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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές 

στην επιλογή των προϊόντων smoothies. Στόχος της µελέτης αυτής είναι να εντοπίσει 

αυτούς τους παράγοντες και να αναγνωρίσει τη συσχέτιση που µπορεί να έχουν η 

ηλικία, το φύλο, το εισόδηµα, η εκπαίδευση, η τιµή του προϊόντος, η ποιότητα του 

προϊόντος, η συνείδηση για την υγεία του καταναλωτή και ο τρόπος ζωής του µε τη 

στάση του απέναντι στην κατηγορία αυτή.  Για την πραγµατοποίηση της έρευνας έγινε 

χρήση ερωτηµατολογίου σε Έλληνες καταναλωτές καθότι, µελετάται η ελληνική 

αγορά των smoothies, σε δείγµα 135 ατόµων µε ποίκιλα δηµογραφικά χαρακτηριστικά. 

 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόφαση των καταναλωτών στη γνώση της κατηγορίας, την 

διαµόρφωση θετικότερης στάσης απέναντι στα smoothies και τέλος την πρόθεση 

αγοράς των smoothies είναι κατά κύριο λόγο η υγεία τους και η τάση προς την υγιεινή 

διατροφή. Επιπλέον, ένας ακόµα παράγοντας που συµβάλει στην πρόθεση αγοράς της 

συγκεκριµένης κατηγορίας είναι το εµπορικό σήµα (µάρκα) που φέρει το προϊόν.    
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, 

ίσως και ο πιο σηµαντικός, είναι η διατροφή τους. Με τη διατροφή επιτυγχάνεται η 

κατανάλωση των απαραίτητων ουσιών που είναι χρήσιµα για τον οργανισµό ώστε να 

καλύψει τις καθηµερινές ανάγκες του για ενέργεια, την αύξηση τη συντήρηση και την 

αντικατάσταση της φθοράς του. Η σωστή και καλή διατροφή είναι άµεσα συνδεδεµένη 

µε το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου, τον τρόπο ζωής του, το επάγγελµα του, την 

κοινωνία και το µέρος στο οποίο ζει. Η υιοθέτηση της εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες, εξωτερικούς και εσωτερικούς όπως για παράδειγµα τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των ανθρώπων (Barker et. al., 2000), τις γεύσεις που προτιµούν (Urala 

& Lahteenmaki, 2003), το µορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων καθώς και το εισόδηµα 

τους (Edmonds et. al., 2001). Οι παράγοντες αυτοί είναι υπεύθυνοι για τις διαφορές 

στις διατροφικές συνήθειες που παρουσιάζονται από τη µία άκρη του κόσµου στην 

άλλη καθώς και για τις διατροφικές τάσεις που σηµειώνονται µε το πέρασµα του 

χρόνου. 

 

Στη σύγχρονη εποχή η καθηµερινότητα των ανθρώπων επιβαρύνεται από παράγοντες 

που βλάπτουν την υγεία του όπως το άγχος, το στρες, η µόλυνση του περιβάλλοντος, 

η κακή διατροφή λόγω έλλειψης ελεύθερου χρόνου και άλλους. Συνεπώς υπάρχει µια 

ολοένα και µεγαλύτερη στροφή των καταναλωτών προς τα υγιεινά και γρήγορα 

γεύµατα ή ροφήµατα προκειµένου να µπορέσουν να συµπληρώσουν την απαιτούµενη 

ηµερήσια δόση φρούτων και λαχανικών (Legander & Kraft, 2003). Τη λύση αυτή τα 

τελευταία χρόνια ήρθε να την δώσει µια νέα κατηγορία προϊόντων, τα smoothies, η 

οποία παρουσιάζει µια αυξανόµενη ζήτηση από τους καταναλωτές.  

 

Η παρούσα εργασία ερευνά έναν νέο και ταχέως αναπτυσσόµενο κλάδο στην ευρύτερη 

αγορά των χυµών, τον κλάδο των smoothies, για τον οποίο δεν έχουν πραγµατοποιηθεί 

αντίστοιχες έρευνες στο παρελθόν. Συνεπώς η βιβλιογραφία της έρευνας είναι 

περιορισµένη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσπαθήσει καλύψει αυτό το 

ερευνητικό κενό που προκύπτει µελετώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τους 

καταναλωτές του κλάδου των smoothies και προσδιορίζοντας την καταναλωτική τους 
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συµπεριφορά. Επίσης σκοπός της εργασίας είναι να παροτρύνει νέους ερευνητές να 

ασχοληθούν και να µελετήσουν τον συγκεκριµένο κλάδο καθότι είναι συνεχώς 

αυξανόµενος και δεν έχει µελετηθεί επιµελώς.  

 

Προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας πραγµατοποιήθηκε έρευνα µε 

ερωτηµατολόγιο σε Έλληνες καταναλωτές, µέσω της οποίας αρχικά ορίστηκαν 

ορισµένοι παράγοντες µε βάση τη βιβλιογραφία, έπειτα εντοπίστηκε και 

προσδιορίστηκε η συσχέτιση αυτών των παραγόντων µε την συµπεριφορά των 

καταναλωτών σε τρία διαφορετικά στάδια: 

1) Στην γνώση της κατηγορίας των smoothies 

2) Στην διαµόρφωση θετικής στάσης απέναντι στα προϊόντα αυτά 

3) Στην πρόθεση αγοράς των προϊόντων 

 

Τα συµπεράσµατα της συγκεκριµένης εργασίας είναι σηµαντικά και ενδιαφέροντα 

καθώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν από εταιρίες που δραστηριοποιούνται ήδη ή 

ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο των smoothies και θέλουν να 

µελετήσουν το καταναλωτικό κοινό τους και να στοχεύσουν στην ανάδειξη 

συγκεκριµένων χαρακτηριστικών, άνοιγµα νέων αγορών και απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  
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2.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
2.1) ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ SMOOTHIES    
 

Με τον όρο smoothies αναφερόµαστε σε ένα υγιεινό αναµειγµένο ποτό φρούτων, 

λαχανικών ή τον συνδυασµό των δύο σε φρέσκια ή κατεψυγµένη µορφή, χτυπηµένα 

στο µπλέντερ. Τα smoothies µπορούν να συνδυαστούν µε επιπλέον συµπληρωµατικά 

υλικά όπως µε χυµό φρούτων, κυρίως φυσικού χυµού µήλου, µε γάλα, µε γιαούρτι, µε 

πράσινο τσάι, ακόµα και µε νερό ή πάγο. Η τελική µορφή του ροφήµατος έχει 

βελούδινη υφή και η όψη του µοιάζει κυρίως µε πουρέ φρούτων ή µε φρουτόκρεµα. 

Πρόκειται για ροφήµατα αρωµατικά, εύγευστα και γεµάτα βιταµίνες, µεταλλικά 

στοιχεία και άλλα θρεπτικά συστατικά που είναι σηµαντικά και ωφέλιµα για το 

ανθρώπινο σώµα.  

 

Ο καταναλωτής µπορεί να τα φτιάξει µόνος του προσθέτοντας φρούτα και υλικά της 

αρεσκείας του, να προµηθευτεί τους έτοιµους συνδυασµούς φρούτων και λαχανικών 

από το εµπόριο ή να αγοράσει έτοιµα ροφήµατα από τελικά σηµεία πώλησης όπως 

καταστήµατα καφέ – µπαρ. Πρόκειται για µια νέα κατηγορία προϊόντων στην ελληνική 

αγορά που ήρθε από το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και φαίνεται να παρουσιάζει 

άνοδο στις προτιµήσεις των καταναλωτών.  

 

2.2) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ SMOOTHIES     
 

Από που προέρχεται όµως αυτό το πλέον δηµοφιλές ποτό; Εδώ και εκατοντάδες χρόνια 

οι µεσογειακοί και ανατολικοί πολιτισµοί απολαµβάνουν τους φυσικούς πουρέδες 

φρούτων. Η Νότια Αµερική και η Λατινική Αµερική χρησιµοποιούν τα συγκεκριµένα 

φρουτοποτά ως βάση στην καθηµερινή τους διατροφή. 

 

Στις Η.Π.Α τα smoothies ήταν ουσιαστικά ένα άγνωστο προϊόν µέχρι τη δεκαετία του 

1930 όταν ο Steve Poplawski ανακάλυψε το µπλέντερ το 1922 (IdeaFinder, 2018). Από 

εκείνη την περίοδο και έπειτα άρχισαν δειλά δειλά να καταναλώνονται τα smoothies. 

Τις δεκαετίες του 1960 και 1970 υπήρξε µια έξαρση στην κατανάλωση των smoothies 
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στις Η.Π.Α καθώς υπήρξε µια απότοµη άνθιση στην µακροβιοτική χορτοφαγία 

(Vegetarian America, A History: Karen Iacobbo and Michael Iacobbo) την περίοδο των 

Hippies και των παιδιών των λουλουδιών. Τότε οι άνθρωποι έδιναν περισσότερη 

έµφαση στην σωστή και υγιεινή διατροφή και στα βιολογικά προϊόντα επιστρέφοντας 

στις ρίζες τους αρχίζοντας να αγαπούν τη φύση και το περιβάλλον και να γίνονται ένα 

µε αυτά. Τότε λοιπόν δηµιουργήθηκαν τα πρώτα καταστήµατα που πουλούσαν υγιεινά 

και φυσικά προϊόντα και προµήθευαν τους καταναλωτές µε φυσικούς φρουτοχυµούς. 

 

Το 1973 ο Steve Kuhnau ιδρύει το πρώτο κατάστηµα Smoothie King στην Αµερική. 

Αφορµή στάθηκε η δυσανεξία που είχε ο ίδιος στη λακτόζη που τον έκανε να ψάξει 

ένα ρόφηµα που θα µπορούν να απολαύσουν και άλλοι άνθρωποι µε την ίδια πάθηση 

και δεν θα περιέχει γάλα (Andrew F. Smith, 2013). Το smoothie King άνθισε ραγδαία 

µέσα στα επόµενα χρόνια κάνοντας τον όρο ‘smoothies’ ευρέως γνωστό και οικείο 

στους καταναλωτές. Φτάνοντας στο 2000, το ενδιαφέρον για τα προϊόντα smoothies 

συνεχώς αυξανόταν και όλο και περισσότεροι καταναλωτές που ενδιαφέρονταν για την 

υγιεινή διατροφή, την άσκηση και γενικότερα την υγεία τους άρχισαν να ζητούν το 

προϊόν. Πλέον στις µέρες µας, τα smoothies θεωρούνται ως ένα ποτό που δίνει ενέργεια 

και µπορεί να αντικαταστήσει ένα γεύµα ή να θεωρηθεί ακόµα και συµπλήρωµα µιας 

υγιεινής διατροφής προσελκύοντας όλο και περισσότερους καταναλωτές στην επιλογή 

του συγκεκριµένου προϊόντος.  

 

2.3) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ        
 

Οι ερευνητές έδειξαν από νωρίς το ενδιαφέρον τους για τον τρόπο µε τον οποίο ο 

άνθρωπος αποφασίζει και επιλέγει τι θα καταναλώσει και πως συµπεριφέρεται κατά τη 

διάρκεια λήψης αυτής της απόφασης. Έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί για τη 

συµπεριφορά των καταναλωτών όπως: 

• «Το πεδίο του µάρκετινγκ που µελετά τις δραστηριότητες των ανθρώπων όταν 

αυτοί αποκτούν, καταναλώνουν και απορρίπτουν προϊόντα και υπηρεσίες.» 

(Blackwell, 2001) 

 

• «Συµπεριφορά καταναλωτών είναι η µελέτη που περιγράφει τη διαδικασία 

κατά την οποία ο καταναλωτής ή µια οµάδα καταναλωτών επιλέγουν, 
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αγοράζουν, χρησιµοποιούν ή απορρίπτουν προϊόντα, υπηρεσίες ή εµπειρίες για 

να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους.» (Solomon, 2006) 

 

 

• «Η µελέτη ατόµων, οµάδων ή οργανισµών και οι διαδικασίες που 

χρησιµοποιούνται για να επιλέξουν, να εξασφαλίσουν, να χρησιµοποιήσουν και 

να απορρίψουν προϊόντα (αγαθά), υπηρεσίες, εµπειρίες ή ιδέες προκειµένου να 

ικανοποιήσουν ανάγκες τους και οι επιπτώσεις που αυτές οι διαδικασίες έχουν 

στον καταναλωτή και στην κοινωνία.» (Hawkins, 2001) 

 

Ο επίσηµος ορισµός της συµπεριφοράς του καταναλωτή δίνεται από την American 

Marketing Association (Bennett, 1995) η οποία την ορίζει ως «Τη δυναµική 

αλληλεπίδραση του συναισθήµατος (affect) και της γνώσης (cognition), της 

συµπεριφοράς (behavior) και του περιβάλλοντος (environment) µέσω της οποίας οι 

άνθρωποι διεξάγουν τις συναλλαγές στη ζωή τους». 

 

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν και όχι απλώς να επιβιώσουν στην αγορά 

οφείλουν να µελετήσουν τις ανάγκες και τα θέλω του καταναλωτή που στοχεύουν και 

να δηµιουργήσουν προϊόντα που καλύπτουν τις απαιτήσεις του. Η συµπεριφορά του 

καταναλωτή έχει απασχολήσει και άλλες επιστήµες όπως η κοινωνιολογία και η 

ψυχολογία. 

 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια που υπάρχει οικονοµική κρίση, η αγοραστική 

συµπεριφορά των καταναλωτών έχει αλλάξει. Ο καταναλωτής προσπαθεί πλέον µε 

έξυπνες λύσεις να εξοικονοµήσει χρήµατα και να µειώσει τη σπατάλη του 

περιορίζοντας της αγορές του (ΙΕΛΚΑ).  

 

Στην κατηγορία που µελετάµε θέλουµε να εξετάσουµε συγκεκριµένους παράγοντες 

που επιδρούν στη συµπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στα smoothies όπως : η 

µάρκα (branding), η υγιεινή διατροφή, η άθληση,  η ποιότητα και η τιµή. Επίσης θα 

δούµε το προφίλ των καταναλωτών που ψωνίζουν µε βάση τους παραπάνω παράγοντες 

και την καταναλωτική τους συµπεριφορά.  
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2.4) Η ΜΑΡΚΑ (BRAND)  
 

Ζούµε στην εποχή όπου οι πληροφορίες µπορούν να διαδοθούν στιγµιαία από τη µια 

µεριά του πλανήτη στην άλλη µέσω της ραγδαίας εξέλιξης του internet και της εύκολης 

πρόσβασης που έχουν όλοι σε αυτό. Οι καταναλωτές µπορούν εύκολα και γρήγορα να 

ενηµερωθούν για οποιοδήποτε προϊόν τους ενδιαφέρει και έχουν αρχίσει να 

ευαισθητοποιούνται περισσότερο. Αυτό έχει ως συνέπεια οι καταναλωτές να είναι στη 

θέση να ορίσουν την επιτυχία ενός προϊόντος στην αγορά.  

 

Ο τεράστιος όγκος των προϊόντων στην αγορά δυσκολεύει τις αγοραστικές αποφάσεις 

των καταναλωτών. Τη διαφορά στην απόφαση κάνει η σηµατοποίηση (branding) των 

προϊόντων καθώς διευκολύνει τη λήψη της αγοραστικής απόφασης µέσω της 

διαφοροποίησης του προϊόντος. 

 

Η λέξη µάρκα ή brand προέρχεται από την Νορβηγική λέξη brandr που µεταφράζεται 

ως ‘καίω’. Η λέξη καθιερώθηκε από τους αγρότες που έκαιγαν τα ζώα τους ώστε να τα 

σηµαδεύουν και να τα ξεχωρίζουν. Ως µάρκα λοιπόν ορίζεται ένα όνοµα, ένας όρος, 

ένα σηµάδι, ένα σύµβολο ή ένα σχέδιο ή συνδυασµός όλων αυτών, µε σκοπό να 

διαφοροποιούνται τα προϊόντα µιας εταιρίας από τον ανταγωνισµό. (American 

Marketing Association – AMA). 

 

Οι µάρκες ή αλλιώς τα εµπορικά σήµατα, εισβάλλουν στη ζωή των καταναλωτών όλο 

και περισσότερο µέσω της διαφήµισης. Σκοπός των εταιριών είναι να δηµιουργήσουν 

µια σχέση εµπιστοσύνης µε τον καταναλωτή και µια δέσµευση ώστε να γίνει ο 

καταναλωτής πιστός στη µάρκα. Η πιστότητα του καταναλωτή στη µάρκα (brand 

loyalty) προϋποθέτει τα υπόλοιπα συστατικά της αξίας της µάρκας όπως η σχέση 

ποιότητας µε µάρκα και η αξία που προσδίδει. Η προσήλωση σε αυτήν είναι µία από 

τις σηµαντικότερες αξίες της µάρκας καθώς µπορεί να µεταφραστεί σε µελλοντικές 

πωλήσεις.  

 

Η επίδραση της θεωρίας της αυτοπεποίθησης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 

αντίληψη των καταναλωτών για τη µάρκα/εµπορικό σήµα ενός προϊόντος και την 

επιλογή του (Sirgy, 1982). Οι επιπτώσεις της αυτοπεποίθησης και της ιδέας ενός 



	

	 12	

ατόµου για τον εαυτό του έχουν απασχολήσει πολύ τη βιβλιογραφία του µάρκετινγκ 

καθώς επηρεάζουν σηµαντικά τη λήψη αποφάσεων των καταναλωτών και την επιλογή 

µάρκας προϊόντων (Chebat et al, 2006).  Η κατανόηση της ιδέας του ατόµου για τον 

εαυτό του είναι σηµαντική καθώς διαµορφώνει τη βάση της θεωρίας της 

αυτοσυγκράτησης (Sirgy, 1982) που αναφέρει ότι η επιλογή ορισµένων καταναλωτών 

στις µάρκες γίνεται σύµφωνα µε την εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι καταναλωτές για τον 

εαυτό τους και πως µπορεί η επιλογή που κάνουν να την ενισχύσει.   

 

Για τους περισσότερους καταναλωτές η µάρκα είναι µια ένδειξη των χαρακτηριστικών 

του προϊόντος και είναι χρήσιµη για να τοποθετήσει το προϊόν σε µια κατηγορία ψηλά 

στο µυαλό του καταναλωτή. Οι αντιλήψεις των καταναλωτών για την ποιότητα των 

προϊόντων ενδέχεται να επηρεαστούν από το εµπορικό σήµα που σχετίζεται µε αυτό 

(Mazursky & Jacoby, 1983). 

 

Οι καταναλωτές που ψωνίζουν µε βάση το εµπορικό σήµα ενός προϊόντος είναι 

πιθανότερο να είναι πιστοί σε ένα συγκεκριµένο κατάστηµα, συγκρίνουν πολύ 

λιγότερο τα προϊόντα µεταξύ τους, διαθέτουν συγκεκριµένο και περιορισµένο χρόνο 

στις αγορές τους και εµφανίζουν υψηλή επαναληψιµότητα (Carman & James, 1970).    

 

Για τον Έλληνα καταναλωτή, σύµφωνα µε έρευνες του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, η µάρκα του προϊόντος αποτελεί σηµείο αναφοράς στις αγορές του καθώς 

δηµιουργεί σχέση µε το επώνυµο προϊόν και µε το κατάστηµα, η εικόνα του οποίου 

ταιριάζει µε το επώνυµο προϊόν (Σταθακόπουλος, 1997). 

   

 

2.5) ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
   

«Είσαι ότι τρως» Ιπποκράτης 

 

Η υγεία είναι µια σχετική έννοια που συχνά εξαρτάται από τη σύγκριση της µε τις 

έννοιες της υγιεινής διατροφής και των τροφίµων. Υπάρχουν πολλές πτυχές του 

περιβάλλοντος ή του πλαισίου λήψης αποφάσεων ενός καταναλωτή που επηρεάζουν 

την αντίληψη του για την επιλογή των τροφίµων που θα εντάξει στη διατροφή του και 
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τις ποσότητες τις οποίες θα καταναλώσει. Πρόσφατες έρευνες εξέτασαν το ρόλο του 

µεγέθους και του χρώµατος του πιάτου (Van Ittersum & Wasnik, 2012), την ποικιλία 

του (Haws and Redden, 2013), το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ των 

γευµάτων (Huss et al, 2013), τη µορφή παρουσίασης των διατροφικών πληροφοριών 

(Dowray et al, 2012, McCann et al, 2013), τις ετικέτες των τροφίµων (Vadiveloo et al, 

2013) κ.α. Στα πλαίσια της υγιεινής διατροφής όλοι οι παραπάνω παράγοντες σε 

συνδυασµό παίζουν το ρόλο τους στο µυαλό του καταναλωτή.  

 

Το θέµα της διατροφής είναι εξαιρετικά σηµαντικό στην εποχή µας, µια εποχή που ο 

υπερκαταναλωτισµός είναι στα φόρτε του. Οι ρυθµοί της καθηµερινότητας, το στρες, 

το άγχος, το κλίµα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην υγεία των ανθρώπων. Σύµφωνα µε 

τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO, 2015) η παχυσαρκία αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα κινδύνου για πολλές ασθένειες µε αποτέλεσµα τουλάχιστον 2,8 

εκατοµµύρια άνθρωποι να πεθαίνουν κάθε χρόνο. Αδιαµφισβήτητα λοιπόν η διατροφή 

επηρεάζει αποφασιστικά την υγεία του οργανισµού είτε θετικά είτε αρνητικά.  H 

Ελλάδα µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 κατείχε µια καλή θέση όσον αφορά τους 

δείκτες µέτρησης της δηµόσιας υγείας και το προσδόκιµο ζωής του πληθυσµού της. 

Τις επόµενες δεκαετίες σηµειώθηκε µια πτώση των δεικτών αυτών που έβαλε την χώρα 

σε λιγότερο ευνοϊκή θέση σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια µε την τάση των 

δεικτών να είναι ολοένα και χαµηλότερη µε το πέρας των χρόνων (Παγκόσµιος 

Οργανισµός Υγείας, 2002).  Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων λοιπόν µε το 

πέρασµα των χρόνων έχουν την τάση να φεύγουν από την µεσογειακή διατροφή προς 

το δυτικό µοντέλο διατροφής που είναι πλούσιο σε λιπαρά και υδατάνθρακες 

(Panagiotakos et. al., 2006).  

 

 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας ΕΙΕΠ, υγιεινή διατροφή είναι 

µια ισορροπηµένη διατροφή µε καλή κατανοµή γευµάτων. Μια ισορροπηµένη 

διατροφή περιέχει τροφές χαµηλές σε λιπαρά και πλούσιες σε υδατάνθρακες όπως 

φρούτα και λαχανικά (Lindsey & Welk, 2000) που παρέχουν στον οργανισµό όλα τα 

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά σε τέτοιες ποσότητες ώστε να καλύψουν τις ανάγκες 

του οργανισµού χωρίς να παρέχουν περίσσεια ενέργεια (McArdle & Katch, 2000). 

Στην Ελλάδα το ποσοστό παχυσαρκίας στους άντρες αγγίζει το 28% και στις γυναίκες 
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το 30%, ποσοστά πολύ µεγαλύτερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (Robertson 

et.al., 2004).  

 

 

Πως όµως ο άνθρωπος θα στραφεί προς την υγιεινή διατροφή; Ποιοι είναι οι 

παράγοντες που θα τον οδηγήσουν να επιλέξει προσεκτικά τα τρόφιµα που θα εντάξει 

στο διαιτολόγιο του; Από έρευνες που έχουν γίνει σχετικά µε την υιοθέτηση υγιεινών 

προκύπτει ότι σηµαντικό ρόλο παίζει το κοινωνικό – οικονοµικό επίπεδο του ατόµου. 

Σύµφωνα µε τους (Legander & Kraft, 2003), το υψηλό µορφωτικό επίπεδο, κυρίως στις 

γυναίκες, είναι σηµαντικός παράγοντας στην στροφή προς την υγιεινή διατροφή και 

εµφανίζει θετική συσχέτιση µε την κατανάλωση περισσότερων φρούτων και 

λαχανικών καθώς και µε την αυτοσυγκράτηση και τον αυτοέλεγχο τους στα πλαίσια 

της διατροφής. Επίσης οι (Dutta & Bergman, 2005) επισηµαίνουν πως το φύλο, η 

ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο και η φυσική δραστηριότητα έχουν συσχέτιση µε τις 

διατροφικές συνήθειες. 

 

Ένας όρος που συνοδεύει τη σωστή διατροφή είναι η σχέση της µε τον αθλητισµό. 

Είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένο ότι ο σωστός συνδυασµός διατροφής και άσκησης 

συµβάλουν στην µακροβιότητα και στην ποιότητα ζωής του ατόµου. 

 

Τα άτοµα που προσέχουν το σωµατικό τους βάρος και έχουν µια αθλητική 

δραστηριότητα παρουσιάζουν αυξηµένες ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά (Dutta & 

Bergman, 2005). Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιλεκτικοί όσον αφορά την 

επιλογή των προϊόντων που θα καταναλώσουν. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο 

καταναλωτές που είναι ευαισθητοποιηµένοι µε την υγεία τους και προσέχουν το σώµα 

τους ψάχνουν περισσότερο τα προϊόντα που θα καταναλώσουν, ερευνώντας στο 

διαδίκτυο πληροφορίες για τα θρεπτικά συστατικά των προϊόντων, νέα και καινοτόµα 

προϊόντα και συνταγές για πιο υγιεινή διατροφή (Niva, 2006).  Υπάρχουν επιχειρήσεις 

που εξειδικεύονται στα προϊόντα που απευθύνονται σε αυτές τις οµάδες ανθρώπων και 

έχουν µελετήσει πλήρως την καταναλωτική τους συµπεριφορά και τις ανάγκες τους 

δηµιουργώντας έτσι µια πληθώρα ενηµερωτικού υλικού στο διαδίκτυο.   

 

Συνεπώς οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίµων πρέπει να 

λάβουν σοβαρά υπόψιν τους όλους αυτούς τους παράγοντες που συµβάλουν στην 
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επιλογή των καταναλωτών στα τρόφιµα καθώς και την τάση της νέας εποχής για 

υγιεινή διατροφή.  

 

2.6) ΠΟΙΟΤΗΤΑ     
 

Οι ερευνητές του µάρκετινγκ και της συµπεριφοράς των καταναλωτών µελετούν εδώ 

και χρόνια τη διαδικασία λήψης της απόφασης των καταναλωτών. Ορισµένοι 

συγγραφείς προτείνουν να χωριστούν οι έρευνες αυτές σε τρεις βασικές κατηγορίες. 

Κατά τους (Sproles & Kendall, 1986) οι κατηγορίες αυτές είναι: 

1) Η ψυχογραφική προσέγγιση / τρόπος ζωής 

2) Οι τύποι των καταναλωτών 

3) Τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών  

Προϋπόθεση των ερευνών είναι ότι οι καταναλωτές χρησιµοποιούν µια συγκεκριµένη 

στρατηγική για την διαχείριση των αγορών τους όπως για παράδειγµα την πιστότητα 

του και τη δέσµευση απέναντι σε ένα προϊόν ή µάρκα (Moschis, 1976) ή την επιλογή 

του µε βάση την ποιότητα (Darden & Ashton, 1974). 

 

Συχνά οι καταναλωτές ταυτίζουν τους όρους ποιοτικό προϊόν – ακριβό προϊόν – υγιεινό 

προϊόν. Τα τελευταία χρόνια που η τάση προς την υγιεινή διατροφή είναι υψηλή όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, παρατηρείται επίσης η αύξηση της ζήτησης για ποιοτικά 

προϊόντα. Αυτή η ζήτηση είναι αποτέλεσµα της ταύτισης της ποιότητας µε την υγιεινή 

διατροφή. Το αίτηµα αυτό των καταναλωτών για ποιοτικά προϊόντα έγινε αντιληπτό 

από τους παραγωγούς και τις βιοµηχανίες και άρχισαν να στρέφονται προς αυτήν την 

κατεύθυνση.  

 

Πως ορίζεται όµως η ποιότητα; Ποιος ορίζει τι είναι ποιοτικό και τι όχι; Η ποιότητα 

σαν έννοια είναι διαφοροποιηµένη καθώς εξαρτάται από το άτοµο που την 

χρησιµοποιεί και τους λόγους για τους οποίους την χρησιµοποιεί (Becker, 2000).  

 

Από την πλευρά του καταναλωτή, είναι µια υποκειµενική αξιολόγηση που εξαρτάται 

από τις αντιλήψεις, τις ανάγκες και τους στόχους του ίδιου (Northen, 2000). Σύµφωνα 

µε τον (Crosby, 1979) «Ποιότητα είναι η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις και όχι το 

πόσο καλό είναι το προϊόν». Ένας άλλος ορισµός της ποιότητας που δόθηκε από τον 
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Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (International Organization of Standardization ISO) 

αναφέρει ότι «ποιότητα είναι το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας, που ικανοποιούν εκφρασµένες ή συναγόµενες ανάγκες του 

χρήστη» (Σάνδρου & Κούρτης, 2001). 

 

Η κατανόηση του τρόπου αντίληψης της ποιότητας των προϊόντων από τους 

καταναλωτές είναι εξαιρετικά σηµαντική για τη διαµόρφωση της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων. Όσον αφορά τον κλάδο των τροφίµων και ποτών, οι απαιτήσεις των 

καταναλωτών, µέσω της εύκολης και άµεσης ενηµέρωσης που λαµβάνουν, έχουν 

καταστήσει την ποιότητα ως έναν από τα πλέον απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός 

προϊόντος. Αν ο καταναλωτής αγοράσει ένα προϊόν που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

και τις προσδοκίες που έχει από αυτό, τότε θα µείνει ικανοποιηµένος και 

ευχαριστηµένος και θα ισχυριστεί ότι το προϊόν είναι υψηλής ποιότητας. Στην αντίθετη 

περίπτωση, που δεν µπορεί να µείνει ικανοποιηµένος, θα ισχυριστεί ότι φταίει η ‘κακή 

ποιότητα’ του προϊόντος. Σύµφωνα µε τον (Garvin, 1998) οι 8 παράγοντες που 

επηρεάζουν την αντιλαµβανόµενη ποιότητα από τον καταναλωτή είναι: 

1) Επιδόσεις  

2) Χαρακτηριστικά  

3) Αξιοπιστία  

4) Συµµόρφωση  

5) Ανθεκτικότητα  

6) Συντηρισηµότητα 

7) Αισθητική  

8) Φαινοµενική ποιότητα  

Οι διαστάσεις αυτές είναι ανεξάρτητες και διακριτές µεταξύ τους.       

 

Ο καταναλωτής που δίνει έµφαση στην ποιότητα αναζητά την καλύτερη ποιότητα 

προϊόντων και καταστηµάτων προσεκτικά, συστηµατικά ή µε σύγκριση προϊόντων 

µεταξύ τους. Η αντίληψη της ποιότητας σχετίζεται µε την τιµή όταν οι καταναλωτές 

δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά µε το προϊόν (Woodside, 1974). Είναι κοινώς 

αποδεκτό από τους µάνατζερ του µάρκετινγκ ότι οι καταναλωτές χρησιµοποιούν την 

τιµή σαν δείκτη της ποιότητας ενός προϊόντος. Αυτή η άποψη στηρίζεται από µια 

πληθώρα µελετών που ερευνούν το συγκεκριµένο θέµα (Von Wersebe, 1993) και 

καταλήγουν στο ότι η τιµή είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της ποιότητας. Εµπειρικές 
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µελέτες έδειξαν ότι όντως, ο καταναλωτής χρησιµοποιεί µόνο την τιµή σαν δείκτη 

ποιότητας στην περίπτωση που δεν έχει καµία άλλη πηγή πληροφόρησης (Shapiro, 

1982).   

 

2.7) ΤΙΜΗ   
 

Σύµφωνα µε το Λεξιλόγιο Οικονοµοτεχνικών Όρων του Ελληνικού Κέντρου 

Παραγωγικότητας, τιµή καλείται η ποσότητα των χρηµατικών µονάδων έναντι των 

οποίων ανταλλάσσεται εν δεδοµένον οικονονοµικόν αγαθόν η µια υπηρεσία. Τιµή είναι 

δηλαδή το χρηµατικό ποσό που πρέπει να καταβάλλει κάποιος ώστε να αποκτήσει µια 

µονάδα ενός προϊόντος. Η αγορά των προϊόντων µπορεί να παραλληλιστεί µε το 

χρηµατιστήριο. Στα παλαιότερα χρόνια συµµετείχαν οι παραγωγοί και οι 

ενδιαφερόµενοι αγοραστές. Στις µέρες µας, εκτός από τους δυο αυτούς, υπάρχουν οι 

µεσάζοντες, οι χονδρέµποροι, οι αντιπρόσωποι, οι επενδυτές, οι όµιλοι κ.α. Όλοι οι 

παραπάνω συµµετέχοντες επηρεάζουν την κατεύθυνση της τιµής είτε προς τα πάνω 

είτε προς τα κάτω µαζί µε τους παράγοντες προσφοράς και ζήτησης.  

 

Στην Ελληνική αγορά, σύµφωνα µε στοιχεία της IRI, παρατηρήθηκε ότι οι 

καταναλωτές έχουν γίνει πιο ελαστικοί προς την τιµή. Τα σούπερ µάρκετ σηµειώνουν 

αυξηµένες πωλήσεις την περίοδο των προσφορών, φυλλαδίων ή in-store ενεργειών στα 

προϊόντα που συµµετέχουν σε αυτά. Ο Έλληνας καταναλωτής δεν είναι πιστός πλέον 

σε ένα σούπερ µάρκετ αλλά επιλέγει να ψωνίζει από πολλά διαφορετικά για να 

πετυχαίνει προϊόντα προσφορών συγκρίνοντας τις τιµές µεταξύ τους.  

 

Η τιµή είναι το χρηµατικό ποσό που θα δαπανήσει ο καταναλωτής για να αποκτήσει 

ένα προϊόν ή µια υπηρεσία. Επίσης, η τιµή µπορεί να εκφράσει την αξία ενός προϊόντος 

που είναι αντικείµενο συναλλαγής δύο πλευρών. Τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής 

δίνουν µια υποκειµενική αξία στο προϊόν. Ως µέρος του µείγµατος µάρκετινγκ 

(Lovelock, 1996), είναι η αντανάκλαση της προσδοκίας του καταναλωτή για ένα 

προϊόν. Όσο µεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες τόσο περισσότερο δύναται να πληρώσει. 

Τέλος η τιµή του προϊόντος είναι το µοναδικό στοιχείο του µείγµατος µάρκετινγκ που 

µπορεί να φέρει έσοδα στην επιχείρηση και µπορεί εύκολα να µεταβληθεί. 
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Για τις επιχειρήσεις η τιµή παίζει καθοριστικό ρόλο στην χάραξη της στρατηγικής τους 

και να εκµεταλλεύονται ευκαιρίες να εισέλθουν σε νέες αγορές ή να κερδίσουν την 

προτίµηση των καταναλωτών στο προϊόν τους έναντι του ανταγωνισµού.     

 

Σχετικά µε την συµπεριφορά των καταναλωτών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής, οι κλιµατικές συνθήκες καθώς και οι διατροφικές αλλαγές των 

συνηθειών επηρεάζουν τη συµπεριφορά των καταναλωτών (Bennett, 1995). Ως κύριο 

χαρακτηριστικό της ζήτησης των smoothies θεωρούµε την εποχικότητα, καθώς οι 

πωλήσεις αυξάνονται µεταξύ των µηνών Απριλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους µε το 

πικ τους το καλοκαίρι. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της θερµοκρασίας εκείνους τους 

µήνες που κάνει τους καταναλωτές να ψάχνουν για ένα δροσερό ρόφηµα καθώς επίσης 

και στην αυξηµένη προσέλευση των τουριστών. Επίσης, η αλλαγή των διατροφικών 

συνηθειών των καταναλωτών µε τη στροφή τους στην υγιεινή διατροφή επηρεάζει 

θετικά τη ζήτηση. Τέλος, η στροφή του κόσµου στο ποιοτικό και γρήγορο φαγητό 

επηρεάζει εξίσου θετικά την κατανάλωση των smoothies καθότι είναι 100% φυσικά 

φρούτα χωρίς προσθήκες και συντηρητικά.  

 

Σε γενικές γραµµές, η τιµή και το εµπορικό σήµα ενός προϊόντος είναι πληροφορίες 

που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις προκειµένου να µειώσουν τις γνωστικές 

προσπάθειες του καταναλωτή και να τον διευκολύνουν στη λήψη απόφασης αγοράς 

του προϊόντος έναντι των ανταγωνιστικών (Zeithaml, 1988). Όσον αφορά τους 

καταναλωτές που δίνουν έµφαση στην τιµή, η χρήση αυτής της πληροφορίας στο 

προϊόν φαίνεται να υπερτερεί έναντι της ποιότητας, του εµπορικού σήµατος ή των 

υπόλοιπων πληροφοριών στην λήψη απόφασης αγοράς (Winer, 1988). Σύµφωνα µε 

την αρχή της «αποστροφής προς την ακρότητα» η τάση για απώλεια σε οικονοµικό 

επίπεδο είναι πιο δυσάρεστη από την απώλεια σε ποιότητα ή σε κάποιο άλλο επίπεδο 

(Simonson & Tversky, 1992). Οι καταναλωτές επιλέγουν µε βάση τους διαθέσιµους 

χρηµατικούς πόρους που έχουν όπως για παράδειγµα το εισόδηµα τους, προκειµένου 

να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για τα προϊόντα µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

µεγιστοποιήσουν την ωφέλεια που θα αποκοµίσουν.  
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3.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστούν οι ερευνητικές υποθέσεις προκειµένου να 

µπορέσουν να συγκριθούν τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου µε τις υποθέσεις 

που προκύπτουν βάσει της θεωρίας.  

 

Σύµφωνα µε το Food Guide Pyramid, ένα σχεδιάγραµµα της καθηµερινής διατροφής 

που συµβάλλει στην υγιεινή διατροφή και στη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου, 

πρέπει να καταναλώνονται ηµερησίως 2-4 µερίδες φρούτα και 3-5 µερίδες λαχανικά 

(Food Guide Pyramid, 1992). Η πυραµίδα αυτή δίνει τις ηµερήσιες ποσότητες ανά 

κατηγορία τροφίµων που πρέπει να καταναλώνονται σε µερίδες και συγχρόνως την 

σωστή ποσότητα θερµίδων ώστε να διατηρείται ή να βελτιώνεται το σωµατικό βάρος. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζεται να καταναλώσουν περισσότερο από την 

προτεινόµενη ποσότητα φρούτων και λαχανικών για τις βιταµίνες, τα µεταλλικά 

στοιχεία και τις φυτικές ίνες που τους παρέχουν. Βελτιώνοντας τα διατροφικά πρότυπα 

και, µε τη σειρά, η βελτίωση της διατροφικής κατάστασης θεωρείται βασικός τρόπος 

για τη βελτίωση της δηµόσιας υγείας (Kennedy et al.,1995). Καθώς λοιπόν τα προϊόντα 

smoothies είναι φυσικά προϊόντα χωρίς προσθήκες και συντηρητικά και αποτελούνται 

από φρούτα και λαχανικά και σε συνδυασµό µε τις θεωρίες αυτές προκύπτουν οι δύο 

πρώτες υποθέσεις για τα άτοµα τα οποία προσέχουν το σωµατικό τους βάρος και την 

υγεία τους.  

 

Υπόθεση 1: Τα άτοµα που ενδιαφέρονται και προσέχουν την υγεία τους είναι 

πιθανότερο να (α) γνωρίζουν, (β) να διαµορφώνουν θετικότερες στάσεις και (γ) να 

έχουν υψηλότερη πρόθεση αγοράς για τα προϊόντα smoothies  

 

Υπόθεση 2: Τα άτοµα που ασχολούνται περισσότερο µε τον αθλητισµό είναι 

πιθανότερο να (α) γνωρίζουν, (β) να διαµορφώνουν θετικότερες στάσεις και (γ) να 

έχουν υψηλότερη πρόθεση αγοράς για τα προϊόντα smoothies  

 

Η αντίληψη που έχει ένα άτοµο για το κόστος αποτελεί τη βάση για την ψυχολογική 

κατανόηση της σηµασίας που έχει η αξία για το άτοµο αυτό (Garvin, 1988). Οι 
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καταναλωτές τείνουν να υιοθετήσουν την άποψη ότι το κριτήριο διαβάθµισης της 

ποιότητας ενός προϊόντος είναι η τιµή του και διατυπώνεται η άποψη ότι η ποιότητα 

είναι αναµενόµενο να συζητείται και να γίνεται νοητή σε συνάρτηση µε την τιµή 

(Μπαλτάς & Παπασταθόπουλος, 2003). Με βάση τις παραπάνω θεωρίες και το γεγονός 

ότι τα προϊόντα smoothies θεωρούνται ως ποιοτικά φυσικά προϊόντα αφού δεν έχουν 

επεξεργαστεί προκύπτει η τρίτη υπόθεση για τον καταναλωτή που δίνει βάση στα 

ποιοτικά προϊόντα και δύναται να πληρώσει παραπάνω χρήµατα για την απόκτηση ενός 

ποιοτικού προϊόντος.  

 

Υπόθεση 3: Τα άτοµα που προτιµούν να αγοράζουν ποιοτικά προϊόντα είναι 

πιθανότερο να (α) γνωρίζουν, (β) να διαµορφώνουν θετικότερες στάσεις και (γ) να 

έχουν υψηλότερη πρόθεση αγοράς για τα προϊόντα smoothies 

 

Τα τελευταία χρόνια που η χώρα βρίσκεται σε οικονοµική κρίση, σύµφωνα µε στοιχεία 

της IRI το 2016, παρατηρείται µείωση στο «καλάθι της νοικοκυράς» µε τον Έλληνα 

καταναλωτή να γίνεται όλο και περισσότερο ελαστικός ως προς την τιµή ενός 

προϊόντος, κυνηγώντας τις προσφορές των προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ µάρκετ 

και ψωνίζοντας µόνο τα απαραίτητα. Δεδοµένου ότι τα προϊόντα smoothies δεν είναι 

προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως το γάλα ή το ψωµί και η τιµή τους στην αγορά είναι 

ελαφρώς αυξηµένη προκύπτει η τέταρτη υπόθεση για τον καταναλωτή που δίνει 

έµφαση στην τιµή. 

 

 Υπόθεση 4: Τα άτοµα που προτιµούν να αγοράζουν προϊόντα σε προσφορές και δίνουν 

βάση στην τιµή δεν είναι πιθανότερο να (α) γνωρίζουν, (β) να διαµορφώνουν 

θετικότερες στάσεις και (γ) να έχουν υψηλότερη πρόθεση αγοράς για τα προϊόντα 

smoothies 

 

Ο καταναλωτής που δίνει έµφαση στη µάρκα του προϊόντος είναι προσανατολισµένος 

προς την αγορά ακριβών, γνωστών πολυεθνικών εµπορικών σηµάτων µε την 

πεποίθηση ότι η υψηλότερη τιµή σηµαίνει καλύτερη ποιότητα (Sproles & Kendall, 

1986). Αυτός ο καταναλωτής δεν υπολογίζει τις πιθανές διακυµάνσεις στην τιµή και το 

κόστος του αγαθού αλλά καθαρά την απόκτηση της µάρκας που προτιµάει.  
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Υπόθεση 5: Τα άτοµα που προτιµούν να αγοράζουν προϊόντα µε βάση τη µάρκα(brand) 

ενός προϊόντος είναι πιθανότερο να (α) γνωρίζουν, (β) να διαµορφώνουν θετικότερες 

στάσεις και (γ) να έχουν υψηλότερη πρόθεση αγοράς για τα προϊόντα smoothies 
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4.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
4.1) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Κατά τον (Babbie, 2012) οι συνηθέστεροι και πιο χρήσιµοι σκοποί µιας εργασίας είναι 

τρείς : 1) η διερεύνηση, 2) η περιγραφή και 3) η ερµηνεία.  

 

Η διερευνητική προσέγγιση χρησιµοποιείται συνήθως όταν ο ερευνητής αντιµετωπίζει 

ένα νέο αντικείµενο αλλά δεν είναι ικανή να προσφέρει στο µέγιστο τεκµηριωµένες 

απαντήσεις σε ερευνητικά ερωτήµατα παρά µόνο να υποδείξει τις πιο κατάλληλες.  

 

Η περιγραφή βοηθάει τον ερευνητή να καταγράψει µε ακρίβεια και εγκυρότητα τα 

δεδοµένα που έχει συλλέξει από όσα έχει παρατηρήσει. Η περιγραφή έχει ως 

µειονέκτηµα ότι στέκεται απλώς στην καταγραφή των δεδοµένων χωρίς να αναλύσει 

τις σχέσεις αίτια µε τα προβλήµατα που υπάρχουν.  

 

Η ερµηνεία σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους σκοπούς της έρευνας ερµηνεύει µε 

τεκµήρια τα γεγονότα και αναζητάει τα αίτια των αποτελεσµάτων.    

 

Κατά τους (Krishnan & Grewal, 2004) δύο είναι οι βασικοί τρόποι συλλογής των 

δεδοµένων 1) η συλλογή πρωτογενών δεδοµένων και 2) η συλλογή δευτερογενών 

δεδοµένων. Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της συλλογής 

πρωτογενών δεδοµένων µέσω της χρήσης ερωτηµατολογίου. Η συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου υλοποιήθηκε µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου και 

πιο συγκεκριµένα το ερωτηµατολόγιο αναρτήθηκε στο µέσω κοινωνικής δικτύωσης 

Facebook και διαµοιράστηκε µέσω mail. 

 

Οι βασικότεροι λόγοι που επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος του 

ερωτηµατολογίου είναι πρώτον ότι σε σχέση µε τις υπόλοιπες µεθόδους, η 

συγκεκριµένη προσφέρεται για την επίλυση όλων σχεδόν των προβληµάτων, δεύτερον 

ότι προσφέρει άµεσα και γρήγορα αποτελέσµατα µε µηδενικό κόστος και τρίτον οι 

απαντήσεις των ερωτήσεων είναι συνήθως πιο ειλικρινείς καθώς το ερωτηµατολόγιο 
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συµπληρώνεται ανώνυµα και οι ερωτηθέντες έχουν όσο χρόνο χρειάζονται στη 

διάθεση τους για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. 

 

4.2) ΔΕΙΓΜΑ 
 

 Ο συνολικός αριθµός των ατόµων που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο της έρευνας 

ανέρχεται στους 135. Οι ερωτηθέντες είναι άτοµα που διαµένουν στην Ελλάδα καθώς 

η έρευνα αφορά την µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των 

Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στα smoothies ως νέα κατηγορία στην ελληνική 

αγορά. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

 
Διάγραμμα	1	:	Δημογραφικά	στοιχεία	(Φύλο)	
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Διάγραμμα	2:	Δημογραφικά	στοιχεία	(Ηλικία)	

 
Διάγραμμα	3:	Δημογραφικά	στοιχεία	(Εκπαίδευση)	
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Διάγραμμα	4:	Δημογραφικά	στοιχεία	(Εισόδημα)	

 
 
Η διάρκεια συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου ήταν περίπου 5 λεπτά. Καθότι το 

αντικείµενο της µελέτης είναι τα προϊόντα smoothies που ανήκουν στον ευρύτερο 

κλάδο των χυµών επιλέχθηκαν όλες οι ηλικιακές οµάδες και των 2 φύλων, χωρίς 

περιορισµούς σε εισοδηµατικά κριτήρια. Αυτό εξυπηρετεί ταυτόχρονα και την έρευνα 

δίνοντας απάντηση στο αν τελικά επηρεάζουν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά την 

συµπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα smoothies ή όχι.  

 

 

 

4.3) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο υπήρχαν συνολικά 40 ερωτήσεις. 

Χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις σηµαντικότητας για την καταγραφή της κλιµάκωσης 

την γνώµης που επικρατεί. Πιο συγκεκριµένα, οι 8 πρώτες ερωτήσεις είχαν ως κλίµακα 

απαντήσεων από το νούµερο 1 που ισούται µε καθόλου ως το νούµερο 5 που ισούται 

µε πάρα πολύ όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Πίνακας	1:	Επεξήγηση	κλίμακας	1	

Βαθμός	 Περιγραφή	βαθμού	

1	 Καθόλου	

2	 Λίγο	

3	 Μέτρια	

4	 Πολύ	

5	 Πάρα	Πολύ	

 

Οι 28 από αυτές είχαν ως κλίµακα απαντήσεων από το νούµερο 1 που ισούται µε 

διαφωνώ απόλυτα ως το νούµερο 5 που ισούται µε συµφωνώ απόλυτα όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

 
Πίνακας	2:	Επεξήγηση	κλίμακας	2	

Βαθμός	 Περιγραφή	βαθμού	

1	 Διαφωνώ	απόλυτα	

2	 Διαφωνώ		

3	 Ούτε	συμφωνώ	ούτε	διαφωνώ	

4	 Συμφωνώ	

5	 Συμφωνώ	απόλυτα	

 

Οι τελευταίες 4 ερωτήσεις ήταν πολλαπλής επιλογής και χρησιµοποιήθηκαν για να 

καταγράψουν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Συνολικά 

συλλέχθηκαν 135 ερωτηµατολόγια µέσα σε διάστηµα 11 ηµερών, από τις 29 

Νοεµβρίου µέχρι τις 10 Δεκεµβρίου. Εκτός των ερωτήσεων για τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά υπήρχαν άλλες 8 οµάδες ερωτήσεων. Οι οµάδες αυτές είναι: 

 

1) Ερωτήσεις σχετικά µε την κατηγορία του προϊόντος 

2) Ερωτήσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος    

3) Ερωτήσεις σχετικά µε την πρόθεση αγοράς του προϊόντος 

4) Ερωτήσεις σχετικά µε την τιµή/αξία του προϊόντος 

5) Ερωτήσεις σχετικά µε τη σύνδεση µάρκας/τιµής µε την ποιότητα του προϊόντος 

6) Ερωτήσεις σχετικά µε την ποιότητα του προϊόντος 
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7) Ερωτήσεις σχετικά µε τον τρόπο ζωής 

8) Ερωτήσεις σχετικά µε την υγεία   

 

Οι οµάδες των ερωτήσεων που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από αντίστοιχες 

µελέτες 3 διαφορετικών ερευνητικών πεδίων επάνω στην ανάλυση της συµπεριφοράς 

του καταναλωτή, α) William O. Beardeu & Richard G. Netemeyer, 1993, β) Tomasz 

Tasiemski & Paul Kennedy & Brian Patrick Gardner & Nicola Taylor, 2005, γ) Geuens 

M. & De Pelsmacker P. 1998.  

 

Η πρώτη οµάδα ερωτήσεων περιείχε ερωτήσεις σχετικά µε την γνώση της κατηγορία 

των smoothies, αν είναι µέρος της διατροφής του ερωτώµενου και αν διαλέγει ποια 

προϊόντα smoothies θα καταναλώσει.  

 

Η δεύτερη οµάδα ερωτήσεων περιείχε ερωτήσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων, την αξιοπιστία τους, τα θετικά συναισθήµατα που ενδεχοµένως να 

δηµιουργούν στον καταναλωτή και αν θα τα πρότεινε σε άλλους καταναλωτές και 

δηµιουργήθηκε µε βάση τους (Beardeu & Netemeyer, 1993).  

 

 

Η τρίτη οµάδα ερωτήσεων περιείχε ερωτήσεις σχετικά µε την πρόθεση αγοράς των 

συγκεκριµένων προϊόντων ή µιας εναλλακτικής κατηγορίας προϊόντων καθώς επίσης 

την αγορά µιας συγκεκριµένης µάρκας smoothies και δηµιουργήθηκε µε βάση τους 

(Geuens  & De Pelsmacker, 1998).   

.  

 

Η τέταρτη κατηγορία ερωτήσεων περιείχε ερωτήσεις σχετικά µε την τιµή/αξία του 

προϊόντος, την τάση των καταναλωτών στην αγορά φτηνών, ‘value for money’ ή 

προϊόντων σε προσφορά και δηµιουργήθηκε µε βάση τους (Beardeu & Netemeyer, 

1993).  

 

Η πέµπτη κατηγορία ερωτήσεων περιείχε ερωτήσεις σχετικά µε τη σύνδεση 

µάρκας/τιµής του προϊόντος και την προτίµηση των καταναλωτών στις πολυεθνικές 

µάρκες ή ακριβές µάρκες, στα διαφηµιζόµενα προϊόντα ή στα προϊόντα µε τις 

υψηλότερες πωλήσεις και δηµιουργήθηκε µε βάση τους (Beardeu & Netemeyer, 1993).  
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Η έκτη κατηγορία ερωτήσεων περιείχε ερωτήσεις σχετικά µε την ποιότητα του 

προϊόντος και κατά πόσο είναι σηµαντική η απόκτηση καλής ποιότητας για τον 

καταναλωτή, πόσο πολύ προσέχει την ποιότητα του προϊόντος που αγοράζει και τι 

στάνταρ και προσδοκίες έχει από τις αγορές του και δηµιουργήθηκε µε βάση τους 

(Geuens & De Pelsmacker, 1998).   

 

Η έβδοµη κατηγορία ερωτήσεων περιείχε ερωτήσεις σχετικά µε τον τρόπο ζωής του 

καταναλωτή, τη φυσική του κατάσταση, τη διατροφή και τον έλεγχο του βάρους του 

καθώς επίσης την πρόθεση του να δαπανήσει περισσότερα χρήµατα για πιο υγιεινά 

προϊόντα και δηµιουργήθηκε µε βάση τους (Tasiemski et.al., 2005). 

 

Τέλος, η όγδοη κατηγορία ερωτήσεων περιείχε ερωτήσεις σχετικά µε την υγεία του 

καταναλωτή, την ευσυνειδησία του µε αυτήν, την εγρήγορση του για τις αλλαγές της 

υγείας του και τη συχνότητα εξέτασης της και δηµιουργήθηκε µε βάση τους (Tasiemski 

et.al., 2005). 

.     

 

4.4) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

 
Οι απαντήσεις των ερωτηµατολογίων, αφού αρχικά µετατράπηκαν σε µετρήσιµα 

αριθµητικά δεδοµένα µέσω της βοήθειας του Microsoft Office Excel, έπειτα 

αναλύθηκαν µέσω του στατιστικού προγράµµατος SPSS. Το πρόγραµµα SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) ή στα Ελληνικά Στατιστικό Πακέτο για τις 

Κοινωνικές Επιστήµες, είναι ένα πρόγραµµα καταγραφής, διαχείρισης και 

επεξεργασίας δεδοµένων.              
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5.ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας 

του ερωτηµατολογίου σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές 

στην επιλογή των smoothies. Επίσης θα γίνει σύγκριση µε τις αρχικές υποθέσεις της 

έρευνας και θα εξεταστεί αν οι υποθέσεις αυτές επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται.  

 

Στον πίνακα παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσµατα από τη µήτρα συσχετίσεων 

(correlation matrix). 

 
Πίνακας	3:	Μήτρα	Συσχετίσεων-Correlation	Matrix	
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Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι η κατηγορία των ατόµων που ενδιαφέρονται και 

προσέχουν την υγεία τους (health conscious) έχουν υψηλή συσχέτιση µε την κατηγορία 

της γνώσης (F=0,384 ,  P<0,01), την κατηγορία της στάσης απέναντι στα smoothies 

(F=0,309 , P<0,01) και µε την κατηγορία της πρόθεσης αγοράς (F=0,256 , P<0,05) για 

τα προϊόντα smoothies. Ειδικότερα για τις κατηγορίες της γνώσης και της στάσης 

αγοράς, οι πιθανότητες είναι πολύ υψηλές καθότι είναι ίσες µε το µηδέν (P=0). Τα 

παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την υπόθεση νούµερο 1 που θεωρεί ότι τα 

άτοµα που ενδιαφέρονται και προσέχουν την υγεία τους είναι πιθανότερο να α) να 

γνωρίζουν, β) να να διαµορφώνουν θετικότερες στάσεις και γ) να έχουν υψηλότερη 

πρόθεση αγοράς για τα προϊόντα smoothies.  

 

Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση και εισόδηµα) στη µήτρα 

συσχετίσεων δεν φαίνεται να παίζουν κάποιο ρόλο και να έχουν κάποια συσχέτιση µε 

καµία από τις τρεις κατηγορίες.  

 

Τα άτοµα που ασχολούνται περισσότερο µε τον αθλητισµό (sports activity) φαίνεται 

να έχουν συσχέτιση µε την γνώση της κατηγορίας smoothies (F=0,189 , P<0,05) ενώ 

µε τις υπόλοιπες δυο κατηγορίες, της στάσης απέναντι στα προϊόντα smoothies και της 

πρόθεσης αγοράς δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη συσχέτιση(F2=0,096, F3=0,144). 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα από την δεύτερη υπόθεση που λέει πως τα άτοµα που 

ασχολούνται περισσότερο µε τον αθλητισµό είναι πιθανότερο να α) γνωρίζουν β) να 

διαµορφώνουν θετικότερες στάσεις και γ)να έχουν υψηλότερη πρόθεση αγοράς για τα 

προϊόντα smoothies επιβεβαιώνουν µόνο το πρώτο σκέλος της και απορρίπτουν τα 

υπόλοιπα δυο σκέλη.   
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσµατα από την ανάλυση 

παλινδρόµησης (regression analyses).  

 

 
Πίνακας	4:	Ανάλυση	Παλινδρόμησης-Regression	Analyses	

 
 

 

Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι τα άτοµα που προτιµούν να αγοράζουν µε βάση 

τη µάρκα (brand) ενός προϊόντος είναι πιθανότερο να έχουν υψηλότερη πρόθεση 

αγοράς (F=0,328 , P<0,05) για τα προϊόντα smoothies επιβεβαιώνοντας µε αυτόν τον 

τρόπο το γ σκέλος της υπόθεσης νούµερο πέντε και απορρίπτοντας τα σκέλη α και β.  

 

Επίσης, προκύπτει και από την ανάλυση παλινδρόµησης ότι τα άτοµα που 

ενδιαφέρονται και προσέχουν την υγεία τους (health conscious) είναι πιθανότερο α)να 

γνωρίζουν (F=0,389 , P<0,001), β) να διαµορφώνουν θετικότερες στάσεις (F=0,381 , 

P<0,001) και γ) να έχουν υψηλότερη πρόθεση αγοράς (F=0,455, P<0,05). Ειδικότερα 

για τα δυο πρώτα µέρη της υπόθεσης α και β η συσχέτιση είναι πολύ υψηλή. Με αυτόν 

τον τρόπο και σε συνδυασµό µε την µέτρα συσχετίσεων επιβεβαιώνεται όλη η υπόθεση 

νούµερο ένα.  
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Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση και εισόδηµα) στην 

ανάλυση παλινδρόµησης δεν φαίνεται να παίζουν κάποιο ρόλο και να έχουν κάποια 

συσχέτιση µε καµία από τις τρεις κατηγορίες.  

 

Φαίνεται ότι ενώ στη µήτρα συσχετίσεων ο παράγοντας ποιότητα (quality conscious) 

έχει συσχέτιση µε τις κατηγορίες γνώση του προϊόντος, στάση απέναντι στο προϊόν και 

πρόθεση αγοράς καθώς και ο παράγοντας σπορ (sports activity) έχει κάποια συσχέτιση 

µε την κατηγορία γνώση του προϊόντος, στην ανάλυση παλινδρόµησης φαίνεται να 

ακυρώνονται και να µην είναι τόσο ισχυρά. Με βάση το συγκεκριµένο αποτέλεσµα 

απορρίπτονται οι υποθέσεις νούµερο δυο και νούµερο τρία που θέλουν τους 

παράγοντες ποιότητα και αθλητισµό/τρόπο ζωής να επιδρούν θετικά στην απόφαση 

αγοράς, την στάση και τη γνώση των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα smoothies.  

 

Σχετικά µε τα άτοµα που προτιµούν να αγοράζουν προϊόντα σε προσφορές και δίνουν 

βάση στην τιµή (price conscious) φαίνεται να µην υπάρχει θετική συσχέτιση µε τις 

κατηγορίες της γνώσης του προϊόντος, της στάσης απέναντι στο προϊόν και της 

πρόθεσης αγοράς το οποίο εµµέσως επιβεβαιώνει την υπόθεση νούµερο τέσσερα που 

λέει ότι τα άτοµα αυτά δεν είναι πιθανότερο να (α) γνωρίζουν, (β) να διαµορφώνουν 

θετικότερες στάσεις και (γ) να έχουν υψηλότερη πρόθεση αγοράς για τα προϊόντα 

smoothies χωρίς να υπάρχει µεγάλη σαφήνεια και να επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα µε τα 

νούµερα που παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα. 
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6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα συζητηθούν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων µε τις υποθέσεις της έρευνας και θα γίνει εξαγωγή 

συµπερασµάτων σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των 

καταναλωτών στην αγορά των smoothies.  

 

Σύµφωνα µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων, η δεύτερη και η τρίτη υπόθεση 

απορρίφθηκαν παρά το γεγονός ότι στην µήτρα συσχέτισαν και η ποιότητα και ο 

αθλητισµός / τρόπος ζωής είχαν θετική συσχέτιση µε τις κατηγορίες α)γνώση της 

κατηγορίας, β) στάση απέναντι στο προϊόν και γ) πρόθεση αγοράς. Το γεγονός αυτό 

ενδεχοµένως να οφείλεται στο ότι άτοµα που ψάχνουν για ποιοτικά προϊόντα και 

αθλούνται είναι κατά βάσιν άτοµα τα οποία είναι ευαισθητοποιηµένα µε την υγεία τους 

και τελικά ψάχνουν για προϊόντα smoothies. Από προηγούµενες µελέτες προκύπτει ότι 

τα άτοµα που είναι ευαισθητοποιηµένα µε την υγεία τους ξοδεύουν περισσότερο χρόνο 

στο διαδίκτυο ψάχνοντας για προϊόντα που είναι κατάλληλα για υγιεινή διατροφή και 

επιδρούν θετικά στον οργανισµό και συµβάλλουν στη βελτίωση της καλής φυσικής 

κατάστασης (Kraft & Goodell, 1993). Για αυτόν τον λόγο φαίνεται ότι στην ανάλυση 

παλινδρόµησης ακυρώνει ο ένας παράγοντας τον άλλο αφήνοντας να υπερισχύσει ο 

παράγοντας της υγείας.  

 

Όσον αφορά την πέµπτη υπόθεση, απορρίπτονται τα δύο πρώτα σκέλη της που 

αφορούν την γνώση της κατηγορίας και της στάσης απέναντι στο προϊόν και 

επιβεβαιώνεται το τρίτο σκέλος για την πρόθεση αγοράς.  Το γεγονός αυτό οφείλεται 

στο ότι τα smoothies είναι ένα νέο προϊόν στην ελληνική αγορά και οι Έλληνες 

καταναλωτές δεν είναι εξοικειωµένοι µε την κατηγορία αυτών των προϊόντων. Έτσι 

λοιπόν, σύµφωνα µε µελέτες που διεξήχθησαν επάνω στη δηµιουργία νέων προϊόντων 

από πολυεθνικές,  αν η µάρκα που προτιµούν να ψωνίζουν οι καταναλωτές πρόσθετε 

ένα προϊόν στο χαρτοφυλάκιο της , οι καταναλωτές θα ήταν πρόθυµοι να το αγοράσουν 

χωρίς να είναι πλήρως ενηµερωµένοι καθότι θα έφερε το εµπορικό σήµα που 

προτιµούν και συνεπώς και την αξιοπιστία του (Sproles & Kendall, 1986).  
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Η τέταρτη υπόθεση φαίνεται εµµέσως να επιβεβαιώνεται καθώς από τα αποτελέσµατα 

δεν προκύπτει θετική συσχέτιση της τιµής µε τις κατηγορίες α)γνώση της κατηγορίας, 

β) στάση απέναντι στο προϊόν και γ) πρόθεση αγοράς. Αυτό εξηγείται όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω µε βάση τα στοιχεία της IRI για το έτος 2015 που λένε ότι ο 

Έλληνας καταναλωτής έχει γίνει πιο ελαστικός προς την τιµή του προϊόντος και θα 

προτιµήσει να δαπανήσει τα χρήµατα του µε «έξυπνο» τρόπο επιλέγοντας προϊόντα 

που βρίσκονται σε προσφορές ή ψωνίζοντας από καταστήµατα που έχουν ειδικές 

ενέργειες. Τέλος, καθώς τα προϊόντα smoothies δεν είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης 

και προγραµµατισµένων αγορών αλλά περισσότερο προϊόντα αυθόρµητης αγοράς, δεν 

υπολογίζονται στον προϋπολογισµό του καταναλωτή.  

 

Η πρώτη υπόθεση επιβεβαιώνεται εξ ‘ολοκλήρου µε βάση τα αποτελέσµατα. Όσοι 

ενδιαφέρονται και προσέχουν την υγεία τους είναι πιθανότερο να α) γνωρίζουν,  β) να 

διαµορφώνουν θετικότερες στάσεις και γ) να έχουν υψηλότερη πρόθεση αγοράς για τα 

προϊόντα smoothies. Το συγκεκριµένο συµπέρασµα ενισχύεται από διάφορες απόψεις. 

Στην Ελλάδα από το 2003 και έπειτα αναπτύχθηκε από ειδική επιτροπή του 

Υπουργείου Υγείας µια εγκύκλιος υγιεινής διατροφής για τους ενήλικες και, σε 

νοµοθετικό επίπεδο, έχουν ληφθεί µέτρα για τη ρύθµιση της αγοράς, την προστασία 

του πολίτη και την προώθηση υγιεινών προϊόντων (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 

2003). Οι άνθρωποι που προσέχουν την υγεία τους ή αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε 

αυτήν ασχολούνται και ενηµερώνονται περισσότερο µε την υγιεινή διατροφή (Niva, 

2006).   

 

Η τάση των καταναλωτών προς την υγιεινή διατροφή σε συνδυασµό µε την 

ευαισθητοποίηση των ανθρώπων στα θέµατα της υγείας τους έχει καταστήσει σαφές 

µέσω της παρούσας έρευνας ότι παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στην επιλογή των 

καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα smoothies. Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσµατα της έρευνας, η µάρκα (εµπορικό σήµα) του προϊόντος παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην πρόθεση αγοράς των καταναλωτών στο συγκεκριµένο προϊόν. 

Συνεπώς οι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να αυξήσουν τις πωλήσεις και να 

προωθήσουν σωστά τα προϊόντα smoothies προτείνεται να ακολουθήσουν τις εξής 

στρατηγικές µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας:  

Ø Χτίσιµο ενός ισχυρού εµπορικού σήµατος στην αγορά που θα είναι εύκολα 
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αναγνωρίσιµο από τους καταναλωτές, οικείο και θα τους κάνει να νιώθουν 

εµπιστοσύνη  

Ø Δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης διαφηµιστικής καµπάνιας που θα περνάνε 

µηνύµατα για τα θετικά των smoothies στην διατροφή και τις ευεργετικές 

ιδιότητες των φρούτων που περιέχουν για την υγεία των καταναλωτών.  

Ø Εντοπισµός των αναγκών του καταναλωτή και προσαρµογή του µίγµατος 

µάρκετινγκ επάνω στο καταναλωτικό κοινό-στόχο που είναι 

ευαισθητοποιηµένοι µε την υγεία τους και δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην 

διατροφή τους.      

Ø Ανάδειξη των αναγκών του καταναλωτή που βρίσκονται στο υποσυνείδητο 

του διαµορφώνοντας την επιθυµία αγοράς των προϊόντων για κάλυψη των 

αναγκών του όπως για παράδειγµα η ανάγκη κάλυψης της δίψας µε ένα υγιεινό 

και δροσερό αφέψηµα µε χαµηλές θερµίδες και πλούσιο σε βιταµίνες.   

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που θέλουν να προωθήσουν σωστά τα προϊόντα smoothies 

και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που θέλουν τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται 

για την υγεία τους ως το µεγαλύτερο αν δυνάµει καταναλωτικό κοινό, θα πρέπει να 

δηµιουργήσουν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ή διαφορετικά microsite τα οποία θα έχουν 

πληροφορίες για τα προϊόντα, διατροφικούς πίνακες µε πλήρης καταγραφές των 

θερµίδων – υδατανθράκων – λιπαρών – βιταµινών – εδώδιµων ινών κ.α., τρόπους 

παρασκευής του προϊόντος µε διαφορετικούς συνδυασµούς που να καλύπτουν όλες τις 

γεύσεις και ιδιαιτερότητες των καταναλωτών. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουν να 

καλύψουν την ανάγκη των καταναλωτών αυτής της κατηγορίας που αναζητούν την 

πληροφόρηση. Η ένταση της προσπάθειας του καταναλωτή για αναζήτηση 

πληροφοριών µπορεί να αντιπροσωπεύει το βαθµό εµπλοκής του στη διαδικασία 

αγοράς (Ζιγκιρίδης, 2008). Επίσης, θα πρέπει να τονίζονται οι ευεργετικές ιδιότητες 

των φρούτων ή λαχανικών που περιέχει το κάθε smoothie και που και πως µπορεί η 

κατανάλωση του να βοηθήσει τον ανθρώπινο οργανισµό. Η δηµιουργία αυτής της 

ενότητας εξυπηρετεί κυρίως την πληροφόρηση των καταναλωτών αυτών καθώς παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην απόφαση αγοράς της συγκεκριµένης κατηγορίας (Niva,2006).   
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7.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

	
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία εξήχθησαν χρήσιµα αποτελέσµατα για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φυσικών χυµών και ιδιαίτερα τα 

smoothies , τα οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν για την προώθηση των προϊόντων 

τους, το άνοιγµα νέων αγορών και την αύξηση της κατανάλωσης τους. Τα 

αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας είναι δύσκολο να γενικευθούν και να 

χρησιµοποιηθούν από το ευρύ κοινό καθώς υπάρχουν ορισµένοι περιορισµοί. 

 

Αρχικά, ο πρώτος περιορισµός της έρευνας είναι το γεγονός ότι περιορίστηκε στην 

Ελλάδα και πιο συγκεκριµένα, κατά ένα µεγάλο ποσοστό στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης και ένα µικρότερο ποσοστό στην περιοχή των Γιαννιτσών. Συνεπώς 

είναι πιθανόν να επηρεάζει η γεωγραφική θέση τα κριτήρια των καταναλωτών. Αυτό 

συµβαίνει καθώς το κλίµα, τα ήθη και έθιµα καθώς και οι διατροφικές συνήθειες 

διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή µιας χώρας. Μελλοντικές έρευνες µπορούν να 

επεκτείνουν τη µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση των 

καταναλωτών στην αγορά των smoothies και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως για 

παράδειγµα την Αθήνα που είναι το µεγαλύτερο αστικό κέντρο ή και άλλες 

παραθαλάσσιες περιοχές που οι κάτοικοι είναι συνηθισµένοι στην προσέλευση 

τουριστών που ήδη γνωρίζουν και ζητούν τα συγκεκριµένα προϊόντα. Η έρευνα µπορεί 

επίσης να επεκταθεί και στο εξωτερικό που η συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων είναι 

πιο διαδεδοµένη µε κύρια χώρα κατανάλωσης των προϊόντων αυτών τις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής.  

 

Ένας δεύτερος περιορισµός της έρευνας είναι το δείγµα των ερωτηθέντων. Στην 

παρούσα έρευνα το δείγµα δεν προήλθε από στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία και 

θεωρείται περισσότερο ως δείγµα ευκολίας καθότι δεν επιλέχθηκαν οµάδες που 

αντιπροσωπεύουν το σύνολο του πληθυσµού. Στην συγκεκριµένη έρευνα υπάρχει 

διαφορά µεταξύ των ποσοστών των ηλικιών µε κυρίαρχο ρόλο να παίζουν οι ηλικίες  

των ερωτηθέντων που είναι ως επί το πλείστων µεταξύ 25-43 (µε ποσοστό 55%) µε 

µεγάλη απόσταση από τις υπόλοιπες οµάδες ηλικιών. Μελλοντικές έρευνες µπορούν 

να αυξήσουν το δείγµα των ερωτηθέντων ώστε να είναι περισσότερο 
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αντιπροσωπευτικό, να διαµοιρασθούν οι ηλικιακές οµάδες οµοιόµορφα, 

συµπεριλαµβάνοντας και τις µεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπων που είναι και περισσότερο 

ευαισθητοποιηµένες µε την υγεία τους ώστε να εξαχθούν πιο αξιόπιστα 

συµπεράσµατα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτηµα 1: Ερωτηµατολόγιο 
 
 
 

 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 2 3 4 5
1 Γνωρίζω	την	κατηγορία	των	smoothies	
2 Η	κατανάλωση	των	smoothies	είναι	σημαντική	για	εμένα	
3 H		κατανάλωση	των	smoothies	είναι	μερος	της	διατροφής	μου
4 Διαλέγω	προσεκτικά	ποια	smoothies	θα	καταναλώσω

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 2 3 4 5
1 Μου	αρέσουν	τα	προιόντα	smoothies	
2 Πιστέυω	πως	είναι	αξιόπιστα	προιόντα	
3 Μου	προκαλούν	θετικά	συναισθήματα	τα	προιόντα	smoothies
4 Θα	πρότεινα	τα	προιόντα	smoothies	και	σε	άλλους	

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 2 3 4 5
1 Δεν	θα	σκεφτόμουν	να	αγοράσω	smoothies	
2 Αν	έβλεπα	smoothies	στο	διαδίκτυο	θα	τα	αγόραζα
3 Θα	διάλεγα	μια	άλλη	κατηγορία	ροφήματος	
4 Πιθανόν	να	διάλεγα	μια	συγκεκριμένη	μάρκα	smoothies	

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 2 3 4 5
1 Αγοράζω	περισσότερα	προιόντα	σε	προσφορά	
2 Συνήθως	προτιμώ	τα	πιο	φτηνά	προιόντα	
3 Ψάχνω	να	βρω	τα	''value	for	money''	προιόντα	

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 2 3 4 5
1 Προτιμώ	τις	γνωστές/πολυεθνικές	μάρκες	
2 Επιλέγω	συνήθως	τις	πιο	ακριβές	μάρκες	
3 Όσο	υψηλότερη	η	τιμή	του	προιόντος	τόσο	καλύτερη	η	ποιότητα	του
4 Τα	όμορφα	και	καλά	καταστήματα	προσφέρουν	καλύτερα	προιόντα
5 Προτιμώ	να	αγοράζω	τα	προιόντα	με	τις	υψηλότερες	πωλήσεις	
6 Οι	πιο	διαφημισμένες	μάρκες	είναι	συνήθως	καλύτερες	επιλογές	

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 2 3 4 5
1 Η	απόκτηση	καλής	ποιότητας	είναι	σημαντική	για	εμένα	
2 Όταν	αγοράζω	ένα	προιόν	προσπαθώ	να	κάνω	την	καλύτερη	επιλογή	
3 Γενικά	προτιμώ	να	αγοράζω	την	καλύτερη	ποιότητα	
4 Κάνω	προσπάθεια	για	την	επιλογή	της	καλύτερης	ποιότητας	
5 Δε	δίνω	πολύ	σημασία	στις	αγορές	μου	
6 Έχω	υψηλά	στάνταρ	και	προσδοκίες	από	τις	αγορές	μου	
7 Ψωνίζω	γρήγορα,	αγοράζω	το	πρώτο	προιόν	ή	μάρκα	που	θα	μου	φανεί	καλό	

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 2 3 4 5
1 Είναι	σημαντικό	για	εμένα	να	διατηρούμαι	σε	καλή	φυσική	κατάσταση	
2 Θέλω	να	βελτιώσω	τη	σωματική	μου	δύναμη	
3 Με	ενδιαφέρει	η	διατροφή	μου	και	ο	έλεγχος	του	βάρους	μου	

4
Είμαι	διατεθειμένος	να	πληρώσω	παραπάνω	χρήματα	για	ένα	πιο	υγιεινό	
προιόν

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 2 3 4 5
1 Σκέφτομαι	την	υγεία	μου	αρκετά	
2 Είμαι	ευσυνείδητος	για	την	υγεία	μου
3 Εξετάζω	συχνά	την	υγεία	μου	
4 Είμαι	σε	εγρήγορση	για	τις	αλλαγές	στην	υγεία	μου	

1 Φύλο Άνρας Γυναίκα
2 Ηλικία Κάτω	των	18 18-25 26-34 35-44 45-64 55-64 65	και	άνω	
3 Εκπαίδευση	 Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Ανώτατη
4 Ετήσιο	εισόδημα	 Κάτω	των		5.000 5.001-12.000 12.001-20.000 20.001-35.000 35.001-50.000 50.001	και	άνω

Ερωτήσεις	σχετικά	με	τον	τρόπο	ζωής	

Ερωτήσεις	σχετικά	με	την	υγεία	

Βασικά	χαρακτηριστικά	

Ερωτήσεις	σχετικά	με	την	κατηγορία	του	προιόντος	

Ερωτήσεις	σχετικά	με	τα	χαρακτηριστικά	του	προιόντος	

Ερωτήσεις	σχετικά	με	την	πρόθεση	αγοράς	του	προιόντος	

Ερωτήσεις	σχετικά	με	την	τιμή/αξία	του	προιόντος

Ερωτήσεις	σχετικά	με	τη	σύνδεση	μάρκας/τιμής	με	την	ποιότητα	

Ερωτήσεις	σχετικά	με	την	ποιότητα	του	προιόντος	


