάση των
καταναλωτών - μέσα από την παρούσα έρευνα διαμόρφωσε βαρύτητες για κάθε κριτήριο
οι οποίες είναι απαραίτητο εργαλείο στην μέτρηση στάσεων. Επομένως η έρευνα μας
μέσα από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μπορεί να δώσει σε έναν μελλοντικό
ερευνητή την δυνατότητα να προχωρήσει σε μέτρηση των στάσεων των καταναλωτών
με την χρήση των κατάλληλων υποδειγμάτων. Η μέτρηση της στάσης με την χρήση
υποδειγμάτων δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις για την στάση ενός καταναλωτή σχετικά με
ένα προϊόν ή μία μάρκα, όπως επίσης και στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του
προϊόντος.
Τέλος η έρευνα μας μπορεί να αποτελέσει την βάση για μία νέα έρευνα ή οποία
να έχει ως στόχο την τμηματοποίηση της αγοράς του παγωτού με την σκιαγράφηση του
προφίλ του καταναλωτή. Η έρευνα μας περιλαμβάνει έναν ικανοποιητικό αριθμό
δημογραφικών στοιχείων των καταναλωτών και μπορεί να επεκταθεί περεταίρω με την
ανάπτυξη ερωτηματολογίων τα οποία να περιλαμβάνουν επιπλέον γεωγραφικά κριτήρια,
ψυχογραφικά κριτήρια, κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με την χρήση του προϊόντος.
Τα χαρακτηριστικά τα οποία θα αντλήσουμε μέσα από μία τέτοια έρευνα με την χρήση
των κατάλληλων εργαλείων μπορούν να μας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες
να συνδέουν τα χαρακτηριστικά του καταναλωτή με την κατανάλωση χύμα παγωτού.
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Στοιχεία απαραίτητα στην διαμόρφωση του μίγματος ΜΚΤ στο στάδιο της
τμηματοποίησης της αγοράς και της στόχευσης.
Συνεπώς διαπιστώνουμε πως η έρευνα μας μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία
για μία πιο λεπτομερή έρευνα η οποία από την μία να έχει ως στόχο την μέτρηση των
στάσεων των καταναλωτών και την ολοκληρωμένη μελέτη της συμπεριφοράς του
καταναλωτή και από την άλλη την τμηματοποίηση - στόχευση της αγοράς με την
ανάπτυξη βασικών κριτηρίων τμηματοποιήσης όπως δημογραφικά, γεωγραφικά,
ψυχογραφικά και χρήσης.

4.6 Περιορισμοί έρευνας
Η συγκεκριμένη έρευνα εκπονήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς στα πλαίσια της
διπλωματικής εργασίας με τίτλο “ Καθοριστικοί παράγοντες εισόδου στην ελληνική
αγορά παγωτού· κριτήρια διαμόρφωσης στάσης των καταναλωτών στην αγορά του χύμα
παγωτού στον Νομό Θεσσαλονίκης.” και τα αποτελέσματά της δεν δύναται να
θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά λόγω του μικρού δείγματος και της μεθόδου
δειγματοληψίας η οποία επιλέχθηκε.
Επίσης η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλονίκης χωρίς
όμως να αποκλείεται να αξιολογήθηκαν απαντήσεις καταναλωτών οι οποίοι δεν είναι
κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής.

Κεφάλαιο 5
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αφορά την μελέτη περίπτωσης της εταιρείας “ Εστίας
Α.Ε.Β.Ε. ”. Αρχικά θα αναφερθούμε σε κάποια ιστορικά και γενικά εταιρικά στοιχεία τα
οποία θα μας βοηθήσουν να σκιαγραφήσουμε το προφίλ της εταιρείας και τα οποία τα
αντλήσαμε από το επίσημο site της εταιρείας ( estiabakery.gr ) Στη συνέχεια θα
προχωρήσουμε σε μία ανάλυση ελκυστικότητας της βιομηχανίας, χρησιμοποιώντας το
μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter, με την βοήθεια του κ. Αλκιβιάδη Παπαχρήστου
μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας. Η ανωτέρω προσέγγιση γίνεται με σκοπό να πάρουμε
απαντήσεις σε κάποια καίρια ερωτήματα όπως μας τα διατυπώνει ο Vasileios
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Antonopoulos « είναι αποδοτική μία επένδυση στην ελληνική αγορά παγωτού; Σε ποιόν
κλάδο; Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα της βιομηχανίας και ποια τα εμπόδια
εισόδου; » Ακολούθως θα ασχοληθούμε με το βασικό στόχο της έρευνας που είναι να
αναλύσουμε τη στρατηγική εισόδου της εταιρείας στην αγορά του χύμα παγωτού σε
επίπεδο επιχειρησιακό και τέλος θα αναφερθούμε διεξοδικά στην στρατηγική μάρκετινγκ
της εταιρείας και πως αυτή έχει προσαρμοστεί και επικεντρωθεί στην μεγιστοποίηση
ικανοποίησης του πελάτη, ικανοποιώντας τα κριτήρια τα οποία έχουν προαναφερθεί και
συμπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο της έρευνας μας και τα οποία διαμορφώνουν την
στάση του καταναλωτή και γενικότερα την αγοραστική του συμπεριφορά.

5.1 Προφίλ εταιρείας
Το πρώτο κατάστημα της εταιρείας λειτούργησε το 1961 στον Φοίνικα
Θεσσαλονίκης από τον κ Αλκιβιάδη Παπαχρήστο στο σημείο το οποίο το συναντάμε
μέχρι και σήμερα. Τα χρόνια που ακολούθησαν βρήκαν την εταιρεία να αναπτύσσετε
συνεχώς και να μετατρέπεται σε ΑΕΒΕ. Το 2005 βρίσκει την εταιρεία σε ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 3000 τμ στο Βιομηχανικό Πάρκο Θέρμης. Αρχές
του 2018 η εταιρεία έχει 19 καταστήματα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης εκ των οποίων τα δύο με την μέθοδο franchise.
Ως σκοπός της εταιρείας ορίζεται η φιλοσοφία της εταιρείας καθώς και οι αρχές
και οι αντιλήψεις οι οποίες διέπουν την οργάνωση και την παραγωγή της όπως αυτή
παρουσίαζεται μέσα από το επίσημο site της εταιρείας “ estiabakery.gr ” « Η ΕΣΤΙΑ
Α.Ε.Β.Ε. στηρίζεται στην υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων της επάνω στις σύγχρονες
τάσεις της αρτοποιίας και σε συνδυασμό με τον άριστο μηχανολογικό της εξοπλισμό,
στοχεύει στη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Μέσα από
ένα ευρύ δίκτυο σημείων πώλησης και με επιλεγμένες συνεργασίες με υψηλής
αναγνωσιμότητας εταιρίες, προσδοκά να προσφέρει στον Έλληνα καταναλωτή ό,τι
νόστιμο, ποιοτικό, υγιεινό, παραδοσιακό ή νεωτεριστικό προϊόν υπάρχει στον χώρο της
αρτο - ζαχαροπλαστικής ».
Η ΕΣΤΙΑ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς της αρτοποιίας της
ζαχαροπλαστικής, του παγωτού με το διακριτικό τίτλο gelo.celo και του καφέ.
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H

Εταιρία

είναι

οργανωμένη

σε

τμήματα

παραγωγής,

διοίκησης,

πωλήσεων, οικονομικών υπηρεσιών, ποιοτικού ελέγχου, marketing και ανάπτυξης
προϊόντων και απασχολεί 320 εργαζομένους. Η διανομή των προϊόντων στα σημεία
πώλησης γίνεται με υπερσύγχρονα Ι.Χ. φορτηγά αυτοκίνητα – ψυγεία.

5.2 Ελκυστικότητα βιομηχανίας, υπόδειγμα 5 δυνάμεων του Porter
Διαπραγματευτική δυναμή των αγοραστών : Η διαπραγματευτική δύναμη των
αγοραστών είναι ιδιαίτερα μεγάλη, το οποίο ωφείλεται στο γεγονός πως ο κλάδος του
παγωτού είναι σε πτώση και δεν επιτρέπει το προϊόν του χύμα παγωτού να έχει ιδιαίτερη
ανάπτυξη. Επίσης χαρακτηριστικό είναι η ιδιαίτερα εύκολη μετακίνηση των πελατών
μεταξύ των δυνατών brand name της αγοράς, η ανάπτυξη από πλευράς του καταναλωτή
της φιλοσοφίας “ value for money ” η οποία αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των
επιχειρήσεων καθώς επίσης και τα φαινόμενα της επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής που
ακολουθούν ιδιαίτερα οι νέο εισερχόμενες επιχειρήσεις.
Διαπραγματευτική δυναμή των προμηθευτών : Σε αντίθεση με τους αγοραστές
οι προμηθευτές δεν αποτελούν παράγοντα ανταγωνιστικό. Η αγορά χαρακτηρίζεται από
πλήθος προμηθευτών οι οποίοι εμπορεύονται παρόμοια προϊόντα ( υποκατάστατα ) με
διαφορετικό brand name, σε συνδυασμό με το γεγονός πως κυρίαρχη τάση των
επιχειρήσεων στην αγορά σε επίπεδο προμηθευτών είναι η συνεργασία με πολλούς
προμηθευτές “ το καλύτερο προϊόν από κάθε προμηθευτή ”.
Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών : Η απειλή εισόδου νεών επιχειρήσεων
στην αγορά του χύμα παγωτού είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Με μοναδικές εξαιρέσεις το
μέγεθος των κεφαλαίων το οποίο είναι υψηλό για μία μεσαίου μεγέθους Gelateria (
εξοπλισμός, διαμόρφωση καταστήματος ) – σε περίπτωση bakery store συνοδευτικής
πώλησης παγωτού το κόστος μειώνεται και αφορά μόνο τον εξοπλισμό - και την
πιστότητα σε καταξιωμένα brand, δεν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας οι οποίες να δίνουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ήδη υφιστάμενες, η πρόσβαση σε προμηθευτές και σε
τεχνολογία είναι εύκολη και τέλος δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες αντιδράσεις από τους
ήδη υπάρχοντες στην είσοδο ενός καινούργιου ανταγωνιστή στην αγορά.
Απειλή υποκατάστατων προϊόντων : Η συγκεκριμένη απειλή διαφοροποιείται
ανάλογα με την εποχή και ακολουθεί την εποχικότητα του παγωτού. Τους καλοκαιρινούς
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μήνες δεν είναι ιδιαίτερα έντονη με μοναδικά υποκατάστατα προϊόντα παραπλήσια με το
παγωτό όπως π.χ. παγωτίνι, παγωμένο γιαούρτι. Τους χειμερινούς μήνες η απειλή είναι
ιδιαίτερα έντονη. Ως υποκατάστατα θεωρούνται η Γαλλική Patisserie ( σοκολάτα,
τούρτα, πάστα ) και η ζαχαροπλαστική φούρνου ( κέικ, γλυκά ταψιού ). Στην
συγκεκριμένη εποχή τα υποκατάστατα κυριαρχούν στις προτιμήσεις των καταναλωτών
έναντι του παγωτού. Υπάρχει κόστος αλλαγής για τους καταναλωτές και αφορά την υγεία
τους, καθόσον το παγωτό είναι πιο υγιεινό γλύκισμα το οποίο όμως δεν το γνωρίζουν οι
καταναλωτές.
Υφιστάμενος ανταγωνισμός : ο ανταγωνισμός χαρακτηρίζεται από μεγάλο
αριθμό μικρών Gelaterie ή από λίγες αλυσίδες με καταστήματα μεγάλου μεγέθους bakery η ζαχαροπλαστεία - τα οποία προσφέρουν το παγωτό ως συνοδευτική πώληση,
με αποκλειστική δική τους παραγωγή. Τα καταστήματα αυτά είναι τοποθετημένα στην
αγορά το ένα πολύ κοντά στο άλλο με συνέπεια τον έντονο ανταγωνισμό. Το κυριότερο
πεδίο ανταγωνισμού είναι η τιμή και η ποιότητα. Η τοποθέτηση πολύ κοντά των
ανταγωνιστών μεταξύ τους, ο μεγάλος αριθμός ανταγωνιστών και η ομοιομορφία του
προϊόντος ορίζει την τιμή ως το πιο σημαντικό πεδίο ανταγωνισμού. Επίσης δεν θα πρέπει
να παραβλέψουμε τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και προβλέψεις για τον κλάδο του
παγωτού.

5.3 Στρατηγική εισόδου “ Εστίας Α.Ε.Β.Ε. ” στην ελληνική αγορά παγωτού
Η είσοδος της ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. στην αγορά του παγωτού μπορούμε να την
προσδιορίσουμε σύμφωνα με την μήτρα του ANSOFF ( 1957 ) ως « στρατηγική
ανάπτυξης προϊόντος ». Η εταιρεία αποφάσισε την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων
παγωτού στην ήδη υπάρχουσα αγορά στην οποία απευθυνόταν ως μία συμπληρωματική
πώληση. Η στρατηγική αυτή απόφαση ήρθε ως συνέπεια της προσπάθειας της εταιρείας
πρωτίστως της κάλυψης της απώλειας τζίρου που παρατηρούνταν τους καλοκαιρινούς
μήνες και δευτερεύοντος της αναβάθμισης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της
εταιρείας. Θεωρήθηκε καινοτομία καθώς ήταν η πρώτη φορά που τοποθετήθηκε προϊόν
παγωτού σε κατάστημα bakery. H εταιρεία στρατηγικά κινήθηκε στην τοποθέτηση
πιλοτικά σε ένα κατάστημα και στην συνέχεια στα υπόλοιπα του δικτύου, συνέπεια του
ρίσκου της τοποθέτησης παγωτού σε περιβάλλον bakery.
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Στρατηγική τμηματοποίησης και στόχευσης δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα καθώς
αρχικά αφορούσε τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας. Το κυρίαρχο δημογραφικό
χαρακτηριστικό είναι πως απευθύνεται σε καταναλωτές άνω των 30 ετών.
Η τοποθέτηση του προϊόντος στην συνείδηση του καταναλωτή σαφώς
επηρεάστηκε από το brand name της επιχείρησης. Το ισχυρό brand επισκίασε το προϊόν
οπότε έπρεπε να συμβαδίζει με την γενικότερη τοποθέτηση του brand στην συνείδηση
του καταναλωτή. Το παγωτό της Εστίας παρουσιάζεται ως ένα προϊόν handmade, από
αγνά υλικά το οποίο προορίζεται για γλύκισμα στο σπίτι. Η οικογενειακή συσκευασία
αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου του παγωτού και συνολικά για το 2016 το
ποσοστό του παγωτού επί του συνολικού τζίρου ανερχόταν στο 8%.

5.4 Στρατηγική Μαρκετινγκ “ Εστίας Α.Ε.Β.Ε. ” – βέλτιστες πρακτικές
μεγιστοποίησης ικανοποίησης του καταναλωτή
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στην εταιρεία “ Εστία ” θα
αναφερθούμε σε στρατηγικές αποφάσεις και πρακτικές τις οποίες εφαρμόζει η εταιρεία
προκειμένου να ικανοποιήσει τα κριτήρια τα οποία συμπεριλάβαμε στο ερωτηματολόγιο
της έρευνας μας και τα οποία διαμορφώνουν την στάση των καταναλωτών.
Τιμή του προϊόντος ( τιμολογιακή πολιτική ) : Η εταιρεία ακολουθεί την
τιμολογιακή πολιτική με βάση το κόστος. Το κόστος παραγωγής είναι ιδιαίτερα υψηλό
εξαιτίας των ακριβών υλικών παραγωγής που χρησιμοποιούνται και του υψηλού κόστους
ποιοτικού ελέγχου τον οποίο εφαρμόζει η εταιρεία. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα
προϊόν “ value for money ”. Ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει διότι
γνωρίζει και αντιλαμβάνεται την ποιότητα του προϊόντος.
Τοποθεσία καταστήματος : Η επιλογή της τοποθεσίας είναι μία πιο σύνθετη
διαδικασία διότι αφορά ένα κατάστημα bakery στο οποίο το παγωτό δεν είναι
αποκλειστικό προϊόν. Η στρατηγική είναι καταστήματα εντός του αστικού ιστού, με
δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και δυνατότητα προσωρινής στάθμευσης.
Προβολή προϊόντος ( διαφήμιση ) : Η εταιρεία δεν έχει κάποια συγκεκριμένη
στρατηγική προβολής και προώθησης η οποία να αφορά αποκλειστικά στο παγωτό. Η
προβολή του παγωτού εντάσσεται στην γενική στρατηγική διαφήμισης της εταιρίας η
οποία και αφορά όλα τα προϊόντα. Η εταιρεία γνωρίζει και αποδέχεται ως τον πιο
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σημαντικό παράγοντα προβολής το “ word of mouth ”. Στα νέα καταστήματα
αναπτύσσεται εντός του καταστήματος η στρατηγική προβολή του παγωτού ως πρώτο
προϊόν σε μία διαδικασία βελτίωσης και ανεξαρτητοποίησης του παγωτού.
Εικόνα βιτρίνας : Η σημασία της εικόνας του προϊόντος στην βιτρίνα έχει γίνει
αντιληπτή από την διοίκηση της εταιρείας η οποία με συνεχείς ελέγχους και επισκέψεις
στα καταστήματα κατοχυρώνει την άριστη εικόνα και εμφάνιση.
Χαρακτηριστικά καταστήματος : Τα χαρακτηριστικά του καταστήματος
σχετικά με την διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου, υλικά και άυλα στοιχεία τα οποία
συνθέτουν την εικόνα του καταστήματος, έχουν ως στόχο να μεταδώσουν στον πελάτη
την φιλοσοφία και την κουλτούρα της εταιρείας καθώς επίσης την δημιουργία μίας
ενιαίας εικόνας των καταστημάτων - τόσο ως ιστορική συνέχεια όσο και μεταξύ όλων
των καταστημάτων στα πρότυπα των διεθνών αλυσίδων – η οποία να είναι
χαρακτηριστική στην συνείδηση του καταναλωτή. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη του
παραπάνω σκοπού είναι η μακροχρόνια συνεργασία με καταξιωμένη εταιρία κατασκευής
και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων η οποία έχει γνώση της εταιρικής κουλτούρας
που διέπει την “ Εστία ”.
Ποιότητα : Η ποιότητα θεωρείται από την διοίκηση της εταιρείας ως ο πιο
σημαντικός παράγοντας επιτυχίας στην αγορά του χύμα παγωτού. Το κριτήριο της
ποιότητας είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας και αυτό γίνεται αντιληπτό
από το γεγονός πως η εταιρεία επενδύει σημαντικά κεφάλαια στην διασφάλιση της
ποιότητας καθώς επίσης στην έρευνα και ανάπτυξη του προϊόντος. Συγκεκριμένα η
εταιρεία διασφαλίζει την ποιότητα μέσα από τις παρακάτω πρακτικές :
•

Εφαρμογή συστήματος HACCP

•

Διεθνές πρότυπο ασφαλείας ISO 22000:2005.

•

Ιδιόκτητο χημείο με τεχνολόγο τροφίμων αποκλειστικά για το παγωτό

•

Σύγχρονη γραμμή παραγωγής

•

Εγκαταστάσεις με τον ύψιστο βαθμό υγιεινής προστασίας

•

Σταθερή συνεργασία με εταιρία consulting

•

Σύμβουλος HR – διαρκής εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού
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Γενικά συμπεράσματα της διπλωματικής
Ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε η συγκεκριμένη εργασία, δηλαδή η λεπτομερής
ανάλυση της εγχώριας και της διεθνής αγοράς καθώς επίσης και η διερεύνηση και
αξιολόγηση των σημαντικότερων κριτηρίων τα οποία καθορίζουν την στάση του
καταναλωτή και κατ’ επέκταση την αγοραστική συμπεριφορά του, έχει ως στόχο την
εξαγωγή

χρήσιμων

συμπερασμάτων

για

τις

επιχειρήσεις

που

είτε

ήδη

δραστηριοποιούνται στην αγορά του βιοτεχνικού παγωτού είτε επιθυμούν να
τοποθετηθούν στο μέλλον.
Η βιβλιογραφική επισκόπηση του 2ου κεφάλαιού της εργασίας μας, μέσα από τα
ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδομένα τα οποία συλλέξαμε, μας βοήθησε να κατανοήσουμε
το περιβάλλον της αγοράς του χύμα παγωτού σε διεθνές και σε εγχώριο επίπεδο, καθώς
επίσης και να δημιουργήσουμε τις ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας μας.
Η πρωτογενής έρευνα η οποία διενεργήσαμε και την αναλύσαμε διεξοδικά στο 3ο
κεφάλαιο, μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την στάση του καταναλωτή
απέναντι στο προϊόν του χύμα παγωτού.
Στο 4ο κεφάλαιο με την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS προχωρήσαμε στην
ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου μας και στην εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας μας, καθώς επίσης και στον έλεγχο των
ερευνητικών μας υποθέσεων που σχηματίσαμε στην βιβλιογραφική μας επισκόπηση.
Τέλος στο 5ο κεφάλαιο μέσα από την μελέτη περίπτωσης της “ Εστίας ” θελήσαμε
να διαπιστώσουμε το μέγεθος εφαρμογής των δεδομένων της έρευνας μας σε μία
πραγματική περίπτωση αναλύοντας την στρατηγική εισόδου και την στρατηγική
Μάρκετινγκ της εταιρείας.
Τα γενικά συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να εξάγουμε μέσα από την
λεπτομερή ανάλυση μας είναι αρχικά πως το περιβάλλον δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό
για επένδυση. Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και μία αγορά η οποία είναι σε ύφεση. Οι
διαδικασίες εισόδου έχουν απλοποιηθεί και το νομικό – νομοθετικό περιβάλλον είναι
φιλικό και προσιτό, αυτό εξηγεί και την πληθώρα καταστημάτων που προσφέρουν χύμα
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παγωτό, σε συνδυασμό με αρκετά μεγάλο κόστος επένδυσης κάνει την είσοδο στην
συγκεκριμένη βιομηχανία μη συμφέρουσα.
Σε επίπεδο καταναλωτή είναι σαφές μέσα από την ανάλυση και τα συμπεράσματα
τα οποία εξαγάγαμε πως το κυρίαρχο κριτήριο το οποίο καθορίζει την στάση του
καταναλωτή είναι η ποιότητα το προϊόντος. Τα υπόλοιπα κριτήρια δεν είναι αδιάφορα
άλλα αντιθέτως παρατηρείται μία δυναμική και των υπολοίπων στην επίδραση στην
απόφαση του καταναλωτή. Η πολυπλοκότητα με την οποία αξιολογεί και αντιδράει
τελικά ο καταναλωτής σε συνδυασμό με την πληθώρα επιλογών που έχει, μεγιστοποιούν
την χρησιμότητα της στρατηγικής Μάρκετινγκ στην βιομηχανία του βιοτεχνικού
παγωτού.
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