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ΣΥΝΟΨΗ
Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηηο πνιηηηζκηθέο επηξξνέο πνπ δέρεηαη ην πξντφλ
θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ γηα δηεζλείο αγνξέο. πγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη
ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο θνπιηνχξαο πνπ επηδξνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο
εκαηνπνίεζεο, ηεο Αλάπηπμεο θαη ηεο Γηάρπζεο λέσλ πξντφλησλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο
απνθάζεηο θαη ηηο ηαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηηο δηεζλείο
αγνξέο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εζηηάζεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ελφο
πνιηηηζκνχ πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην ζρεδηαζκφ ελφο δηεζλνχο πξντφληνο.
Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θνπιηνχξα, νξίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσξίζκαηα
θαη παξνπζηάδνληαο δηαδεδνκέλα πνιηηηζκηθά πιαίζηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ
ηαμηλφκεζή ηεο. Δλ ζπλερεία, παξαηίζεληαη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεζλή
ζηξαηεγηθή πξντφληνο, φπσο νη ιφγνη γηα δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ν δηεζλήο
θχθινο δσήο, ε ηνπνζέηεζε θαη νη ηαθηηθέο ηεο ηππνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ
πξντφλησλ. Έπεηηα, αλαιχεηαη, κέζα απφ κηα ζεηξά παξαδεηγκάησλ πνιπεζληθψλ
επηρεηξήζεσλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θνπιηνχξα επηδξά, θπξίσο ζην πξψην ζηάδην ηεο
ζηξαηεγηθήο πξντφληνο, απηφ ηεο εκαηνπνίεζεο. Αθφκε, αλαθέξνληαη νη επηδξάζεηο ησλ
πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ζηα επφκελα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ πξντφληνο, απηά ηεο
Αλάπηπμεο θαη ηεο Γηάρπζεο λέσλ πξντφλησλ. Σέινο, παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα,
αλαιχνληαο ηε ζπζρέηηζε θαη ην βαζκφ επηξξνήο ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ζε θαζέλα
απφ ηα ζηάδηα ηεο ζηξαηεγηθήο πξντφληνο.
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ABSTRACT
This dissertation discusses the effects national culture bears on the product during the
development of product strategy for international markets. More specifically, it deals with
the unique features of culture which have an effect on the procedure of Branding,
Development and Diffusion of new products and determine the decisions and tactics
followed at their entry in international markets. The aim of the dissertation is to focus on
those characteristics of a culture that have an important impact on the development of an
international product.
First, there is a reference to the constituent features of culture and some well-known
cultural frameworks are presented. Next, basic concepts concerning international product
strategy are stated, such as the reasons companies are led to internationalization, the
international life cycle, the positioning and the policies of standardization and adaptation
of products. There is also an analysis of the way culture affects the first stage of the
product strategy, Branding, through a series of examples of multinational companies.
Moreover, the effects of the cultural elements on the other two stages of the product
strategy, Development and Diffusion of new products, are stated. Lastly, the conclusions
are discussed, analyzing the interaction and the degree of influence of the cultural
elements on each stage of the product strategy.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΑΓΩΓΗ
Ζ ελ ιφγσ εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηηο επηδξάζεηο ησλ πνιηηηζκηθψλ
ζηνηρείσλ ησλ αγνξψλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα
ηηο δηεζλείο αγνξέο. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, κειεηήζεθε ε βηβιηνγξαθία πνπ
αθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ, δηαθξίλνπλ θαη ζπλζέηνπλ ηελ θνπιηνχξα, θαζψο
επίζεο θαη ζηα πνιηηηζκηθά πιαίζηα θαη δηαζηάζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ
εγθεθξηκέλνπο γισζζνιφγνπο. Δπηπξφζζεηα, κειεηήζεθε εθηελψο ε βηβιηνγξαθία πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηηο ηξεηο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ πξντφληνο: ηε εκαηνπνίεζε, ηελ
Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ηε Γηάρπζε απηψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. χκθσλα κε ηε
κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, είλαη εκθαλήο ε άκεζε ζπζρέηηζε ηεο θνπιηνχξαο κε ηε
ζηξαηεγηθή πξντφληνο πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη κία επηρείξεζε θαηά ηε
δηεζλνπνίεζε ηεο.
Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ ζθνπφο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα αλαγλσξίζεη, λα κεηξήζεη θαη λα
αθνινπζήζεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο επθαηξίεο ηεο αγνξάο ζην εμσηεξηθφ.
Σν δηεζλέο κάξθεηηλγθ ζπληζηά δξαζηεξηφηεηα θαίξηαο ζεκαζίαο, δηφηη απνηειεί ην θχξην
κέζν δηα ηνπ νπνίνπ ε επηρείξεζε εληνπίδεη θαη αιιειεπηδξά κε ηνπο πειάηεο εθηφο
ζπλφξσλ (Cavusgil, Knight and Riesenberger, 2012). πλεπψο, ε ελδειερήο κειέηε θαη
θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ελφο ιανχ δχλαηαη λα απνηειέζεη έλα απφ ηα πην
ρξήζηκα εξγαιεία ηνπ δηεζλνχο κάξθεηηλγθ, αλαθνξηθά κε ηηο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ πξντφληνο.
Ζ εξγαζία απηή δηαξζξψλεηαη σο εμήο:


ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην θχξην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, ν ζθνπφο
θαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο θαη, ηέινο, ε δνκή ηεο.



ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ν νξηζκφο ηεο θνπιηνχξαο, ηα ζηνηρεία πνπ ηε
ζπλζέηνπλ θαη ηξία επξέσο δηαδεδνκέλα πνιηηηζκηθά πιαίζηα, πνπ ζθνπφ έρνπλ
λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο θνπιηνχξεο βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.



ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη παξάζεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ απνηεινχλ
πξνυπφζεζε θαηαλφεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο
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πξντφληνο γηα ηηο

δηεζλείο αγνξέο: νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ κία επηρείξεζε λα δξαζηεξηνπνηεζεί
δηεζλψο, ν δσηηθφο ξφινο ηνπ πξντφληνο ζην δηεζλέο κίγκα κάξθεηηλγθ, ε έλλνηα
ηνπ δηεζλνχο θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο, ε έλλνηα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ
πξντφλησλ θαη ε επηινγή ηεο ηαθηηθήο γηα ηππνπνίεζε ή πξνζαξκνγή ηνπ
πξντφληνο, κε βάζε ηα νθέιε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θαζεκίαο.


ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ηξία ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηξαηεγηθήο
πξντφληνο. Αξρηθά, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο εκαηνπνίεζεο, ε νπνία
απνηειεί ην βαζηθφηεξν κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο, θαζψο είλαη ην ζηάδην πνπ,
κέζα απφ πιήζνο παξαδεηγκάησλ, θαίλεηαη λα αιιειεπηδξά πην έληνλα κε ηα
πνιηηηζκηθά ζηνηρεία. Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα ηεο Αλάπηπμεο θαη
ηεο Γηάρπζεο ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε έκθαζε ζηελ
πνιηηηζκηθή επηξξνή.



Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία αλαιχνπλ
ην βαζκφ ζπζρέηηζεο θαη επηξξνήο ηεο θνπιηνχξαο ζηα ηξία ζηάδηα ηνπ
ζρεδηαζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο πξντφληνο.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2
ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ: Οριςμόσ
Αλ θαη ζηε βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη πιεζψξα νξηζκψλ γηα ηελ θνπιηνχξα ή, αιιηψο, γηα
ηνλ πνιηηηζκφ, ν νξηζκφο ησλ Brady θαη Isaac (1975) ζπλνςίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
σο «ην άζξνηζκα ησλ πεπνηζήζεσλ, θαλφλσλ, ζεζκψλ θαη ηερλνπξγεκάησλ πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηνπο αλζξψπηλνπο ιανχο» (φπσο αλαθέξεηαη ζε Ball et al., 2014, ζει.
192-193).
Έλαο αθφκε επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ θνπιηνχξα έρεη δηαηππσζεί απφ ηνλ
Tylor (1881) σο εμήο: «Ζ θνπιηνχξα είλαη έλα πεξίπινθν ζχλνιν ην νπνίν πεξηιακβάλεη
ηηο γλψζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ηέρλεο, ηηο εζηθέο αμίεο, ηνπο λφκνπο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα
θαη νπνηαδήπνηε άιιε δπλαηφηεηα θαη ζπλήζεηα κπνξεί λα απνθηήζεη ν άλζξσπνο σο
κέινο κίαο θνηλσλίαο» (φπσο αλαθέξεηαη ζε Hollensen, 2014, ζει. 244). Αμίδεη, επίζεο,
λα αλαθεξζεί ν νξηζκφο ηνπ Hofstede γηα ηελ θνπιηνχξα, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ
ηνπο πιένλ θαηαμησκέλνπο αλζξσπνιφγνπο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ηνπ νπνίνπ ην έξγν
έρεη κειεηεζεί εθηελψο θαη έρεη ιάβεη ηεξάζηηα αλαγλψξηζε. Ζ θνπιηνχξα, ινηπφλ,
νξίδεηαη απφ ην Hofstede (1984, ζει.21) σο «ν ζπιινγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ λνπ, ν
νπνίνο δηαθξίλεη ηα κέιε κίαο νκάδαο αλζξψπσλ απφ κία άιιε». Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα,
ε θνπιηνχξα πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα αμηψλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο, απνηεινχλ ηνπο
ζεκέιηνπο ιίζνπο απηήο.
Καηά ηνλ Hofstede (1984), ε θνπιηνχξα απνηειεί γηα ηηο θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ φ, ηη
θαη ε πξνζσπηθφηεηα γηα έλα άηνκν. Ζ θνπιηνχξα θαζνξίδεη ηελ ηαπηφηεηα κίαο νκάδαο
αλζξψπσλ, φπσο ε πξνζσπηθφηεηα θαζνξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ελφο αηφκνπ. Δπνκέλσο, ε
θνπιηνχξα ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ην δηαδξαζηηθφ άζξνηζκα ησλ πξνζσπηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο αληηδξάζεηο κίαο νκάδαο αλζξψπσλ ζε ζρέζε κε ην
πεξηβάιινλ ηνπο.
Πέξα απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί, ππάξρνπλ
ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηζκνχ ηα νπνία είλαη θνηλψο απνδεθηά.
1) Ο πνιηηηζκφο καζαίλεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν πνιηηηζκφο δελ είλαη έκθπηνο,
αιιά, αληίζεηα, απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, κέζα απφ
ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηνπ νπνίνπ απνηειεί κέξνο.
Ο πνιηηηζκφο, ινηπφλ, κεηαδίδεηαη απφ γεληά ζε γεληά θαη καζαίλεηαη, θαηά θχξην
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ιφγν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ εηψλ ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ (Hollensen,
2014).
2) Οη δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη αιιεινεμαξηώκελεο (Ball et al., 2014).
Δμ απηνχ ζπλεπάγεηαη φηη κία φςε ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε
κία άιιε. Γηα παξάδεηγκα, ε ζξεζθεία ζπλδέεηαη κε ην ζεζκφ ηνπ γάκνπ, ε
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή ζέζε.
3) Ο πνιηηηζκφο κνηξάδεηαη, δειαδή νη αξρέο πνπ δηέπνπλ έλαλ πνιηηηζκφ
κεηαβηβάδνληαη απφ ην έλα κέινο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζην άιιν (Hollensen,
2014). Έηζη, ην πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα αμηψλ κεηαβηβάδεηαη απφ γεληά ζε γεληά,
κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο θαη άιισλ ζεζκψλ, φπσο ην ζρνιείν θαη ε εθθιεζία
(Παλεγπξάθεο, 2013).
Μία ζπρλή δηάθξηζε ησλ πνιηηηζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν δηαθνξεηηθφο
πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο, είλαη απηή ησλ low-context θαη high-context πνιηηηζκψλ.
χκθσλα κε ηνλ Hall (1976), νη low-context πνιηηηζκνί βαζίδνληαη ζηε γξαπηή θαη
πξνθνξηθή γιψζζα, πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχλ ην λφεκα ελφο κελχκαηνο, θαζψο νη
ιέμεηο δηαηεξνχλ θαη εθθξάδνπλ άκεζα ην λφεκά ηνπο. Ζ πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηεο
γιψζζαο είλαη λα εθθξάζεη ηδέεο θαη ζθέςεηο κε ηξφπν μεθάζαξν, ινγηθφ θαη πεηζηηθφ. ε
απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ρψξεο φπσο απηέο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο θαη ηεο βφξεηαο
Ακεξηθήο.
Αληίζεηα, ζηνπο πνιηηηζκνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο high-context, νη νκηιεηέο ηεο
γιψζζαο ρξεζηκνπνηνχλ θαη εξκελεχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηβάιινπλ έλα κήλπκα, φπσο
ην πνηνο θέξεη ην ιφγν θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα ην απνθσδηθνπνηήζνπλ
θαη λα ην αληηιεθζνχλ. Αληηκεησπίδνπλ ηε γιψζζα σο κέζν επίηεπμεο νκαιψλ θαη
αξκνληθψλ ζρέζεσλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πνιηηηζκψλ απνηεινχλ νη αζηαηηθέο θαη
αξαβηθέο ρψξεο (Cavusgil, Knight and Riesenberger, 2012).

2.1 τοιχεύα που ςυνθϋτουν την Κουλτούρα
Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο, ζχκθσλα κε ηνπο
εκπεηξνγλψκνλεο είλαη ζπλήζσο ηα αθφινπζα:
1. Γιψζζα
2. Θξεζθεία
3. Δθπαίδεπζε

4

4. Κνηλσληθνί ζεζκνί
5. ηάζεηο θαη αμίεο
6. Τιηθφο πνιηηηζκφο
7. Αηζζεηηθή
1. Γλώζζα
Ζ γιψζζα απνηειεί ίζσο ην πην έθδειν ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πνιηηηζκνχ. Ζ εθκάζεζε
κίαο γιψζζαο ζπλεπάγεηαη ηελ εθκάζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ηελ εκπεξηθιείεη, θαζψο νη
ιέμεηο απνηεινχλ έλλνηεο νη νπνίεο αληαλαθινχλ ηνλ πνιηηηζκφ απφ ηνλ νπνίν
πξνέξρνληαη (Hollensen, 2014). Όζν εκβαζχλεη θαλείο ζηελ εθκάζεζε κίαο γιψζζαο,
ηφζν θαιχηεξα αληηιακβάλεηαη ηνπο αλζξψπνπο κίαο θνπιηνχξαο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο
ηνπο (Ball et al., 2014).
Ζ γιψζζα δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηελ νκηινύκελε γιώζζα (verbal language) θαη
ηε κε θξαζηηθή επηθνηλωλία (non-verbal communication), πνπ πεξηιακβάλεη ηηο
ρεηξνλνκίεο, ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ηε ζηάζε απέλαληη ζην ρξφλν, ηελ απφζηαζε
νκηιίαο, αθφκα θαη ηελ πξνζθνξά δψξσλ (Hollensen, 2014; Ball et al., 2014).
Αλαθνξηθά κε ηελ νκηινύκελε γιώζζα, ε ζεκαζία ηεο είλαη βαξχλνπζα γηα ηνλ ηνκέα ηνπ
κάξθεηηλγθ. Αξρηθά, είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαηά ηε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο
πιεξνθνξηψλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ αγνξψλ. Ζ πξνζσπηθή επαθή κε «φπιν» ηε ρξήζε
ηεο γιψζζαο, κπνξεί λα απνηειέζεη ζπνπδαίν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Δπηπξφζζεηα,
ε γλψζε ηεο ηνπηθήο γιψζζαο δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζηελ ηνπηθή αγνξά. Γηα
παξάδεηγκα, ε κεηάθξαζε ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο
ππεχζπλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Έλα αθφκα πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε
γλψζε ηεο ηνπηθήο γιψζζαο είλαη ε θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία ησλ
ππεπζχλσλ ηνπ κάξθεηηλγθ κε ηνπο ηνπηθνχο ζπλεξγάηεο. Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη
ακεζφηεξε, ρσξίο ηελ αλάγθε παξεκβνιήο δηεξκελέσλ. Σέινο, ε γιψζζα κπνξεί λα
απνηειέζεη εξγαιείν γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ
κίαο ρψξαο, θη φρη έλα απιφ κέζν επηθνηλσλίαο (Hollensen, 2014).
Ζ κε θξαζηηθή επηθνηλωλία έρεη εμίζνπ θαηαιπηηθή ζεκαζία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
επηθνηλσλία θαη ην κάξθεηηλγθ, ηδηαίηεξα γηα ηνπο high-context πνιηηηζκνχο. Ζ ζπλέπεηα
ζε κία επαγγεικαηηθή ζπλάληεζε, ε απφζηαζε πνπ θξαηνχλ νη ζπλνκηιεηέο κεηαμχ ηνπο
θαηά

ηε

δηάξθεηα

κίαο

ζπδήηεζεο,

ν

βαζκφο

νηθεηφηεηαο

κεηαμχ

ησλ

δηαπξαγκαηεπφκελσλ, ε νπηηθή επαθή, ε έληαζε ηεο θσλήο, ε πξνζθνξά δψξσλ θαη θαηά
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πφζν απηή ζεσξείηαη απνδεθηή, είλαη θάπνηεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο κε θξαζηηθήο
επηθνηλσλίαο ηηο νπνίεο νη δηάθνξνη πνιηηηζκνί εθιακβάλνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
Παξαδείγκαηνο ράξε, έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηεο θνπιηνχξαο ησλ
Λαηηλνακεξηθαλψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ζηε ανπδηθή Αξαβία, είλαη ε ραιαξή ζηάζε ηνπο
απέλαληη

ζην

ρξφλν.

Οη

επαγγεικαηηθέο

ζπλαληήζεηο

ζπάληα

μεθηλνχλ

ηελ

πξνθαζνξηζκέλε ψξα. Αληίζεηα, γηα έλαλ Ακεξηθαλφ ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ελφριεζε, θαηά ην γλσζηφ ξεηφ «ν ρξφλνο είλαη ρξήκα». Δπηπιένλ, έλα
αθφκα παξάδεηγκα δηαθνξψλ ζηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία απνηειεί ε νπηηθή επαθή, ε
νπνία ζε θνπιηνχξεο ησλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ εθιακβάλεηαη σο δείγκα εηιηθξίλεηαο,
ελψ ζε αζηαηηθέο ρψξεο, φπσο ε Κνξέα, κπνξεί λα εθιεθζεί σο αζέβεηα (Παλεγπξάθεο,
2013; Gillespie & Hennessey, 2011; Hollensen, 2014).
2. Θπηζκεία
ηε ζξεζθεία νθείιεηαη, ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ, ε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη
πεπνηζήζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά (Ball et al., 2014). Πνιιέο
είλαη κάιηζηα νη ρψξεο φπνπ ε ζξεζθεία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζε πνιηηηθέο,
θπβεξλεηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο.
Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε ζξεζθεία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζηξαηεγηθή δηεζλνχο
κάξθεηηλγθ είλαη αξθεηνί. Έλαο απφ απηνχο είλαη ε επηξξνή ζηα θαηαλαισηηθά πξφηππα.
Οη Ηλδνπηζηέο γηα παξάδεηγκα, απνθεχγνπλ ηελ θαηαλάισζε βνδηλνχ θξέαηνο, νη
Μνπζνπικάλνη θαη νη Δβξαίνη ηελ θαηαλάισζε ρνηξηλνχ θαη νη Υξηζηηαλνί απέρνπλ απφ
ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ θαηά ηηο πεξηφδνπο λεζηείαο. Άιια
παξαδείγκαηα επηξξνψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ενξηέο, ηηο ψξεο πξνζεπρήο θαη
ην ξφιν ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία, ηελ εξγαζία θαη θαη‟ επέθηαζε, ηελ θαηαλαισηηθή
ζπκπεξηθνξά (Hollensen, 2014).
3. Δκπαίδεςζη
Ζ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη έλαο άλζξσπνο παίδεη κεγάιν ξφιν ζηε δηακφξθσζε
ζηάζεσλ, επηζπκηψλ θαη θηλήηξσλ. Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο
απφ ρψξα ζε ρψξα, θαη ζπλεπψο ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ην
κάξθεηηλγθ ζε δχν επίπεδα: ζε επίπεδν θαηαλαισηψλ θαη ζε επίπεδν εξγαδνκέλσλ. Σν
κνξθσηηθφ επίπεδν επεξεάδεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ
θαηαλαισηψλ, αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ηνπ κάξθεηηλγθ, αλ ιάβνπκε ππφςε
καο ηα επίπεδα αλαιθαβεηηζκνχ. Δπηπιένλ, νη δεμηφηεηεο θαη ν ηξφπνο ζθέςεο ησλ
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εξγαδνκέλσλ επεξεάδεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη, ηφζν απφ ην πφζν
εθηελήο είλαη (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα θ.ν.θ) φζν θαη απφ ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνο ηελ απφθηεζε γλψζεο ή/θαη ηνλ αλαιπηηθφ ηξφπν ζθέςεο
(Gillespie & Hennessey, 2011).
4. Κοινωνικοί θεζμοί
Οη θνηλσληθνί ζεζκνί, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ, εκπεξηέρνπλ ζεζκνχο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνγέλεηα, ηελ πνιηηηθή θαη ηαμηθή νξγάλσζε θαη ηηο επηρεηξήζεηο. ε
πνιιέο ρψξεο, ε νηθνγέλεηα απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε θνηλσληθή νκάδα ζηελ νπνία
αλήθεη θάπνηνο, ε νπνία δχλαηαη λα επεξεάζεη αθφκα θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. ηνλ
αξαβηθφ θφζκν, ιφγνπ ράξε, ηα ζπγγεληθά πξφζσπα πξνηηκψληαη γηα ηε ζηειέρσζε κίαο
επηρείξεζεο δηφηη ζεσξνχληαη άηνκα εκπηζηνζχλεο. Κάηη ηέηνην, φκσο, ζην δπηηθφ θφζκν
έρεη ηε ρξνηά ηεο επλνηνθξαηίαο θαη ηνπ λεπνηηζκνχ.
εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ παγθνζκίσο
θαηέρνπλ νη νκάδεο αλαθνξάο, άηνκα απφ ην νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ ή ζπλαδειθηθφ
πεξηβάιινλ, πνπ δχλαηαη λα δηακνξθψζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. ε έλα
δεχηεξν επίπεδν, ηα θνηλσληθά ηδξχκαηα, φπσο νη επαγγεικαηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη
εκπνξηθέο νξγαλψζεηο, πνπ δε ζπλεπάγνληαη θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε, δχλαηαη επίζεο
λα επεξεάζνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά (Hollensen, 2014).
5. Σηάζειρ και αξίερ
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Hofstede (1984), νη αμίεο απνηεινχλ κία γεληθή ηάζε
πξνηίκεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ ζπγθξηηηθά κε άιιεο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη αμίεο
καο θαζνξίδνπλ ηη ζεσξνχκε ζσζηφ θαη ιάζνο, ζεκαληηθφ ή αζήκαλην, απνδεθηφ ή κε
απνδεθηφ, θπζηνινγηθφ ή κε θπζηνινγηθφ (Kluckhohn & Strodbeck, 1961). Οη ζηάζεηο
θαζνδεγνχληαη απφ ηηο αμίεο, πξνζνκνηάδνπλ κε ηηο γλψκεο θαη ζπρλά πηνζεηνχληαη
αζπλείδεηα, θαη σο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα κελ έρνπλ ινγηθή βάζε (Eagly & Chaiken,
1993). Οη πην ζεκαληηθέο ζηάζεηο γηα έλα ζηέιερνο επηρείξεζεο είλαη απηέο απέλαληη ζην
ρξφλν, ηελ εξγαζία, ηελ επηηπρία θαη ηελ αιιαγή (Ball et al., 2014).
6. Υλικόρ πολιηιζμόρ
Ζ έλλνηα ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ αλαθέξεηαη ζηα αληηθείκελα πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ν
άλζξσπνο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ κία θνηλσλία νξγαλψλεη ηελ
νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα βειηηψζεη ην βηνηηθφ επίπεδν
κίαο θνηλσλίαο θαη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα κία
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επηρείξεζε. Ζ ηερλνινγηθή ππεξνρή κίαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο απφθαζεο γηα είζνδν ζε δηεζλείο αγνξέο
αθφκα θαη ζηε δεκηνπξγία επλντθφηεξσλ ζπλζεθψλ αληηκεηψπηζεο απφ κία μέλε αγνξά,
ε νπνία ελδηαθέξεηαη γηα κία ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία (Ball et al., 2014).
Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη νδεγήζεη ζηε γξήγνξε εμάπισζε ησλ ππνινγηζηψλ, ησλ
πνιπκέζσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο, θέξλνληαο κε απηφλ
ηνλ ηξφπν γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο θνπιηνχξεο πην θνληά απφ πνηέ. Ζ
δηαπνιηηηζκηθή

αληαιιαγή

πξνσζεί

ηε

δεκηνπξγηθφηεηα

θαη

ηελ

θαηλνηνκία,

πξνζθέξνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο επξεία γθάκα επηινγψλ θαη ηαπηφρξνλα απμάλεη ηελ
πνηθηινκνξθία κηαο θνηλσλίαο (Tihanyi, Griffith & Russell, 2005).
7. Αιζθηηική
Ζ αηζζεηηθή αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε νκνξθηάο θαη θαιαηζζεζίαο κίαο θνπιηνχξαο θαη
κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζσ ηεο ηέρλεο, ηεο κνπζηθήο, ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ ρνξνχ (Ball et
al., 2014). Σα ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ πξέπεη λα είλαη ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθνί ζε φ, ηη
αθνξά ην κίγκα πξνψζεζεο φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ πνιιψλ κνξθψλ
ηέρλεο (φπσο ρνξφο θαη κνπζηθή ζε κία δηαθήκηζε). Αλάινγεο πξνζνρήο ρξήδεη θαη ην
κίγκα πξντφληνο, φπνπ ην ρξψκα θαη ην ζρήκα ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ηεο ζπζθεπαζίαο
πνπ ην ζπλνδεχεη, κπνξεί δεκηνπξγεί ηειείσο δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο επηδησθφκελνπο
ζπλεηξκνχο ζε κία ρψξα, κε απνηέιεζκα ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ
κάξθεηηλγθ, αθφκα θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο (Hollensen, 2014).

2.2 Σαξινόμηςη Πολιτιςμικών Διαςτϊςεων
Οη έλλνηεο θαη νη αμίεο πνπ απαξηίδνπλ κία θνπιηνχξα είλαη πνιπζχλζεηεο. Πνιινί είλαη
νη εξεπλεηέο πνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο απνθιίζεηο
κεηαμχ ησλ ρσξψλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα θξηηήξηα, αλέπηπμαλ πιαίζηα ηα νπνία
πεξηγξάθνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πνιηηηζκηθψλ δηαζηάζεσλ (Παλεγπξάθεο, 2013).
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηξεηο δηαδεδνκέλεο ηαμηλνκήζεηο πνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο
αμηψλ.

2.2.1 Οι πολιτιςμικϋσ διαςτϊςεισ κατϊ τον Hofstede
Ο Οιιαλδφο θνηλσληθφο ςπρνιφγνο Hofstede (1984) δηεμήγαγε κία εκπεηξηθή έξεπλα γηα
ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο εζληθήο θνπιηνχξαο, παίξλνληαο δείγκα απφ 116.000
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εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξίαο IBM ζε πεξηζζφηεξεο απφ 70 ρψξεο, νη νπνίνη παξνπζίαδαλ
δηαθνξέο σο πξνο ηελ εζληθφηεηα, ηελ ειηθία, ην επάγγεικα θαη ην θχιν. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ν Hofstede φξηζε 4 δηαζηάζεηο ηεο εζληθήο θνπιηνχξαο, νη
νπνίεο πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο.
i.

Γείθηεο Απόζηαζεο Δμνπζίαο (Power Distance Index - PDI)

Ζ απφζηαζε εμνπζίαο κεηαμχ ελφο αλσηέξνπ (Α) θαη ελφο πθηζηακέλνπ (Τ) ζηελ
ηεξαξρία νξίδεηαη απφ ην Hofstede (1984, ζει. 72) σο «ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ βαζκνχ πνπ
ν Α κπνξεί λα θαζνξίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Τ θαη ην αληίζηξνθν». Ο δείθηεο
απφζηαζεο εμνπζίαο πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία θνηλσλία αληηκεησπίδεη ηηο
αληζφηεηεο ζηελ εμνπζία πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ (Cavusgil, Knight &
Riesenberger, 2012). Οη βαζηθέο αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληζφηεηα ζπκβαδίδνπλ κε
ηηο αμίεο πεξί άζθεζεο εμνπζίαο θαη πξνβάιινληαη ζηηο ζρέζεηο ηεξαξρίαο. Σφζν νη ρψξεο
κε ρακειφ, φζν θαη νη ρψξεο κε πςειφ δείθηε απφζηαζεο εμνπζίαο έρνπλ ζπζηήκαηα
ηεξαξρίαο, αιιά παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζεκαζίαο (Hofstede, 1984).
ε ρψξεο κε πςειφ δείθηε απφζηαζεο εμνπζίαο, φπσο Ηαπσλία, Φηιηππίλεο, Μαιαηζία θαη
αξθεηέο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε εμνπζίαο ζηα ρέξηα ησλ
„ηζρπξψλ‟, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Αληίζεηα, ζε ρψξεο κε
ρακειφ δείθηε απφζηαζεο εμνπζίαο, φπσο ε Γαλία θαη ε νπεδία, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ
„ηζρπξψλ‟ θαη ησλ „αδχλακσλ‟ είλαη κηθξή θαη νη δνκέο ηεο θνηλσλίαο ραξαθηεξίδνληαη
απφ ηηο αξρέο ηεο ηζνλνκίαο.
ii.

Γείθηεο Απνθπγήο Αβεβαηόηεηαο (Uncertainty Avoidance Index- UAI)

Ζ απνθπγή αβεβαηφηεηαο αλαθέξεηαη ζην βαζκφ αλνρήο πνπ επηδεηθλχνπλ νη άλζξσπνη
απέλαληη ζηελ χπαξμε ξίζθνπ θαη αβεβαηφηεηαο ζηε δσή ηνπο. Οη ρψξεο κε πςειφ δείθηε
απνθπγήο

αβεβαηφηεηαο

ραξαθηεξίδνληαη

απφ

επηδίσμε

ζηαζεξφηεηαο

ζηνλ

επαγγεικαηηθφ θαη ζε άιινπο ηνκείο, αξγή ιήςε απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί
νπνηαδήπνηε αζάθεηα, απζηεξή ηήξεζε θαλφλσλ θαη δεκηνπξγία νξγαληζκψλ γηα ηελ
εμάιεηςε νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ρσξψλ απνηεινχλ ην Βέιγην, ε
Γαιιία θαη ε Ηαπσλία.
Αληίζεηα, ζε ρψξεο κε ρακειφ δείθηε απνθπγήο αβεβαηφηεηαο νη άλζξσπνη απνδέρνληαη
ηελ αβεβαηφηεηα, παίξλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά γξήγνξα, είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ
αλάιεςε ξίζθσλ θαη δελ αηζζάλνληαη απεηιή απέλαληη ζε δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο θαη
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ζπκπεξηθνξέο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ρσξψλ απνηεινχλ νη ΖΠΑ, ε Ηξιαλδία, ε Ηλδία θαη
ε Σδακάηθα. (Cavusgil, Knight & Riesenberger, 2012).
iii.

Γείθηεο Αηνκηθόηεηαο έλαληη Σπιινγηθόηεηαο (Individualism versus CollectivismIDV)

Ο δείθηεο ηεο αηνκηθφηεηαο ππνδεηθλχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζε κία ρψξα
καζαίλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο κνλάδεο ή ζαλ κέιε κηαο νκάδαο. ηηο θνηλσλίεο πνπ
επηθξαηεί ε αηνκηθφηεηα, νη άλζξσπνη είλαη αλεμάξηεηνη θαη επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε
ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηφρσλ. Αλάκεζα ζηηο ρψξεο κε πςειφ δείθηε αηνκηθφηεηαο
ζπγθαηαιέγνληαη νη ΖΠΑ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Απζηξαιία θαη ν Καλαδάο. Απφ ηελ
άιιε, ζηηο θνηλσλίεο φπνπ επηθξαηεί ε ζπιινγηθφηεηα,

νη άλζξσπνη είλαη

αιιεινεμαξηψκελνη, αλαδεηνχλ ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε, παίξλνπλ ζπιινγηθέο
απνθάζεηο θαη επηδεηθλχνπλ κεγάιε πηζηφηεηα ζε φπνηα νκάδα θη αλ αλήθνπλ.
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρσξψλ κε ρακειφ δείθηε αηνκηθφηεηαο είλαη ε Ηαπσλία
θαη πνιιέο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο φπσο

Βξαδηιία, Κνινκβία, Υηιή θαη

Βελεδνπέια.
iv.

Γείθηεο Αξξελωπόηεηαο έλαληη Θειπθόηεηαο (Masculinity versus Femininity
Index- MAS)

Ο δείθηεο αξξελσπφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη „αξξελσπέο‟ αμίεο, φπσο
ε επίηεπμε ζηφρσλ, ε απφδνζε, ε επηηπρία, ηα ρξήκαηα θαη ν αληαγσληζκφο ππεξηζρχνπλ
ζπγθξηηηθά κε ηηο „ζειπθέο‟ αμίεο, φπσο ε πνηφηεηα δσήο, ε αιιειεγγχε, ην ελδηαθέξνλ
γηα ηνπο αδχλακνπο, ε δηαηήξεζε ζηνξγηθψλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ην ελδηαθέξνλ γηα
ην πεξηβάιινλ.
ηηο θνπιηνχξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ δείθηε αξξελσπφηεηαο, φπσο νη ΖΠΑ,
ε Ηηαιία θαη ε Ηαπσλία, νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο αλαιακβάλνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο
κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ππάξρεη έληνλε δηάζεζε γηα δξάζε θαη αληαγσληζκφ. ηηο
θνπιηνχξεο πνπ επηθξαηεί ε ζειπθφηεηα, φπσο ε Γαλία θαη ε νπεδία, ηα θίλεηξα ησλ
αλζξψπσλ είλαη πην πνηνηηθά (Hollensen, 2014).
v.

Γείθηεο Μαθξνπξόζεζκνπ έλαληη Βξαρππξόζεζκνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Long-term
versus Short-term Orientation)

Κάπνηα ρξφληα αξγφηεξα, νη Hofstede θαη Bond (1988) δηεμήγαγαλ κία έξεπλα ζε 23
ρψξεο θαη φξηζαλ κία πέκπηε δηάζηαζε, απηή ηνπ Μαθξνπξόζεζκνπ έλαληη
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Βξαρππξόζεζκνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Long-term versus Short-term Orientation). Ζ
δηάζηαζε απηή αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ νη άλζξσπνη θαη νη νξγαληζκνί αλαβάιινπλ
ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, κε ζθνπφ ηελ καθξνπξφζεζκε επηηπρία. Οη θνπιηνχξεο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ καθξνπξφζεζκν πξνζαλαηνιηζκφ ηείλνπλ λα ζρεδηάδνπλ ηε δσή
ηνπο κε βάζε ην κέιινλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη Αζηαηηθέο
θνπιηνχξεο, φπσο Κίλα, Ηαπσλία θαη ηγθαπνχξε, νη αμίεο ησλ νπνίσλ είλαη
επεξεαζκέλεο απφ ην θηιφζνθν Κνκθνχθην, κέξνο ησλ δηδαρψλ ηνπ νπνίνπ απνηειεί ν
καθξνπξφζεζκνο πξνζαλαηνιηζκφο. Αληηζέησο, ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ θαη νη πεξηζζφηεξεο
ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζην βξαρππξφζεζκν
πξνζαλαηνιηζκφ.
Σν έξγν ηνπ Hofstede έρεη απνηειέζεη έλαλ πνιχηηκν „νδεγφ‟ γηα ηα ζηειέρε ηνπ
δηεζλνχο κάξθεηηλγθ, θαη φρη κφλν, ρξήζηκν γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηάθνξσλ
πνιηηηζκψλ (Cavusgil, Knight & Riesenberger, 2012). Δληνχηνηο, δελ πξέπεη λα
παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ζαλ έξεπλα παξνπζηάδεη πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη γεληθεχζεηο γηα κία έλλνηα ηφζν δχζθνιε
λα κεηξεζεί, φπσο ε θνπιηνχξα.

2.2.2 Σο πολιτιςμικό πλαύςιο του Schwartz
Σν πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ αλέπηπμε ν Ηζξαειηλήο θαηαγσγήο Schwartz (1997),
παίξλνληαο δείγκα απφ πνιππιεζείο νκάδεο αλζξψπσλ (θπξίσο καζεηέο θαη θαζεγεηέο)
απφ 31 ρψξεο, έρεη ηε βάζε ηνπ ζηηο αλζξψπηλεο αμίεο. Όξηζε ηξία βαζηθά θνηλσληθά
ζέκαηα: α) ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ, β) ηε δηαζθάιηζε ηεο ππεχζπλεο
θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη γ) ην ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο ζηε θχζε θαη ηελ
θνηλσλία. Βάζεη απηψλ ησλ θνηλσληθψλ ζεκάησλ, ην πνιηηηζκηθφ ηνπ πιαίζην
απνηειείηαη απφ 3 δηπνιηθέο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο νξίδνπλ 7 ηνκείο ηεο εζληθήο
θνπιηνχξαο.
α) Σπληεξεηηζκόο έλαληη (Πλεπκαηηθήο θαη Σπλαηζζεκαηηθήο) Απηνλνκίαο
Ζ πξψηε δηάζηαζε ζπγθξίλεη ην ζπληεξεηηζκό κε ηελ απηνλνκία. Ο ζπληεξεηηζκφο
πεξηγξάθεη ηηο θνπιηνχξεο φπνπ ην άηνκν αληηκεησπίδεηαη σο νληφηεηα ελζσκαησκέλε
ζε έλα ζχλνιν. Έκθαζε δίλεηαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ θαηεζηεκέλνπ, ηεο εππξέπεηαο θαη
ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δξάζεσλ πνπ κπνξεί λα δηαηαξάμνπλ ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ κίαο
νκάδαο ή ηελ ππάξρνπζα ηάμε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε απηνλνκία πεξηγξάθεη ηηο
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θνπιηνχξεο φπνπ ην άηνκν αληηκεησπίδεηαη σο κία απηφλνκε νληφηεηα θαη επηδηψθεη ηελ
έθθξαζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ. Αλαγλσξίδνληαη δχν είδε
απηνλνκίαο: ε πλεπκαηηθή απηνλνκία, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδέεο, ηηο ζθέςεηο θαη ην
δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ λα αθνινπζεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ πλεπκαηηθή θαηεχζπλζε, θαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην δηθαίσκα ηνπ
αηφκνπ λα αθνινπζεί ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθά ζεηηθέο εκπεηξίεο.
β) Ιεξαξρία έλαληη Ιζνλνκίαο
Ζ δεχηεξε δηάζηαζε ζέηεη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεξαξρίαο θαη ηζνλνκίαο. Έλαο ηξφπνο γηα
ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθά ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη κέζσ ελφο ηεξαξρηθνύ
ζπζηήκαηνο, φπνπ ηνλίδεηαη ε λνκηκφηεηα νξηζκέλσλ ξφισλ θαη ν θαηακεξηζκφο ησλ
πφξσλ. Δλαιιαθηηθά, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ηζνλνκίαο, ε ππεχζπλε θνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, βάζεη
ησλ νπνίσλ ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο ζα ζπλεξγάδνληαη εζεινληηθά γηα ην θνηλφ θαιφ
φισλ.
γ) Κπξηαξρία έλαληη Αξκνλίαο
Ζ ηξίηε δηάζηαζε δηαρσξίδεη ηελ θπξηαξρία απέλαληη ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ απφ ηελ αξκνλία. χκθσλα κε ηελ θπξηαξρία, ν ζθνπφο ηνπ αηφκνπ είλαη λα
επηβιεζεί θαη λα ειέγμεη ην πεξηβάιινλ, ζηνρεχνληαο ζηελ πξαγκάησζε ησλ πξνζσπηθψλ
ηνπ επηδηψμεσλ, ελψ ε αξκνλία επηηάζζεη ηελ απνδνρή θαη ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο
ηνπ θφζκνπ φπσο είλαη.
Σν πιαίζην πνπ αλέπηπμε ν Schwartz δελ έρεη ιάβεη ηελ αλαγλψξηζε πνπ έρεη ιάβεη απηφ
ηνπ Hofstede, σζηφζν ηα ηζρπξά ζεσξεηηθά ηνπ ζεκέιηα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ
ζεκαληηθέο πξννπηηθέο ζε ζέκαηα δηεζλνχο κάξθεηηλγθ (Jan-Benedict & Steenkamp,
2001).

2.2.3 The GLOBE Project
Σν GLOBE Project (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness
Research Program) (House et al., 2004), παξνπζηάδεη ζηνηρεία απφ 62 πνιηηηζκνχο,
βαζηζκέλα ζε κία έξεπλα 17.300 ζηειερψλ απφ 951 νξγαληζκνχο, 3 δηαθνξεηηθψλ
ηνκέσλ ελδηαθέξνληνο: ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, επεμεξγαζία ηξνθίκσλ θαη
ηειεπηθνηλσλίεο.
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χκθσλα κε ην GLOBE, ππάξρνπλ 9 πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο:
1) Γπλακηθόηεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ηα άηνκα επηδεηθλχνπλ ζηνηρεία
δπλακηθφηεηαο, επηζεηηθφηεηαο θαη ακεζφηεηαο.
2) Απνθπγή Αβεβαηόηεηαο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο πξνζπαζνχλ λα
απνθχγνπλ ηελ αβεβαηφηεηα, βαζηζκέλνη ζε θνηλσληθέο λφξκεο θαη πξαθηηθέο.
3) Απόζηαζε Δμνπζίαο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα κέιε κίαο θνηλσλίαο αλακέλνπλ θαη
απνδέρνληαη ηελ χπαξμε άληζεο θαηαλνκήο εμνπζίαο.
4) Σπιινγηθόηεηα (ζεζκηθή), ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη θνηλσληθέο ζεζκηθέο πξαθηηθέο
ελζαξξχλνπλ θαη αληακείβνπλ ηε ζπιινγηθή δηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηε ζπιινγηθή
δξάζε.
5) Σπιινγηθόηεηα (νκαδηθή), ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο εθθξάδνπλ
ππεξεθάλεηα, πίζηε θαη ζπλνρή σο πξνο ηελ νκάδα, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ νξγαληζκφ
φπνπ αλήθνπλ.
6) Ιζόηεηα Φύιωλ, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε θνηλσλία ειαρηζηνπνηεί ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ
δχν θχισλ.
7) Μειινληηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο
παξνπζηάδνπλ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην κέιινλ ζπκπεξηθνξέο, φπσο ζρεδηαζκφο θαη
επέλδπζε.
8) Πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ Απόδνζε, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε θνηλσλία ελζαξξχλεη θαη
αληακείβεη ηα κέιε ηεο γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ αξηζηεία ζηελ απφδνζή ηνπο.
9) Αλζξωπηζηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε θνηλσλία ελζαξξχλεη θαη
αληακείβεη ηα κέιε ηεο πνπ επηδεηθλχνπλ ζηνηρεία αιηξνπηζκνχ, επγέλεηαο θαη
δηθαηνζχλεο.
Σα αδχλακα ζεκεία ηεο κειέηεο GLOBE είλαη ην κηθξφ αξηζκεηηθφ δείγκα, θαζψο επίζεο
θαη ε κειέηε κίαο κηθξήο νκάδαο αλζξψπσλ κέζα ζηελ θνηλσλία (ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ)- θνηλφ ζηνηρείν αδπλακίαο κε ηηο κειέηεο ησλ Hofstede θαη Schwartz.
Ωζηφζν, ε δπλακηθφηεηα ηεο κειέηεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη εμεηάδεη ηηο θνηλσληθέο
αμίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο (ζπκπεξηθνξέο) μερσξηζηά, αλαγλσξίδνληαο φηη, θαηά
πεξίπησζε, κπνξεί λα κε ζπλάδνπλ (Terlutter, Diehl & Mueller, 2012).
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2.3 Η επύδραςη τησ εθνικόσ κουλτούρασ ςτο διεθνϋσ μϊρκετινγκ
Ζ ζεκαζία ηεο θνπιηνχξαο γηα ην δηεζλέο κάξθεηηλγθ είλαη αδηακθηζβήηεηε. Ζ
θνπιηνχξα είλαη κία επξεία θαη πεξίπινθε έλλνηα ε νπνία εκπεξηέρεη θάζε πηπρή ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Οη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο γίλνληαη αληηιεπηέο ζηνλ
ηξφπν επηθνηλσλίαο, ζηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ εξγαζία, ζηε ρξήζε ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ζην είδνο αλαγλψξηζεο θαη αληακνηβήο πνπ αλακέλεη θαη εθηηκά έλαο
άλζξσπνο, αιιά θαη ζε πην απιά πξάγκαηα, φπσο νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη νη
ελδπκαηνινγηθέο πξνηηκήζεηο.
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε θνπιηνχξα απνηειεί κία πξνθαλή αηηία δηαθνξνπνίεζεο
κεηαμχ ησλ δηεζλψλ αγνξψλ. Κάπνηεο δηαθνξέο είλαη επθνιφηεξα δηαρεηξίζηκεο απφ
άιιεο. Οη δηαθνξέο ζηε γιψζζα ή ηε ζξεζθεία, γηα παξάδεηγκα, είλαη ζέκαηα πνπ νη
ππεχζπλνη ηνπ κάξθεηηλγθ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ θαη λα δηεπζεηήζνπλ εθ ησλ
πξνηέξσλ. πρλά, ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηθξαηνχζεο ζηάζεηο θαη αμίεο ησλ
θαηαλαισηψλ ζηηο δηάθνξεο αγνξέο απνδεηθλχνληαη πην απαηηεηηθά ζην ρεηξηζκφ ηνπο
(Hollensen, 2014).
Ο ζθνπφο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα απνθέξεη θέξδε ζε κία επηρείξεζε κέζσ ηεο
ηθαλνπνίεζεο

ησλ

αλαγθψλ

θαη

επηζπκηψλ ησλ θαηαλαισηψλ.

ηηο

δηεζλείο

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε θαηαλφεζε θαη, θαη‟ επέθηαζε, ε επηξξνή ησλ
αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ απηψλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ηεο θνπιηνχξαο ησλ
δηαθφξσλ

ρσξψλ.

Δπηπιένλ,

ε

θαηαλφεζε

κίαο

θνπιηνχξαο

ιεηηνπξγεί

σο

πξναπαηηνχκελν θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ κάξθεηηλγθ κε μέλνπο
δηαλνκείο, πξνκεζεπηέο θαη θπβεξλεηηθνχο εθπξνζψπνπο (Gillespie & Hennessey, 2011).

2.4 ύνοψη κεφαλαύου
ην παξφλ θεθάιαην αλαιχζεθε ε έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο θαηά ηνπο νξηζκνχο
θαηαμησκέλσλ αλζξσπνιφγσλ φπσο ησλ Brady θαη Isaac (1975), ηνπ Tylor (1881) θαη
ηνπ Hofstede (1984), θαζψο επίζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ηε
ζπλζέηνπλ. Δπηπιένλ, έγηλε παξνπζίαζε ηξηψλ πιαηζίσλ- ηαμηλνκήζεσλ ηεο έλλνηαο ηνπ
πνιηηηζκνχ, απηψλ ηνπ Hofstede (1984), ηνπ Schwartz (1997) θαη ην GLOBE Project
(House et al., 2004), ηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιεία ζηνλ ηνκέα ηνπ
δηεζλνχο κάξθεηηλγθ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ πξαθηηθψλ ηνπ. Σέινο,
γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εθθάλζεσλ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ
δηεζλνχο κάξθεηηλγθ.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3
ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ
3.1 Οι Βαςικότεροι Λόγοι Διεθνοπούηςησ των Επιχειρόςεων
α) Αλαδήηεζε Νέσλ Αγνξψλ
Έλαο ιφγνο γηα ηελ αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ είλαη ην κηθξφ κέγεζνο ηεο εγρψξηαο
αγνξάο. Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξίεο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ κε κηθξφ αξηζκφ
πειαηψλ δηεζπαξκέλν αλά ηνλ θφζκν, θαζψο θαη γηα εηαηξίεο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ
πνπ ζηνρεχνπλ ζε κηθξά ηκήκαηα ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη δελ έρνπλ ηελ επθαηξία
επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ην κηθξφ κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο επεξεάδεη
ζεκαληηθά (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).
Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ είλαη ν θνξεζκφο ηεο
εγρψξηαο αγνξάο. Οη δπηηθέο αγνξέο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο, γεγνλφο πνπ
ζπλεπάγεηαη ρακειά επίπεδα θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο, θαζψο επίζεο θαη αγνξαζηηθή
δχλακε φρη ηδηαίηεξα πςειή. Δπνκέλσο, απηφ νδεγεί ζε αλαδήηεζε λέσλ θαηαλαισηψλ
ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Παλεγπξάθεο, 2013) κε ζηφρν ηελ παξάηαζε ηνπ θχθινπ
δσήο ησλ πξντφλησλ κέζσ ηεο επέθηαζεο ησλ πσιήζεσλ ζην εμσηεξηθφ (Απισλίηεο,
Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).
β) Πιενλάδνπζα Παξαγσγηθή Γπλακηθφηεηα
Σν θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη κεγάιν, νπφηε πνιιέο
επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα απμήζνπλ ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα θαη λα ηε δηαζέζνπλ ζην
εμσηεξηθφ κε ζηφρν ηελ θάιπςε θφζηνπο (Παλεγπξάθεο, 2013). Δπηπιένλ, φηαλ
παξαηεξείηαη

κείσζε

ηεο

εγρψξηαο

δήηεζεο,

νη

επηρεηξήζεηο

επηιέγνπλ

λα

εθκεηαιιεπζνχλ ηνλ παξαγσγηθφ ηνπο εμνπιηζκφ γηα παξαγσγή πξντφλησλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα δηεζλείο αγνξέο.
γ) Πηέζεηο Αληαγσληζκνχ
Οη επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ λα επεθηαζνχλ ζηελ αγνξά ηνλ αληαγσληζηψλ πξνθεηκέλνπ
λα «πξνιάβνπλ» ηελ είζνδν ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη λα έρνπλ έηζη ηε δπλαηφηεηα

15

λα πεηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, αιιά θαη λα θεξδίζνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ πξσηνπφξνπεγέηε ζηελ μέλε αγνξά (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).
δ) Δμππεξέηεζε ησλ Πειαηψλ ηνπο
Όηαλ νη ήδε ππάξρνληεο πειάηεο κίαο επηρείξεζεο επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο
ζην εμσηεξηθφ, νη επηρεηξήζεηο ηνπο αθνινπζνχλ κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Γηα
παξάδεηγκα, πνιιέο ηξάπεδεο ηεο Ακεξηθήο έρνπλ αλνίμεη παξαξηήκαηα ζηα κεγαιχηεξα
νηθνλνκηθά θέληξα ηνπ θφζκνπ (Gillespie & Hennessey, 2011).
ε) Αχμεζε Πσιήζεσλ θαη Κεξδψλ
Ο αξρηθφο ζηφρνο κίαο επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλψο είλαη λα απμήζεη ηα
θέξδε ηεο κέζσ εμαγσγψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ κε κεγάιε πξνζνρή θαη
κειέηε ησλ μέλσλ αγνξψλ (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).

3.2 Ο ρόλοσ του Προώόντοσ ςτο Διεθνϋσ Μύγμα Μϊρκετινγκ
Σν πξντφλ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ, θαζψο απνηειεί ην ζεκείν
έλαξμεο γηα θάζε απφθαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ, ηελ ηηκνιφγεζε,
ηε δηαλνκή θαη ηελ πξνψζεζε. Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ρσξίο ην θαηάιιειν πξντφλ,
ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ δελ είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ
(Παλεγπξάθεο. 2013). Ζ θχζε ηνπ πξντφληνο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη επνκέλσο, είλαη
ζεκαληηθφ γηα ηελ πνιπεζληθή επηρείξεζε λα νξίζεη κε αθξίβεηα φια εθείλα ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη λα πξνζθέξεη ην πξντφλ ζηνπο θαηαλαισηέο, κε ζηφρν ηελ
ειθπζηηθφηεηά ηνπ γηα ηηο δηεζλείο αγνξέο (Hollensen, 2014).
Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο θαηεγνξηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηνπο Kotler &
Keller (2006), ζε πέληε επίπεδα:
1. Σν βαζηθό όθεινο (core benefit), ην νπνίν απνηειεί ην ιφγν πνπ σζεί ηνλ
θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ην πξντφλ πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη ην φθεινο πνπ
ηνπ πξνζθέξεη.
2. Σν βαζηθό πξνϊόλ (basic product), πνπ αλαθέξεηαη ζηα ιεηηνπξγηθά γλσξίζκαηα
ηνπ πξντφληνο.
3. Σν πξνζδνθώκελν πξνϊόλ (expected product), δειαδή φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ
αλακέλεη ν θαηαλαισηήο λα βξεη ζην πξντφλ (φπσο ζπζθεπαζία, επσλπκία,
πνηφηεηα).
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4. Σν επαπμεκέλν πξνϊόλ (augmented product), πνπ πεξηθιείεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ πξντφληνο πνπ μεπεξλνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαηαλαισηή (π. ρ. εγγχεζε).
5. Σν δπλεηηθό πξνϊόλ (potential product), δειαδή, νη πηζαλέο επαπμήζεηο θαη
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξντφληνο. ε απηφ ην ζεκείν νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο αλαδεηψληαο λένπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηνπ
πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ αγνξά.

3.3 Διεθνόσ Κύκλοσ Ζωόσ Προώόντοσ (International Product Life
Cycle- IPLC)
Ζ έλλνηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηε δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πξντφλ θαη ζην ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθήο ηνπ πξντφληνο.
Δίλαη κία ζεσξία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα πξντφληα αθνινπζνχλ κία ζεηξά ζηαδίσλ, ηα
νπνία νξίδνληαη σο εμήο: εηζαγωγή, αλάπηπμε, ωξίκαλζε θαη παξαθκή. Καζέλα απφ απηά
ηα ζηάδηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απφδνζε ησλ πσιήζεσλ θαη απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα
θεξδνθνξίαο, βαζκφ αληαγσληζκνχ θαη πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ (Hollensen, 2014).
Ζ ζεσξία ηνπ δηεζλνχο θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηνλ Vernon (1966),
πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία δηάρπζεο κίαο θαηλνηνκίαο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Σα ηέζζεξα
ζηάδηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη είλαη ηα εμήο: ηνπηθή θαηλνηνκία, δηεζλήο θαηλνηνκία,
αληηγξαθή θαη αλαζηξνθή. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη πςειή δήηεζε ζηε ρψξα πνπ αλέπηπμε
ηελ θαηλνηνκία. Δλ ζπλερεία, ε πιενλάδνπζα παξαγσγή πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ
εγρψξηα δήηεζε, εμάγεηαη ζε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη αξγφηεξα ζηηο ιηγφηεξν
αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Καζψο ην πξντφλ πεξλάεη ζην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο θαη
παξαηεξείηαη

δηάρπζε

ηεο

ηερλνινγίαο,

ε

παξαγσγή

κεηαθέξεηαη

ζε

άιιεο

εθβηνκεραληζκέλεο αιιά θαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο, νη νπνίεο παξάιιεια
πξαγκαηνπνηνχλ θαη εμαγσγέο ηνπ πξντφληνο.

Έηζη, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα

κεηαθέξεηαη απφ ηηο αλεπηπγκέλεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ην πξντφλ δελ
απνηειεί πηα θαηλνηνκία. Σέινο, ε ρψξα πνπ αξρηθά αλέπηπμε ην πξντφλ παχεη λα ην
ειέγρεη θαη κπνξεί λα θηάζεη ζην ζεκείν λα ην εηζάγεη (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο &
Σδαλαβάξαο, 2010; Hollensen, 2014).
ε δηεζλέο επίπεδν, ν ρξφλνο πνπ έλα πξντφλ πεξλάεη απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν κπνξεί
λα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ νηθνλνκίαο
πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε ρψξα, έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε
δηαθνξεηηθφ ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο αλά ρψξα. Γηα παξάδεηγκα, ε Volkswagen
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εηζήγαγε ην δηάζεκν κνληέιν „Beetle‟ ζηηο αγνξέο ηε δεθαεηία ηνπ 1930 θαη αξγφηεξα,
απέζπξε ηελ παξαγσγή ηνπ απφ φιεο ηηο αγνξέο παγθνζκίσο, εθηφο απφ ην Μεμηθφ
(Gillespie & Hennessey, 2011).
πλεπψο, κία πνιπεζληθή επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλεη ην ζηάδην ηεο
αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο κε ηελ επέθηαζή ηεο ζε λέεο αγνξέο, πξνθεηκέλνπ λα
αληηζηαζκίζεη ηα επίπεδα κεησκέλεο αλάπηπμεο ζηηο ψξηκεο αγνξέο. Ωζηφζν, ε είζνδνο
ζηηο λέεο αγνξέο πξέπεη λα γίλεη κειεηεκέλα θαη ζην ζσζηφ ρξνληθά ζεκείν, θαζψο ε λέα
αγνξά ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δερηεί θαη λα απνξξνθήζεη ηελ θαηλνηνκία
(Gillespie & Hennessey, 2011).

3.4 τρατηγικϋσ Σοποθϋτηςησ Προώόντων για Διεθνεύσ Αγορϋσ
Ζ ηνπνζέηεζε ελφο πξντφληνο (product positioning) νξίδεηαη σο ν ηξφπνο πνπ νη
θαηαλαισηέο νξίδνπλ- αληηιακβάλνληαη έλα πξντφλ βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
γλσξηζκάησλ, δειαδή ε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη έλα πξντφλ ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή
ζπγθξηηηθά κε ηα αληαγσληζηηθά σο πξνο απηφ πξντφληα. Οη θαηαλαισηέο νκαδνπνηνχλ
ηα πξντφληα ζε θαηεγνξίεο, δειαδή ηα «ηνπνζεηνχλ» ζην κπαιφ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο
αληηιήςεηο, ηηο εληππψζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θέξνπλ γηα ην πξντφλ. Οη ππεχζπλνη
ηνπ κάξθεηηλγθ, επνκέλσο, είλαη απηνί πνπ ζρεδηάδνπλ ζηξαηεγηθέο ηνπνζέηεζεο νη
νπνίεο ζα δψζνπλ ζηα πξντφληα ηνπο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο επηιεγκέλεο
αγνξέο- ζηφρνπο (Kotler et al., 2005).
Οη ζηξαηεγηθέο ηνπνζέηεζεο πνπ αθνινπζνχλ νη ππεχζπλνη ηνπ κάξθεηηλγθ
ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπζρεηηζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα αιιάμνπλ ηελ
αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή γηα ην πξντφλ. χκθσλα κε ηνλ Wind (1982), νη ζηξαηεγηθέο
απηέο είλαη νη εμήο:
1) Βάζεη ραξαθηεξηζηηθνχ: δίλεηαη έκθαζε ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο. Δίλαη
ζπρλή ζηξαηεγηθή γηα ηερληθά πξντφληα φπσο απηνθίλεηα, ξνιφγηα, θηλεηά ηειέθσλα
(Kotler et al., 2005).
2) Βάζεη σθέιεηαο: ε έκθαζε είλαη ζην φθεινο πνπ απνθνκίδεη ν πειάηεο, γηα
παξάδεηγκα, ηα ηηαιηθά ζνθνιαηάθηα Baci θαη Ferrero Rocher πξνζθέξνληαη σο
δψξα, ελψ νη ζνθνιάηεο Mars ή Snickers ηθαλνπνηνχλ ην αίζζεκα ηεο πείλαο.
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3) Βάζεη ηηκήο/ πνηφηεηαο: ηνλίδεηαη ε ρξεκαηηθή αμία πνπ θαηαβάιιεη ν πειάηεο ζε
ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα πνπ απνιακβάλεη απφ ην πξντφλ. Οη ηειενξάζεηο Samsung
πεξλνχλ ηελ εηθφλα ησλ πνηνηηθψλ ζπζθεπψλ ζε πξνζηηή ηηκή.
4) Βάζεη αληαγσληζκνχ: έκθαζε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ηα αληαγσληζηηθά
πξντφληα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε κπαηαξία Duracell: «Δθεί πνπ νη
άιινη ζηακαηνχλ, απηή ζπλερίδεη».
5) Βάζεη πεξηπηψζεσλ ρξήζεο: γηα παξάδεηγκα, ε ζνθνιάηα KitKat ρξεζηκνπνηεί ην
ζιφγθαλ «Κάλε έλα Γηάιεηκκα».
6) Βάζεη ρξήζηε: έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά πειαηψλ πνπ απεπζχλεηαη ην πξντφλ. Σν
ζακπνπάλ Johnson & Johnson επαλαηνπνζεηήζεθε σο έλα πξντφλ ηδαληθφ (πέξαλ
ησλ βξεθψλ) γηα ελήιηθεο πνπ θάλνπλ ζπρλή ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη ρξεηάδνληαη
έλα ήπην ζακπνπάλ.
7) Βάζεη θαηεγνξίαο πξντφληνο: ην πξντφλ δεκηνπξγεί κία δηαθνξεηηθή θαηεγνξία,
φπσο ην πγξφ ζαπνχλη ρεξηψλ Camay, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ
ειαίσλ κπάληνπ θαη φρη ησλ ζαπνπληψλ.
8) πλδπαζκφο πεξηζζφηεξσλ απφ κία ζηξαηεγηθψλ, εθφζνλ απηέο ιεηηνπξγνχλ
ζπκπιεξσκαηηθά (πξνζαξκνζκέλν απφ Kotler θ.α., 2005 θαη Απισλίηεο,
Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).
ηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο κάξθεηηλγθ, ε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη
κία επηρείξεζε επεξεάδεηαη επηπξφζζεηα απφ ην εάλ νη αγνξέο πνπ επηιέγεη λα
δξαζηεξηνπνηεζεί παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ή δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηνλ
αληαγσληζκφ, ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο, ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ηελ
αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο θαη Σδαλαβάξαο,
2010).
Έηζη, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Hassan & Craft (2005) πξνθχπηνπλ 4 ελαιιαθηηθέο
ζηξαηεγηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηκεκαηνπνίεζε (segmentation) ησλ αγνξψλ- ζηφρσλ
θαη αθνινπζνχλ κία πβξηδηθή πξνζέγγηζε πνπ ελνπνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο θαη
ηα ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ.
1) Ζ ζηξαηεγηθή ζπγθέληξσζεο (focused strategy) αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή
παξφκνηαο ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο ζηνρεχνληαο ζε παξφκνηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο.
Ζ εηαηξία Body Shop απνηειεί παξάδεηγκα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, θαζψο αλέπηπμε
κία θνηλή ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο αλά ηνλ θφζκν, ζηνρεχνληαο ζε πεξηβαιινληηθά
επαηζζεηνπνηεκέλνπο θαηαλαισηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε εηαηξία θαηάθεξε λα

19

εδξαηψζεη ηελ εηθφλα ηεο αλάκεζα ζε θαηαλαισηέο κε θνηλέο ζπκπεξηθνξέο θαη
ζπλήζεηεο.
2) Ζ ζηξαηεγηθή βειηηζηνπνίεζεο (optimization strategy) αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε
κίαο δηαθνξνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο
πξνηηκήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζηνρεχζεη ζε παξφκνηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο.
Παξάδεηγκα απνηειεί ε εηαηξία Miele, ε νπνία ζηνρεχεη ζε πςεινχ εηζνδήκαηνο
θαηαλαισηέο ζηελ επξσπατθή αγνξά, φπνπ νη θαηαλαισηέο δίλνπλ έκθαζε ζηελ
δηάξθεηα ησλ ζπζθεπψλ ζην ρξφλν. Αληίζεηα, ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά, φπνπ ε
έκθαζε ησλ θαηαλαισηψλ δίλεηαη ζηελ πνηθηιία ζρεδίσλ θαη ρξσκάησλ θαη ζηελ
εχθνιε ζπληήξεζε, ε Miele πξνζάξκνζε ηε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο ηεο ψζηε λα
επηηχρεη έλα απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα κάξθεηηλγθ.
3) Ζ γεσθεληξηθή ζηξαηεγηθή (geo- centric strategy) αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε
παξφκνηαο ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο γηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο αγνξάο. Οη
εηαηξίεο Nike, Gillette, Kodak θαη Coca-Cola απνηεινχλ παξαδείγκαηα απηήο ηεο
ζηξαηεγηθήο.
4) Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ηνπηθήο πξνζαξκνγήο (localization) ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο
ζηξαηεγηθή εηζφδνπ ζε κία αγνξά παξά σο ζηξαηεγηθή επέθηαζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα είλαη ε εηαηξία Nestlé, ε νπνία ζηελ πξνζπάζεηα παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ
brand Nescafé, έπξεπε λα αλαγλσξίζεη ηε δηαθνξεηηθή έλλνηα θαη ζπρλφηεηα
θαηαλάισζεο ηνπ θαθέ ζε θάζε θνπιηνχξα. Έηζη, κεηά απφ ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα,
θαηάθεξε λα ζπλδέζεη ην Nescafé κε δηαθνξεηηθέο νκάδεο αλζξψπσλ θαη
πεξηζηάζεηο θαηαλάισζεο ηνπ θαθέ, γεγνλφο πνπ επέηξεςε ζηνπο θαηαλαισηέο λα
ηνπνζεηήζνπλ ην brand ζην κπαιφ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο θαηαβνιέο.
Σα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ απνηεινχλ πεξηπηψζεηο παγθφζκησλ εηαηξηψλ πνπ
αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηηο αγνξέο
φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζπγθεθξηκέλα, βάζεη ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ αμηψλ ησλ
θαηαλαισηψλ.
Ζ Pepsi ζηελ Ηαπσλία, ζε κηα ρψξα πνπ ζπλεζίδνπλ λα πίλνπλ ηνλ θαθέ ηνπο ην πξσί,
πξνζπάζεζε λα ηνπνζεηήζεη ην πξντφλ ηεο ζαλ ππνθαηάζηαην ηνπ θαθέ. Απηφ είρε σο
απνηέιεζκα νη θαηαλαισηέο λα ην ηαπηίζνπλ κε πξσηλφ ξφθεκα θαη θαη‟ επέθηαζε, λα
κε κπνξεί λα δηεπξχλεη ηελ αγνξά ηεο.
Ζ ηηαιηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία Fiat αθνινπζνχζε θνηλή ηνπνζέηεζε ζηηο πεξηζζφηεξεο
ρψξεο, παξνπζηάδνληαο σο βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ απηνθηλήησλ ηεο ηελ αμηνπηζηία θαη
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ηελ αλζεθηηθφηεηα, απεπζπλφκελε θπξίσο ζε θαηαλαισηέο κεζαίαο ηάμεο. ε ρψξεο φπσο
ε Βξαδηιία, ε ηνπνζέηεζε απηή ζηέθζεθε κε επηηπρία. ηελ Ηλδία, φκσο, ε Fiat
ηνπνζεηήζεθε σο κία εηαηξία πςεινχ θχξνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη ην
θνζκνπνιίηηθν ηκήκα ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Ηλδίαο. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, επέιεμε ην
δηάζεκν παίθηε θξίθεη (δεκνθηιέο άζιεκα ζηελ Ηλδία) Sachim Tendulkar γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ απηνθηλήησλ ηεο (Roberts & Cayla, 2009).
Ζ Tesco πεξλάεη ηελ εηθφλα ηεο γξήγνξεο εμππεξέηεζεο κε ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ
ηακείσλ ζε ρψξεο φπνπ νη πειάηεο επηζπκνχλ λα εμππεξεηεζνχλ γξήγνξα. Αληίζεηα, ζε
ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπνπ ηα ςψληα απνηεινχλ θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, ε
αλακνλή ζηα ηακεία ζεσξείηαη κέξνο θαη απφιαπζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο (Trompenaars
& Wooliams, 2004).
Ζ Nike αθνινπζεί δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε ζηελ Ακεξηθή, φπνπ πξνάγεη ηε λίθε, ηνλ
αληαγσληζκφ θαη ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα, θαζψο απεπζχλεηαη ζε έλα έζλνο πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ δείθηε αηνκηθηζκνχ, ελψ ζηελ Δπξψπε πξνάγεη ηε ραξά ηνπ
αζιεηηζκνχ θαη ηελ αμία ηεο νκαδηθήο πξνζπάζεηαο (Williams, 2005).
Ζ McDonald’s ζηελ Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε ηνπνζεηείηαη σο κία αιπζίδα εζηηαηνξίσλ
γξήγνξνπ θαη νηθνλνκηθνχ θαγεηνχ, ελψ ζηε Ρσζία ηνπνζεηείηαη σο κία αιπζίδα
εζηηαηνξίσλ αλψηεξεο πνηφηεηαο, ηδαληθή γηα νηθνγελεηαθέο επηζθέςεηο θαη ηδηαίηεξεο
πεξηζηάζεηο (Vrontis & Pavlou, 2008).
Ζ Coca-Cola ζηελ Ηαπσλία άιιαμε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Diet Coke, δηφηη νη Ηάπσλεο
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ είλαη ππέξβαξνη θαη δελ αθνινπζνχλ δίαηηεο. Ζ ιέμε δίαηηα,
κάιηζηα, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αζζέλεηα ή ηα θάξκαθα. Δπνκέλσο, ε εηαηξία πξνέβε
ζηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηνο απφ Diet Coke ζε Coke Light, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη
κεξίδην αγνξάο (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).

3.5 Συποπούηςη ό Προςαρμογό (Standardisation or Adaptation)
Σν ζέκα ηεο ηππνπνίεζεο ή πξνζαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζνχλ
νη επηρεηξήζεηο ζηηο δηεζλείο αγνξέο έρεη πξνζειθχζεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηνπο
αθαδεκατθνχο θαη ηνπο επηζηεκνληθνχο εξεπλεηέο, φζν θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, νπφηε παξαηεξήζεθε κία ηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ
πξνο ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη κε ηελ αλάθπςε ηεο παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο, ην ζέκα
απέθηεζε αθφκα κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ.
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Κεληξηθφ ζεκείν ηεο «αληηπαξάζεζεο» απνηειεί ε απφθαζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα
αθνινπζήζνπλ κία θνηλή ζηξαηεγηθή ζε φιεο ηηο δηεζλείο αγνξέο ή λα ζπκκνξθσζνχλ κε
ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ ππνδνρήο (Samiee, Katsikeas & Theodosiou,
2009).
Με ηελ είζνδν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, νη κάλαηδεξ θαινχληαη λα βξνπλ
ην ζεκείν ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ παγθόζκηα νινθιήξωζε, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο
νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ αγνξψλ, θαη ζηελ ηνπηθή αληαπνθξηζηκόηεηα, επηδηψθνληαο λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπηθά. Ο ηξφπνο πνπ ε επηρείξεζε
ρεηξίδεηαη απηήλ ηελ ηζνξξνπία επεξεάδεη ην βαζκφ ηππνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ
κίγκαηνο κάξθεηηλγθ ελ γέλεη, θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πξντφληνο εηδηθφηεξα.

3.5.1 Φαρακτηριςτικϊ Συποπούηςησ
Σν βαζηθφ επηρείξεκα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο ηππνπνίεζεο είλαη φηη νη αλάγθεο, νη
επηζπκίεο θαη νη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ κεηαμχ ησλ αγνξψλ- ρσξψλ δε δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά (Vrontis, Thrassou & Lamprianou, 2009). χκθσλα κε ην Levitt (1983), έλαλ
απφ ηνπο πην έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ηππνπνίεζεο, νη πνιπεζληθέο πξέπεη λα
αληηκεησπίδνπλ ηνλ θφζκν ζαλ κία εληαία αγνξά κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, φπνπ
κπνξνχλ λα πνπιήζνπλ ηα ίδηα πξντφληα, κε ηνλ ίδην ηξφπν παληνχ, δηαηεξψληαο
απφιπηε ζπλέπεηα θαη ζηαζεξφηεηα θαη ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο. Οη θαηαλαισηέο δνπλ ζε
έλαλ παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν, φπνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ δελ
θαζνξίδνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ρψξαο. Αληίζεηα, ε νκνηνγέλεηα ησλ
πξνηηκήζεσλ θαη ηεο θνπιηνχξαο ησλ θαηαλαισηψλ νδεγεί ζηελ παξνρή ηππνπνηεκέλσλ
παγθφζκησλ πξντφλησλ (Dicken, 1998).
Ζ ηππνπνίεζε, ινηπφλ, αληηπξνζσπεχεη ηελ ηάζε πξνο ηελ παγθφζκηα νινθιήξσζε.
Αλαθέξεηαη ζηελ νκνηνγέλεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ κε ζθνπφ ηε
ζηφρεπζε νιφθιεξσλ πεξηνρψλ, ή αθφκα θαη ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ζην ζχλνιφ ηεο, κε
ην ίδην πξντφλ ή ππεξεζία. Δίλαη πην πηζαλφ γηα παγθφζκηεο βηνκεραλίεο, φπσο
θαξκαθνβηνκεραλίεο, θαηαζθεπαζηέο αεξνζθαθψλ θαη εηαηξίεο πηζησηηθψλ θαξηψλ λα
ηελ αθνινπζήζνπλ, θαζψο ελδείθλπηαη φηαλ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
-

Τπάξρνπλ παξφκνηα ηκήκαηα αγνξάο κεηαμχ ησλ ρσξψλ.

-

Οη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα πξντφληα ή ηηο
ππεξεζίεο.
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-

Σα πξντφληα έρνπλ παγθφζκηεο πξνδηαγξαθέο.

-

Οη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ ζπγθιίλνπζεο πξνζδνθίεο ή αλάγθεο ζρεηηθά κε
ηηο πξνδηαγξαθέο, ηελ πνηφηεηα, ηελ απφδνζε θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα ηνπ πξντφληνο (Cavusgil, Knight & Riesenberger, 2012).

3.5.2 Πλεονεκτόματα Συποπούηςησ
1) Δπίηεπμε Οηθνλνκηψλ Κιίκαθαο.
Ζ καδηθή παξαγσγή ηνπ ίδηνπ βαζηθνχ πξντφληνο ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο, θάηη πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα πνπιήζεη ην πξντφλ ζε
ρακειφηεξε ηηκή θεξδίδνληαο έηζη κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο (Gillespie & Hennessey,
2011). Δπηπιένλ, ε επηρείξεζε κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηε κείσζε θφζηνπο κηαο
ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίαο θαζψο θαη ησλ απνζεκάησλ, ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ηεο
ζπληήξεζεο (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).
Δλαιιαθηηθά, ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θξαηήζεη ζηαζεξή ηελ ηηκή πψιεζεο
ηνπ πξντφληνο θαη λα επελδχζεη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ή/ θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ
πξντφληνο, ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζε ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο (Gillespie & Hennessey, 2011).
2) Γξήγνξε Γηάρπζε Νέσλ Πξντφλησλ.
Ζ ηππνπνίεζε ελδείθλπηαη γηα πξντφληα πνπ απαηηνχλ πςειφ θφζηνο αλάπηπμεο, έρνπλ
ζχληνκν θχθιν δσήο (θπξίσο πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο) θαη επηδηψθνπλ γξήγνξε
είζνδν ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Οη επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ ηελ πψιεζε κεγάινπ φγθνπ
πξντφλησλ ζε πνιιέο αγνξέο πξνθεηκέλνπ λα απνζβέζνπλ ηελ επέλδπζή ηνπο πξνηνχ ην
πξντφλ πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο απαξραίσζεο (Gillespie & Hennessey, 2011). Βεβαίσο, ε
γξήγνξε είζνδνο ζε μέλεο αγνξέο επηδηψθεηαη φπνπ ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο
(Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).
3) πλέπεηα ηεο Δηθφλαο ζηηο Γηεζλείο Αγνξέο.
ηα πιαίζηα ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ ηξφπνπ δσήο (δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη
ηαμηδηψλ), νη πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ επηζπκνχλ έλα παγθφζκην πξντφλ. Μηα ζπλεπήο
θαη νκνηφκνξθε εηθφλα ελφο πξντφληνο παγθνζκίσο απμάλεη ηελ πηζηφηεηα ησλ
θαηαλαισηψλ θαη ην θχξνο ηνπ πξντφληνο, νπφηε απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηνπο πηζηνχο
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ζην πξντφλ πειάηεο (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010) εληζρχνληαο ηελ
αληίιεςε φηη πξφθεηηαη γηα κία παγθφζκηα κάξθα (Gillespie & Hennessey, 2011).
4) Καιχηεξνο Έιεγρνο θαη πληνληζκφο Δξγαζηψλ.
Μέζσ ηεο εθαξκνγήο θνηλψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο, κεζφδσλ ειέγρνπ παξαγσγήο θαη
κέηξεζεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα επηηχρεη ηελ
θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο θαη ηελ αλαθαηαλνκή ησλ
πφξσλ.
5) Δθκεηάιιεπζε Ηδεψλ, Πείξαο θαη Σερλνγλσζίαο.
Έλα ηππνπνηεκέλν πξντφλ θαη ζπλεπψο έλα ηππνπνηεκέλν πξφγξακκα κάξθεηηλγθ, δίλεη
ηε δπλαηφηεηα γηα κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, φπνπ απηφ
θξίλεηαη απαξαίηεην (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).

3.5.3 Μειονεκτόματα Συποπούηςησ
Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ηππνπνίεζεο ζρεηίδνληαη κε ηα θελά πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ
ζηελ αγνξά απφ ηε κε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Μία επηρείξεζε πνπ αθνινπζεί ηε
ζηξαηεγηθή ηεο ηππνπνίεζεο παξάγεη πξντφληα βαζηζκέλα ζηελ νκνηνγέλεηα ησλ
θαηαλαισηψλ, κε απνηέιεζκα λα αγλννχληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε αγνξάο. Έηζη, νη
θαηαλαισηέο ςάρλνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. ε
απηφ ην ζεκείν ε εκθάληζε ηνπ αληαγσληζκνχ έξρεηαη λα θαιχςεη απηέο ηηο αλάγθεο,
πξνζθέξνληαο έλα πξντφλ πξνζαξκνζκέλν ζε απηέο.
Δπηπξφζζεηα, έλα αθφκα κεηνλέθηεκα ηεο ηππνπνίεζεο είλαη ε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ
πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζε κία ηνπηθή αγνξά. Έλα κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ κπνξεί
λα έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηε ζπλνιηθή εηθφλα θαη θήκε ηεο εηαηξίαο, κέζσ ηεο ηαρείαο
κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ επηθξαηεί ζηε ζεκεξηλή επνρή. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
πεξίπησζε ηνπ αλζξαθνχρνπ λεξνχ Perrier, ζην νπνίν εληνπίζηεθαλ πνζφηεηεο
βελδίλεο, κε απνηέιεζκα ε εηαηξία λα αλαγθαζηεί λα απνζχξεη εθαηνκκχξηα κπνπθάιηα
απφ ηελ αγνξά θαη, θπζηθά, λα ράζεη κεγάιν κεξίδην αγνξάο (Απισλίηεο,
Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).
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3.5.4 Φαρακτηριςτικϊ Προςαρμογόσ
Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξνχλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ
απνιχησο απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ
αγνξψλ- ζηφρσλ. Σα ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ δελ είλαη δπλαηφ λα
ηππνπνηεζνχλ, δηφηη νη δηεζλείο αγνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξνπνηεκέλνπο
παξάγνληεο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κάθξν θαη κίθξν πεξηβάιινλ θάζε
ρψξαο (Vrontis, Thrassou & Lamprianou, 2009). Μάιηζηα, νη Papavassiliou

θαη

Stathakopoulos (1997) ππνγξακκίδνπλ φηη νη δηαθνξέο είλαη αλππέξβιεηεο, φρη κφλν
κεηαμχ ησλ ρσξψλ, αιιά θαη κεηαμχ πεξηνρψλ κέζα ζηελ ίδηα ρψξα.
Ζ πξνζαξκνγή αλαθέξεηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ
δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ κίαο επηρείξεζεο, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε
ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Αλαθνξηθά
κε ην πξντφλ, ε πξνζαξκνγή είλαη κία δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηε
κεηάθξαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηηθέηαο θαη ησλ νδεγηψλ ρξήζεο, κέρξη ηελ νιηθή
ηξνπνπνίεζε ηνπ.
Αλ θαη ππάξρεη κία γεληθή πξνηίκεζε γηα ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο, ζπρλά ε πξνζαξκνγή θαζίζηαηαη αλαγθαία, ιφγσ ησλ πθηζηάκελσλ
δηαθνξψλ απφ ρψξα ζε ρψξα σο πξνο ηε γιψζζα, ηελ θνπιηνχξα, ηηο νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο θαη άιινπο παξάγνληεο. Δίλαη κία ζηξαηεγηθή ρξήζηκε ζε πνιπρσξηθέο
επηρεηξήζεηο, φπσο εθδνηηθνί νίθνη θαη εηαηξίεο ινγηζκηθνχ (Cavusgil, Knight &
Riesenberger, 2012).
Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη νδεγνχλ κία επηρείξεζε ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ
πξντφληνο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ππνρξεσηηθνί θαη πξναηξεηηθνί.
1) Ζ πιεηνςεθία ησλ ππνρξεσηηθψλ πξνζαξκνγψλ ηνπ πξντφληνο γίλεηαη ψζηε λα
ππάξρεη ελαξκφληζε κε ηηο λνκηθέο θαη πνιηηηθέο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε αγνξάο.
ηφρνο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ είλαη λα πξνζηαηεχζνπλ εγρψξηνπο θιάδνπο ή λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πνιηηηθέο πηέζεηο (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο,
2010). Γηα παξάδεηγκα, ε Pepsi- Cola πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ηελ ηνπηθή ζηήξημε
ηεο θπβέξλεζεο ζηελ Ηλδία ζε κία πεξίνδν πνπ νη μέλεο επελδχζεηο δελ
αληηκεησπίδνληαλ ζεηηθά, πξνέβε ζηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ πξντφληνο ηεο ζε
Lehar Pepsi (lehar ζεκαίλεη θχκα ζηελ ηλδηθή γιψζζα). Ζ εηαηξία επαλέθεξε ην
φλνκα Pepsi- Cola φηαλ ε πνιηηηθή θαηάζηαζε έγηλε επλντθή (Brand Strategy, 1997).
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2) Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ππνδνκέο κηαο ρψξαο είλαη έλαο αθφκε παξάγνληαο
πνπ επηβάιεη ηελ ππνρξεσηηθή πξνζαξκνγή. Οη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, γηα
παξάδεηγκα, πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο απφ πνηα κεξηά ηνπ δξφκνπ νδεγνχλ ζε
θάζε ρψξα, νη εηαηξίεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηηο
δηαθνξέο ιεηηνπξγίαο σο πξνο ηελ ηάζε ηνπ ξεχκαηνο ή ηηο πξίδεο θαη νη εηαηξίεο
ηξνθίκσλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ
ηε δηαλνκή θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ.
3) Οη ζπλζήθεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ απφθαζε γηα
πξνζαξκνγή. ηελ Ηαπσλία φπνπ ζπλεζίδνπλ λα πιέλνπλ ηα ξνχρα ηνπο κε θξχν
λεξφ, ε P&G αλέπηπμε έλα απνξξππαληηθφ θαηάιιειν γηα πιχζε κε θξχν λεξφ
(Gillespie & Hennessey, 2011).
4) Σν νηθνλνκηθφ επίπεδν κίαο ρψξαο απνηειεί αθφκε κία αηηία γηα πξνζαξκνγή, θαζψο
ζε ρψξεο κε ρακειά εηζνδήκαηα θαη κηθξή αγνξαζηηθή δχλακε κπνξεί λα
επεξεαζηεί ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο ή/ θαη ν αξηζκφο ησλ ηεκαρίσλ αλά
ζπζθεπαζία (Cateora & Graham, 2003, Β). Ζ ζπγαηξηθή ηεο Unilever ζηελ Ηλδία,
ιαλζάξεη ην ζακπνπάλ Sunsilk ζε ζαθνπιάθηα κίαο ρξήζεο, ιφγσ ηνπ ρακεινχ
εηζνδήκαηνο κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ (Parmar, 2002). Δπίζεο, ζηε Λαηηληθή
Ακεξηθή, ε Nestlé Brazil άιιαμε ηε ζπζθεπαζία ησλ Bono Cookies απφ 200 ζε 149
γξακκάξηα θαη παξαηήξεζε 40% αχμεζε θέξδνπο κέζα ζε 1 ρξφλν (Regalado, 2007).
5) Οη πνιηηηζκηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ επηηάζζνπλ
πξναηξεηηθέο πξνζαξκνγέο πνπ, σζηφζν, είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Οη αιιαγέο απηέο
νθείινληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηηο δηαηξνθηθέο
ηνπο ζπλήζεηεο, ηα αξψκαηα ηεο αξεζθείαο ηνπο, ην ζπκβνιηζκφ ησλ ρξσκάησλ, ην
κέγεζνο ησλ ζπηηηψλ θαη ησλ θηηξίσλ γεληθφηεξα. Σα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ
επηβεβαηψλνπλ ηα παξαπάλσ.
α) Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο: Ζ Nestlé παξάγεη 200 δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο Nescafé γηα λα
αληαπνθξηζεί ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ρσξψλ φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. ηελ
Διβεηία παξαδείγκαηνο ράξε, νη Γαιιφθσλνη Διβεηνί πξνηηκνχλ ηνλ θαθέ ηνπο δπλαηφ,
ελψ νη Γεξκαλφθσλνη ειαθξχ κε γάια (Parmar, 2002). Δπίζεο, ζηελ Κίλα, ηελ Ηαπσλία
θαη ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξα ιηπαξά, πξφζζεηα γιπθαληηθά θαη
λάηξην ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο (Ball et al., 2004).
β) Αξψκαηα: ηελ Κίλα απνθεχγνπλ λα αγνξάδνπλ κε εδψδηκα πξντφληα, φπσο
ζακπνπάλ, κε αξψκαηα θξνχησλ ή άιισλ ηξνθψλ, φπσο άξσκα θξάνπιαο (Fowler &
Setoodeh, 2004).
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γ) Υξψκαηα: Σα ρξψκαηα πξνθαινχλ δηαθνξεηηθνχο ζπλεηξκνχο αλά ηηο ρψξεο. ηελ
Ηαπσλία, ηελ Ηλδία θαη ην Βηεηλάκ ην άζπξν ζεσξείηαη πέλζηκν ρξψκα, ελψ ζην Μεμηθφ,
ην ρξψκα ηνπ πέλζνπο είλαη ην κσβ. χκθσλα κε ηε ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ, ην πξάζηλν
ρξψκα ζεσξείηαη ηεξφ, ζπκβνιίδνληαο ηνλ Αιιάρ πνπ απνθαιχπηεηαη ζηνλ άλζξσπν
κέζα απφ ηε θχζε. Αληίζεηα, ζηε Μαιαηζία ην πξάζηλν ρξψκα είλαη ζπλπθαζκέλν κε
ηελ αζζέλεηα θαη ηε δνχγθια. Ζ Mastercard έπξεπε λα επηιέμεη πξνζεθηηθά ην ρξψκα
ηνπ θφληνπ πίζσ απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ θφθθηλν θαη θίηξηλν θχθιν, θη έηζη θαηέιεμε ζε
κία απφρξσζε ηνπ κπιε, πνπ ζεσξείηαη νπδέηεξν ρξψκα (Gregory & Wiechmann, 2001).
δ) Μέγεζνο: Ζ ΙΚΔΑ παξάγεη κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο έπηπια θαη θιηλνζθεπάζκαηα γηα
ηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ, φπνπ ηα ζπίηηα είλαη κεγαιχηεξα ζπγθξηηηθά κε ηεο Δπξψπεο
(Arnold, 2004). Δπίζεο, ε GE Medical Systems ζρεδίαζε κηθξφηεξνπ κεγέζνπο
ειεθηξνληθνχο ηνκνγξάθνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην κηθξφηεξν κέγεζνο ησλ
λνζνθνκείσλ αιιά θαη ησλ αζζελψλ ζηελ Ηαπσλία (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο &
Σδαλαβάξαο, 2010).
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε πην ζεκαληηθή απφθαζε γηα κία πνιπεζληθή επηρείξεζε είλαη
πνηα πξντφληα ή παξαιιαγέο πξντφλησλ ζα πξνσζήζεη θαη ζε πνηεο αγνξέο. Δίλαη γεγνλφο
φηη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα παξνπζηάδνπλ θαιχηεξεο πσιήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο
αγνξέο. Αλ ε αηηία ηεο ρακειήο δηείζδπζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ζε κία
ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζρεηίδεηαη κε πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο, ηφηε ην πξντφλ ζπληζηάηαη
λα ηξνπνπνηεζεί, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηελ ηνπηθή θνπιηνχξα.
Οη αζθάιεηεο δσήο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, είλαη έλα πξντφλ πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ζε
θνπιηνχξεο κε πςειφ δείθηε αηνκηθηζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε είζνδνο ζε κία αγνξά κε
πςειφ δείθηε ζπιινγηθφηεηαο απαηηεί αιιαγέο. Μία ηέηνηα αιιαγή ζα ήηαλ ε παξνρή
κηαο αζθάιεηαο γνλετθήο ζχληαμεο γηα ηνπο γηάπεδεο ηεο ηγθαπνχξεο, ν ηξφπνο δσήο
ησλ νπνίσλ απαηηεί κεγάιε θηλεηηθφηεηα θαη δελ έρνπλ ην ρξφλν λα θξνληίζνπλ ηνπο
γνλείο ηνπο- έλα ηζρπξφ ζηνηρείν ηεο ζπιινγηθήο ηνπο θνπιηνχξαο.
Αθφκε, ζε θνπιηνχξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή απνθπγή αβεβαηφηεηαο, νη
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο.
Αληίζεηα, ζηηο θνπιηνχξεο κε πςειφ δείθηε απνθπγήο αβεβαηφηεηαο απηφ δελ είλαη
απαξαίηεην, θαζψο νη άλζξσπνη πξνηηκνχλ λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο (De
Mooij, 2005).
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3.5.5 Οφϋλη Προςαρμογόσ
1) Απμεκέλεο πσιήζεηο θαη κεξίδην αγνξάο
Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ κία επηρείξεζε επηιέγεη λα αθνινπζήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο
πξνζαξκνγήο είλαη λα απμήζεη ηα κεξίδηα αγνξάο θαη ηνλ φγθν ησλ πσιήζεψλ ηεο
(Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα
δηαθφξσλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ, ε ζρέζε πξνζαξκνγήο- απφδνζεο δελ είλαη πάληα ζεηηθή.
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηηο έξεπλεο ησλ Samiee & Roth (1992) θαη O‟Cass & Julian
(2003) δελ εληνπίζηεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε πξνζαξκνγήο- απφδνζεο. Αληίζεηα, νη έξεπλεο
ησλ Leonidou, Katsikeas & Samiee (2002) θαη ησλ Calantone et al. (2004) εληφπηζαλ
ζεηηθή επίδξαζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο.
2) Απηνπεπνίζεζε θαη αθνζίσζε ησλ ηνπηθψλ ζηειερψλ
Σα ηνπηθά ζηειέρε κίαο πνιπεζληθήο, δχλαηαη λα παίμνπλ βαζηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ
ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ, θαζψο ε γλψζε ηνπο γηα ηελ ηνπηθή αγνξά είλαη πνιχηηκε.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κέζσ ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο θαη επζχλεο πνπ αλαιακβάλνπλ,
απμάλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, αιιά θαη ηελ αθνζίσζή ηνπο ζηελ επηρείξεζε.
3) Καηαλφεζε ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ
Ζ ζηξαηεγηθή πξνζαξκνγήο είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηνλ πειάηε, αθνχ απαηηεί γλψζε ησλ
ζπλζεθψλ αγνξάο θαη ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. πλεπψο, ε
επηρείξεζε είλαη ζε εγξήγνξζε, ψζηε λα παξαθνινπζεί φιεο ηηο ελδερφκελεο αιιαγέο
ζηελ ηνπηθή δήηεζε, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο.
Δπηπιένλ, ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο γίλνληαη φιν θαη πην δεκηνπξγηθά ζηελ αλαδήηεζε
λέσλ ηξφπσλ πξνζαξκνγήο ηνπ πξντφληνο, απνθηψληαο παξάιιεια έλα πιενλέθηεκα
απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ, αθνχ γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηηο πξνηηκήζεηο ηεο αγνξάο
(Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).

3.5.6 Μειονεκτόματα προςαρμογόσ
Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο πξνζαξκνγήο ησλ πξντφλησλ πξνθχπηνπλ αλ εμεηάζεη θαλείο ηα
νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε ηππνπνίεζε. πλεπψο, αθνινπζψληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο
πξνζαξκνγήο, ε επηρείξεζε δελ επηηπγράλεη:
-

Οηθνλνκίεο θιίκαθαο

-

Γξήγνξε δηάρπζε λέσλ πξντφλησλ
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-

πλέπεηα ηεο εηθφλαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο

-

Καιχηεξν έιεγρν θαη ζπληνληζκφ εξγαζηψλ.

3.5.7 Ιςορροπύα μεταξύ Συποπούηςησ και Προςαρμογόσ
Όζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή πξντφληνο ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ, ν ραξαθηήξαο ηνπ
πξντφληνο παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζην βαζκφ πνπ ε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα ηππνπνηεζεί.
Σα πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλαισηηθέο αγνξέο είλαη πην επηξξεπή ζηηο
δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηξφπν δσήο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα θαη άιινπο θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο. Δπηπξφζζεηα, ηα ξπζκηζηηθά ζπζηήκαηα (φπσο νη λφκνη
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή) δχλαηαη λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα
(Katsikeas, Samiee & Theodosiou, 2006). πλεπψο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε πξνζαξκνγή
ζπρλά θξίλεηαη αλαγθαία.
Αληίζεηα, ε αλάγθε θαη ε ρξήζε ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ είλαη παξφκνηεο κεηαμχ
ησλ αγνξψλ θαη ιηγφηεξν επηξξεπείο ζε πνιηηηζκηθέο ή ζπλαηζζεκαηηθέο επηξξνέο.
Αθφκε, νη θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ έρνπλ παξφκνηα ρξήζε θαη απήρεζε κεηαμχ ησλ
αγνξψλ (φπσο αλαςπθηηθά, αξψκαηα, θηιηξαξηζκέλα πνηά, θνζκήκαηα, ξνιφγηα)
απνηεινχλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηππνπνίεζε ελδείθλπηαη (Samiee, Katsikeas &
Theodosiou, 2009).
ε θάζε πεξίπησζε σζηφζν, νη ππεχζπλνη ηνπ κάξθεηηλγθ πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ
φηη ππάξρεη κία ιεπηή γξακκή κεηαμχ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε πξνζέγγηζε
ηεο

ηππνπνίεζεο, φπνπ απηή είλαη εθηθηή θαη επηζπκεηή, θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ

ειινρεχνπλ ζηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ φκνησλ ζπλζεθψλ αγνξάο. Οη κε έγθπξεο
γεληθεχζεηο πεξί νκνηφηεηαο ησλ αγνξψλ πξέπεη λα απνθεχγνληαη κε θάζε ηξφπν, θαζψο
θάζε αγνξά θαη θάζε θαηαλαισηήο παξνπζηάδεη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Οη πνιπεζληθέο ζπληζηάηαη λα αθνινπζνχλ ηελ πνιηηηθή ηεο ηππνπνίεζεο, φπνπ απηφ
είλαη εθηθηφ θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηηο ηαθηηθέο ηνπο, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην.
πλεπψο, δελ πξφθεηηαη γηα κία απφιπηε απφθαζε, αιιά γηα κία πξνζπάζεηα
εμηζνξξφπεζεο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο νξγαλσηηθέο δηαθνξέο,
ηελ αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ην κίθξν- θαη κάθξν-πεξηβάιινλ, ηελ επηζπκία
ησλ επηρεηξήζεσλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο εηεξφθιηηεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο, γίλεηαη
αληηιεπηφ φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο ηππνπνίεζεο δελ είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί απφιπηα.
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Οκνίσο, ην κεγάιν θφζηνο πνπ απαηηεί ε ζηξαηεγηθή ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηα νθέιε πνπ
πξνζθέξεη ε ηππνπνίεζε δελ επηηξέπνπλ ηελ νινθιεξσηηθή εθαξκνγή ηεο πξψηεο.
πκπεξαζκαηηθά, ε απφθαζε κεηαμχ ηππνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο είλαη ζέκα
„βαζκνχ‟, ζε πνην βαζκφ, δειαδή, ζα ηππνπνηήζνπλ θαη κέρξη πνην βαζκφ ζα
πξνρσξήζνπλ ζηελ πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ
γεληθφηεξα (Vrontis, Thrassou & Lamprianou, 2009).

3.6 ύνοψη κεφαλαύου
ην ελ ιφγσ θεθάιαην αλαπηχρζεθαλ πξσηίζησο νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ κία επηρείξεζε
ζηε Γηεζλνπνίεζε θαη ε θεληξηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ην πξντφλ ζην δηεζλέο κίγκα
κάξθεηηλγθ. Καηφπηλ, αλαπηχρζεθαλ νη έλλνηεο ηνπ Γηεζλνχο Κχθινπ Εσήο θαη ηεο
Σνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ, θαζψο επίζεο θαη νη ζηξαηεγηθέο ηνπνζέηεζεο πνπ
αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο, παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα κεγάισλ πνιπεζληθψλ. Δλ
ζπλερεία, αλαιχζεθε ε απφθαζε πνπ θαινχληαη λα πάξνπλ νη επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε
ηελ Σππνπνίεζε ή Πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ ηνπο, παξνπζηάδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα
θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο. Όια ηα παξαπάλσ ζέκαηα είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηα
ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο θαη απνζθνπνχλ ζηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο
πξντφληνο γηα δηεζλείο αγνξέο.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4
ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙ ΑΓΟΡΕ
Σν παξφλ θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο
ζηξαηεγηθήο πξντφληνο κε ζηφρν ηηο δηεζλείο αγνξέο. πγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα απηά
ζρεηίδνληαη κε ηε εκαηνπνίεζε, ηελ Αλάπηπμε θαη ηε Γηάρπζε ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηηο
αγνξέο αλά ηνλ θφζκν.

4.1 ηματοπούηςη (Branding)
Σν εκπνξηθφ ζήκα, ή επσλπκία ή κάξθα (brand) ελφο πξντφληνο απνηειεί έλα ζχλζεην
θαη αιιεινεμαξηψκελν ζχζηεκα δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ θαη αληηδξάζεσλ ησλ
θαηαλαισηψλ ην νπνίν ζπκβάιιεη:


ζηε δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο ηνπ πξντφληνο (αγαζφ, ππεξεζία ή ηδέα)



ζηελ ελίζρπζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηάο ηνπ θαη



ζηελ πεξηγξαθή/ επεμήγεζε ηνπ πξντφληνο (Franzen & Moriarty, 2009).

Έλα ηζρπξφ brand απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πφξν γηα κία επηρείξεζε θαζψο
εμαζθαιίδεη πηζηνχο θαηαλαισηέο, κεγάιε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ (Jones, 2005). ην «ρηίζηκν» ελφο
ηζρπξνχ brand, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην brand ηθαλνπνηεί ηηο
θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή. Δπνκέλσο, γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επηζπκεηήο
εηθφλαο ηνπ brand (brand image) πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο (Biel, 1992):


Σν πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ηνπ πξντφληνο (δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά,
πξνζσπηθφηεηα θαη αμίεο)



Οη ζπλζήθεο αγνξάο θαη ρξήζεο ηνπ brand



Οη εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην brand.

Όια ηα παξαπάλσ επεξεάδνληαη απφ ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν κίαο ρψξαο.
Δπηπξνζζέησο, ηα brands είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηηο αμίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. Οη
αμίεο απηέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπο θη έρνπλ ζηφρν λα δίλνπλ ιχζεηο ζηα
δηιήκκαηα ησλ θαηαλαισηψλ. Σν θιεηδί γηα ηελ επηηπρεκέλε ζεκαηνπνίεζε, πέξα απφ ηα
εζληθά ζχλνξα κίαο ρψξαο, είλαη ε ελαξκφληζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αμηψλ
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ελφο πξντφληνο, ηα νπνία έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ εγθαζίδξπζε ηνπ brand, κε ηηο λέεο
αλαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αμηψλ ηεο λέαο αγνξάο.
ε κία θνπιηνχξα πνπ ε δηαρξνληθφηεηα ινγίδεηαη σο ζεκαληηθή αμία, νη θαηαλαισηέο
ζρεηίδνπλ ηελ πνηφηεηα ελφο brand κε ην ρξφλν δσήο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζηελ αγνξά.
ε κία θνπιηνχξα κε πξνζαλαηνιηζκφ ζην κέιινλ, νη θαηαλαισηέο αληηκεησπίδνπλ
ζεηηθά έλα λέν πξντφλ ελφο ήδε πθηζηάκελνπ θαη επηηπρεκέλνπ brand. πλεπψο, νη
θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα «βιέπνπλ» απηφ ην νπνίν ςάρλνπλ θαη νη ππεχζπλνη ηνπ
κάξθεηηλγθ, κε ηε ζεηξά ηνπο, πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξφθιεζε λα επεξεάδνπλ
ηα πηζηεχσ ησλ θαηαλαισηψλ (Trompenaars & Wooliams, 2004).
Σίζεηαη ινηπφλ θαη πάιη ην εξψηεκα ηεο ηππνπνίεζεο ή πξνζαξκνγήο ηνπ εκπνξηθνχ
ζήκαηνο ηνπ πξντφληνο, εάλ δειαδή ε επηρείξεζε ζα πξνηηκήζεη έλα παγθφζκην εκπνξηθφ
ζήκα ή έλα ηνπηθφ ζήκα πξνζαξκνζκέλν ζηα δεδνκέλα ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Καη νη δχν
πξνζεγγίζεηο έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο, ζπλεπψο ε απφθαζε εμαξηάηαη απφ ηνπο
ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ εηαηξηψλ.
χκθσλα κε ηνπο Cateora & Graham (2003), έλα παγθφζκην εκπνξηθφ ζήκα, επσλπκία ή
κάξθα (brand) νξίδεηαη σο ε ρξήζε ελφο νλφκαηνο, φξνπ, ζρεδίνπ, ζπκβφινπ ή
ζπλδπαζκνχ ησλ παξαπάλσ, κε ζηφρν ηελ ηαπηνπνίεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηε
δηαθνξνπνίεζή ηνπο απφ εθείλα ησλ αληαγσληζηψλ παγθνζκίσο. Καηά ηνλ νξηζκφ ηεο De
Mooij (2005), έλα παγθφζκην εκπνξηθφ ζήκα είλαη δηαζέζηκν ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο
ζηνλ θφζκν θαη αθνινπζεί ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο θαη κάξθεηηλγθ παληνχ, αλ
θαη ην κίγκα κάξθεηηλγθ είλαη πηζαλφ λα παξνπζηάδεη δηαθνξέο απφ ρψξα ζε ρψξα.
Γηαζέηεη ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο ζε φιεο ηηο ρψξεο φπνπ δηαηίζεηαη θαη πςειή
πηζηφηεηα ζην brand. Δπίζεο, θέξεη ην ίδην φλνκα ή/θαη ινγφηππν. Αλάκεζα ζηα
πεηπρεκέλα παγθφζκηα εκπνξηθά ζήκαηα μερσξίδνπλ απηά ηεο Coca-Cola, Levi’s,
L’Oréal, Nivea, Nestlé, Toyota, IBM, Intel θ.α.
Καηά ηνπο Cavusgil, Knight & Riesenberger (2012), νη επηηπρεκέλεο παγθφζκηεο κάξθεο
παξνπζηάδνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
i.

Δίλαη επδηάθξηηεο θαη αλαγλσξίζηκεο (ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο).

ii.

Απνηεινχλ ζχκβνια θχξνπο (απηνθίλεηα, θνζκήκαηα).

iii.

Παξνπζηάδνπλ

εθηεηακέλε

ειθπζηηθφηαηα

ιφγσ

ησλ

θαηλνηφκσλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηα νπνία ηαηξηάδνπλ ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ θαζελφο (θηλεηά
ηειέθσλα, πηζησηηθέο θάξηεο, θαιιπληηθά πξντφληα).
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iv.

Γεκηνπξγνχλ ηαχηηζε κε ζπγθεθξηκέλε ρψξα (ΗΚΔΑ- θαλδηλαβηθφ ζηπι, Levi‟sΑκεξηθαληθφ ζηπι).

Σα πιενλεθηήκαηα ελφο παγθφζκηνπ ζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε κίαο νκνηφκνξθεο
παγθφζκηαο εηθφλαο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ζηε
κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπξφζζεηα, κεηψλεηαη ν
ρξφλνο εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα
ηαρπθίλεηα θαηαλαισηηθά πξντφληα, ν ρξφλνο εηζαγσγήο είλαη 12 κε 18 κήλεο. Σέινο,
είλαη έλαο ηξφπνο δεκηνπξγίαο εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηνπο αληαγσληζηέο (Απισλίηεο,
Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).
Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη Schuiling & Kapferer (2004) παξνπζηάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα
πνπ πξνζθέξεη έλα ηνπηθφ εκπνξηθφ ζήκα. Αξρηθά, έλα ηνπηθφ ζήκα πξνζθέξεη επειημία
ηφζν ζηελ ηηκνιφγεζε φζν θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ
ηνπηθψλ θαηαλαισηψλ. Δπηπιένλ, δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα αλαηνπνζέηεζεο, πξνθεηκέλνπ
λα αληηκεησπίζεη ηνλ αληαγσληζκφ, θαζψο δε ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεη κηα απζηεξά
θνηλή ζηξαηεγηθή. Αθφκε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο κηθξψλ, αιιά επηθεξδψλ
ηκεκάησλ ηεο αγνξάο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα παγθφζκηα ζήκαηα, θαη ηεο γξήγνξεο
εηζφδνπ ζε λέεο αγνξέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο εμαγνξάο.
Τπάξρνπλ πνιιέο πνιπεζληθέο, φπσο ε P&G θαη ε Nestlé, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζην
ραξηνθπιάθηφ ηνπο ηφζν παγθφζκηα φζν θαη ηνπηθά brands. Έηζη, ρξεζηκνπνηνχλ ηα
παγθφζκηα ζήκαηα γηα πξντφληα πνπ δελ επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο
ρψξαο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη (φπσο απνξξππαληηθά) θαη ηα ηνπηθά ζήκαηα γηα
πξντφληα πνπ απαηηνχλ πξνζαξκνγή ζηνλ ηξφπν δσήο θάζε ρψξαο (φπσο ηξφθηκα).
Δπηπιένλ, κία αθφκε ζηξαηεγηθή ησλ πνιπεζληθψλ είλαη λα εμαγνξάδνπλ επηηπρεκέλα
ηνπηθά ζήκαηα ζε αγνξέο φπνπ ηα παγθφζκηα ζήκαηά ηνπο είλαη άγλσζηα, λα ηα
αλαλεψλνπλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα ηα πξνσζνχλ κε λέα εηθφλα (Cateora & Graham,
2003, Σφκνο Β). Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πνιπεζληθέο παγθνζκίσο, ε Unilever, ζηελ
πξνζπάζεηά ηεο λα απμήζεη ηελ θεξδνθνξία ηεο, πηνζέηεζε ηε ζηξαηεγηθή λα εμαγνξάδεη
θνξπθαία ηνπηθά αιιά θαη παγθφζκηα ζήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα Ben and Jerry’s,
Hellmann’s θαη Knorr.
ε έλα γεληθφ πιαίζην, είλαη ζπλήζσο επθνιφηεξν γηα ηηο εηαηξίεο ησλ νπνίσλ ην brand
είλαη ζηαζεξά εδξαησκέλν ζηελ ηνπηθή αγνξά, λα ην «κεηαθέξνπλ» ζε μέλεο αγνξέο κε
δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη λα ηχρεη απνδνρήο (Gregory & Wiechmann, 2001). Πάξαπηα,
είλαη ειάρηζηεο νη πεξηπηψζεηο πνπ έλα brand βγαίλεη ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο
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αθνινπζψληαο νινθιεξσηηθή ηππνπνίεζε. Αθφκα θαη ε Coca-Cola, ζηελ πξνζπάζεηά
ηεο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ηνπηθέο απαηηήζεηο θαη γεχζεηο, δηαηεξεί ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο
θαη πνιιά ηνπηθά brands (De Mooij, 2005).
Σα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ έλα brand δελ πεξηνξίδνληαη ζηε θπζηθή κνξθή θαη ζην
φλνκα ελφο πξντφληνο, αιιά απνηεινχλ έλα ζχλνιν παξακέηξσλ, ε θάζε κία απφ ηηο
νπνίεο ζπκβάιιεη ζην ρηίζηκν ηεο εηθφλαο ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη:
1. Σν φλνκα ηνπ brand
2. Σν ινγφηππν ή/ θαη ην ζχκβνιν πνπ ζπκπιεξψλεη ην φλνκα ηνπ brand
3. Ζ ζπζθεπαζία
4. Ζ εηηθέηα
5. Ζ ζχλζεζε/ ζχζηαζε ηνπ πξντφληνο
6. Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο
7. Ζ ρψξα πξνέιεπζεο
8. Ζ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο
9. Ζ εγγχεζε πνπ ζπλνδεχεη ην πξντφλ
10. Σν ζέξβηο πνπ παξέρεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν ιηαλνπσιεηήο.
11. Ζ εκπηζηνζχλε θαη ην θχξνο πνπ εθπέκπεη ην brand.
Μία επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλψο θαιείηαη λα πάξεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε
ην πνηα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα θξαηήζεη ίδηα θαηά ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ
ζηηο μέλεο αγνξέο, θαη πνηα ζα πξνζαξκφζεη ζηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε ηνπηθήο αγνξάο,
δειαδή εάλ ζα αθνινπζήζεη ην δξφκν ηεο ηππνπνίεζεο ή ηεο πξνζαξκνγήο. Ζ απφθαζε
απηή είλαη πνιπζχλζεηε, θαζψο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φινη νη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ ελφο brand (Franzen & Moriarty, 2009).
Αξρηθά, είλαη ην κάθξν- πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο εμήο δπλάκεηο :


Γεκνγξαθηθέο (κέγεζνο θαη ζχλζεζε πιεζπζκνχ)



Φπζηθέο (θπζηθνί πφξνη, ππνδνκέο)



Σερλνινγηθέο



Οηθνλνκηθέο (αλάπηπμε, εηζφδεκα, αγνξαζηηθή δχλακε)



Πνιηηηθέο θαη Ννκηθέο



Οηθνινγηθέο



Πνιηηηζκηθέο θαη Κνηλσληθέο (αμίεο, αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο)



Δπηθνηλσληαθέο (δηαζεζηκφηεηα θαη ρξήζε κέζσλ ελεκέξσζεο).
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Αθνινπζεί ην κίθξν- πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο παξαθάησ δπλάκεηο:


Αγνξά εξγαζίαο



Υξεκαηνπηζησηηθή αγνξά



Πξνκεζεπηέο



Δκπνξηθά θαλάιηα



Κπβεξλεηηθά ζσκαηεία



Με θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο



Αληαγσληζκφο αγνξάο



Πειάηεο θαη θαηαλαισηέο.

Σέινο, είλαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηα παξαθάησ:


Ηζηνξία θαη ηαπηφηεηα ηνπ brand



Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ brand θαη ηεο αγνξάο



Όξακα θαη απνζηνιή επηρείξεζεο



Πεδίν δξάζεο θαη Οξγαλσηηθή δνκή επηρείξεζεο



Δηθφλα θαη θήκε ηνπ brand



Υξεκαηνπηζησηηθή πιαηθφξκα.

Δλ ζπλερεία, ζα αλαιπζνχλ νη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο θαη ζε πνην βαζκφ θαζνξίδνπλ ηηο
απνθάζεηο γηα δηαθνξνπνίεζε ή φρη θαζελφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ έλα brand.
Ζ πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή είλαη κία ηδηαίηεξα απαηηεηηθή δηαδηθαζία, ηδίσο φηαλ
πξφθεηηαη γηα άγλσζηεο αγνξέο, θαζψο είλαη απαξαίηεην λα δνζεί ε απαηηνχκελε
βαξχηεηα ζην ζχζηεκα αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ. Μεηαμχ άιισλ,
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη γισζζηθέο δηαθνξέο, ε ζεκαζία ηεο ζξεζθείαο, ηα επίπεδα
ηεο εθπαίδεπζεο, νη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία θαη ν
ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο (Παλεγπξάθεο, 2013).
1. Όλνκα ηνπ brand
Ζ επηινγή ηνπ νλφκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη
ηα νθέιε ηνπ πξντφληνο θαη λα δεκηνπξγεί ηνπο ζπλεηξκνχο πνπ επηδηψθεη ε
επηρείξεζε. Σν φλνκα, ινηπφλ, πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφ, επθνινκλεκφλεπην θαη λα
ζεκαίλεη θάηη ηδηαίηεξν γηα ηνπο θαηαλαισηέο (Frankel, 2004). Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη
γηα δηεζλή πξντφληα, δίλεηαη κεγάιε βαξχηεηα ζηε γισζζηθή δηάζηαζε ηνπ
νλφκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην λφεκα πνπ θέξεη ην φλνκα, ηελ πξνθνξά ηνπ
νλφκαηνο θαη ηε κνξθνινγηθή ηνπ δηάζηαζε, δειαδή ην κέγεζνο θαη ε ζχλζεζε ησλ
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ιέμεσλ (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010). Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο
ρξήδεη θαη ην ζιφγθαλ πνπ ζπλνδεχεη ην φλνκα, θαζψο κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηα
νθέιε ηνπ πξντφληνο, λα ην εληάμεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, λα ην
δηαρσξίζεη απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα απμήζεη ηε θήκε ηνπ (Aaker, 1996).
Πνιιέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ην φλνκα ηνπ brand ζηελ
ηνπηθή γιψζζα ηεο αγνξάο ζηελ νπνία εηζέξρνληαη, θπξίσο ιφγσ δπζθνιηψλ ζηελ
πξνθνξά, αλεπηζχκεησλ ελλνηψλ θαη νκνηφηεηαο κε άιια brands (Theodosiou &
Leonidou, 2002). Αξθεηέο, κάιηζηα, είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ γίλνληαη πξνζπάζεηεο
ζχλδεζεο ηνπ λένπ νλφκαηνο κε ηνλ αξρηθφ ήρν. Σξία επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα
ηξνπνπνίεζεο ηνπ νλφκαηνο ηνπ brand παξαηίζεληαη αθνινχζσο.
- Ζ εηαηξία Unilever πξνζάξκνζε ην φλνκα ελφο θαζαξηζηηθνχ γηα ην ζπίηη ζε θάζε κία
απφ ηηο ρψξεο φπνπ πσιείηαη ην πξντφλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εχερν. Έηζη, ζην
Ζλσκέλν βαζίιεην ην φλνκα ηνπ πξντφληνο είλαη Jif, ζηε Γαιιία θαη ζε 39 αθφκε
ρψξεο, αλάκεζά ηνπο θαη ε Διιάδα, Cif, ζηε Γεξκαλία Viss θαη ζηνλ Καλαδά Vim
(Beck, 2000).
- Μία αθφκα πεξίπησζε ηεο ίδηαο εηαηξίαο, είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ νλφκαηνο γλσζηνχ
παγσηνχ ζηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, δηαηεξψληαο φκσο θνηλφ ην ζχκβνιν
(ζρήκα θαξδηάο) πνπ ζπλνδεχεη ην φλνκα ηνπ brand. ηελ Διιάδα, ηελ Πνισλία θαη
ηε Βνπιγαξία ην φλνκα ηνπ brand είλαη Algida, ζηελ Ηηαιία Eldorado, ζηελ
Οιιαλδία Ola, ζηελ Πνξηνγαιία Olá, ζηελ Ηζπαλία Frigo, ζηε Ρσζία θαη ηε
Γεξκαλία Lagnese, ζηελ Οπγγαξία Eskimo, ζηηο ΖΠΑ Good Humor, ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην, ηε ηγθαπνχξε θαη ηε Μαιαηζία Wall’s θαη ζηελ Απζηξαιία Streets.
- Σν φλνκα ηεο Coca-Cola κεηαθξάζηεθε σο «γεπζηηθή ραξά» ζηελ Κίλα. Απνηειεί κία
επηηπρεκέλε πεξίπησζε ζχλδεζεο ηνπ λένπ νλφκαηνο κε ηνλ αξρηθφ ήρν ηεο
επσλπκίαο (Kokou- Kole), δηαηεξψληαο παξάιιεια ην κήλπκα πνπ επηδηψθεη λα
πεξάζεη ε εηαηξία παγθνζκίσο, απηφ ηεο επράξηζηεο απφιαπζεο (De Mooij, 2005).
Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ νλφκαηνο ελφο brand κπνξεί λα
είλαη θαη πνιηηηθνί, λνκηθνί ή ηζηνξηθνί (De Mooij, 2005). Δπηπιένλ, νη ιφγνη
πξνζαξκνγήο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηα νθέιε ηνπ πξντφληνο, ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ηελ
εηθφλα ηνπ brand θαη ηηο πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο ηεο αγνξάο- ζηφρνπ (Fan, 2002).

Γηα

παξάδεηγκα, ην αξρηθφ φλνκα ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξίαο ηαρπκεηαθνξψλ FedEx, ήηαλ
Federal Express. Ωζηφζν, ε ιέμε Federal ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηε δηεθζαξκέλε
αζηπλνκία ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη κε ηελ Πξψελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο
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Γεξκαλίαο. Έηζη ε εηαηξία πξνέβε ζηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηφο ηεο (Cuneo, 1997). Έλα
αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ ηεο Citroën,
Citroën C4 ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο. Ο αξηζκφο 4 είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ αηπρία, ιφγσ
ηεο πξνθνξάο ηνπ, ε νπνία είλαη παξφκνηα κε ηε ιέμε ηνπ ζαλάηνπ. Μάιηζηα, ζηε
λνηηναλαηνιηθή Αζία, πνιιέο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ απνθεχγεηαη ε αλαγξαθή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ζε νξφθνπο θηηξίσλ. Έηζη, εμαηηίαο απηήο ηεο επαηζζεζίαο πξνο
ηνλ αξηζκφ 4, ε εηαηξία απνθάζηζε λα αιιάμεη ην φλνκα ηνπ κνληέινπ ζε c-Quatre φηαλ
εηζήγαγε ην κνληέιν ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο ην 2012 (Feyter, 2012 φπσο αλαθέξεηαη ζε
Hollensen, 2014).
- ηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα πεηχρνπλ ηελ θαηάιιειε κεηάθξαζε γηα ην
φλνκα ηνπ brand ηνπο, έρνπλ πξνθχςεη θαηά θαηξνχο πξνβιεκαηηθέο κεηαθξάζεηο κε
απνηέιεζκα πνιιά πξντφληα λα απνηπγράλνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα θξηηήξηα πνπ
ζπλζέηνπλ έλα πεηπρεκέλν φλνκα, θαηαιήγνληαο κάιηζηα ζε θσκηθνχο, ή αθφκα θαη
πξνζβιεηηθνχο ζπλεηξκνχο. Σα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ (Haig, 2011;
Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010) επηβεβαηψλνπλ ηα παξαπάλσ.
- Σν απηνθίλεην ηεο εηαηξίαο General Motors, Chevrolet Nova, δεκηνχξγεζε
πεξίεξγνπο ζπλεηξκνχο ζε ηζπαλφθσλεο ρψξεο φπσο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, θαζψο ην
“no va” ζηα ηζπαληθά ζεκαίλεη «δελ πάεη». Ωζηφζν, νη θήκεο φηη ε νλνκαζία
επεξέαζε ηηο πσιήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ απνηεινχλ, πηζαλφηαηα, αζηηθφ
κχζν.
- Σν απηνθίλεην Toyota Fiera κεηαθξάζηεθε ζην Πνπέξην Ρίθν σο «άζρεκε γξηά», κία
φρη θαη ηφζν ειθπζηηθή νλνκαζία.
- Σν Ford Pinto ζηε Βξαδηιία, απνηειεί πεξίπησζε κεηάθξαζεο κε ρπδαίεο αλαθνξέο,
θαζψο ε ιέμε “pinto” έρεη ηε ζεκαζία «κηθξά γελλεηηθά φξγαλα».
- Σν πξντφλ Vicks ζηε Γεξκαλία, απνηειεί άιιε κία ηέηνηα πεξίπησζε, θαζψο ν ήρνο
ηνπ γξάκκαηνο “V” ζηε γεξκαληθή γιψζζα είλαη «Φ» θαη παξαπέκπεη ζε ιέμε ρπδαίνπ
πεξηερνκέλνπ.
- Σν απηνθίλεην ηεο Toyota MR2 ζηα γαιιηθά πξνθέξεηαη “merde”, ιέμε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη σο πβξηζηηθή θξάζε.
Δθηφο απφ ηελ νλνκαζία ηνπ brand, ηα πξνβιήκαηα ηεο κεηάθξαζεο απαληψληαη θαη ζηα
ζιφγθαλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία γηα λα ζπλνδεχνπλ ην πξντφλ ζηηο δηάθνξεο
πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο.
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- Σν ζιφγθαλ γηα ζηπιφ ηεο εηαηξίαο Parker “It won‟t leak in your pocket and
embarrass you”, ζην Μεμηθφ κεηαθξάζηεθε “No manchará tu bolsillo, ni te
embarazará” (Γε ζα ιεξψζεη ηελ ηζέπε ζαο, νχηε ζα ζαο αθήζεη έγθπν). Αλ θαη νη δχν
ιέμεηο κνηάδνπλ κνξθνινγηθά, έρνπλ εληειψο δηαθνξεηηθφ λφεκα, κε ηελ αγγιηθή ιέμε
“embarrass” λα ζεκαίλεη «θέξλσ ζε ακεραλία» θαη ηελ ηζπαληθή ιέμε “embarazar” λα
ζεκαίλεη «θαζηζηψ έγθπν».
- Σν ζιφγθαλ ηεο Pepsi “Come Alive with the Pepsi Generation”, ζηελ Σατβάλ
κεηαθξάζηεθε «Ζ Pepsi ζα αλαζηήζεη ηνπο πξνγφλνπο ζαο».
- Σν ζιφγθαλ ηεο American Airlines “Fly in Leather”, ζην Μεμηθφ κεηαθξάζηεθε
“Vuelo en Cuero”. Ζ κεηάθξαζε δεκηνχξγεζε ζχγρπζε, θαζψο ε ιέμε “cuero” εθηφο
απφ «δέξκα» ζεκαίλεη θαη «γπκλφο».
- Σν ζιφγθαλ ηεο Kentucky Fried Chicken “Finger Lickin‟ Good”, κεηαθξάζηεθε
«Φάε Σα Γάρηπιά ζνπ» ζην Υνλγθ- Κνλγθ (Haig, 2011), θξάζε πνπ εχθνια κπνξεί
λα δεκηνπξγήζεη παξεξκελείεο.
2. Λνγφηππν ή/ θαη χκβνιν
Ζ επηινγή ηνπ ζπκβφινπ ή/θαη ινγνηχπνπ πνπ πιαηζηψλεη ην φλνκα ηνπ brand κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ηζρπξνπνίεζή ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Murphy (1990), νη
ελαιιαθηηθέο πνπ έρεη κία επηρείξεζε γηα ην ινγφηππν πνπ ζα επηιέμεη είλαη νη εμήο:


Λνγφηππν πνπ μερσξίδεη ιφγσ ηεο γξακκαηνζεηξάο θαη ησλ ρξσκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί (φπσο ε Coca-Cola ή ε Google).



Έλα αθεξεκέλν ζρέδην πνπ δε ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ηνπ πξντφληνο (φπσο ην κήιν
ηεο Apple ή ην αζηέξη ηεο Mercedes).



πλδπαζκφο ινγνηχπνπ θαη ζρεδίνπ (φπσο ε κπχξα Heineken, κε ην
ραξαθηεξηζηηθφ θφθθηλν αζηέξη).

Οη πνιπεζληθέο εηαηξίεο δχλαηαη λα επσθειεζνχλ απφ ηελ επηινγή ελφο θαιά
ζρεδηαζκέλνπ ινγνηχπνπ, θαζψο έλα εχθνια αλαγλσξίζηκν ινγφηππν θαζηζηά
επθνιφηεξε ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζε δηεζλείο αγνξέο, δηεπθνιχλεη ηελ
επηθνηλσληαθή πξνζπάζεηα ζε πεξηπηψζεηο πνπ

ην φλνκα πξνθέξεηαη δχζθνια θαη

επηδέρεηαη αιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη κνληέξλν κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ
(Henderson & Cote, 1998). Μάιηζηα, ε ζεκαηνπνίεζε ζηελ Αζία, θαη θπξίσο ζηελ Κίλα,
βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ ινγνηχπνπ, θαη φρη ηφζν ζην φλνκα
(Schmitt, 1995).
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Μία πεξίπησζε πνπ απνδεηθλχεη πψο ε θνπιηνχξα, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζξεζθεία,
επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ ινγνηχπνπ είλαη απηή ηεο εηαηξίαο Nike ζε αξαβηθέο ρψξεο.
Σν ινγφηππν “Air” έκνηαδε κε ηε ιέμε Αιιάρ (Allah) ζηα αξαβηθά, θάηη πνπ ζεσξήζεθε
ηδηαίηεξα πξνζβιεηηθφ γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ απφζπξζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ παπνπηζηψλ (Παλεγπξάθεο, 2013).
Αλ θαη ε θαηαρψξηζε ησλ ζεκάησλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή (εθηφο απφ ηα θάξκαθα),
θξίλεηαη θξφληκν γηα κία επηρείξεζε λα πξνβεί ζηελ θαηαρψξεζε ησλ ζεκάησλ ηεο
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ εκπνξηθνί θαη λνκηθνί θίλδπλνη. Πξαθηηθά, εάλ
παξνπζηαζηεί ζηελ αγνξά έλα πξντφλ κε ην ίδην ζήκα, απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
ζχγρπζε ζηνπο θαηαλαισηέο θαη λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ πσιήζεσλ. Δπηπιένλ, εάλ
κία επηρείξεζε απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ήδε ππάξρνλ ζήκα ην νπνίν έρεη
θαηνρπξσζεί απφ άιιε επηρείξεζε, απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηθαζηηθή δηακάρε.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο εηαηξίαο Nike ζηελ Ηζπαλία. Ζ
ηζπαληθή εηαηξία Cidesport, ε νπνία απνηεινχζε επίζεκν δηαλνκέα ηεο Nike ζηελ
Ηζπαλία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, έθεξε σο ινγφηππν ην άγαικα ηεο Νίθεο ηεο
ακνζξάθεο, ζπλνδεπφκελν απφ ην φλνκα NIKE. Ζ εηαηξία εκπνξεπφηαλ είδε
αζιεηηζκνχ θαη ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 δηεθδίθεζε ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην φλνκα
NIKE ζηελ Ηζπαλία, επηηξέπνληαο ζηελ ακεξηθαληθή Nike λα ρξεζηκνπνηεί ην ινγφηππφ
ηεο (ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζήκα ηεο) κφλν γηα ηελ πξνψζεζε ππνδεκάησλ, θαζψο ε
Cidesport δελ θαηαζθεχαδε ππνδήκαηα. Μεηά απφ 15 ρξφληα δηθαζηηθήο δηακάρεο, ε
Nike θαηάθεξε λα μαλαθεξδίζεη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ ινγφηππνχ ηεο ζηα είδε
ελδπκαζίαο, απαγνξεχνληαο ζηε Cidesport λα θάλεη ρξήζε ηνπ νλφκαηνο NIKE εμαηηίαο
ηεο ζχγρπζεο πνπ πξνθάιεζε ζηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ
ελδπκάησλ ηεο εηαηξίαο Nike αιιά θαη ιφγσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θχξνπο θαη ηεο
αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ ινγφηππνχ ηεο (Nike, 2018).
Γηα ηελ απνθπγή ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκάησλ, κία δηεζλήο επηρείξεζε κπνξεί λα
θαηαζέζεη αίηεζε θαηαρψξηζεο ηνπ ζήκαηφο ηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο εληφο
θαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνλ αξκφδην νξγαληζκφ “World Intellectual Property
Organization”, κε έδξα ηε Γελεχε (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).
3. πζθεπαζία
Ζ ζπζθεπαζία ελφο πξντφληνο πξέπεη λα αληαλαθιά ηα ιεηηνπξγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά
νθέιε πνπ κπνξεί λα θαξπσζεί ν θαηαλαισηήο απφ ηε ρξήζε ηνπ. ηε ζεκεξηλή
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αληαγσληζηηθή αγνξά, ε ζπζθεπαζία δελ έρεη απιά ην ξφιν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πξντφληνο, αιιά είλαη ππεχζπλε θαη γηα ηελ πξνψζεζή ηνπ. Ζ ειθπζηηθφηεηα ηεο
ζπζθεπαζίαο ρξήδεη αθφκα κεγαιχηεξεο πξνζνρήο, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξντφληα πνπ
πξννξίδνληαη γηα αγνξέο κε πςειά επίπεδα self- service, αθνχ ην πξντφλ πσιείηαη
νπζηαζηηθά κφλν ηνπ (Παλεγπξάθεο. 2013).
Πνιιέο είλαη νη εηαηξίεο πνπ επηιέγνπλ λα ηππνπνηήζνπλ ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ
ηνπο, ψζηε νη θαηαλαισηέο πνπ ηαμηδεχνπλ ζπρλά λα κπνξνχλ εχθνια λα εληνπίδνπλ ην
πξντφλ. Έηζη, επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλα ρξψκαηα θαη δηάηαμε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κία θνπιηνχξεο θαη αγνξέο. Έλα παξάδεηγκα πξντφληνο κε
ηππνπνηεκέλν ρξψκα ζπζθεπαζίαο είλαη ην απνξξππαληηθφ ξνχρσλ Tide ηεο P&G, κε ην
ραξαθηεξηζηηθφ πνξηνθαιί θαη άζπξν θνπηί, ην νπνίν ιάλζαξε ζε πνιιέο αγνξέο, κε
κφλε δηαθνξά ηε γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ (Gillespie & Hennessey, 2011).
Ζ δηεζλήο επηρείξεζε, εθηφο απφ ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο
ζπζθεπαζίαο, έρεη λα δηεπζεηήζεη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λνκηθφ πιαίζην θάζε
ρψξαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη, βεβαίσο,
ηνπο θνηλσληθν- πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο (Παλεγπξάθεο. 2013).
Σα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ εζηηάδνπλ ζηνπο ηειεπηαίνπο, θαη απνδεηθλχνπλ γηα
αθφκα κία θνξά, πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ελδειερήο κειέηε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ
θάζε ρψξαο γηα ηε δηεζλή επηρείξεζε. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Theodosiou &
Leonidou (2002), νη αιιαγέο πνπ επηδέρεηαη ε ζπζθεπαζία ελφο πξντφληνο πνπ
πξννξίδεηαη γηα δηεζλείο αγνξέο αθνξνχλ θπξίσο ζην πιηθφ, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ην
κέγεζνο.
-

Σα βξεηαληθά κπηζθφηα Mc Vitie’s πξνσζήζεθαλ ζηελ ηαπσληθή αγνξά κε
δηαθνξεηηθή ζπζθεπαζία, δηφηη νη Ηάπσλεο ζπλεζίδνπλ λα ηα πξνζθέξνπλ σο δψξα.
Έηζη, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ράξηηλα θνπηηά γηα ηε ζπζθεπαζία ηνπο, ψζηε λα
απνπλένπλ κία αίζζεζε πνιπηέιεηαο.

-

Ζ Unilever ρξεζηκνπνηεί πιαζηηθή ζπζθεπαζία ζθφλεο απνξξππαληηθνχ, αληί
ράξηηλεο, γηα ηηο θησρφηεξεο πεξηνρέο ηεο Βξαδηιίαο, φπνπ νη θάηνηθνη ζπλεζίδνπλ
λα πιέλνπλ ηα ξνχρα ηνπο ζε πνηάκηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αιινίσζε απφ ην
λεξφ. Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ ρακειψλ εηζνδεκάησλ, ην ζαπνχλη ηνπνζεηήζεθε ζε
κηθξφηεξεο θαη πην νηθνλνκηθέο ζπζθεπαζίεο, ψζηε λα είλαη πξνζηηφ ζηα ρακειφηεξα
θνηλσληθά ζηξψκαηα (Παλεγπξάθεο, 2013).
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-

ηελ Αθξηθή, φπνπ ηα επίπεδα ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ είλαη πςειά θαη νη θαηαλαισηέο
δε γλσξίδνπλ αγγιηθά, νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ρξεζηκνπνηνχλ
εηθφλεο γηα λα θαηαζηήζνπλ ζαθέο ην πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο. Ζ εηθφλα ελφο
κσξνχ ζηε ζπζθεπαζία βάδσλ κε παηδηθέο ηξνθέο ηεο εηαηξίαο Gerber, δεκηνχξγεζε
κεγάιε ζχγρπζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη νδήγεζε, αλακελφκελα, ζε ρακειέο
πσιήζεηο (Haig, 2011).

-

Ζ εηαηξία Mulder Natural Foods ρξεζηκνπνηεί ζηε ζπζθεπαζία ησλ δεκεηξηαθψλ
Bruegel ζθίηζα δψσλ, γεγνλφο πνπ παξεξκελεχζεθε ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο, κε ηνπο
ππεχζπλνπο ησλ θαηαζηεκάησλ λα ηνπνζεηνχλ ηα πξντφληα ζην ηκήκα ησλ
δσνηξνθψλ (Cateora & Graham, 2003, Σφκνο Β).

-

Οη Ακεξηθαλνί πξνηηκνχλ πιαζηηθά δνρεία γηα ηε καγηνλέδα θαη ηε κνπζηάξδα, ζε
αληίζεζε κε ηνπο Διβεηνχο θαη ηνπο Γεξκαλνχο πνπ πξνηηκνχλ ηα ζσιελάξηα.
Αθφκε, ζηηο ΖΠΑ ην πιένλ ζχλεζεο πιηθφ γηα ηε ζπζθεπαζία ηεο κπχξαο είλαη ηα
θνπηάθηα αινπκίληνπ, ελψ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ηα γπάιηλα
κπνπθάιηα (Gillespie & Hennessey, 2011).
4. Δηηθέηα (Labeling)

Ο ξφινο ηεο εηηθέηαο ελφο πξντφληνο είλαη ζεκαληηθφο, θαζψο νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ
λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ην πξντφλ πνπ αγνξάδνπλ θαη ηηο βαζηθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε
ηνπ (Gillespie & Hennessey, 2011). Ζ εηηθέηα ησλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα
δηεζλή δηάζεζε απαηηεί κεγάιε πξνζνρή σο πξνο ηε γιψζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε απηήλ. Οη δηάθνξεο ρψξεο ηεξνχλ ηηο
δηθέο ηνπο πξνδηαγξαθέο, κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηα αθφινπζα.
ηε Γαλλία είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο, βάζεη λφκνπ, γηα θάζε
δηαθεκηδφκελν πξντφλ, ζηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ζηνπο φξνπο ηεο εγγχεζεο (Απισλίηεο,
Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010). πρλά έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο
θαηαγγειίαο εηαηξηψλ, φπσο απηή ηεο εηαηξίαο θαιιπληηθψλ Body Shop, επεηδή ηα
πξντφληα ηεο πσινχληαλ ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο γαιιηθέο εηηθέηεο. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζε
κία εηαηξία ειεθηξνληθψλ εηδψλ, επεηδή πσιήζεθαλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ησλ νπνίσλ
νη νδεγίεο ρξήζεο ήηαλ κφλν ζηα αγγιηθά (Ball θ.α., 2014).
Οη επίζεκεο γιψζζεο ζηνλ Καναδά είλαη δχν: ε αγγιηθή θαη ε γαιιηθή. Δίλαη
ππνρξεσηηθή ε ρξήζε θαη ησλ δχν γισζζψλ γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ πξντφλησλ, φπσο ε πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο, ε
πνζφηεηα, νη νδεγίεο ρξήζεο, νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θ.α. Οη πιεξνθνξίεο
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πνπ

κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη είηε ζηελ αγγιηθή, είηε ζηε γαιιηθή είλαη ε επσλπκία θαη ε
δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή- πξνκεζεπηή. Ωζηφζν, νη ηειεπηαίνη παξαθηλνχληαη λα
αλαγξάθνπλ θαη απηά ηα ζηνηρεία θαη ζηηο δχν γιψζζεο (Competition Bureau, 2017).
ηελ Δλβεηία νη επίζεκεο γιψζζεο είλαη ηέζζεξηο: γεξκαληθά, γαιιηθά, ηηαιηθά θαη
ξνκαλζηθά. Απφ απηέο, νη θαηαζθεπαζηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κία εθ ησλ ηξηψλ:
γεξκαληθήο, γαιιηθήο ή ηηαιηθήο, αθήλνληαο ηα ξνκαλζηθά εθηφο, αθνχ νκηινχληαη απφ
έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ.
ην Βέλγιο, ε λνκνζεζία νξίδεη φηη νη ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ζηε γιψζζα πνπ νκηιείηαη ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή γηα ηελ νπνία
πξννξίδεηαη ην πξντφλ. ην βφξεην Βέιγην, νη θάηνηθνη κηινχλ νιιαλδηθά, ζην λφηην
ηκήκα ηεο ρψξαο κηινχλ γαιιηθά θαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα, γεξκαληθά. πλεπψο, νη
πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί πξνηηκνχλ λα θηηάρλνπλ δίγισζζεο ή αθφκα θαη ηξίγισζζεο
εηηθέηεο. Όζν γηα ηα εηζαγφκελα πξντφληα, νη εηηθέηεο πξέπεη λα ηππψλνληαη ηφζν ζηε
γαιιηθή φζν θαη ζηελ νιιαλδηθή γιψζζα (Banco Santander, 2017).
5. χζηαζε
Σν πξντφλ απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά ζηνηρεία: ηε ζπζθεπαζία, ην νπζηψδεο ζπζηαηηθφ
θαη ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο. Απφ ηα ηξία απηά ζηνηρεία, ην νπζηψδεο ζπζηαηηθφ
επηδέρεηαη αιιαγέο σο πξνο ην ζρεδηαζκφ, ηελ πνηφηεηα, ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά
θαη ηε ζχζηαζή ηνπ (άξσκα, γεχζε θ.α.), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο
ηνπηθήο αγνξάο (Cateora & Graham, 2003, Σφκνο Β). χκθσλα κε ηνπο Theodosiou &
Leonidou (2002), ν βαζκφο πξνζαξκνγήο ησλ παξαπάλσ είλαη ζρεηηθά κηθξφο. Ωζηφζν,
ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία (φπσο ε ζξεζθεία, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη νη
θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο) πνπ επεξεάδνπλ απηήλ ηελ πξνζαξκνγή είλαη θαίξηαο
ζεκαζίαο, ηδηαίηεξα γηα ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξεο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα
παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ.
i.

Θξεζθεία

χκθσλα κε ηε ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ, ηελ νπνία αζπάδεηαη πεξίπνπ ην 20% ηνπ
παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θπξίσο ζε ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Αζίαο θαη ηεο
Αθξηθήο, απαγνξεχεηαη ε θαηαλάισζε ρνηξηλνχ θξέαηνο θαη αιθνφι. Γηα λα
εμαζθαιίζνπλ ηε κε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηαηηθψλ ζε πξντφληα φπσο ηξφθηκα,
θαιιπληηθά θαη εκβφιηα, έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ πηζηνπνίεζε „Halal‟. Σα πξντφληα πνπ
θέξνπλ ππνγξαθή Halal έρνπλ ειεγρζεί σο πξνο ηε ρξήζε ρνηξηλνχ (θαη ησλ παξαγψγσλ
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ηνπ), αιθνφι θαη σο πξνο ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο, νη νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχλ
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πγηεηλήο (Gillespie & Hennessey, 2011).
Πνιπεζληθέο εηαηξίεο, φπσο ε Mc Donald’s θαη ε Kentucky Fried Chicken, έρνπλ
απνθηήζεη πηζηνπνίεζε Halal γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κνπζνπικαληθψλ αγνξψλ. Ζ
Nestlé είλαη ε κεγαιχηεξε παξαγσγφο εηαηξία ηξνθίκσλ πνπ θέξνπλ ηελ πηζηνπνίεζε
Halal, κε 75 εξγνζηάζηα παγθνζκίσο θαη θέξδε $3δηο.
Ζ ζεκαζία ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο πηζηνπνίεζεο Halal γίλεηαη αληηιεπηή ζηελ πεξίπησζε
ηεο ηαπσληθήο εηαηξίαο ηξνθίκσλ Ajinomoto. Ζ εηαηξία ρξεζηκνπνηνχζε έλα έλδπκν κε
βάζε ην ρνηξηλφ ζε πξντφληα θαξχθεπζεο πνπ είραλ ζθξαγίδα Halal, ζηελ πεξηνρή ηεο
Ηλδνλεζίαο. Όηαλ απηφ έγηλε αληηιεπηφ, ε εηαηξία έπξεπε λα απνζχξεη κεγάιεο πνζφηεηεο
πξντφλησλ απφ ηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ. Δπηπιένλ, είρε λα αληηκεησπίζεη λνκηθέο
θπξψζεηο, αιιά θαη ηνλ θινληζκφ ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ (Shafie &
Mohamed, 2002).
Άιιε κία ζξεζθεία πνπ επηβάιιεη ηε ρξήζε πηζηνπνίεζεο είλαη ε Δβξατθή. Ζ ζξεζθεία
απαγνξεχεη ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο απφ ρνίξν, άινγν θαη θνπλέιη θαη ην ζπλδπαζκφ
θξέαηνο θαη γάιαθηνο. Πνιιά επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα πνπ ηξψγνληαη κε γάια, φπσο ηα
δεκεηξηαθά, πεξλνχλ απφ ζρνιαζηηθνχο ειέγρνπο. Ζ ζθξαγίδα πνπ πξέπεη λα θέξνπλ
νλνκάδεηαη „Kosher‟, θαη κεηαμχ άιισλ, νξίδεη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζθαγήο ησλ δψσλ,
καγεηξέκαηνο θαη θαηαλάισζεο (Gillespie & Hennessey, 2011).
ε ρψξεο φπσο ε Ηλδία, φπνπ ην 40% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ρνξηνθάγνη θαη είηε δελ
θαηαλαιψλνπλ βνδηλφ θξέαο (ηλδνπηζηέο), είηε ρνηξηλφ (κνπζνπικάλνη), ε παγθφζκηα
εηαηξία Mc Donald’s δηαθνξνπνίεζε ην κελνχ ηεο, ιαλζάξνληαο burger απφ ιαραληθά,
θνηφπνπιν θαη αξλί, ψζηε λα ζπλάδεη κε ηηο ηνπηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Γηα ηνπο
ηλδνπηζηέο, πνπ ζεσξνχλ ηεξφ δψν ηελ αγειάδα, ε εηαηξία ιάλζαξε ην Maharaja Mac,
αληί ηνπ θιαζζηθνχ Big Mac, θηηαγκέλν απφ αξλίζην θξέαο (Παλεγπξάθεο, 2013).
ii.

Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο- Γεύζε

Ζ Mc Donald’s είλαη κία εηαηξία πνπ πξνζαξκφδεη ην κελνχ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
ελαξκνληζηεί κε ζξεζθεπηηθέο λφξκεο αιιά θαη κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη
πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. ηελ αγνξά ηεο Ηαπσλίαο ιάλζαξε ην
McChao, θηηαγκέλν κε ηεγαλεηφ ξχδη, θαη είδε ηηο πσιήζεηο ηεο λα απμάλνληαη θαηά 30%
(Cateora & Graham, 2003, Σφκνο Β). ηελ Σνπξθία ιάλζαξε ην Kofte burger, ην νπνίν
πεξηέρεη έλα ηδηαίηεξν κείγκα κπαραξηθψλ πνπ ζπκίδεη πνιχ ηηο ηνπηθέο γεχζεηο. ηε
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Ννξβεγία ιάλζαξε ην McLaks, έλα κπέξγθεξ κε ζνινκφ θαη ζάιηζα άλεζνπ. ηηο
αξαβηθέο ρψξεο ιάλζαξε ην McArabia, έλα πηάην κε πηθάληηθν θνηφπνπιν πάλσ ζε
πίηηα. ηε Γαιιία, αληί γηα ηα θιαζζηθά ζηξφγγπια ςσκάθηα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα
ζπλνδεχνπλ ην burger κε κπαγθέηα, ελψ ζην Υνλγθ- Κνλγθ κε ξχδη. Σέινο, ζηε
Γεξκαλία, νη πειάηεο κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ καδί κε ην γεχκα ηνπο θαη ην αγαπεκέλν
ηνπο πνηφ, ηε κπχξα.
Ζ εηαηξία Häagen- Dazs, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 50 ρψξεο κε 900 θαηαζηήκαηα
παγθνζκίσο, ιαλζάξεη δηαθνξεηηθέο γεχζεηο παγσηνχ αλά ρψξα. Έηζη, ζηελ Ηαπσλία
ιαλζάξεη ηε γεχζε πξάζηλνπ ηζαγηνχ, ζε ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο δαραξνχρν
γάια, ζηε Γαιιία θνληχ ζνθνιάηαο θαη ζηελ Κίλα ηα παξαδνζηαθά mooncakes κε
παγσηφ, γηα ηηο αλάγθεο ελφο δεκνθηινχο ηνπηθνχ θεζηηβάι (Cavusgil, Knight &
Riesenberger, 2012).
Ζ ηαπσληθή Nestlé ηξνπνπνίεζε ηε ζπληαγή ησλ δεκεηξηαθψλ ηεο, πξνζζέηνληαο νηθείεο
πξνο ηνπο Ηάπσλεο γεχζεηο, φπσο ζαιάζζηα θχθηα, θνινθπζάθη, θαξφην, θαξχδα θαη
παπάγηα, δηφηη ηα παηδηά ησλ Ηαπψλσλ ζπλήζηδαλ λα ηξσλ ηα δεκεηξηαθά σο θνιαηζηφ,
θαη φρη σο πξσηλφ. Έηζη, είδαλ ηηο πσιήζεηο ηνπο λα απμάλνληαη, θεξδίδνληαο 12%
κεξίδην ζηελ αγνξά δεκεηξηαθψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πξσηλφ (Cateora & Graham,
2003, Σφκνο Β). ηελ αγνξά ηεο Κίλαο, ε ίδηα εηαηξία ιάλζαξε ζλαθ γθνθξέηαο κε γεχζε
ζνπζάκη θαη θφθθηλα θαζφιηα (Jargon, 2008).
iii.

Άξωκα

Μία εηαηξία απφ ην ηθάγν πνπ εκπνξεχεηαη θξέκεο πξνζηαζίαο θαη θαζαξηζηηθά
απηνθηλήησλ δηαθνξνπνίεζε ην άξσκα ησλ πξντφλησλ ηεο, κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ
θαηαλαισηψλ. ηελ Ηαπσλία, νη θαηαλαισηέο πξνηίκεζαλ θξέκεο ζε ξνδ ρξψκα θαη
άξσκα ηξηαληάθπιιν, ελψ ζηελ ανπδηθή Αξαβία

άξσκα πνξηνθαιηνχ (Cateora &

Graham, 2003, Σφκνο Α). Αθφκε, ζηελ Ηαπσλία πξνηηκάηαη ην άξσκα θίηξνπ γηα
θαζαξηζηηθά παηψκαηνο, αληί ηνπ πεχθνπ ή ηεο ρισξίλεο, γηαηί πνιινί Ηάπσλεο
θνηκνχληαη ζε ρακειά ζηξψκαηα ζην πάησκα θαη ελνρινχληαη απφ ηηο έληνλεο νζκέο
(Cateora & Graham, 2003, Σφκνο Β).
iv.

Σύλζεζε

Ζ εηαηξία P&G ζηελ Σατβάλ άιιαμε ηε ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο ελπδάησζεο Oil of Olay,
κεηά απφ έξεπλα πνπ επέδεημε πσο ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο πξνηηκά πξντφληα
κε ιηγφηεξα ελπδαηηθά ζηνηρεία (Calantone et al., 2004).
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6. Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά
Όηαλ πξφθεηηαη γηα ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη πξντφληα ηερλνινγίαο, πνιιέο είλαη νη
πεξηπηψζεηο πνπ νη πνιπεζληθέο αλαγθάδνληαη λα πξνβνχλ ζε αιιαγέο, αλαθνξηθά κε ηα
ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηνπο. Οη αιιαγέο απηέο νθείινληαη ζε έλα
κεγάιν πνζνζηφ ζε πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο θαη νη εηαηξίεο πξνβαίλνπλ ζε απηέο, κε
ζηφρν λα θεξδίζνπλ κεξίδην αγνξάο, αιιά θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ.
Οη κνπζνπικάλνη πξνζεχρνληαη πέληε θνξέο ηελ εκέξα κε θαηεχζπλζε ηελ ηεξή γηα
απηνχο πφιε, Μέθθα. Έηζη, ε θηλεηή ηειεθσλία Ilkone κε έδξα ην Νηνπκπάη, ιάλζαξε ην
θηλεηφ ηειέθσλν ilkone i800 ζηε Μέζε Αλαηνιή (ζε ρψξεο φπσο ε πξία, ν Λίβαλνο, ε
Αιγεξία, ε Ηνξδαλία θαη ην νπδάλ) κε ελζσκαησκέλε ππμίδα πνπ εληνπίδεη ηε Μέθθα
θαη δπλαηφηεηα εηδνπνίεζεο γηα ηηο ψξεο πξνζεπρήο. Αθφκε, ην θηλεηφ πεξηείρε ζην
κελνχ ηνπ ηελ πιήξε έθδνζε ηνπ Κνξάλη, ηνπ ηεξνχ βηβιίνπ ησλ Μνπζνπικάλσλ, ηφζν
ζηελ αξαβηθή, φζν θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα (Arabian business, 2017).
Ζ LG Electronics επηδηψθεη λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηηο αγνξέο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη
κέζσ ηεο έξεπλαο, ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. Ζ εηζαγσγή ηνπ ςπγείνπ Kimchi
ζηελ εγρψξηα αγνξά ηεο (Νόηια Κοπέα), απνδεηθλχεη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηεο σο πξνο
ηελ ηνπηθή θνπιηνχξα. πγθεθξηκέλα, ηα ςπγεία έρνπλ πάξεη ην φλνκά ηνπο απφ ηα
παξαδνζηαθά ηξφθηκα kimchi (έλα είδνο ιαραληθψλ «ηνπξζί») πνπ δηαηεξνχλ νη
Κνξεάηεο ζην ςπγείν ηνπο. Δίλαη ζρεδηαζκέλα λα εκπνδίδνπλ ηε δηείζδπζε ηεο έληνλεο
κπξσδηάο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα kimchi ζηα ππφινηπα ηξφθηκα. Σν ζπγθεθξηκέλν ςπγείν
έρεη γίλεη βαζηθή ζπζθεπή γηα ην 65% ησλ θνξεάηηθσλ ζπηηηψλ θαη έρεη αλαγθάζεη ηνπο
αληαγσληζηέο ηεο, φπσο ε Samsung, λα ιαλζάξεη παξφκνηα πξντφληα.
Ζ LG Electronics αθνινπζεί ηελ ίδηα ηαθηηθή πξνζαξκνγήο ζηελ ηνπηθή θνπιηνχξα θαη
ζε άιιεο αγνξέο. Γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ Ινδία,
θαηαζθεπάδεη ςπγεία κε κεγαιχηεξνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο γηα λεξφ θαη ιαραληθά, ζε
έληνλα ρξψκαηα, φπσο ην θφθθηλν θαη ην πξάζηλν, ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο πξνηηκήζεηο.
Δπηπιένλ, κεηά απφ έξεπλα πνπ έδεημε φηη νη Ηλδνί ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηειενξάζεηο ηνπο
θαη γηα λα αθνχλ κνπζηθή, θαηαζθεχαζαλ ην κνληέιν Ballad κε κεγαιχηεξε έληαζε
ήρνπ. ην Ιπάν, ιάλζαξαλ θνχξλνπο κηθξνθπκάησλ κε ελζσκαησκέλε βάζε ζνχβιαο,
γηα λα πξνεηνηκάδνπλ ην αγαπεκέλν ηνπηθφ έδεζκα, ην θεκπάπ. ηε Σαοςδική Απαβία,
ην κνληέιν ςπγείνπ Primian παξνπζηάδεη εηδηθφ ρψξν απνζήθεπζεο γηα έλα θξνχην πνπ
θαηαλαιψλνπλ ζπρλά, ηνπο ρνπξκάδεο, νη νπνίνη ραιάλε γξήγνξα (Esfahani, 2005 φπσο
αλαθέξεηαη ζε Kotabe & Helsen, 2009).
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Οη έξεπλεο ηεο εηαηξίαο Electrolux ζρεηηθά κε ηα ςπγεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
θαηαλαισηέο ηεο αλά ηνλ θφζκν έδεημαλ φηη νη βφξεην- Δπξσπαίνη θάλνπλ ηα ςψληα ηνπο
κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ζπλεπψο, ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξα ςπγεία γηα λα
απνζεθεχνπλ ηα ηξφθηκά ηνπο. Αληίζεηα, νη λφηην- Δπξσπαίνη ζπλεζίδνπλ λα ςσλίδνπλ
θαζεκεξηλά απφ κηθξά ηνπηθά θαηαζηήκαηα θαη ππαίζξηεο αγνξέο, νπφηε ηα κηθξφηεξνπ
κεγέζνπο ςπγεία είλαη πην ιεηηνπξγηθά γηα απηνχο. Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ ξφιν ζην
κέγεζνο ηνπ ςπγείνπ παίδεη θαη ην κέγεζνο ησλ ζπηηηψλ, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηηο
ΖΠΑ, φπνπ ηα ζπίηηα είλαη κεγαιχηεξα (Bilgin & Wuhrer, 2014).
Ηδηαίηεξε πξφθιεζε ήηαλ γηα ηελ εηαηξία Electrolux ε πξνζαξκνγή ηεο ειεθηξηθήο
ζθνχπαο γηα ηελ αγνξά ηεο Ιαπωνίαρ. Σα ζπίηηα ησλ Ηαπψλσλ είλαη ζρεηηθά κηθξά θαη νη
ειεθηξηθέο ζθνχπεο πξέπεη λα είλαη αζφξπβεο ψζηε λα κελ ελνρινχλ ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο θαη ηνπο γείηνλεο. Δπηπξφζζεηα, νη Ηάπσλεο είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί κε
ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζπηηηψλ ηνπο θαη ηα θαζαξίδνπλ ηαθηηθά. Γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ
φιεο απηέο ηηο απαηηήζεηο, ε νκάδα R&D, κάξθεηηλγθ θαη ζρεδηαζκνχ ηεο Electrolux
αλέπηπμαλ ηελ ultra- compact Electrolux Ergothree εηδηθά γηα ηηο ηαπσληθέο αγνξέο.
Άιιε κία πξνζαξκνγή ηεο εηαηξίαο ήηαλ ε θνπδίλα En:tice Barbecue γηα ηελ αγνξά ηεο
Αςζηπαλίαρ, εηδηθά ζρεδηαζκέλε λα ιεηηνπξγεί ζε εμσηεξηθφ ρψξν, θαζψο ιφγσ ηνπ
ζεξκνχ θιίκαηνο πνιιά λνηθνθπξηά πξνηηκνχλ λα καγεηξεχνπλ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ησλ
ζπηηηψλ ηνπο (Electrolux Annual Report, 2011).
7. Πνηφηεηα
Μία πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο ζήκεξα είλαη ε
απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ
πξντφλησλ ηνπο, ζηνπο θαηαλαισηέο δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Ζ πξφθιεζε γίλεηαη αθφκε
κεγαιχηεξε γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο πξντφλησλ αλψηεξεο πνηφηεηαο πνπ θαινχληαη λα
δηαθνξνπνηήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ.
Γηα ην ζρεκαηηζκφ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο, νη εξεπλεηέο
έρνπλ εμεηάζεη ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ εμσγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ φπσο ε ηηκή, ε
εγγχεζε πνπ ζπλνδεχεη ην πξντφλ, ην φλνκα ηνπ brand, ε ρψξα πξνέιεπζεο, ην φλνκα θαη
ε θήκε ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο θαη ν φγθνο ηεο δηαθήκηζεο. Δπηπιένλ, ε επίδξαζε
ησλ ελδνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, έρεη
ηεζεί ππφ εμέηαζε. ε έλα γεληθφ πιαίζην, ην φλνκα ηνπ brand θαίλεηαη λα έρεη
κεγαιχηεξε επίδξαζε απφ ηελ ηηκή, ε ηηκή ζεσξείηαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηε θπζηθή
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εκθάληζε ηνπ πξντφληνο, ελψ ε θήκε ησλ θαηαζηεκάησλ έρεη ηε κηθξφηεξε επίδξαζε
(Agrawal et al., 2011).
Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αληίιεςε γηα ηελ πνηφηεηα
είλαη ε ρψξα πξνέιεπζεο (Verlegh & Steenkamp, 1999). Σν θχξνο πνπ εθπέκπεη κία
ρψξα σο πξνο ηα πνηνηηθά πξντφληα πνπ παξάγεη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά. Ο Brown (1995) ζηελ
αλάιπζε ηεο έξεπλαο “Bozell- Gallup Worldwide Quality Poll”, ππέδεημε φηη νη
αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνπο εγέηεο ηεο αγνξάο ζηελ πνηφηεηα επεξεάδνληαη απφ ηε
γεσγξαθηθή εγγχηεηα. πγθεθξηκέλα, ε Ηαπσλία θαηείρε ηελ 1ε ζέζε ζηελ Αζία, ε
Γεξκαλία ζηελ Δπξψπε θαη νη ΖΠΑ ζηελ Ακεξηθή.
Ζ πην πξφζθαηε έξεπλα ησλ Agrawal et al. (2011), ε νπνία έιαβε δείγκα απφ 8 ρψξεο ζε
Δπξψπε, Αλαηνιηθή Δπξψπε, Αζία θαη Ακεξηθή, επηθεληξψζεθε ζην πψο επεξεάδνληαη
νη αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο ρψξεο απηέο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε
ηνπο δηαθνξεηηθνχο δείθηεο πνηφηεηαο (ην φλνκα ηνπ brand, ε ηηκή, ε ρψξα πξνέιεπζεο, ν
φγθνο ηεο δηαθήκηζεο θαη ε θήκε ηνπ θαηαζηήκαηνο πψιεζεο) παξνπζηάδνπλ πςειή
ζπζρέηηζε, δειαδή νη δείθηεο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο, θη φρη ζαλ
ππνθαηάζηαηα.
ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο νη θαηαλαισηέο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ απιφηεηα ησλ
πξντφλησλ γηα ρακειφηεξεο ηηκέο αιιά θαη θαιχηεξε παξνρή ζέξβηο. Δπηπιένλ, εηαηξίεο
ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο αθνινπζνχλ απηήλ ηελ ηαθηηθή. Γηα παξάδεηγκα, νη
αηγππηηαθέο εηαηξίεο δε δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ ειθπζηηθή ζπζθεπαζία γηα λα
πεηχρνπλ κείσζε ηεο ηηκήο (Gillespie & Hennessey, 2011). Άιια ραξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα είλαη νη Ηάπσλεο νη νπνίνη αλαδεηνχλ ηελ αλψηεξε πνηφηεηα, νη Γεξκαλνί
ηελ απνδνηηθφηεηα θαη νη Ηηαινί ηνλ θαιφ ζρεδηαζκφ (Παλεγπξάθεο, 2013).
Πξαθηηθά, νη εηαηξίεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ είζνδν ζε μέλεο αγνξέο πξέπεη λα
πξνζαξκφζνπλ ην κίγκα κάξθεηηλγθ ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ
έρνπλ αμία γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζε θάζε ρψξα, αθφκα θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα
ζηνηρεία γηα ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο (Agrawal et al., 2011).
8. Υψξα πξνέιεπζεο
Ζ ρψξα πξνέιεπζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ
πνηφηεηα, ηελ απφδνζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ ηηκή θαη ην θχξνο ελφο πξντφληνο θαη θαη‟
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επέθηαζε, ηελ απφθαζε αγνξάο. Ζ επίδξαζε ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο έρεη εξκελεπζεί σο
κία κνξθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ «θσηνζηέθαλνπ», γλσζηφ σο “halo effect”. Πξφθεηηαη γηα
έλα είδνο γλσζηηθήο πξνθαηάιεςεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο βαζίδεηαη
ζηε γεληθή εληχπσζε πνπ έρεη γηα ηε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεη αληηιήςεηο
ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ή ηελ απφδνζε ηνπ πξντφληνο (Maheswaran &
Yi Chen, 2009). Γηα παξάδεηγκα, νη θαηαλαισηέο κπνξεί λα έρνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ζηηο
νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο ππάξρνπλ θαιχηεξα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη πην
θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηηο ρψξεο
απηέο θξίλνληαη σο αλψηεξεο πνηφηεηαο (Schooler, 1971).
Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ ππνδείμεη φηη ππάξρεη κία πξνθαηάιεςε απέλαληη ζηα μέλα
πξντφληα θαη κία πξνηίκεζε γηα ηα εγρψξηα. Απηή ε ηάζε εθδειψλεηαη ηφζν ζηελ
αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή γηα ην πξντφλ, φζν θαη ζηελ πξφζεζε αγνξάο ηνπ θαη έρεη ηε
βάζε ηεο ζηνλ εζλνθεληξηζκφ (ethnocentrism). Ο εζλνθεληξηζκφο νξίδεηαη απφ ηνλ
Sumner (1906) σο κία έλλνηα πνπ αληαλαθιά ηελ πεπνίζεζε φηη ε νκάδα- θνηλσλία ζηελ
νπνία αλήθεη έλα άηνκν απνηειεί ην θέληξν φισλ (σο αλψηεξε) θαη φιεο νη ππφινηπεο
νκάδεο- θνηλσλίεο αμηνινγνχληαη βάζεη απηήο. ην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο, ζπλαληάηαη ν
θαηαλαισηηθφο εζλνθεληξηζκφο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ
εζλνθεληξηζκνχ θαη αληαλαθιά ηηο πεπνηζήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα μέλα θαη
εγρψξηα πξντφληα (Shimp & Sharma, 1987 φπσο αλαθέξεηαη ζε Balabanis &
Diamantopoulos, 2004).
Κάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πξνηίκεζε γηα εγρψξηα πξντφληα θαη
ππεξεζίεο είλαη ε νηθεηφηεηα πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη θαηαλαισηέο κε ηα εγρψξηα
πξντφληα, ην αίζζεκα φηη βνεζνχλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ε ελίζρπζε ηεο εζληθήο
ππεξεθάλεηαο. Απφ ηελ άιιε, νη μέλεο ρψξεο θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηελ ζπλνιηθά
αλακελφκελε ηθαλφηεηά ηνπο λα παξάγνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Υψξεο φπσο ε
Ηαπσλία, ε Γεξκαλία θαη νη ΖΠΑ ινγίδνληαη σο ρψξεο πνπ παξάγνπλ πςειήο πνηφηεηαο
πξντφληα. Οη αλαδπφκελεο αγνξέο, φπσο ε Κίλα θαη νη Φηιηππίλεο, έρνπλ ηε θήκε
ρακειφηεξεο πνηφηεηαο πξντφλησλ. Σέινο, νη θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα ζεσξνχλ αθφκα
ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ηα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε ρψξεο γηα ηηο νπνίεο δελ
έρνπλ επαξθείο γλψζεηο, φπσο νη ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο (Pecotich & Ward,
2007).
Σα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο απηά νξίδνληαη κέζα απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ
Hofstede, θαίλεηαη λα έρνπλ θη απηά ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ επηξξνή ηεο ρψξαο
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πξνέιεπζεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Gurhan- Canli & Maheswaran (2000), ζε
θνπιηνχξεο κε πςειφ δείθηε ζπιινγηθφηεηαο, ηα εγρψξηα πξντφληα πξνηηκψληαη απφ
ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ ηαπσληθή εηαηξία Kao δηαηεξεί πςειφ κεξίδην ζηελ αγνξά
βξεθηθήο πάλαο, ηνλίδνληαο ηελ ηαπσληθή ηεο πξνέιεπζε. Απφ ηελ άιιε, νη θαηαλαισηέο
ησλ ρσξψλ κε πςειφ δείθηε αηνκηθηζκνχ, δείρλνπλ πξνηίκεζε ζηα εγρψξηα πξντφληα,
κφλν φηαλ πξφθεηηαη γηα αλψηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα. Ζ απηνθηλεηνβηνκεραλία
Chrysler, γηα παξάδεηγκα, θαηάθεξε λα αλαθάκςεη, πξνζθέξνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο
ηεο Ακεξηθήο βειηησκέλα πξντφληα, θαη φρη αθνινπζψληαο, απιά, ηελ ηαθηηθή “Buy
American”.
Όηαλ νη θαηαλαισηέο δελ έρνπλ αληηθεηκεληθή γλψζε γηα έλα πξντφλ, βαζίδνληαη ζηελ
εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
θαηεγνξία πνπ αλήθεη ην πξντφλ, ην απνηέιεζκα είλαη λα ζρεκαηίδνπλ ζηεξεφηππεο
αληηιήςεηο γηα απηφ (Koschate- Fischer, Diamantopoulos & Oldenkotte, 2012).
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη Γεξκαλνί ζεσξνχληαη θαινί ζηε κεραλνινγία, νη Ηάπσλεο
ζηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, νη Ηηαινί θαη νη Γάιινη θεκίδνληαη γηα ηελ πνιχ θαιή
αίζζεζε ηνπ ζηπι θαη ηεο κφδαο, θαη νη Ακεξηθαλνί πξνζθέξνπλ ην θαιχηεξν ζέξβηο
(Quester, Dzever & Chetty, 2000). Δπηπιένλ, νη εθβηνκεραληζκέλεο ρψξεο, ελ γέλεη,
πξνηηκψληαη γηα ηελ αγνξά ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ (Cateora & Graham, 2003, Σφκνο
Β).
πλεπψο, κία ζεηηθή εηθφλα γηα ηε ρψξα πξνέιεπζεο δίλεη ζηα πξντφληα ηεο ρψξαο
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ελψ κία αξλεηηθή εηθφλα κπνξεί λα απνηειέζεη αμεπέξαζην
εκπφδην γηα ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ δηεζλνχο κάξθεηηλγθ, πνπ επηδηψθνπλ ηελ είζνδν ζε
μέλεο αγνξέο, αθφκα θη αλ απηή ε εηθφλα είλαη ιαλζαζκέλε (Balabanis &
Diamantopoulos, 2011). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε γεξκαληθή εηαηξία
Audi, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ην ίδην ζιφγθαλ (“Vorsprung Durch Technik” δειαδή,
«Πξνβάδηζκα Μέζσ ηεο Σερλνινγίαο») ζε φιεο ηηο αγνξέο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, γηα
λα δψζεη έκθαζε ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, εθφζνλ θεκίδεηαη γηα ηελ θαιήο πνηφηεηαο
απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο (Lee, Lockshin & Greenacre, 2016).
9. Δγγχεζε
Ζ εγγχεζε απνηειεί έλαλ αθφκε παξάγνληα πνπ επηδξά ζην ζρεκαηηζκφ αληηιήςεσλ γηα
ην επίπεδν πνηφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ πξντφληνο (Kleyner, 2010). Σα πξντφληα πνπ
ζπλνδεχνληαη απφ πεξηνξηζκέλεο εγγπήζεηο ιακβάλνπλ ιηγφηεξν ζεηηθέο αμηνινγήζεηο
απφ ηνπο θαηαλαισηέο (Kerin, Hartley & Rudelius, 2009). ην πεδίν ηεο πςειήο
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ηερλνινγίαο, νη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ αλψηεξε ππνζηήξημε θαη ζέξβηο ζηνπο
πειάηεο ηνπο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηα θέξδε ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
πειαηψλ ηνπο (Oumlil, 2013), ζηνηρεία πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνχλ απέλαληη ζηνλ
αληαγσληζκφ.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αγνξά παγθφζκησλ πξντφλησλ, νη θαηαλαισηέο αηζζάλνληαη
εθηεζεηκέλνη γλσξίδνληαο φηη ηα θεληξηθά κίαο εηαηξίαο κπνξεί λα βξίζθνληαη ρηιηφκεηξα
καθξηά. Δπνκέλσο, νη πιεξνθνξίεο ηεο εγγχεζεο πνπ ζπλνδεχεη ην πξντφλ πξέπεη λα
είλαη πεξηεθηηθέο θαη εκπεξηζηαησκέλεο, ψζηε ν θαηαλαισηήο λα αηζζάλεηαη ζίγνπξνο
γηα ηελ αγνξά ηνπ. Ζ εηαηξία Hyundai Motor America, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα
εληζρχζεη ηελ εηθφλα ησλ απηνθηλήησλ ηεο ζηνπο θαηαλαισηέο ησλ ΖΠΑ, νη νπνίνη
ζεσξνχζαλ ηα θνξεάηηθα απηνθίλεηα „θζελά‟, πξνέβε ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζρεηηθά
κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νρεκάησλ. Ωζηφζν, φηαλ απνθάζηζε λα ζέζεη ζε
εθαξκνγή έλα εγγπεηηθφ πξφγξακκα 10 εηψλ θαη 100.000 κηιίσλ, είδε ηηο πσιήζεηο ησλ
απηνθηλήησλ ηεο λα απμάλνληαη απφ 90.000 ζε 400.000 κέζα ζε 5 ρξφληα (Keegan &
Green, 2008).
Μία επηρείξεζε πξέπεη λα ρεηξηζηεί ηελ πνιηηηθή ησλ εγγπήζεψλ ηεο γηα ηηο δηεζλείο
αγνξέο κε δχν ηξφπνπο: είηε θαηνρπξψλνληαο ηελ εγρψξηα εγγχεζε σο έγθπξε
παγθνζκίσο, είηε πξνζαξκφδνληαο ηελ εγγχεζε ζηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. Ζ πξψηε
ελαιιαθηηθή δελ είλαη πάληα εθηθηή, δηφηη πνιιέο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ νη ηνπηθέο
ζπλζήθεο αγνξάο επηηάζζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο θαλφλεο. Γηα παξάδεηγκα, πνιινί
ππνινγηζηέο πσινχληαη ζηηο ΖΠΑ ζπλνδεπφκελνη απφ εγγπήζεηο 90 εκεξψλ, ελψ ζηελ
Δπξψπε θαη ηελ Ηαπσλία νη εγγπήζεηο είλαη 12κελεο.
Έλαο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηελ πνιηηηθή εγγπήζεσλ, είλαη ην επίπεδν ηερλνινγίαο ζε
θάζε ρψξα. ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπνπ ε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία δελ είλαη
ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηεο Δπξψπεο ή ηεο βφξεηαο Ακεξηθήο, ε ζπληήξεζε ησλ
ζπζθεπψλ κπνξεί λα κελ είλαη επαξθήο θαη αληίζεηα λα πξνθαιεί ζπρλέο βιάβεο. Οη
εγγπήζεηο εμαξηψληαη επίζεο απφ απηέο ηνπ ηνπηθνχ αληαγσληζκνχ. Μία ειθπζηηθή
εγγχεζε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, νπφηε νη εγγπήζεηο πξέπεη
λα θπκαίλνληαη ζηα ίδηα πιαίζηα κε απηέο ησλ ηνπηθψλ αληαγσληζηψλ (Gillespie &
Hennessey, 2011).
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10. έξβηο
Όηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά πξντφληα, ην ζέκα ηνπ ζέξβηο απνθηά
κεγάιε ζεκαζία, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ αγνξαζηψλ βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ,
πνπ νπνηαδήπνηε βιάβε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγάιεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο. Γηα λα
κπνξέζεη ε εηαηξία λα παξέρεη ην θαηάιιειν επίπεδν ζέξβηο ζηνπο πειάηεο ηεο, πξέπεη λα
επηιέμεη πξνζεθηηθά ηνλ θαηάιιειν πάξνρν ζέξβηο, ηδαληθά απφ εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο. Βέβαηα, ε επηινγή απηή είλαη εθηθηή κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ
ε αγνξά είλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε ε επηρείξεζε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κία ηέηνηα
επέλδπζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπγαηξηθή εηαηξία ζηε ρψξα φπνπ πσιείηαη ην πξντφλ, ν
θαηαλαισηήο πξέπεη λα ζηξαθεί ζε ηνπηθφ δηαλνκέα ή ζε θάπνηα αλεμάξηεηε εηαηξία
ζέξβηο. Ζ επηινγή απηή απαηηεί πξνζνρή, θαζψο ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη άξηηα
εθπαηδεπκέλν θαη δηαζέζηκν λα εμππεξεηήζεη ηελ ηνπηθή αγνξά. Ζ ηαπσληθή εηαηξία
Fujitsu θαηάθεξε λα πνπιήζεη επηηπρψο ηα πξντφληα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ
γξαθείσλ ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ, ζπλεξγαδφκελε κε ηελ ηνπηθή εηαηξία παξνρήο ζέξβηο
TRW.
Αλαθνξηθά κε ηα αληαιιαθηηθά, είλαη απαξαίηεην ε ζπγαηξηθή λα δηαηεξεί έλα
ηθαλνπνηεηηθφ απφζεκα ζε ηνπηθφ επίπεδν, έηζη ψζηε λα ππάξρεη άκεζε εμππεξέηεζε.
Μία γεξκαληθή εηαηξία θαηαζθεπήο θνξηεγψλ, θαηά ηελ είζνδφ ηεο ζηελ αγνξά ησλ
ΖΠΑ, δηαθήξπμε φηη δηαηεξεί ην 97% ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο ζε ηνπηθέο απνζήθεο,
δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ζηνπο ακεξηθαλνχο
αγνξαζηέο (Gillespie & Hennessey, 2011).
11. Κχξνο ηνπ brand
Σν θχξνο πνπ εθπέκπεη έλα brand είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ παξαγφλησλ, φπσο ε
δηαρξνληθφηεηά

ηνπ,

ε

επηηπρεκέλε

παξνπζία

ηνπ

ζηηο

δηεζλείο

αγνξέο,

ε

αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπ θαη ε αμία ηνπ (brand equity ή brand value). Καηά ηνλ Aaker
(1991), ε έλλνηα ηεο αμίαο ελφο brand πεξηθιείεη 4 ζηνηρεία: ηελ πηζηφηεηα ησλ
θαηαλαισηψλ ζηε κάξθα (brand loyalty), ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ brand (brand
awareness), ηνπο ζπζρεηηζκνχο πνπ θέξεη ην brand γηα ηνπο θαηαλαισηέο (brand
associations) θαη ηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηά ηνπ (perceived quality). Ωζηφζν, ηα
ζηνηρεία πνπ νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ ζεκαληηθά θαηά ηελ αμηνιφγεζε ελφο brand
δηαθέξνπλ απφ θνπιηνχξα ζε θνπιηνχξα.
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ηηο ζπιινγηθέο θνπιηνχξεο, φπσο ε Αζία, νη θαηαλαισηέο ειθχνληαη απφ ηα απηά
ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο θη σο εθ ηνχηνπ, επηιέγνπλ πξντφληα εηαηξηψλ πνπ
εκπηζηεχνληαη. θνπφο ηνπ κάξθεηηλγθ, επνκέλσο, ζηηο ρψξεο απηέο είλαη λα ρηίζεη
ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο θαηαλαισηέο. ε απηφ ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ε αλάπηπμε
ελφο ηζρπξνχ εηαηξηθνχ brand, ζπγθξηηηθά κε ηελ αλάπηπμε ελφο ραξηνθπιαθίνπ
αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. Γηα απηφλ ην ιφγν, ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ ζηελ Αζία πνπ
θέξνπλ πάλσ απφ έλα brand είλαη κηθξφο.
ηνλ αληίπνδα, βξίζθνληαη νη αηνκηθηζηηθέο θνπιηνχξεο, φπνπ αλήθνπλ πνιιέο ρψξεο ηνπ
δπηηθνχ θφζκνπ, φπσο νη ΖΠΑ. ε απηέο ηηο θνπιηνχξεο νη θαηαλαισηέο δίλνπλ έκθαζε
ζε αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επσλπκία ηνπ πξντφληνο, φπσο ε
«πξνζσπηθφηεηα» ηεο επσλπκίαο.
Γηα ηνπο Αζηάηεο, επηηπρεκέλα ζεσξνχληαη ηα brands πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηηπρεκέλε
εηθφλα ηεο εηαηξίαο (De Mooij, 2005). Γηα παξάδεηγκα, αλ ε επηηπρεκέλε ηαπσληθή
εηαηξία θαιιπληηθψλ Shiseido δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε κία δηαθνξεηηθή θαηεγνξία
πξντφλησλ, φπσο νη βξεθηθέο πάλεο, νη θαηαλαισηέο ηεο Αζίαο ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα
δνθηκάζνπλ ην λέν πξντφλ ιφγσ ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο ζηε κάξθα. Αληίζεηα, νη
θαηαλαισηέο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ζα ην αληηκεηψπηδαλ κε ακθηζβήηεζε (Schmitt, 1994).
ε θνπιηνχξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε απφζηαζε εμνπζίαο (βιέπε Αζία), νη
θαηαλαισηέο απνδίδνπλ ζεβαζκφ ζην brand πνπ θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο
(Robinson, 1996). Έλα κεγάιν brand ζπλεπάγεηαη εκπηζηνζχλε, ε νπνία νδεγεί ζηελ
πηζηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ ζηε κάξθα (brand loyalty), θάηη πνπ εκπνδίδεη ηελ είζνδν
αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά. Σν γεγνλφο απηφ εμεγεί ην ιφγν πνπ ηα brands Coca-Cola θαη
Nescafé έρνπλ δηαηεξήζεη ην κεγάιν κεξίδην αγνξάο ζε πνιιέο αζηαηηθέο ρψξεο.
Ζ κειέηε Crocus (Cross- cultural Solutions), κία δηαπνιηηηζκηθή κειέηε γηα ηε κέηξεζε
ηεο αμίαο ηνπ brand (brand value), πξνζθέξεη κία πνιηηηζκηθή εμήγεζε γηα ηελ ηζρπξή ή
αδχλακε αμία ηνπ brand ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ κε ζέκα ηηο αμίεο
ζπλδπάζηεθε κε εξσηήζεηο πνπ ζηφρεπαλ ζηε κέηξεζε ηεο ζρέζεο ησλ θαηαλαισηψλ κε
ηα brands, ηεο πξφζεζεο αγνξάο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνδίδνπλ νη
θαηαλαισηέο ηφζν ζε παγθφζκηα φζν θαη ζε ηνπηθά ζήκαηα. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
ηεο κειέηεο θαηέιεμε ζε 4 πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπλδέζεθαλ κε ηηο
δηαζηάζεηο ηνπ Hofstede. Σα απνηειέζκαηα απηά κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπνζέηεζεο αιιά θαη
πξνψζεζεο.
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χκθσλα κε ηε κειέηε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζρπξψλ παγθφζκησλ ζεκάησλ
εθιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο. Ζ Coca-Cola
ζεσξείηαη „αμηφπηζηε‟ ζε θνπιηνχξεο κε κεγάιε απνθπγή αβεβαηφηεηαο, „πςεινχ
θχξνπο‟ ζε θνπιηνχξεο κε κεγάιε απφζηαζε εμνπζίαο θαη „δηαθνξεηηθή‟ ζε θνπιηνχξεο
κε κηθξή απνθπγή αβεβαηφηεηαο. Ζ Mercedes έρεη ηελ εηθφλα ηεο „αμηφπηζηεο‟ κάξθαο
ζε θνπιηνχξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή απνθπγή αβεβαηφηεηαο, „πςεινχ
θχξνπο‟ ζε θνπιηνχξεο κε κεγάιε απφζηαζε εμνπζίαο, „θηιηθή‟ ζε θνπιηνχξεο κε κηθξή
απφζηαζε εμνπζίαο θαη „δηαθνξεηηθή‟ ζηηο αηνκηθέο θνπιηνχξεο. Ζ L’Oréal ζεσξείηαη
επίζεο „αμηφπηζηε‟ ζε θνπιηνχξεο κε κεγάιε απνθπγή αβεβαηφηεηαο, „θηιηθή‟ ζε
θνπιηνχξεο κε ρακειή απφζηαζε εμνπζίαο θαη „πςεινχ θχξνπο‟ θαη „δηεζλήο‟ ζε
ζπιινγηθέο θνπιηνχξεο.
Οη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη αμηνινγήζεηο γηα ηα brands απφ δηαθνξεηηθνχο
πνιηηηζκνχο είλαη ινγηθφ λα ππάξρνπλ, αξθεί λα κελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κεηαμχ ηνπο.
Σα δηεζλή ζήκαηα ζεσξνχληαη πεηπρεκέλα φηαλ νη θαηαλαισηέο ζε θάζε αγνξά
αηζζάλνληαη φηη νη εηαηξίεο θαηαιαβαίλνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζπκκεξίδνληαη ηα
ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο (De Mooij, 2005).

4.2 Ανϊπτυξη Νϋων Προώόντων
Οη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ απνηεινχλ ην ζεκείν έλαξμεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ
πξντφλησλ, είηε απηά πξννξίδνληαη γηα ηελ εγρψξηα αγνξά είηε γηα ηηο δηεζλείο/
παγθφζκηεο αγνξέο. πλδπαζηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, νη ζπλζήθεο ρξήζεο
ηνπ πξντφληνο θαη ε αγνξαζηηθή ηθαλφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ ζπλζέηνπλ έλα πιαίζην
ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ γηα ηηο δηεζλείο αγνξέο
(Hollensen, 2014). Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ παγθφζκηνπ πξνγξάκκαηνο
αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, πξψην βήκα απνηειεί έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν
ζπιιέγεη ηδέεο απφ θάζε πηζαλή πεγή θαη ηηο δηνρεηεχεη ζε εηδηθά θέληξα δηαινγήο θαη
απνθάζεσλ ηεο εηαηξίαο. Οη λέεο ηδέεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηνπο πειάηεο,
δηαλνκείο, πξνκεζεπηέο, πσιεηέο, ζηειέρε ηεο κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο,
αληαγσληζηέο θαη απφ ηελ άκεζε παξαηήξεζε ηνπ αγνξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο (Keegan
& Green, 2008)
Σα λέα πξντφληα δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο (Cateora & Graham, 2003, Σφκνο
Β; Keegan & Green, 2008) :
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1. Αζπλερείο θαηλνηνκίεο (Discontinuous innovations): πξφθεηηαη γηα εμ‟ νινθιήξνπ
λέεο εθεπξέζεηο θαη θαηλνηνκίεο πνπ απαηηνχλ ζρεηηθά πνιχ ρξφλν γηα λα ηηο „κάζεη‟
ην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Όηαλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα έρνπλ επηηπρία, δχλαηαη λα
δεκηνπξγήζνπλ λέεο αγνξέο θαη λέα θαηαλαισηηθά πξφηππα, ηα νπνία απνηεινχλ
επαλαζηαηηθέο αιιαγέο (π.ρ. ηειεφξαζε, πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο).
2. Γπλακηθά ζπλερείο θαηλνηνκίεο (Dynamically continuous innovations): ηα πξντφληα
πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπλδπάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά παιαηφηεξσλ
πξντφλησλ θαη λέα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ, φπσο
βειηησκέλε απφδνζε ή πεξηζζφηεξε επθνιία. Έρνπλ ζρεηηθά κηθξή δηαζπαζηηθή
επίδξαζε ζηα ππάξρνληα θαηαλαισηηθά πξφηππα (π.ρ. ειεθηξηθή νδνληφβνπξηζα).
3. Σπλερείο θαηλνηνκίεο (Continuous innovations): ηα πεξηζζφηεξα λέα πξντφληα
εκπίπηνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Πξφθεηηαη γηα λέεο, βειηησκέλεο εθδφζεηο ησλ
ήδε ππαξρφλησλ πξντφλησλ πνπ απαηηνχλ ιηγφηεξεο δαπάλεο Έξεπλαο θαη
Αλάπηπμεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ζπλερείο θαηλνηνκίεο. Έρνπλ σο απνηέιεζκα θαιχηεξα
πξφηππα ρξήζεο θαη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ (π.ρ. αγνξά ελφο
ππνινγηζηή κε γξεγνξφηεξν επεμεξγαζηή ή κεγαιχηεξε κλήκε).
4. Οκόινγεο θαηλνηνκίεο (Equivalent innovations): ηα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο απηήο
δελ πξνθαινχλ ξήγκαηα ζηα θαζηεξσκέλα πξφηππα θαηαλάισζεο, θαζψο πξφθεηηαη
γηα εηζαγσγή λέσλ κεγεζψλ, γεχζεσλ, ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνηθηιίαο,
πνηφηεηαο ή ζηπι.

4.2.1 Παρϊγοντεσ που Επηρεϊζουν την Παγκόςμια Ανϊπτυξη
Νϋων Προώόντων
Ζ παγθνζκηνπνίεζε έρεη σζήζεη κία επξεία γθάκα βηνκεραληψλ ζηελ εθκεηάιιεπζε
επηδέμησλ νκάδσλ ηερλνινγίαο, δηαζθνξπηζκέλσλ αλά ηνλ θφζκν, κε ζηφρν ηε
ζπλεξγαηηθή παγθφζκηα αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ (Global Product Development- GPD).
πλεπψο, ε παγθφζκηα αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ αληηπξνζσπεχεη κία πνιχ ζεκαληηθή
αιιαγή γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη εθαξκφδεηαη απφ πνιιψλ εηδψλ βηνκεραλίεο. Ζ κείσζε
θφζηνπο απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ιφγν πνπ πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη ζηελ
παγθφζκηα αλάπηπμε πξντφλησλ. Πέξαλ ηεο κείσζεο θφζηνπο, ε πξφζβαζε ζηελ
εμειηγκέλε ηερλνινγία, νη θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο θαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ απνηεινχλ
βαζηθέο αηηίεο πνπ νδεγνχλ, επίζεο, ζηελ επηινγή απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο (Eppinger &
Chitkara, 2006).

54

Κηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ παγθφζκησλ πξντφλησλ απνηειεί ην θφζηνο
Έξεπλαο & Αλάπηπμεο. Όζν ν αληαγσληζκφο εληείλεηαη, νη εηαηξίεο πξνζπαζνχλ λα
κεηψζνπλ ην θφζηνο ηνπ R&D, αλαπηχζζνληαο έλα παγθφζκην ζρέδην πξντφληνο. πρλά,
ν ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο κνλαδηθήο πιαηθφξκαο (platform) ή ελφο βαζηθνχ
πξντφληνο (core product), ην νπνίν κπνξεί γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά λα πξνζαξκνζηεί γηα
ηηο αγνξέο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ (Keegan & Green, 2008).
Ζ δνκνζηνηρεησηή/ ηκεκαηηθή δηαδηθαζία (modularity), φπσο απνθαιείηαη, πεξηιακβάλεη
ηελ αλάπηπμε ηππνπνηεκέλσλ εμαξηεκάησλ πνπ κπνξνχλ εχθνια λα ζπλδεζνχλ κε άιια
ηππνπνηεκέλα εμαξηήκαηα, απμάλνληαο έηζη ηελ πνηθηιία ησλ πξντφλησλ. Με ηνλ ηξφπν
απηφ, νη επηρεηξήζεηο επηηπγράλνπλ κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπο κέζσ ηεο ηππνπνίεζεο,
εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια έλα βαζκφ πξνζαξκνγήο γηα ηηο δηάθνξεο αγνξέο. Ωζηφζν,
νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε αγνξάο
απφ ηελ απαξρή ηνπ ζρεδηαζκνχ, δηφηη νη κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο κπνξεί λα απνβνχλ
ηδηαίηεξα θνζηνβφξεο (Gillespie & Hennessey, 2011).
Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο.
Σν κνληέιν Ford Focus πξνσζήζεθε ζηελ παγθφζκηα αγνξά κε ειάρηζηα επίπεδα
πξνζαξκνγήο. Μάιηζηα, αλαθέξεηαη φηη $1.000 αλά φρεκα εμνηθνλνκήζεθαλ απφ ην
θφζηνο αλάπηπμεο (Simison, 1998). Δπηπιένλ, ε General Motors εθάξκνζε ηε
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ „minivan‟. Ζ νκάδα ζρεδηαζκνχ
επεδίσθε ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ πνπ ζα

ήηαλ εμίζνπ δεκνθηιέο ηφζν ζηελ

ακεξηθαληθή, φζν θαη ζηελ επξσπατθή αγνξά. Λφγσ ησλ ζηελφηεξσλ δξφκσλ ηεο
Δπξψπεο θαη ησλ αθξηβφηεξσλ θαπζίκσλ, νη κεραληθνί ηεο εηαηξίαο θαηαζθεχαζαλ έλα
κηθξφηεξνπ κεγέζνπο minivan, πνπ κε ηε ζπλεηζθνξά δηαθνζκεηψλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ
πέηπραλ εμίζνπ επξχρσξν εζσηεξηθφ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνίεζαλ ειαθξχηεξα πιηθά
απνζθνπψληαο ζηελ νηθνλνκία θαπζίκσλ (Blumenstein, 1997).
Ο βαζκφο ηεο ηππνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο. Δίλαη δχζθνιν
γηα κία επηρείξεζε λα επηηχρεη 100% ηππνπνηεκέλα πξντφληα. Γηα θάπνηεο επηρεηξήζεηο
έλα πνζνζηφ ηππνπνίεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 15% κε 20% κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα
ζεκαληηθή κείσζε θφζηνπο, ελψ γηα άιιεο κπνξεί λα απαηηείηαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο
ηνπ 80% γηα ην ίδην απνηέιεζκα.
Δπηπξφζζεηα, σο ζπλέπεηα ηνπ απμαλφκελνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, ν ρξφλνο απνηειεί
νπζηαζηηθφ παξάγνληα επηηπρίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ ηερλνινγηθά
εμειηγκέλα πξντφληα. Παξάιιεια κε ηνπο ζχληνκνπο θχθινπο δσήο, ν ρξφλνο αλάπηπμεο
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ησλ λέσλ πξντφλησλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, θάηη πνπ ηζρχεη, επίζεο, ζηνλ ηνκέα ηεο
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο. Παξνκνίσο,
ν ρξφλνο γηα ην κάξθεηηλγθ θαη ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη, ζπλεπψο, ν ρξφλνο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ απφζβεζε ηνπ θφζηνπο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο, έρεη κεησζεί απφ ηα
ηέζζεξα ζηα δχν ρξφληα.
Γηα φια ηα είδε ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ- θαη φρη κφλν, ζεκειηψδε παξάγνληα επηηπρίαο
απνηειεί ε ιεηηνπξγία αλάπηπμεο πνηφηεηαο (quality deployment function- QDF), ε νπνία
ζεσξείηαη βαζηθφ εξγαιείν ππνινγηζκνχ ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζηε
δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. Δίλαη κία ρξήζηκε ηερληθή πνπ ελζαξξχλεη ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ κεραλνινγίαο, παξαγσγήο θαη κάξθεηηλγθ. Δπηηξέπεη
ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ζρεδηαζκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξεί θαη
εληζρχεη ηελ πνηφηεηα. πγθεθξηκέλα, ε Toyota έρεη κεηψζεη ην ρξφλν θαη ην θφζηνο
ζρεδηαζκνχ θαηά 40%, ιφγσ ηνπ φηη ην βάξνο έρεη κεηαηεζεί ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο (Hollensen, 2014).

4.2.2 Διαδικαςύεσ Ανϊπτυξησ Νϋων Προώόντων
Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα κία πνιπεζληθή επηρείξεζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ αλάπηπμε λέσλ
πξντφλησλ είλαη κέζσ ελφο εηδηθνχ ηκήκαηνο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. Οη κάλαηδεξ
απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο θάησζη δξαζηεξηφηεηεο:


Γηαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη ζρεηηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο αμηνπνηνχληαη αδηάιεηπηα
γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ.



Διέγρνπλ δηεμνδηθά ηηο δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη θαη
επηιέγνπλ ηηο θαηαιιειφηεξεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.



Δξεπλνχλ θαη αλαιχνπλ ηηο επηιεγκέλεο ηδέεο.



Γηαζθαιίδνπλ φηη ε επηρείξεζε δεζκεχεη πφξνπο γηα ηα λέα πξντφληα πνπ έρνπλ
πξννπηηθέο θαη φηη δηαηεξεί ηελ ελαζρφιεζή ηεο κε έλα ζπλερέο πξφγξακκα
αλάπηπμεο θαη εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ ζηηο αγνξέο παγθνζκίσο.

Πξηλ ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ελφο λένπ πξντφληνο ζε κία αγνξά είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη
επηρεηξήζεηο λα ηεζηάξνπλ ην πξντφλ ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αγνξάο, πξηλ
πξνρσξήζνπλ ζηελ νινθιεξσηηθή εηζαγσγή ηνπ. Ζ απνηπρία αμηνιφγεζεο ησλ
πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ρξήζεο ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζάξεζηεο
εθπιήμεηο (Keegan & Green, 2008). Μία ηέηνηα πεξίπησζε απνηειεί έλα θαηλνχξην brand
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απνξξππαληηθνχ ηεο εηαηξίαο Unilever, κε ηελ νλνκαζία Persil Power, Omo Power θαη
άιιεο νλνκαζίεο. Σν πξντφλ, πνπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν λα δξα ζε ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο ζπγθξηηηθά κε ην αληαγσληζηηθφ Ariel ηεο P&G, πξννξηδφηαλ γηα ηελ
αγνξά ηεο Δπξψπεο, ρσξίο φκσο λα έρεη πεξάζεη απφ αξθεηέο δνθηκέο. Έηζη, κεηά απφ
παξάπνλα πνιιψλ θαηαλαισηψλ φηη ην απνξξππαληηθφ έθζεηξε ηα ξνχρα, ε εηαηξία
έζπεπζε λα αλαζπλζέζεη ην πξντφλ, ρσξίο ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σν brand δε κπφξεζε λα
αλαθάκςεη θαη ε εηαηξία δε κπφξεζε λα θεξδίζεη κεξίδην αγνξάο απφ ηελ αληαγσλίζηξηα
P&G (Wentz, 1995).

4.3 Διϊχυςη Νϋων Προώόντων ςτισ Διεθνεύσ Αγορϋσ
Ο Bass (1969), πξσηνπφξνο ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο δηάρπζεο λέσλ πξντφλησλ,
πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία σο απνηέιεζκα δχν αλεμάξηεησλ δπλάκεσλ:

ησλ κέζσλ

καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ζχζηαζεο „απφ ζηφκα ζε ζηφκα‟ (word of
mouth). Ζ επηξξνή ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο θαιχπηεη εθείλνπο ηνπο
θαηαλαισηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο θαη ηειεπηαίαο
ηερλνινγίαο θαη ζπλεπψο, ε αγνξαζηηθή ηνπο απφθαζε επεξεάδεηαη απφ ηε δηαθήκηζε,
κέζσ ηεο νπνίαο γλσξίδνπλ ην πξντφλ. Απφ ηελ άιιε, ε επίδξαζε ηεο πξνζσπηθήο
ζχζηαζεο „απφ ζηφκα ζε ζηφκα‟ αληαλαθιά ηε δπλακηθή ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ
θαηαλαισηψλ.
Έλαο αθφκα πξσηνπφξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ, ν Rogers (1995), πεξηγξάθεη ηε
δηάρπζε σο κία δηαδηθαζία πέληε ζηαδίσλ: ελεκέξσζε, ελδηαθέξνλ, αμηνιφγεζε, δνθηκή
θαη απνδνρή. χκθσλα κε ηνλ Rogers, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηάρπζεο, ε θαηλνηνκία
δηαδίδεηαη ζηαδηαθά κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ
θαλαιηψλ. Αξρηθά, ην λέν πξντφλ ζεκεηψλεη ρακειέο πσιήζεηο, ν ξπζκφο ησλ νπνίσλ
ζηελ πνξεία απμάλεηαη, γηα λα ειαηησζεί μαλά θαη λα θαηαιήμεη ζηελ απφξξηςε ηνπ
πξντφληνο. Κάπνηνη θαηαλαισηέο παξνπζηάδνληαη σο πην θαηλνηφκνη θαη πηνζεηνχλ
ακέζσο ην λέν πξντφλ ή ηε λέα ηερλνινγία, ελψ θάπνηνη άιινη, αλακέλνπλ εσζφηνπ
κεησζεί ε αβεβαηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ πξντφληνο. Παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα απνδνρήο είλαη κεηαμχ άιισλ ην ζρεηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ
πξντφληνο, ε ζπκβαηφηεηα κε λφξκεο θαη ζπκπεξηθνξέο, ε πνιππινθφηεηα σο πξνο ηε
ρξήζε, ε δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο θαη γλσζηνπνίεζεο ησλ σθειεηψλ ηνπ θαη ν βαζκφο
δνθηκαζίαο.
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Ο ξπζκφο δηάρπζεο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε φινπο ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο,
πέξαλ ηεο πνιππινθφηεηαο. Σν ζρεηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα βειηησζεί
απέλαληη ζηα αληαγσληζηηθά σο πξνο απηφ πξντφληα, κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ
ζηνηρείσλ πνπ ην ζπλζέηνπλ. Δπηπιένλ, ην ζρεηηθφ πιενλέθηεκα θαη ε ζπκβαηφηεηα
κπνξνχλ λα απμεζνχλ θαη ν βαζκφο πνιππινθφηεηαο λα κεησζεί κέζσ πξνσζεηηθψλ
ελεξγεηψλ, φπσο κηθξφηεξα κεγέζε ζπζθεπαζίαο, δείγκαηα θαη επίδεημε ηνπ πξντφληνο
(Cateora & Graham, 2003, Σφκνο Β).
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο εηαηξίαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ Green Giant
ζηελ Ηαπσλία. Λφγσ ηνπ φηη ε πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ γηα ηελ νηθνγέλεηα απνηειεί
γηα ηηο Γηαπσλέδεο κία δηαδηθαζία εθδήισζεο ηεο αθνζίσζεο ζηελ νηθνγέλεηα, ε κείσζε
ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνεηνηκαζίαο δελ είρε ζεηηθή απνδνρή. Έηζη, ε εηαηξία απνθάζηζε λα
δεκηνπξγήζεη έλα κείγκα ιαραληθψλ πνπ απαηηνχλ πνιχσξε πξνεηνηκαζία, ηνλίδνληαο
ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα φηη νη επθαηξίεο ελαζρφιεζεο κε ην νηθνγελεηαθφ θαγεηφ ζα
είλαη ζπρλφηεξεο, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ πξνεηνηκαζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
κεηψζεθε ε αξλεηηθή ζπκβαηφηεηα κε ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο ελψ, παξάιιεια,
εληζρχζεθε ην ζρεηηθφ πιενλέθηεκα (Parker- Pope, 1996).

4.3.1 Παρϊγοντεσ Επηρεαςμού του Ρυθμού Αποδοχόσ και
Διϊχυςησ Νϋων Προώόντων ςτισ Διεθνεύσ Αγορϋσ
Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα εηζάγνπλ ηα
πξντφληα ηνπο εθηφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ. πλεπψο, ε κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ
δηάρπζεο λέσλ πξντφλησλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ απνθηά νινέλα κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα
ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη έρεη νδεγήζεη ζε έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηε
δηακφξθσζε δηαζπλνξηαθψλ πξνηχπσλ δηάρπζεο (Stremersch & Tellis, 2004).
Οη αθαδεκατθνί έρνπλ δηεμάγεη πιήζνο εξεπλψλ κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ζεκειησδψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή θαη δηάρπζε λέσλ πξντφλησλ
ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Οη έξεπλεο απηέο ππέδεημαλ φηη ηα λέα πξντφληα δηαρένληαη κε
ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ ξπζκφ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο ΖΠΑ ε δηάρπζε
ησλ λέσλ πξντφλησλ είλαη πην αξγή ζπγθξηηηθά κε ηελ Αζία (Takada & Jain, 1991) ή ηελ
Δπξψπε (Farley Lehmann, 1994). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ, ηα
λέα πξντφληα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην ξπζκφ δηάρπζεο ζε ρψξεο εληφο
ησλ επξσπατθψλ ζπλφξσλ (Gatington, Eliashberg & Robertson, 1989).
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Γχν απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ξπζκφ απνδνρήο θαη
δηάρπζεο λέσλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο είλαη ην νηθνλνκηθό επίπεδν ηεο ρψξαο θαη
ε θνπιηνύξα (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).
Ωο πξνο ην νηθνλνκηθό επίπεδν, ε έξεπλα ησλ Talukdar, Sudhir & Ainslie (2002),
ζπγθεληξψλνληαο ζηνηρεία γηα 6 πξντφληα ζε 31 αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηεο Αζίαο, ηεο Βφξεηαο θαη Νφηηαο Ακεξηθήο θαηέιεμε ζε θάπνηα
ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο παξνπζηάδνπλ θαηά κέζν φξν
ηξεηο θνξέο κηθξφηεξν πνζνζηφ πηνζέηεζεο ελφο πξντφληνο (penetration potential)
ζπγθξηηηθά κε ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Δπηπιένλ, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ν κέζνο
ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη έλα πξντφλ γηα λα ζεκεηψζεη ηηο πςειφηεξεο πσιήζεηο ηνπ είλαη
17,9% (19,25 ρξφληα) κεγαιχηεξνο απφ φηη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο (16,33 ρξφληα).
Ωο πξνο ηελ θνπιηνύξα, παξά ηελ παξαηεηακέλε έθζεζε ζηελ παγθνζκηνπνίεζε, νη
θαηαλαισηέο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο
ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη αμίεο θαη πνιινί είλαη απηνί πνπ παξακέλνπλ δηζηαθηηθνί
απέλαληη ζηελ αγνξά μέλσλ πξντφλησλ (Dwyer, Mesak & Hsu, 2005). Οη πνιηηηζκηθέο
δηαθνξέο απνηεινχλ κία βαζηθή δηάζηαζε ζηελ έξεπλα ηεο δηεζλνχο απνδνρήο θαη
δηάρπζεο ησλ θαηλνηνκηψλ, ιφγσ ηεο ηζρπξήο επίδξαζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ ζηε
δηακφξθσζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Yeniyurt & Townsend, 2003).
Ζ έξεπλα ησλ Dwyer, Mesak & Hsu (2005), ε νπνία ζπγθέληξσζε ζηνηρεία γηα 7
ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζε 13 επξσπατθέο ρψξεο, εμέηαζε ηελ επίδξαζε ηεο εζληθήο
θνπιηνχξαο ζην ξπζκφ απνδνρήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηλνηνκηψλ. Οη πνιηηηζκηθέο
δηαζηάζεηο ηνπ Hofstede επηιέρζεθαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα ηελ εμέηαζε ηεο
ζπζρέηηζεο θνπιηνχξαο- δηάρπζεο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε
αηνκηθφηεηα θαη ν καθξνπξφζεζκνο πξνζαλαηνιηζκφο ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ην
κέζν ξπζκφ δηάρπζεο ελψ, αληίζεηα, ε αξξελσπφηεηα θαη ε απφζηαζε εμνπζίαο
ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη εξεπλεηέο πξφηεηλαλ, γηα ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα εηζάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε δηεζλείο αγνξέο, λα
πξνηηκψληαη αξρηθά ρψξεο κε πςειφ δείθηε ζπιινγηθφηεηαο (π.ρ. Ηλδνλεζία, Σαηβάλ,
Νφηηα Κνξέα), κηθξή απνθπγή αβεβαηφηεηαο (π.ρ. Φηιηππίλεο, ΖΠΑ, Βξεηαλία), πςειφ
δείθηε αξξελσπφηεηαο (π.ρ. Ηαπσλία, Απζηξία, Ηηαιία) θαη κεγάιε απφζηαζε εμνπζίαο
(π.ρ. Μαιαηζία, Βελεδνπέια, Μεμηθφ).
Άιιε κία έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο δηαζηάζεηο ηνπ

Hofstede γηα ηε ζπζρέηηζε

θνπιηνχξαο- δηάρπζεο είλαη απηή ηνπ Yalcinkaya (2008). Καηά ηνλ Yalcinkaya, γηα λα
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γίλεη αληηιεπηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα λέα πξντφληα γίλνληαη απνδεθηά θαη
δηαρένληαη ζηηο αγνξέο αλά ηνλ θφζκν πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε πξσηίζησο πψο ε
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζπκβάιιεη ζε απηφ. Έηζη, ε έξεπλα ηνπ
πξαγκαηεχεηαη ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν ηεο θνπιηνχξαο ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, νη
νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηελ απνδνρή θαη δηάρπζε ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηηο
δηάθνξεο αγνξέο.
Ο Yalcinkaya (2008), δηαηχπσζε πέληε πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηηο πέληε πνιηηηζκηθέο
δηαζηάζεηο ηνπ Hofstede. Αξρηθά, ε δηάρπζε λέσλ πξντφλησλ είλαη πην αξγή ζηηο
θνπιηνχξεο κε πςειφ δείθηε απφζηαζεο εμνπζίαο, θαζψο νη θαηαλαισηέο είλαη ιηγφηεξν
αλνηρηνί ζε λέεο ηδέεο θαη πξντφληα θαη νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο είλαη
πεξηνξηζκέλεο.
Γεχηεξνλ, ε δηάρπζε λέσλ πξντφλησλ είλαη πην αξγή ζηηο θνπιηνχξεο κε πςειφ δείθηε
αηνκηθφηεηαο απφ φηη ζηηο ζπιινγηθέο θνπιηνχξεο. Ζ ελ ιφγσ πξφηαζε έρεη ηε βάζε ηεο
ζην γεγνλφο φηη ζηηο αηνκηθέο θνπιηνχξεο, ιφγσ ηεο χςηζηεο ζεκαζίαο ηεο αηνκηθφηεηαο
θαη ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, νη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο
θνηλσλίαο δελ είλαη δπλαηέο, θάηη πνπ κεηψλεη ηελ επίδξαζε ηεο πξνζσπηθήο ζχζηαζεο
„απφ ζηφκα ζε ζηφκα‟. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηηο ζπιινγηθέο θνπιηνχξεο νη ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο θαη ε επηθνηλσλία ηνπο είλαη ηδηαίηεξα δπλαηέο, γεγνλφο
πνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε έλα λέν πξντφλ θαη λα
κεηψζεη ηελ αβεβαηφηεηα γχξσ απφ απηφ.
χκθσλα κε ηελ ηξίηε πξφηαζε, ε δηάρπζε λέσλ πξντφλησλ είλαη πην αξγή ζηηο
θνπιηνχξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ δείθηε ζειπθφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο
θνπιηνχξεο κε πςειφ δείθηε αξξελσπφηεηαο. ηηο θνπιηνχξεο φπνπ θπξηαξρεί ε
αξξελσπφηεηα, ε πςειή θνηλσληθή ζέζε θαη ε αλαγλψξηζε απνηεινχλ βαζηθέο
πξνηεξαηφηεηεο. πλεπψο, νη άλζξσπνη αλαδεηνχλ ζπλερψο ηηο θαηλνηνκίεο πνπ ζα ηνπο
πξνζθέξνπλ αλαγλψξηζε θαη επηηπρία θαη γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ, αιιειεπηδξνχλ κε ηα
ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Ωζηφζν, ζηηο θνπιηνχξεο φπνπ θπξηαξρεί ε ζειπθφηεηα,
βαζηθέο αμίεο είλαη ε εππξέπεηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αδχλακνπο θαη δελ ππάξρεη
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα αλαδήηεζε θαη πηνζέηεζε ησλ θαηλνηνκηψλ.
Ζ ηέηαξηε πξφηαζε ηνπ Yalcinkaya είλαη φηη ε δηάρπζε λέσλ πξντφλησλ είλαη πην αξγή
ζηηο θνπιηνχξεο κε πςειφ δείθηε απνθπγήο αβεβαηφηεηαο. Όηαλ έλα πξντφλ εηζάγεηαη
γηα πξψηε θνξά ζε κία αγνξά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γλσξίζκαηα είλαη άγλσζηα ζηνπο
θαηαλαισηέο. ηηο θνπιηνχξεο κε πςειφ δείθηε αβεβαηφηεηαο νη θαηαλαισηέο, είλαη
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αβέβαηνη ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηνπ πξντφληνο θαη επνκέλσο θαζπζηεξνχλ λα πξνβνχλ ζηε
δηαδηθαζία αγνξάο ηνπ. Απφ ηελ άιιε, ζηηο θνπιηνχξεο κε ρακειφ δείθηε αβεβαηφηεηαο,
νη θαηαλαισηέο εκθαλίδνληαη πην αλεθηηθνί απέλαληη ζηελ αβεβαηφηεηα θαη είλαη πην
πξφζπκνη λα παίξλνπλ ξίζθα.
Σέινο, ε πέκπηε πξφηαζε ηνπ Yalcinkaya είλαη φηη ε δηάρπζε λέσλ πξντφλησλ είλαη πην
αξγή ζηηο θνπιηνχξεο κε καθξνπξφζεζκν πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζρέζε κε ηηο θνπιηνχξεο
κε βξαρππξφζεζκν πξνζαλαηνιηζκφ, φπνπ νη άλζξσπνη επηθεληξψλνληαη ζην παξειζφλ
θαη ην παξφλ, εθηηκνχλ ηελ πξσηνπνξία θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηηχρνπλ γξήγνξα
απνηειέζκαηα επηδηψθνπλ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο λέεο ηάζεηο. πλεπψο, πξφθεηηαη γηα
άηνκα πην θαηλνηφκα πνπ αλαδεηνχλ ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, ε νπνία νδεγεί ζε
γξεγνξφηεξε πξνζαξκνγή ζηα λέα πξντφληα. Απελαληίαο, νη θαηαλαισηέο πνπ αλήθνπλ
ζηηο θνπιηνχξεο κε καθξνπξφζεζκν πξνζαλαηνιηζκφ, δίλνπλ έκθαζε ζηελ απνηακίεπζε
θαη πξνζαξκφδνληαη πην αξγά ζηηο θαηλνηφκεο ηδέεο.
Δθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο, ππάξρνπλ έξεπλεο φπσο απηέο ησλ Helsen,
Jedidi & De Sarbo (1993) θαη Kumar, Ganesh & Echambadi (1998), ησλ νπνίσλ ηα
ζηνηρεία δελ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ θνπιηνχξαο θαη δηάρπζεο λέσλ
πξντφλησλ, ηζρπξηδφκελνη φηη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, σο κεκνλσκέλνο παξάγνληαο, δελ
αηηηνινγνχλ ηηο δηαθνξέο ζηα πξφηππα δηάρπζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ.

4.3.2 τρατηγικϋσ Διϊχυςησ Προώόντων για τισ Διεθνεύσ Αγορϋσ
Μεηά ηε ζεκαηνπνίεζε, ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη κία επηρείξεζε γηα ηε
δηάρπζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο απνηειεί κία πνιχ θξίζηκε απφθαζε. Οη
Keegan & Green (2008) δηαηππψλνπλ ηέζζεξηο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο κε βάζε δχν
κεηαβιεηέο: ην πξντφλ θαζαπηφ θαη ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο
είλαη:
1. Γηαηήξεζε ππάξρνληνο πξνϊόληνο θαη κίγκαηνο πξνώζεζεο.
Ζ ζηξαηεγηθή απηή απνηειεί ηελ πην νηθνλνκηθή επηινγή, θαζψο δελ πξνυπνζέηεη
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ. Πνιιέο είλαη νη εηαηξίεο πνπ
αθνινπζνχλ απηή ηε ζηξαηεγηθή φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ηνπο πξνζπάζεηα
δξαζηεξηνπνίεζεο ζην δηεζλή ρψξν ή φηαλ ιαλζάξνπλ έλα λέν πξντφλ. Δίλαη πνιχ
ζεκαληηθφ θαηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, ε επηρείξεζε λα αλαπηχμεη έλα
κήλπκα πξνψζεζεο, ην νπνίν λα είλαη θνηλψο απνδεθηφ απφ ηηο δηάθνξεο θνπιηνχξεο θαη
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λα κελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα παξεξκελείεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζπγθεθξηκέλε
ζηξαηεγηθή ελδείθλπηαη γηα βηνκεραληθά πξντφληα, ηα νπνία δελ επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα
απφ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην κηαο ρψξαο. Παξαδείγκαηα εηαηξηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηε
ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο είλαη ε εηαηξία
αιιαληηθψλ CretaFarm, ε εηαηξία πξντφλησλ απφ καζηίρα Υίνπ Mastihashop θαη ε
εηαηξία επίπισλ Neoset (Παλεγπξάθεο, 2013).
2. Πξνζαξκνγή πξνϊόληνο θαη δηαηήξεζε ππάξρνπζαο πξνώζεζεο.
Ζ ζηξαηεγηθή απηή απαηηεί κεγάιε πξνζνρή αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο
πνπ πξφθεηηαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο, αθνχ ε ηξνπνπνίεζε απηή κπνξεί
λα απνβεί ηδηαίηεξα πνιπδάπαλε. Αθνινπζείηαη ζπλήζσο απφ επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο
πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία, είλαη εμνηθεησκέλεο κε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη έρνπλ σο
ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο επηηπρίαο ηνπο, κέζσ κηθξψλ ή κεγαιχηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ
(Παλεγπξάθεο, 2013). Πνιιέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, παξαδείγκαηνο ράξε, απαηηνχλ
ηξνπνπνηήζεηο ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηε δηαθνξεηηθή ηάζε ηνπ ξεχκαηνο
ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Δπηπιένλ, ε ηξνπνπνίεζε ελφο πξντφληνο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο
δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, φπσο ε εηαηξία πεηξειαηνεηδψλ Exxon, ε νπνία
άιιαμε ηε ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο
ζπγθεθξηκέλσλ αγνξψλ, δηαηεξψληαο φκσο ην ζιφγθαλ ηεο δηαθεκηζηηθήο ηεο
εθζηξαηείαο θνηλφ ζε φινλ ηνλ θφζκν (Hollensen, 2014).
3. Πξνζαξκνγή πξνώζεζεο θαη δηαηήξεζε ππάξρνληνο πξνϊόληνο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κίγκαηνο πξνψζεζεο
(δηαθήκηζε, πξνψζεζε πσιήζεσλ, πιηθφ δηαλνκήο ζηα ζεκεία πψιεζεο) θαη απαηηεί
εμαηξεηηθά θαιή γλψζε ηεο μέλεο αγνξάο θαη ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Μάιηζηα, ε ζπλεξγαζία κε ληφπηνπο εηδήκνλεο ζα κπνξνχζε λα απνβεί ηδηαίηεξα
απνηειεζκαηηθή ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαηάιιεινπ κελχκαηνο επηθνηλσλίαο. Ζ ελ ιφγσ
ζηξαηεγηθή είλαη ιηγφηεξν δαπαλεξή ζπγθξηηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξντφληνο.
Πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ πξντφληα βαζηζκέλα ζηε κεζνγεηαθή
δηαηξνθή, φπσο ε εηαηξία Gaea, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο γηα
ηηο δηεζλείο αγνξέο πξνάγνπλ ηηο ζεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, θάηη πνπ
ζηελ εγρψξηα αγνξά δε ζα είρε ηνλ ίδην αληίθηππν, δεδνκέλνπ φηη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή
απνηειεί ήδε κέξνο ηεο θνπιηνχξαο καο. Αθφκε, νη εηαηξίεο θαιιπληηθψλ Korres θαη
Apivita αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ηαθηηθή, ηνλίδνληαο ηηο επεξγεηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο
ηδηφηεηεο ησλ βνηάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηα πξντφληα ηνπο (Παλεγπξάθεο, 2013).
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4. Πξνζαξκνγή πξνϊόληνο θαη πξνώζεζεο.
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε ζηξαηεγηθή ηεο πξνζαξκνγήο ηφζν ηνπ κίγκαηνο ηνπ
πξντφληνο φζν θαη ηεο πξνψζεζεο απνηειεί ηελ πιένλ θνζηνβφξν επηινγή. Δπηιέγεηαη
θαηά θχξην ιφγν απφ κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο, πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία, ηερλνινγία
θαη ηερλνγλσζία θαη ζπλεπψο, ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο
αιιαγέο ψζηε λα απμήζνπλ ηελ επηηπρία ησλ πξντφλησλ ηνπο. Μία πεξίπησζε
πνιπεζληθήο εηαηξίαο πνπ αθνινχζεζε ηελ παξνχζα ζηξαηεγηθή είλαη ε McDonald’s.
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε εηαηξία πξνζαξκφδεη ηα πξντφληα ηεο αλάινγα κε ηηο
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο αλά ρψξα. Ωζηφζν, ην
2003 είρε απνθαζηζηεί ε ρξήζε θνηλήο- ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίαο γηα φια ηα
θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξίαο αλά ηνλ θφζκν, ηα νπνία απεηθφληδαλ απινχο αλζξψπνπο ζε
θαζεκεξηλέο ηνπο ζηηγκέο. ηφρνο απηήο ηεο απφθαζεο ήηαλ, ζαθψο, ην νηθνλνκηθφ
φθεινο γηα ηελ εηαηξία, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ δηαζέηεη. Πάξαπηα, κεηά απφ δχν ρξφληα ε
εηαηξία απνθάζηζε λα αιιάμεη ηε ζηξαηεγηθή απηή, θξίλνληαο αλαγθαία ηελ πξνζαξκνγή
ηεο ζπζθεπαζίαο ζηηο αλάγθεο θάζε αγνξάο (Παλεγπξάθεο, 2013).
Μία αθφκα δηάθξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δηάρπζεο λέσλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο
ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ (timing). Οη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο
κε βάζε ηε κεηαβιεηή ηνπ ρξφλνπ είλαη δχν:
1. Σαπηόρξνλε εηζαγωγή (full market research ή ‘sprinkler’ model) ηνπ πξντφληνο ζε
φιεο ηηο δηεζλείο αγνξέο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν.
Οη ιφγνη πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα επηιέμνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή είλαη ε
χπαξμε αληαγσληζκνχ θαη ε επηδίσμε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο, θαιχηεξσλ
θαλαιηψλ δηαλνκήο θαη ε δεκηνπξγία ηεο εηθφλαο ηεο θαηλνηφκνπ επηρείξεζεο. Απφ ηελ
άιιε κεξηά, ην επελδπηηθφ θφζηνο πνπ απαηηείηαη είλαη κεγάιν, άξα ελέρεη κεγαιχηεξν
νηθνλνκηθφ θίλδπλν.
2. ηαδηαθή εηζαγωγή (rollout strategy ή ‘waterfall’ model) ηνπ πξντφληνο, δειαδή,
ε εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή
πεξίνδν.
Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή αθνινπζείηαη ζπρλά απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζαλ δνθηκή ηεο
αγνξάο (test marketing) πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ πηζαλά ιάζε, ψζηε λα ηα απνθχγνπλ
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θαη λα απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηνπο ζε άιιεο αγνξέο

(Απισλίηεο,

Λπκπεξφπνπινο & Σδαλαβάξαο, 2010).
Μία θνηλή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηε δηεζλή δνθηκή ηεο αγνξάο είλαη ε επηινγή κίαο
ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, πξηλ ηελ είζνδν ζε άιιεο αγνξέο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο βάζε γηα
ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. ηελ Δπξψπε, πξνηηκψληαη αξρηθά νη κηθξφηεξνπ
κεγέζνπο ρψξεο, φπσο Οιιαλδία, Βέιγην, Απζηξία θαη Διβεηία (Gillespie & Hennessey,
2011). Γχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο παξνπζηάδνπλ νη Stremersch & Tellis (2004).
χκθσλα κε ηελ πξψηε, νη κεγάιεο επξσπατθέο ρψξεο είλαη απηέο πνπ επηιέγνληαη
αξρηθά γηα ηελ είζνδν ησλ λέσλ πξντφλησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα
εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά ηεο Δπξψπεο. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε πξνζδηνξίδεη ηε ζηαδηαθή
εηζαγσγή απφ ην Βνξξά πξνο ην Νφην, δειαδή απφ ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, ζηηο ρψξεο
ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο θαη ηέινο ζηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο.
Τπάξρεη κία γεληθφηεξε πξνηίκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα ιαλζάξνπλ ηα λέα πξντφληα
ηνπο αξρηθά ζηελ εγρψξηα αγνξά, ψζηε λα απνθηήζνπλ εκπεηξία ζηελ παξαγσγή, ην
κάξθεηηλγθ θαη ην ζέξβηο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη μέλεο αγνξέο κπνξεί λα
απνδεηρζνχλ θαηαιιειφηεξεο (Gillespie & Hennessey, 2011). Ζ ηαπσληθή εηαηξία Toyota
ιάλζαξε ην κνληέιν Lexus αξρηθά ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ, δηφηη ζηελ εγρψξηα αγνξά ηεο
Ηαπσλίαο ηα νηθνλνκηθά εχξσζηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο έδεηρλαλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο ζηα
απηνθίλεηα γεξκαληθήο θαηαζθεπήο. Μεηά ην πέξαο 16 εηψλ, θαη αθνχ έγηλε ζχκβνιν
ζηάηνπο ζηηο ΖΠΑ, ε Ηαπσλία εηζήγαγε ην κνληέιν Lexus ζηελ εγρψξηα αγνξά ηεο
(Sapsford, 2005). Ωζηφζν, νη αξρηθέο πσιήζεηο δελ ήηαλ νη αλακελφκελεο, κε ηηο
πσιήζεηο κάιηζηα ησλ γεξκαληθψλ BMW θαη Mercedes-Benz λα παξνπζηάδνπλ αχμεζε
(Sanchanta, 2006).

4.4 ύνοψη κεφαλαύου
ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην έγηλε αλάιπζε ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ ζρεδηαζκνχ
ζηξαηεγηθήο πξντφληνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θνπιηνχξα. Αξρηθά, παξαηέζεθε ην ζέκα
ηεο εκαηνπνίεζεο, επεμεγψληαο ηε δηαθνξά ησλ παγθφζκησλ θαη ησλ ηνπηθψλ
εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Δπηπξφζζεηα, αλαπηχρζεθαλ εθηελψο ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ
έλα εκπνξηθφ ζήκα θαη πψο απηά επεξεάδνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο εθάζηνηε αγνξάο,
κε παξάιιειε παξάζεζε παξαδεηγκάησλ παγθφζκησλ εηαηξηψλ. ηε ζπλέρεηα,
παξνπζηάζηεθε ην ζέκα ηεο Αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, θάλνληαο αλαθνξά ζηηο
θαηεγνξίεο λέσλ πξντφλησλ- θαηλνηνκηψλ, ζηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ
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παγθφζκηα αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμήο ηνπο.
Αθφκα, αλαιχζεθε ην ζέκα ηεο Γηάρπζεο λέσλ πξντφλησλ, παξνπζηάδνληαο ηνπο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ξπζκφ απνδνρήο ελφο λένπ πξντφληνο, κε ηδηαίηεξε
αλαθνξά ζηνλ παξάγνληα ηεο θνπιηνχξαο κέζσ εξεπλψλ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηε
ζπζρέηηζή ηνπο. Σέινο, παξνπζηάζηεθαλ νη ζηξαηεγηθέο δηάρπζεο λέσλ πξντφλησλ ζηηο
δηεζλείο αγνξέο, ζπλνδεπφκελεο απφ πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
δηεζλψο.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ζ θνπιηνχξα είλαη αλαπφζπαζην ραξαθηεξηζηηθφ θάζε ιανχ, θαζψο απνηειεί ζηνηρείν
απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ. Καζέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηελ απαξηίδνπλ (γιψζζα,
ζξεζθεία, εθπαίδεπζε, θνηλσληθνί ζεζκνί, ζηάζεηο θαη αμίεο, πιηθφο πνιηηηζκφο,
αηζζεηηθή) έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ
πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θνπιηνχξα. πλεπψο, ν ηνκέαο ηνπ δηεζλνχο κάξθεηηλγθ, πνπ
εμεηδηθεχεηαη ζηελ επέθηαζε ησλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, έρεη λα ιακβάλεη
πιεζψξα πιεξνθνξηψλ απφ ηε κειέηε ησλ πνιηηηζκηθψλ γλσξηζκάησλ θάζε ιανχ. Οη
πιεξνθνξίεο απηέο είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο, θαζψο κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ
θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαη πξνηηκήζεηο απνηειψληαο, έηζη, έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα
ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ δηεζλνχο κάξθεηηλγθ.
Αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ελφο πξντφληνο γηα ηηο δηεζλείο αγνξέο, ην θνκκάηη ηεο
εκαηνπνίεζεο είλαη απηφ πνπ δέρεηαη ηε κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ηελ θνπιηνχξα.
Καζψο ην ζήκα (brand) ελφο πξντφληνο απνηειεί ην «κέζν» κε ην νπνίν ην πξντφλ γίλεηαη
γλσζηφ ζηνπο θαηαλαισηέο, νθείιεη λα πεξηθιείεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ην
θαζηζηνχλ εχθνια αλαγλσξίζηκν θαη επηζπκεηφ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, ε κεξηθή ή νιηθή πξνζαξκνγή ηνπ πξντφληνο θξίλεηαη
απαξαίηεηε, ζχκθσλα κε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην θάζε αγνξάο. Ο βαζκφο πξνζαξκνγήο
εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηδηψμεηο ηεο
εθάζηνηε επηρείξεζεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, δχν απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ ζήκαηνο πνπ επεξεάδνληαη ζε
κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θνπιηνχξα είλαη απηά ηεο νλνκαζίαο θαη ηεο ζχζηαζεο. Σν όνομα
ηνπ ζήκαηνο, θαζψο θαη ην λογόηςπο/ ζύμβολο πνπ ην ζπλνδεχεη, εκπίπηεη ζην πην
έθδειν γλψξηζκα ηεο θνπιηνχξαο, ηε γιψζζα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε επηινγή νλφκαηνο
απνηειεί, ίζσο, ηε ζεκαληηθφηεξε δηαδηθαζία θαηά ηε ζεκαηνπνίεζε, δηφηη έλα
επηηπρεκέλν brand name κπνξεί λα πξνζειθχζεη αιιά θαη λα «θξαηήζεη» ηνπο
θαηαλαισηέο. Ηδηαίηεξα πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί θαηά ηε δηαδηθαζία εχξεζεο ηνπ
θαηάιιεινπ νλφκαηνο, φηαλ πξφθεηηαη γηα έλα παγθφζκην πξντφλ, φπνπ ε κεηάθξαζε ηνπ
νλφκαηνο θξίλεηαη αλαγθαία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ψζηε λα απνθεχγνληαη αξλεηηθνί ή
πξνζβιεηηθνί ζπλεηξκνί θαη λνήκαηα.
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Όζνλ αθνξά ζηε ζύζηαζη ηνπ πξντφληνο, έλα αθφκα γλψξηζκα ηεο θνπιηνχξαο θαίλεηαη
λα παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν, απηφ ηεο ζξεζθείαο. Δίλαη πνιιέο νη πεξηπηψζεηο ησλ ρσξψλ
πνπ νη ζξεζθείεο ηνπο επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαηαλάισζεο, κε
ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηά ησλ κνπζνπικαληθψλ (halal) θαη εβξατθψλ
ζξεζθεηψλ (kosher). Οη εμαγσγηθέο θαη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, επνκέλσο, νθείινπλ λα
αθνινπζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε
ζπγθεθξηκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ψζηε λα θεξδίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ
πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη, θαη‟ επέθηαζε, κεξίδην αγνξάο.
Γχν αθφκε ζηνηρεία ηνπ ζήκαηνο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο
πξντφληνο είλαη ε ζςζκεςαζία θαη ηα λειηοςπγικά σαπακηηπιζηικά ηνπ θαη θαηά πφζν
απηά ζπλάδνπλ κε ηα πξφηππα θαη ηηο ζπλζήθεο ρξήζεηο θάζε ρψξαο. ε απηφ ην ζεκείν
είλαη απαξαίηεηε ε κειέηε πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ
θαηαλαισηψλ, ην επίπεδν ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ ππνζηεξίδεη θάζε ρψξα (φπσο ην
κέγεζνο ησλ ζπηηηψλ ή ε παξνρή ξεχκαηνο), νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ε ζπρλφηεηα
θαηαλάισζεο θαη αγνξάο πξντφλησλ αθφκα θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ βάζεη
ηεο αηζζεηηθήο ηνπο.
Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ εηικέηα ελφο πξντφληνο, ε γιψζζα θαη ην επίπεδν
αιθαβεηηζκνχ θξίλνληαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλεη φιεο
εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηδηψθεη λα επηθνηλσλήζεη έλα πξντφλ ζηνπο θαηαλαισηέο.
Έηζη, νη ππεχζπλνη ηνπ δηεζλνχο κάξθεηηλγθ πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηε
λνκνζεζία θάζε ρψξαο σο πξνο ηε γιψζζα (κία ή πεξηζζφηεξεο θαηά πεξίπησζε, βιέπε
Καλαδάο, Διβεηία, Βέιγην) ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο κηαο
εηηθέηαο. Αθφκε, πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη θαηαλαισηέο δελ
είλαη ζε ζέζε λα αλαγλψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο εηηθέηαο, ιφγσ έιιεηςεο εθπαίδεπζεο
θαη λα πξνβαίλνπλ ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο, φπσο ηε ρξήζε εηθφλσλ.
Δπηπξφζζεηα, ε ποιόηηηα θαη ην κύπορ ηνπ ζήκαηνο ησλ πξντφλησλ ε νπνία θαίλεηαη λα
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε σώπα πποέλεςζηρ είλαη δχν ζηνηρεία ηνπ ζήκαηνο πνπ
επεξεάδνληαη απφ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ελφο ιανχ, θαζψο νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα έλα
πξντφλ εμαξηψληαη απφ ην ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηε θήκε πνπ απηή
θέξεη. Αθφκε, έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη θαηαλαισηέο ζπρλά πξνηηκνχλ ηα εγρψξηα
πξντφληα (εζλνθεληξηζκφο), σζηφζν βάζεη άιισλ εξεπλψλ νη αηνκηθέο θνπιηνχξεο
ηείλνπλ λα επηιέγνπλ ηα πνηνηηθφηεξα πξντφληα, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζή ηνπο.
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Σέινο, ε παξνρή εγγύηζηρ θαη ζέπβιρ πνπ ζπλνδεχνπλ έλα πξντφλ παξνπζηάδνπλ επίζεο
ζπζρέηηζε κε ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ελφο ιανχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην επίπεδν
ηερλνινγίαο κηαο ρψξαο επεξεάδεη ηε ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηελ
εγγχεζή ηνπ.
Ωο πξνο ην θνκκάηη ηεο Αλάπηπμεο θαη Γηάρπζεο ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο
αγνξέο, ε ζπζρέηηζε κε ηελ θνπιηνχξα δελ είλαη ηφζν μεθάζαξα εκθαλήο. πγθεθξηκέλα,
αλ θαη ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν ξπζκφο δηάρπζεο ησλ θαηλνηνκηψλ δελ
εμαξηάηαη άκεζα θαη απνθιεηζηηθά απφ ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ελφο ιανχ, νη
πνιηηηζκηθέο αμίεο θαίλεηαη λα επηδξνχλ έληνλα ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά θαη
ζπλεπψο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ έξεπλα ηεο δηεζλνχο δηάρπζεο θαη
απνδνρήο ησλ λέσλ πξντφλησλ. Με ζεκείν αλαθνξάο ηηο επξέσο κειεηεκέλεο
πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ηνπ Hofstede, έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζηε ζπζρέηηζε ηνπ ξπζκνχ
δηάρπζεο θαη απνδνρήο ελφο λένπ πξντφληνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ
ζπλνδεχνπλ ηελ θνπιηνχξα ελφο ιανχ.
πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηή ε αλάγθε γηα ελδειερή κειέηε ησλ
πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εθάζηνηε αγνξάο πξνθεηκέλνπ ε δηεζλήο επηρείξεζε λα θέξεη
επηηπρψο εηο πέξαο ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πξντφλησλ ηεο πνπ πξννξίδνληαη
γηα ηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ θνπιηνχξα απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν ηεο θαηαλαισηηθήο
ζπκπεξηθνξάο κηαο αγνξάο θαη σο ηέηνην πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αξκνληθά κε ηνλ ππξήλα
ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ, ην πξντφλ.
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