
ΓΕΝΙΚΑ 

Η εργασία αυτή σχετίζεται γενικότερα με το θέμα της ανάπτυξης επωνυμίας προϊόντων οπότε 

επιλέχθηκε προς μελέτη και έρευνα, ως επί το πλείστον, ο κλάδος τροφίμων στην Ελλάδα, ο 

οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις για έρευνα εφόσον η χώρα μας παράγει, εξάγει αλλά 

και εισάγει προϊόντα όλων των κατηγοριών τροφίμων. Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός 

Ελληνικών βιομηχανιών είναι διεθνώς γνωστός. Δυστυχώς, τα στοιχεία για την Ελληνική 

αγορά είναι σχεδόν ανύπαρκτα, η πιο πρόσφατη επίσημη έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν 

το 1999, οπότε η θεωρία βασίζεται σε σχετική Αμερικανική και Ευρωπαϊκή βιβλιογραφία ενώ 

η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Ελληνικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να μελετηθεί η Ελληνική 

επίκαιρη πραγματικότητα.     

 

Ειδικότερα αυτή η μελέτη παρουσιάζει με αναλυτικό και ερευνητικό τρόπο τις συμπεριφορές 

των Ελλήνων παραγωγών σχετικά με τη παραγωγή προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου (retailer 

brands). Παρουσιάζεται επίσης η διαδικασία μέσω της οποίας οι παραγωγοί παράγουν 

προϊόντα own brands όπως και οι εμπορικοί χειρισμοί και οι ειδικές συμφωνίες ως 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Το ουσιαστικό κομμάτι της έρευνας αφιερώνεται στη 

σχέση μεταξύ του παραγωγού και του retailer και στο πόσο αυτή η σχέση επηρεάζει τη 

παραγωγή των retailer brands. Παρουσιάζονται επίσης οι στρατηγικές που υιοθετούνται από 

κάθε τύπο παραγωγού, εμπλεκόμενου ή μη στη παραγωγή own brand. Το τελευταίο κομμάτι 

της μελέτης δίνει τις μελλοντικές προβλέψεις των παραγωγών, τις απόψεις και τις ανησυχίες 

τους σχετικά με την διείσδυση των own brand και τη προσέγγιση των εταιριών ως προς αυτό 

το θέμα. 

 

Το πλάνο έρευνας αυτής της μελέτης βασίζεται σε ένα μοντέλο ποιοτικής προσέγγισης και 

διαμορφώθηκε βάσει συνεντεύξεων που χρησιμοποιήθηκαν ως μέθοδος συλλογής στοιχείων. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από δέκα Ελληνικές βιομηχανίες, που επιλέχθηκαν βάσει 



της κατηγορίας στην οποία ανήκουν σχετικά με την αντιμετώπιση και τη πολιτική τους ως 

προς τη παραγωγή own brand. Οι ερωτηθέντες ήταν, τα βασικά στελέχη που εκτελούν τη 

στρατηγική των εταιριών σχετικά με αυτό το θέμα. Οι στόχοι της έρευνας αναλύθηκαν ανά 

θεματικές ενότητες οι οποίες προέκυψαν από τη σχετική θεματολογία και βιβλιογραφία και 

συλλέχθηκαν σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή ως 

εργαλείο συλλογής πληροφοριών.   

 

Η αξιολόγηση των διαπιστώσεων της έρευνας έγινε μέσω μιας προσπάθειας συνδυασμού και 

επαλήθευσης όλων αυτών που δηλώθηκαν από τους ερωτηθέντες, της σχετικής βιβλιογραφίας 

που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3, και των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Το θέμα σχετικά με τις στρατηγικές των παραγωγών υπέρ ή κατά των retailer brands πέρασε 

από μια διαδικασία σύγκρισης με ένα εννοιολογικό αμερικάνικο μοντέλο που προτάθηκε από 

τον Hoch, (1996) και που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3. 

 

Οι διαπιστώσεις της έρευνας έδειξαν ότι η απόφαση των Ελλήνων παραγωγών να εμπλακούν ή 

όχι στη διαδικασία παραγωγής own brand εξαρτάται από τη κατηγορία προϊόντος που 

αντιπροσωπεύουν, το μέγεθος και την αποστολή της εταιρίας. Από την άλλη πλευρά, οι 

εταιρίες που θεωρούνται ως παραγωγοί επώνυμων προϊόντων σκοπεύουν να κρατήσουν αυτή τη 

προσέγγιση ειδικά σε κατηγορίες προϊόντων όπου τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ χαμηλά 

και δεν υπάρχει εισαγωγή των own brand προϊόντων στην αγορά. Οι παραγωγοί προϊόντων 

οwn brand, είναι είτε ηγετικές εταιρίες στο τομέα τους και εκλαμβάνουν αυτή τη 

δραστηριότητα ως τακτική και όχι ως στρατηγική, είτε μικρές εταιρίες και εκλαμβάνουν τη 

παραγωγή own brand ως μακροπρόθεσμη στρατηγική. 

 

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι η έντονη σχέση μεταξύ παραγωγού και retailer επηρεάζει 

αρνητικά την απόφαση των παραγωγών να παράγουν για retailers λαμβάνοντας επίσης υπόψη 



τους το γεγονός ότι η παραγωγή own brand δε δίνει στους παραγωγούς επιπλέον 

πλεονεκτήματα. Ως συμπέρασμα, σύμφωνα με τα ερωτηθέντα στελέχη, το μέλλον των retailer 

brands στην Ελλάδα θα καθοριστεί από παράγοντες όπως η καταναλωτική συμπεριφορά, η 

προσέγγιση των παραγωγών επώνυμων προϊόντων ως προς τα retailer brands, και τις 

στρατηγικές κινήσεις των retailers προς αυτή τη κατεύθυνση.  
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Αυτή η εργασία εξετάζει το θέμα των προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου (retailer brands) στην 

Ελληνική αγορά, και είναι μια προσπάθεια να εντοπίσει την αντιμετώπιση της παραγωγής own 

brand προϊόντων για retailers από τους παραγωγούς. Το κίνητρο για το συγκεκριμένο 

αντικείμενο πηγάζει από το γεγονός ότι τα προϊόντα μάρκας λιανεμπορίου (own brands) 

αποτελούν μία από τις πιο δυναμικές επιρροές στo εμπόριο τροφίμων σήμερα. Η 

δημοτικότητα τους συνεχίζει να αυξάνεται στην Ευρώπη παρόλο που υπάρχουν διαφορές 

μεταξύ των χωρών και των κατηγοριών συγκεκριμένων προϊόντων.  

 

Η παρούσα μελέτη ερευνά κάποιους από τους παράγοντες κλειδιά που αποθαρρύνουν το 

σημαντικό επίπεδο διείσδυσης των retailer brands στην Ελληνική αγορά. Λαμβάνοντας υπόψη 

την εξέλιξη των own brands στην Ευρωπαϊκή και την Αμερικανική αγορά, όπως και το ότι το 

θέμα των own brands έχει εξεταστεί περισσότερο από την πλευρά των retailers, γίνεται μια 

προσπάθεια επίσης να εξεταστεί αυτό το θέμα από την πλευρά των Ελλήνων κατασκευαστών.  

 

Υπάρχει μια σχετική διαφορά ανάλυσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής 

βιβλιογραφίας σχετικά με τα retailer brands. Οι στρατηγικές που ακολουθούνται για τα own 

brands είναι πολύ διαφορετικές στην Αμερική από ότι είναι στην Αγγλία. Η εμπορία των own 

brands από Αμερικανούς retailers τροφίμων βρίσκεται σε ένα επίπεδο το οποίο είναι λιγότερο 

από το μισό της ποσότητας που καταναλώνεται σε αντίστοιχα προϊόντα από τους Βρετανούς. 

Η ισορροπία της δύναμης φαίνεται να μετατοπίζεται από τους παραγωγούς προς τους retailers 

τροφίμων στις ΗΠΑ, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς από ό’τι στην Αγγλία. (Wrigley, 1992). 

Αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται από την δύναμη που κατέχουν τα επώνυμα προϊόντα των 

παραγωγών που ενισχύονται και διατηρούνται μέσω εντατικών και εκτεταμένων διαφημιστικών 
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προγραμμάτων, τα οποία υπήρξαν σαφώς πιο ισχυρά στις  ΗΠΑ από ότι στην Αγγλία 

(Hughes, 1996). Ωστόσο, αν και οι Αμερικανοί retailers μπορεί συχνά να έχουν προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας εφάμιλλης ποιότητας αλλά και συσκευασίας με τα επώνυμα προϊόντα των 

παραγωγών, παρόλα αυτά το σημείο αναφοράς που κρατάει σε ηγετική θέση τα επώνυμα 

προϊόντα σε συγκεκριμένες κατηγορίες είναι η γεύση. Αυτό βέβαια αντιτάσσεται με κάποια 

από τα επιτεύγματα των Άγγλων retailers οι οποίοι έχουν ανοίξει τον δρόμο στην ανάπτυξη 

συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων. Επιπλέον, οι  δευτερεύουσες μάρκες στις ΗΠΑ 

φαίνεται να εμφανίζουν μια πιο ισχυρή πρόκληση σε σχέση με τις ηγετικές μάρκες παραγωγών 

στην Αγγλία,  αφού αυτές σπάνια φέρουν το όνομα των retailers που τις πουλάνε (Hughes, 

1996).  

 

Στα κομμάτια της βιβλιογραφίας αυτής της μελέτης παρουσιάζονται καλύτερα όλες οι 

παραπάνω διαφορετικές απόψεις. Η σημασία αυτού φαίνεται επίσης στις ομοιότητες ανάμεσα 

στην Αμερικάνικη και την Ελληνική αγορά σχετικά με τα retailer brands.  

Τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο αγορών είναι κυρίως ο βαθμός διείσδυσης των retailer 

brands στην αγορά και η δύναμη του παραγωγού σε επίπεδο διείσδυσης της μάρκας, γεγονός 

που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο για τις εταιρίες παραγωγής.  

 

1.2  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Η βιβλιογραφία υποδεικνύει πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την εισαγωγή των own 

brands σε κάθε χώρα. Τα καθοριστικά στοιχεία αυτής της κατάστασης είναι ο λιανέμπορος 

(retailer), ο  παραγωγός και ο καταναλωτής. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να υποδείξει 

τους λόγους του χαμηλού αριθμού εισαγωγής των retailer brands στην Ελληνική αγορά από 

την πλευρά των παραγωγών. Χρησιμοποιείται ένα εννοιολογικό μοντέλο σε μια προσπάθεια να 
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διατυπώσει τις διαφορετικές στρατηγικές τις οποίες μπορεί να υιοθετήσει ένας παραγωγός 

προς την παραγωγή κάτω από την επωνυμία του λιανέμπορου (retailer).  

Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι το επίπεδο των σχέσεων παραγωγού/λιανέμπορου. Οι 

ακαδημαϊκοί (Fernie, 1994; Laaksonen, 1994), όπως και ο εμπορικός τύπος, (Grocer, 1994) 

υποδεικνύουν ότι η αλλαγή στη φύση των σχέσεων μεταξύ παραγωγού-λιανέμπορου συμβαίνει 

σε διαφορετικά επίπεδα και ποικίλλει από χώρα σε χώρα.  

 

Ο αγώνας του παραγωγού εναντίον του retailer έχει εξεταστεί από πολλούς συγγραφείς.  

Ως γενική παραδοχή, η τάση ήδη από το 1960 ήταν να χάνουν σταθερά οι παραγωγοί τη 

δύναμη τους μέσα στα κανάλια διανομής σε σύγκριση με τα συνεχώς αναπτυσσόμενα και 

ενδυναμωμένα retailing γκρουπ. Κάποιος θα μπορούσε να ορίσει τη σχέση μεταξύ του 

παραγωγού και του λιανέμπορου ως μια διαρκή σύγκρουση με την κάθε μια πλευρά όμως  να 

έχει τους δικούς της ξεκάθαρους στόχους και σκοπούς οι οποίοι είναι γενικότερα 

ασυμβίβαστοι (West 1988). Ως εκ τούτου, αυτές οι σχέσεις είναι σταθερές στην Αγγλία. Ως 

αποτέλεσμα η ανάπτυξη των own brands  φτάνει στην ωρίμανση, σε σύγκριση πάντα με άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχει μια προκατάληψη ότι θα πραγματοποιηθεί μια διαδικασία 

“catching up” (Fernie, 1996).  

 

Ένας άλλος παράγοντας που εξετάζεται σε αυτή την εργασία είναι οι πιθανότητες για τους 

Έλληνες παραγωγούς να παράγουν για λιανέμπορους στο εξωτερικό. Η γεωγραφική θέση της 

Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι ένα ευνόητο 

εμπόδιο για τους τοπικούς παραγωγούς στο να προμηθεύσουν την ευρύτερη αγορά” 

(Bennison and Boutsouki, 1995).  

Για να καταφέρουμε να πλησιάσουμε τους στόχους του θέματος που περιγράφεται παραπάνω, 

θα προσπαθήσουμε μέσω της έρευνας να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα:  
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⇒ Ποια είναι τα κίνητρα, οι προσεγγίσεις, και οι πιέσεις των Ελλήνων παραγωγών σε σχέση 

με την παραγωγή own brands, άσχετα με το αν εμπλέκονται ή όχι σε αυτή τη διαδικασία;   

⇒ Ποια είναι η διαδικασία για τη παραγωγή own brands συμπεριλαμβανόμενων του κόστους 

και των κερδών σε σχέση πάντα με κάποιες ειδικές εμπορικές συμφωνίες; 

⇒ Ποιο θα μπορέσει να είναι το πορτρέτο της σχέσης μεταξύ παραγωγών/λιανέμπορων στην 

Ελλάδα, και πως αυτή η σχέση επηρεάζει την ανάπτυξη των own brands; 

⇒ Ποιες είναι οι στρατηγικές που υιοθετούνται από τους Έλληνες παραγωγούς σχετικά με τα 

προϊόντα;  

⇒  Πώς αντιλαμβάνονται οι παραγωγοί το μέλλον των retailer brands στα επόμενα χρόνια 

στην Ελλάδα και πώς σκοπεύουν να προσεγγίσουν το παραπάνω θέμα;  

 

1.3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η δομή της μελέτης βασίζεται στην ακολουθία μιας σειράς βημάτων που αρχίζει με την 

εξέταση της σχετικής θεωρίας. Το κομμάτι της θεωρίας χωρίζεται σε δύο ενότητες. H πρώτη 

ενότητα συμπεριλαμβάνει τους ορισμούς και την εξέλιξη των retailer brands μαζί με μια 

περιγραφή της κατάστασης στις Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες αγορές. Η δεύτερη ενότητα 

παρουσιάζει το θέμα των retailer brands από την πλευρά του παραγωγού. Χρησιμοποιείται 

ένα αμερικάνικο εννοιολογικό μοντέλο για να διατυπώσει το τελευταίο κομμάτι της θεωρίας 

και το θέμα της έρευνας αυτής της μελέτης.  

Το ερευνητικό κομμάτι αυτής της εργασίας έχει περιγραφική φύση, και βασίζεται σε ποιοτικές 

μεθόδους έρευνας όπως οι συνεντεύξεις. Αυτή θεωρείται η πιο αξιόπιστη μέθοδος για το 

συγκεκριμένο θέμα της μελέτης.  

Τα πεδία της έρευνας προκύπτουν από τη σχετική θεωρία και παρουσιάζονται ως θεματικές 

ενότητες σχετικά πάντα με τις ερωτήσεις της έρευνας.  
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Τελικώς, γίνεται μια σύγκριση μεταξύ της βιβλιογραφίας και του εννοιολογικού μοντέλου για 

να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και να αιτιολογηθεί η μελέτη σε σχέση με την 

αξία της αλλά και τις επιπτώσεις της.      
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ EΡΕΥΝΑΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΜΑΡΚΑΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ (OWN BRANDS) 

Η θεωρητική επισκόπηση αυτής της εργασίας εξετάζει δύο διαφορετικά τμήματα που αφορούν 

στα προϊόντα μάρκας λιανεμπορίου (own brands). Το πρώτο τμήμα μελέτης αποτελεί τους 

ορισμούς και την εξέλιξη των own brands όπως και τους παράγοντες κλειδιά αυτής της 

εξέλιξης. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ανάλυση της εξέλιξης των own brands στην Αγγλία, 

στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα, η τελευταία χώρα μάλιστα αποτελεί και το θέμα αυτής της 

μελέτης. Μεγάλο κομμάτι της θεωρίας που αφορά στην Ευρωπαϊκή αγορά, στηρίζεται στην 

εμπειρία της Βρετανικής αγοράς αφού οι Βρετανοί έχουν αναγνωριστεί ως οι πρώτοι στην 

πυραμίδα που προήγαγαν την εξέλιξη των own brands.  

Το κομμάτι της θεωρίας που βασίζεται στην αγορά των Η.Π.Α. παρουσιάζει μια διαφορετική 

πλευρά των own brands σε σχέση με τα διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης και στρατηγικών 

προσεγγίσεων αυτών. Σκιαγραφείται επίσης και η κατάσταση της Ελληνικής αγοράς. Η 

προσεκτική σύγκριση της αμερικάνικης και της ελληνικής αγοράς εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ 

των δύο αγορών, που οδηγεί σε ένα παρόμοιο επίπεδο εισαγωγής των own brands στις 

τοπικές αγορές. 

 

2.1 ΕΞΕΛΙΞΗ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ OWN BRANDS  

Τα own brands αποτελούν ένα ενδιαφέρον θέμα ακόμη και βάσει μόνο του ορισμού τους. 

Υπάρχει πληθώρα ορισμών για την κατανόηση τους. Αυτό το κεφάλαιο επιχειρεί να ορίσει τα 

own brands ως concept, και να τα διαχωρίσει από τα επώνυμα προιόντα. 

 

 

2.1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ OWN BRANDS  
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Τα own brands ορίζονται ως “καταναλωτικά προιόντα που παράγονται από ή για λογαριασμό 

των retailers και που πωλούνται με την επωνυμία ή με το λογότυπο των retailers μέσω των 

δικών τους καταστημάτων”.  Ο Randall (1990), υιοθετεί ένα πιο εξελιγμένο ορισμό των  own 

brands ορίζοντας τα “ως αυτά που είναι υψηλής ποιότητας, με κάποια από αυτά να 

προσφέρουν αντικειμενικά υψηλότερη ποιότητα από τα επώνυμα προιόντα, και να  

δημιουργούν πίστη στον καταναλωτή τόσο στην ετικέτα όσο και στο κατάστημα στο οποίο 

πωλούνται (σε αντίθεση με τα generics)”. Προσθέτει επίσης ότι τα own brands εμπορεύονται 

και διατίθενται αποκλειστικά από τον retailer σε αντίθεση με τα επώνυμα προϊόντα των 

παραγωγών τα οποία είναι διαθέσιμα για όλους τους retailers”.  

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι και ορισμοί για τα own brands. 

“Η συμβατική θεωρία του marketing ισχυρίζεται ότι ένας τρόπος για να προσδιορίσει κανείς 

τις ανταγωνιστικές προσφορές σε προϊοντικό επίπεδο είναι ταξινομώντας τα είδη είτε ως 

επώνυμα είτε ως own labels ή ακόμη και ως generics”(Chernatony,1991). Οι όροι που 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αυτά τα προιόντα είναι κυρίως ‘προϊόντα μάρκας 

λιανεμπορίου’ (own brands) αλλά χρησιμοποιούνται επίσης και οι όροι ‘προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας (retailer brand) ή ετικέτας διανομέα (distributor brand)’, ο τελευταίος μάλιστα στην 

Αμερική.  

Σε αυτή την εργασία, οι όροι ‘προϊόντα μάρκας λιανεμπορίου (own brands) και ‘προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας (retailer brands)’ θα χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν αυτά τα 

προϊόντα. Οι τέσσερις κύριες προσεγγίσεις των προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου είναι: 

υ Generics 

υ Store brand (Μάρκες καταστήματος) 

υ Non-store brand και 

υ Exclusive or private brands (Προϊόντα αποκλειστικής ή ιδιωτικής ετικέτας) 
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“Τα generics είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που περιορίζονται συνήθως σε άκρως 

απαραίτητα καταναλωτικά αγαθά, όπως η ζάχαρη η συσκευασμένη με πολύ λιτό τρόπο που 

πωλείται στη κατώτατη τιμή. Εισήχθη αρχικά ως προϊόν στην Γαλλία από την αλυσίδα σούπερ 

μάρκετ Carrefour, στη συνέχεια τα βασικά generics υιοθετήθηκαν από τα περισσότερα 

σούπερ μάρκετ ευρείας γκάμας καταναλωτικών αγαθών” (Randall, 1990). Η διαφορά στην 

τιμή ανάμεσα στα generics και στις προϊόντα του παραγωγού είναι συνήθως αξιοσέβαστη. 

Στην Αμερική διαπιστώθηκε ότι τα generics είναι περίπου 30% πιο φθηνά από τις τιμές της 

συνολικής προιοντικής κατηγορίας, περίπου 15% φθηνότερα από τις τιμές των own brands 

(Mc Goldrick, 1990). Τα generics προσφέρουν στους retailers μια στρατηγική για να πάρουν 

ένα μερίδιο αγοράς αλλά παίρνουν πολλά ρίσκα όπως: 

τ Το συνολικό περιθώριο υποφέρει εκτός αν οι όροι αγοράς είναι πολύ ευνοϊκοί ή 

υποκινούνται οι πωλήσεις άλλων προϊόντων.  

τ Εάν η γκάμα των generics έχει επικρατήσει να είναι στη ζήτηση της από την κατώτατη 

αγορά, η εικόνα του retailer μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.  

τ Κάποια άλλα own brands μπορεί να επηρεαστούν από μια ανάρμοστη τοποθέτηση των 

generics στην αγορά (Mc Goldrick, 1990). 

Store brands είναι own brands με την ετικέτα του retailer με παρόμοια συσκευασία με αυτή 

των brand leaders.  

Non-store brands είναι own brands που χρησιμοποιούν διαφορετική ετικέτα από αυτή του 

retailer. Αυτά τα προϊόντα ανταγωνίζονται τα επώνυμα της αγοράς χωρίς να χρειάζονται την 

υποστήριξη της εικόνας του retailer.  

Exclusive brands είναι είτε ετικέτες παραγωγών ή άλλων προϊόντων retailers, οι οποίες 

πωλούνται αποκλειστικά από έναν συγκεκριμένο retailer. 

2.1.1.1  ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ RETAILER BRANDS 
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“Ο βαθμός στον οποίο ένας retailer εμπλέκεται στην διαδικασία πραγματικής σήμανσης 

(branding) είναι αυτός που προκαλεί τον παραγωγό-ηγέτη στo positioning του προϊόντος στην 

αγορά και ο οποίος θα δημιουργήσει την διάκριση μεταξύ ετικέτας και σήμανσης (labelling 

and branding” (Davies, 1996). Προσδιόρισε τέσσερα τεστ από τα οποία πρέπει να περάσει 

μια ετικέτα έτσι ώστε να αποτελέσει πραγματική σήμανση και όχι απλώς μια πρόσφορη 

ετικέτα. Αυτά τα τεστ βασίζονται στη διαφοροποίηση, τη τιμή, τη φυσική αξία και τη 

ξεχωριστή οντότητα.   

υ Διαφοροποίηση: η ετικέτα του προϊόντος το διαφοροποιεί (brand name) θετικά από άλλες 

ανταγωνιστικές προσφορές στην αγορά αλλά και προς τους ίδιους τους καταναλωτές 

υ Προνομιούχα τιμή: η συγκεκριμένη ετικέτα χρειάζεται να λανσάρεται στην αγορά σε 

υψηλότερη τιμή από ένα παρόμοιο προϊόν λόγω της ποιότητας και της αξιόπιστης εικόνας  

υ Ξεχωριστή οντότητα: μπορεί η συγκεκριμένη ετικέτα να πουληθεί ξεχωριστά από τις 

υπόλοιπες λόγω της ίδιας της ετικέτας της 

υ Φυσική αξία: η συγκεκριμένη ετικέτα είναι χρήσιμη για τον πελάτη σε επίπεδο συμβολικό 

ή αισθητικό 

 

Ο Randall υιοθετεί μια εξάπτυχη τυπολογία για τα retailers brands προσθέτοντας στα 

προαναφερόμενα τα παρακάτω στοιχεία:  

υ Το εύρος των προϊόντων που καλύπτει η επωνυμία. 

υ Ο βαθμός της ολοκλήρωσης του προϊόντος μέσα στις λειτουργίες του marketing 

 

 

 

2.1.1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ RETAILER BRANDS 
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Τα retailer brands γενικά δεν διαφημίζονται ούτε λανσάρονται έντονα. Κατανέμονται σε δικό 

τους χώρο προβολής, και τυπικά επιφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους (από 5 έως 50%) 

παρόλο που πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές (από 10 έως 40%) συγκριτικά με τις τιμές των 

επώνυμων προϊόντων. Σύμφωνα με τον Randall “τα retailer brands παραδοσιακά 

διαχωρίζονται από αυτά των παραγωγών βάσει κατοχής κυριότητας ή και ελέγχου του 

προϊόντος”. Έτσι με τα retailer brands αναφερόμαστε σε όλα τα υπολειπόμενα brands τα 

οποία χορηγούνται και ελέγχονται από τον retailer, τον χονδρέμπορο ή τον διανομέα”.  

Αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στα retailer brands και τα επώνυμα βασίζεται κυρίως στους 

υψηλούς διαφημιστικούς προϋπολογισμούς που αφορούν, ως επί το πλείστον, στα επώνυμα και 

στο γεγονός ότι τα retailer brands είναι αντίγραφα των επώνυμων προϊόντων. Επιπλέον, δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στα διαφορετικά σημεία στα οποία επικεντρώνονται τα επώνυμα προϊόντα 

που είναι η διαφήμιση, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, και η πρόσβαση διανομής σε αντίθεση με 

τα retailer brands που επικεντρώνονται στη τιμή, στη αντιγραφή προϊόντων, στο 

merchandising και στις προωθητικές εντός του καταστήματος. Ένας άλλος τρόπος 

περιγραφής των retailer brands είναι ως brands όπου η διανομή είναι περιορισμένη σε έναν 

retailer ανά περιοχή. 

  

2.1.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ OWN BRANDS 

Τα own brands αποτελούν το βασικό κομμάτι της νέας σχέσης μεταξύ παραγωγών και 

retailers. Κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπεύουν μια επιστροφή στο παραδοσιακό ρόλο των 

retailers. Σύμφωνα με τον Mc Goldrick, (1990) η ιστορία των own brands είναι τόσο παλιά 

όσο και η ίδια η λιανική πώληση. Με τον τρόπο που εμφανίζονται σήμερα τα own brands, 

αντιπροσωπεύουν το επιτηδευμένο marketing και την αυξανόμενη δύναμη των retailers. Η 

ιστορία των προϊόντων των παραγωγών είναι, παρά ταύτα, περίπου ενός αιώνα (Randall, 1990). 

Τα own brands χρονολογούνται στα τέλη του 19ου αιώνα  κατά την ενδυνάμωση του 
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συνεταιριστικού κινήματος. Η δυναμική των retailers να κρατάνε την εξουσία στα κανάλια 

marketing αναγνωρίστηκε από θεωρητικούς ήδη από την δεκαετία του 1930. Για αυτούς είναι 

πολύ πιο φθηνό να λανσάρουν προϊόντα σε καταστηματάρχες από το να διαφημίζουν οι 

παραγωγοί τα προϊόντα τους ξοδεύοντας για αυτή τη διαδικασία αναλογικά περισσότερο από 

το 5% του τζίρου τους (Davies, 1996).  

 

“Τα γεγονότα που έκαναν να μεταπηδήσει η ισορροπία της δύναμης από τα επώνυμα είδη 

μαναβικής των παραγωγών στους έμπορους ευρείας γκάμας προϊόντων ανιχνεύονται στην 

δεκαετία του 1950. Κατά την δεκαετία του ‘50 οι δυνάμεις ελέγχου της αγοράς έγιναν 

φθίνουσες και η καινούργια ιδέα του self-service αποδείχτηκε επιτυχής” (Fulop, 1964, quoted 

by Chernatony, 1989). Τα πλεονεκτήματα των οικονομιών κλίμακας χρησιμοποιήθηκαν από 

retailers και η δύναμη πέρασε περισσότερο στα καταστήματα ευρείας γκάμας προϊόντων. Στην 

Γαλλία και στη Βρετανία κατά την δεκαετία του ‘50 τα own brands ήταν σημαντικά στοιχεία 

πολιτικής κάποιων retailers όπως του Casino στην Γαλλία, του Marks and Spencer και του 

Sainsburys στην Αγγλία. Η κατάργηση της διατήρησης της τιμής μεταπώλησης το 1963 

συντέλεσε θετικά στην ανάπτυξη τους από πολλούς retailers στην Αγγλία.  

 

Προς τα τέλη της δεκαετίας του ’60, τα own brands άρχισαν να αποτελούν απειλή για τα 

προϊόντα των παραγωγών, ειδικά στη αγορά των συσκευασμένων προϊόντων μαναβικής. Στην 

δεκαετία του ’70 εμφανίστηκε στασιμότητα στην ανάπτυξη των own brands, η οποία μπορεί 

να δικαιολογηθεί, εν μέρει, στο κομμάτι που αφορούσε στην περιορισμένη επιλογή μεταξύ των 

προϊόντων των παραγωγών και των προϊόντων ‘me too’ προσφέροντας μερικά καινοτομικά 

στοιχεία (Goodwill, 1982 quoted by McGoldrick, 1990). Στην Γαλλική αγορά οι retailers 

χρησιμοποίησαν τα own brands ως ένα μέσο διαφοροποίησης σε ένα ανταγωνιστικό 
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περιβάλλον υψηλότερων τιμών. Η δεκαετία του ‘80 είδε την άνθηση των retailer brands σε 

πολλούς τομείς (Randall, 1990).  

 

Προσδιορίστηκαν τέσσερα στάδια ανάπτυξης των own brands. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα 

ότι σε κάθε χώρα και για κάθε retailer, τα retailer brands εξελίχθηκαν μέσω όλων των σταδίων 

από το πρώτο έως και το τέταρτο. Στην Αγγλία τα own brands αναπτύχθηκαν πριν από τα  

generics ενώ στην Γαλλία το Carrefour ήταν το πρώτο που εισήγαγε την ιδέα των generic 

λανσάροντας τα ‘produits libres’ (ελεύθερα προϊόντα) το 1976.  

 

Ta generics δεν είχαν μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία. Η πιθανή αιτία είναι ότι η σοβαρή και 

λιτή συσκευασία των generics αντικρούει την εικόνα των επώνυμων προϊόντων, τα οποία είναι 

πολύ οικεία στους Βρετανούς καταναλωτές. Υπήρχε μια τάση, όπως προαναφέρθηκε, για τους  

retailers μαναβικής στις δεκαετίες του ’80 και του ‘90 ανάπτυξης μια γκάμας generics πλάι σε 

μια άλλη επώνυμων προϊόντων υψηλότερης ποιότητας.  
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Πίνακας 2.1. Εξέλιξη των own brands  

 1st  generation 2nd generation 3rd generation 4th generation 
Type of 
brand 

• generic  
• no name  
• brand free  
• Unbranded 

• “quasi-brand” 
• own label 

• own brand • extended own brand, 
i.e. segmented own 
brands 

Strategy • generics • cheapest price • me too • value-added 
Objective • increase margins  

• provide choice 
in pricing 

• increase margins 
•  reduce manufacturers’ 

power by setting the entry 
price  

• Provide better- value 
product (quality/price)  

• enhance category 
margins  

• expand product 
assortments, i.e. 
customer choice 

• build retailer’s 
image among 
consumers 

• increase and retain 
the client base 

• enhance category 
margins  

• improve image 
further  

• Differentiation 

Product • basic and 
functional 
products 

• one-off staple lines with a 
large volume 

• big category 
products 

• image-forming 
product groups  

• large number of 
products with small 
volume (niche) 

Technolog
y 

• simple 
production 
process and 
basic technology 
lagging behind 
market leader 

• technology still lagging 
behind market leaders 

• close to the brand 
leader 

• innovative 
Technology  

Quality/ 
Image 

• lower quality and 
inferior image 
compared to the 
manufacturers’ 
brands 

• medium quality but still 
perceived as lower than 
leading manufacturers’ 
brand 

• secondary brand alongside 
the leading manufacturer’s 
brand 

• comparable to 
the brand leaders 

• same or better than 
brand leader  

• innovative and 
different products 
from brand leaders 

Approxim
ate pricing 

• 20% or more 
below the brand 
leader 

• 10-20% below • 5-10% below • equal or higher than 
known brand 

Consumer
s’ 
motivatio
n to buy 

• price is the main 
criterion for 
buying  

• price is still important • both quality and 
price, i.e. value 
for money 

• better and unique 
products 

Supplier • national, not 
specialised 

• national, partly specialising 
to own label 
manufacturing 

• national, mostly 
specialising for 
own brand 
manufacturing 

• international 
manufacturing 
mostly own brands 

Πηγή: Boston Consulting Group/Market (1992), Chernatony (1991)  
 
 
 
 
 
2.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ Η.Π.Α./ U.K./ΕΛΛΑΔΑΣ 
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Σύμφωνα με τον Hoch (1996), υπάρχουν κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία 

των own brands όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο σχήμα 2.1. 

 

Σχήμα 2.1. Κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία των own brands 
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n 

Consumer Product Quality
driven

Quality 
Consistency

Category
Retail Sales

Retailer Ow Brand
Driven Market Share

Category
Gross Margins

Number of National
Manufacturers

National 
Manufacturer
Driven National Advertising

per Manufacturer

 

Πηγή: Hoch (1996)      

Οι μεταβλητές κλειδιά της αγοράς που επηρεάζουν την εξέλιξη των retailer brands είναι ο 

καταναλωτής, ο retailer και ο παραγωγός. Φαίνεται στο σχήμα 2.1 ότι στις χώρες, οι οποίες 

έχουν παραγωγή και αριθμούν πολλούς τοπικούς παραγωγούς που δίνουν έμφαση στην 

διαφήμιση, σημειώνεται η χαμηλότερη εισαγωγή των retailers brands στην αγορά. Σε αυτή 

την εργασία γίνεται μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί ο χαμηλός αριθμός εισαγωγής των 

retailer brands στην Ελλάδα εξετάζοντας το θέμα των retailer brands από τη πλευρά των 

παραγωγών.  
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Ο καταναλωτής και ο retailer θα αντιμετωπιστούν μόνο ως τους άλλους παράγοντες της 

κατάστασης. Μια απεικόνιση της αμερικανικής και αγγλικής κατάστασης θα μπορούσε να 

δημιουργήσει μια ξεκάθαρη εικόνα του θέματος των retailer brands.      

 

2.2.1 Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Η δημοτικότητα των own brands συνεχίζει να ανατέλλει στην Ευρώπη πάρα όλες τις διαφορές 

που υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες και στις κατηγορίες των προϊόντων (Grocer, 1994). Η 

συνολική αγορά των own brands στην Ευρώπη το 1995 κυμαίνονταν στα US$ 247 δις. Η 

αγορά προβλέπεται να αυξηθεί κατά 23% στη πενταετία 1995-2000 και να φτάσει τα US$ 305 

δις το 2000 (Grocer, 1997).  

 

Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του μεριδίου αγοράς των own brands από το 1992 έως το 1995 

 1992 1995  1992 1995
Φιλανδία 6% 16% Αγγλία 18% 42% 
Σουηδία 7% 17% Γαλλία 12% 22% 
Πορτογαλία - 8% Ισπανία 8% 16% 
Ολλανδία 13% 26% Δανία 11% 18% 
Νορβηγία 4% 7% Γερμανία 5% 27% 
Ιταλία 3% 4% Ελβετία 35% 36% 
Ελλάδα 5% 6% Bέλγιο 15% 29% 
Aυστρία 7% 7%    
Πηγή: AC Nielsen, 1996  
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Γράφημα 2.1 Οι Ευρωπαϊκές χώρες με τον υψηλότερο αριθμό εισαγωγής own brands   

 

Holland 

Great Britain 

France 

Germany 

Switzerland 

Belgium 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

Market share 

Holland 

Great Britain 

France 

Germany 

Switzerland 

Belgium 

1995 

1992 

Πηγή: AC Nielsen, 1996 

 

Όπως δείχνουν ο πίνακας 2.2 και το γράφημα 2.1 οι χώρες με το υψηλότερο μερίδιο αγοράς 

που κατέχουν τα own brands είναι η Αγγλία, η Ελβετία, η Ολλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο 

και η Γαλλία. Σε αντίθεση, πολύ πιο πίσω βρίσκονται η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η 

Ελλάδα. Οι εταιρίες ισχυρίζονται ότι η συνεχόμενη επιτυχία των own brands εξασφαλίζεται 

στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης χάρη στην αυξανόμενη επίγνωση των οφελών από 

πολλούς παραγωγούς, retailers και καταναλωτές. Παρόλα αυτά, η εξέλιξη τους είναι βέβαιη 

υπό το φως της απόφασης των ηγετών της αγοράς να αναπτύξουν τα own brands για retailers 

(Hoch,1996). 

  

Σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες το επίπεδο της retail συγκέντρωσης έχει αυξηθεί δραματικά.  

Για παράδειγμα, στην Γαλλία και στην Αγγλία, οι πέντε πρώτες αλυσίδες υπολογίζουν 65% και 

62% αντίστοιχα των συνολικών πωλήσεων ειδών παντοπωλείου με την αγορά των Η.Π.Α. 

όπου οι πέντε πρώτες εταιρίες υπολογίζουν λιγότερο από 20% της παραγωγής.  

 16                                                                                                                                          
 
 
 



Κεφάλαιο 2.Βιβλιογραφία έρευνας                                          Ορισμοί και εξέλιξη τωνown 
brands 

 17                                                                                                                                          
 
 
 

Η αυξανόμενη συγκέντρωση της αγοράς και η ανάπτυξη των  retailer brand αποτελούν 

σημαντικές τάσεις στο τομέα του retail στην Αγγλία. Το Βρετανικό retailing είναι το πιο 

συγκεντρωμένο σε υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη.  

 

2.2.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ OWN BRAND: ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Η κύρια διαφορά μεταξύ των αγορών των Η.Π.Α. και της Αγγλίας που επηρεάζουν την 

εισαγωγή των own brands στην αγορά είναι, όπως έχει δηλωθεί από πολλούς ακαδημαϊκούς, 

(Hoch 1996, McGoldrick 1990), η δομή της παραγωγής. Η Αγγλία αλλά και οι Η.Π.Α. έχουν 

εντοπιστεί ως αγορές που επηρεάζονται από τη κίνηση εισαγωγής πέντε ανταγωνιστικών 

δυνάμεων, οι οποίες είναι (1) η απειλή των νέων εισερχόμενων προϊόντων στη παραγωγή για 

retailers στον κλάδο των τροφίμων (2) η δύναμη διαπραγμάτευσης των τιμών των 

προμηθευτών της παραγωγής τροφίμων (3) η επιρροή των καταναλωτών (4) η απειλή από 

εναλλακτικές υπηρεσίες retail (για παράδειγμα, όμιλοι αποθήκευσης) και (5) ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των υπαρχόντων retailers τροφίμων.  

 

Στην Αγγλία, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 τα retailer brands άρχισαν να ασκούν 

πολύ πίεση στα επώνυμα προϊόντα των παραγωγών τροφίμων, ειδικά οι δευτερεύουσες και οι 

τριτεύουσες μάρκες (Chernatony, 1991). Οι παραγωγοί όχι μόνο μάχονται για δικό τους 

χώρο τοποθέτησης των προϊόντων τους στα ράφια αλλά και για καλό χώρο. Ο retailer μπορεί 

να ακολουθεί τη πολιτική του να διατηρεί σε στοκ την ίδια του την μάρκα, τη κύρια μάρκα, 

και ίσως και την δεύτερη μετά τη κύρια. Κατά συνέπεια, για τη τρίτη και τη τέταρτη μάρκα 

είναι δύσκολο να βρεθεί μερίδιο στην αγορά, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια κατιούσα 

αφού τα χαμηλότερα επίπεδα διανομής τείνουν να χάνουν πωλήσεις (Watkins, 1986).  
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Ένα άλλο στοιχείο της διαφοροποίησης για την Αγγλική αγορά είναι η δομή της παραγωγής 

από τη πλευρά του ίδιου του παραγωγού. Σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων υπάρχουν 

λιγότερα επώνυμα προϊόντα στην Αγγλία σε σύγκριση με την αγορά των Η.Π.Α., ενώ η 

ταξινόμηση των προϊόντων βάσει μεγεθών, μίγματος και σχημάτων είναι περιορισμένη στη 

περίπτωση της Αγγλίας. Τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά οδηγούν στο να μειωθεί ο 

ανταγωνισμός ανάμεσα στους παραγωγούς, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες για τα retailer 

brands, κάτι που δεν συμβαίνει στις Η.Π.Α. (Hoch, 1996). 

 

2.2.1.2 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ OWN BRANDS 

Φαίνεται πως υπάρχουν δύο τρόποι αρχής της αλυσίδας διανομής των own brands στην 

Αγγλία (Doel,1996). Αυτοί είναι (α) η χρησιμοποίηση της επιπλέον παραγωγικής δυνατότητας 

των παραγωγών τροφίμων, κυρίως των λιγότερο δυναμικών επώνυμων προϊόντων και (β) η 

επιλογή, από τη πλευρά των retailers, κατάλληλων παραγωγών για την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων own-brands. Υπάρχουν πολλοί μεγάλοι και πολλοί άλλοι μικρότεροι Βρετανοί 

παραγωγοί τροφίμων οι οποίοι αναπτύχθηκαν, συγκεκριμένα στη δεκαετία του ‘80, με 

μοναδικό σκοπό τη παραγωγή υψηλής ποιότητας retailer brands. Αυτές οι εταιρίες είναι 

οργανωμένες και όσον αφορά στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλλά και στη δομή του 

εργατικού δυναμικού τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στις 

απαιτήσεις των retailers σχετικά με τα own brands (Hughes, 1996). 

 

2.2.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

Με την συνεχή ανάπτυξη του κεφαλαίου retail στην Αγγλία από το 1964, η δύναμη 

μεταπήδησε από τους παραγωγούς τροφίμων στους λιανέμπορους τροφίμων (food retailers). 

Οι Άγγλοι retailers ασκούν εξουσία στους παραγωγούς μέσω μίας δεσποτικής, συχνά, 

οργάνωσης τιμολόγησης και logistics, αλλά βασίζονται και στην ανταγωνιστική θέση των 
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παραγωγών, οι οποίοι τους προμηθεύουν τα μέσα για την ανάπτυξη των δικών τους 

καταστημάτων με own brand προϊόντα. Οπότε οι Άγγλοι retailers διαπραγματεύονται με τους 

παραγωγούς τροφίμων απαιτώντας πιεστικούς όρους παράδοσης και συγκεκριμένα προϊόντα 

own brands, τα οποία έχουν απομακρύνει πολλούς παραγωγούς από την αγορά των επώνυμων 

προϊόντων. Βέβαια, έχουν σώσει και κάποιους από τους παραγωγούς δεσμεύοντας τους μόνο 

για την παραγωγή των δικών τους own brands. Οι παραγωγοί δεύτερης και τρίτης κατηγορίας 

επώνυμων προϊόντων, ενσωματώνονται στις αλυσίδες καταστημάτων own-brand.(Doel, 1996; 

Hughes, 1996).  

 

Το benchmark για το προϊόν καθορίζεται συνήθως από την αντιγραφή άλλων επώνυμων 

προϊόντων της ίδιας κατηγορίας. Σε άλλες κατηγορίες προϊόντων η καινοτομία ευνοείται με το 

να γίνονται μαζί και ο retailer αλλά και ο παραγωγός, καταναλωτές. Με αυτό τον τρόπο οι 

retailers τροφίμων βοηθάνε περισσότερο την ενίσχυση κάποιων κατηγοριών προϊόντων και 

τμημάτων αγοράς παρά την αντιγραφή των ήδη δοκιμασμένων πρακτικών καθοδηγούμενων 

από τους κατασκευαστές (Hughes, 1996). 

 

2.2.2 Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 

2.2.2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ OWN BRANDS : ΠΟΣΟΤΙΚΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘90, το ενδιαφέρον για προϊόντα own brands στην 

αμερικάνικη αγορά παντοπωλείου αυξήθηκε. Τα store brands αυξήθηκαν κατά 15% των 

συνολικών πωλήσεων σε δολάρια. Οι τοπικοί παραγωγοί μπήκαν σε επιφυλακή για την 

αντιμετώπιση της απειλής από τα own brands, οι περισσότεροι retailers άρχισαν να βαδίζουν 

σταδιακά προς την εξερεύνηση των ευκαιριών, και πολλοί άλλοι μικρότεροι (αλλά και κάποιοι 
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μεγαλύτεροι) παραγωγοί άρχισαν να προμηθεύουν εναλλακτικά με own brands κάποιους 

ενδιαφερόμενους (Hoch, 1996). 

 

Στην αμερικάνικη αγορά ειδών παντοπωλείου το μερίδιο αξίας που πήραν τα retailer brands 

το 1992 ήταν 13.7% αντιπροσωπεύοντας λίγο περισσότερο από το 1/3 του αγγλικού επιπέδου 

του εμπορίου own brand. Υπάρχει μια ευρεία διαφοροποίηση στα επίπεδα της ανάπτυξης των 

οwn-brand μεταξύ ομάδων προϊόντων και κατηγοριών που έχουν τους υψηλότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης και που δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε αυτά της Αγγλίας. Η ανάπτυξη είναι πολύ 

σημαντική για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Για παράδειγμα η εταιρία ‘Information 

Resources Inc.’ αναφέρει ότι το 80 % της ανάπτυξης των own brand αφορά σε 15 από τις 240 

κατηγορίες παντοπωλείου (Hughes, 1996).  

 

2.2.2.2 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ OWN LABEL  

Η διαδικασία μέσω της οποίας άρχισαν οι σχέσεις των Αμερικανών retailers και των own-

brand προμηθευτών, δείχνουν μια απομάκρυνση από το αγγλικό μοντέλο του Doel, (1996). 

Παρόλο τη χρησιμοποίηση της επιπλέον παραγωγικής δυναμικότητας των παραγωγών και την 

ενεργή επιλογή των παραγωγών από τους retailers που υφίσταται στην Αμερική, υπάρχουν 

μερικές επιπλέον διαδικασίες μέσω των οποίων άρχισαν οι αλυσίδες καταστημάτων. Κατά 

πρώτον, υπάρχουν μερικές κατηγορίες παραγωγών στις Η.Π.Α., οι οποίες συμπεριλαμβάνουν 

έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς own-brand, ο οποίος είναι τόσο ισχυρός έτσι ώστε 

να μπορεί να αρχίσει προληπτικά τις συναλλαγές και τις διαπραγματεύσεις για οwn brand 

προϊόντα με τους retailers τροφίμων. Κατά δεύτερον, υπάρχουν αρκετές αλυσίδες 

καταστημάτων τροφίμων, οι μεγαλύτερες του χώρου, που τους ανήκει η παραγωγή των δικών 

τους own brands, γεγονός που σημαίνει ότι η διανομή των δικών τους own brands σε αυτή τη 

κατηγορία προϊόντων είναι μια κάθετα ενσωματωμένη λειτουργία στην ίδια την εταιρία. 
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Τρίτον, ο ρόλος των διαμεσολαβητών μεταξύ των μέσου μεγέθους retailers και των δικών τους 

Αμερικανών προμηθευτών own brand. Η χρήση ενός τρίτου εμφανίζεται ως μια πιο 

διαδεδομένη πρακτική στην Αμερική, λόγω της συνεχιζόμενης επικράτησης πολλών μέσου 

μεγέθους τοπικών αλυσίδων καταστημάτων λιανικής. (Hughes, 1996). 

 

Όπως περιγράφεται η κατάσταση στην Αμερική, είναι εμφανές ότι επιτρέπεται μια 

διαφορετική προσέγγιση της παραγωγής των own brands. Ο τρόπος με τον οποίο οι 

Αμερικανοί ακαδημαϊκοί προσεγγίζουν το θέμα της παραγωγής των own brands είναι πολύ 

διαφορετικός από αυτόν των Άγγλων.  Η στάση των Αμερικανών αναλυτών είναι συνήθως 

κοινή με εκείνη του Quelch, (1996) ο οποίος ισχυρίζεται ότι πολλοί παραγωγοί έχουν 

ενεργήσει υπερβολικά απέναντι στην απειλή των own brands χωρίς να αναγνωρίζουν δύο 

σημαντικά σημεία. Κατά πρώτον, το μερίδιο αγοράς των own brands αυξάνεται γενικά όταν 

υποφέρει η οικονομία και μειώνεται σε ισχυρότερες οικονομικές περιόδους. Κατά δεύτερον, οι 

παραγωγοί των επώνυμων προϊόντων μπορούν να μετριάσουν την πρόκληση των own brand. 

Παρόλο που συμφωνεί ότι πολλά επώνυμα προϊόντα βρίσκονται υπό πίεση ειδικά από τον 

αριθμό των τριτευόντων προϊόντων σε μερίδιο αγοράς κάθε προιοντικής κατηγορίας, πιστεύει 

έντονα ότι η πρόκληση από τα own brand πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προοπτική. Αρχικά οι 

managers θα πρέπει να εξετάσουν αν η απειλή από τα own brands μπορεί να ενδυναμωθεί ή 

να αποδυναμωθεί. Έπειτα πρέπει να επανεξεταστούν οι δυνάμεις της ίδιας της ετικέτας του 

προϊόντος. Τελικά, αν οι εταιρίες τους παράγουν ήδη retailer brands, τότε θα πρέπει να 

ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά του ανταγωνισμού στην αγορά των generics (Quelch and 

Harding, 1996). 

Σύμφωνα με τους Quelch και Harding, οι συστάσεις προς εταιρίες που δεν παράγουν ήδη 

own brand είναι απλές. Δεν πρέπει να αρχίσουν να παράγουν. Κάποιοι παραγωγοί επώνυμων 

προϊόντων φτιάχνουν τα δικά τους own brand μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτούν την 
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εποχιακή επιπλέον παραγωγική δυναμικότητα τους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η 

παραγωγή own brand μπορεί να φαίνεται δελεαστική. Αλλά πρέπει να γνωρίζουν την όλη 

κατάσταση. Παρόλο που το σύστημα μπορεί να λειτουργεί καλά για ένα διάστημα για μια 

εταιρία, η παραγωγή own brand μπορεί να γίνει ναρκωτικό. Οι παραγωγοί που αρχίζουν να 

παράγουν προϊόντα own brand για να εκμεταλλευτούν την επιπλέον παραγωγική 

δυναμικότητα τους μπορεί σύντομα να δουν τους εαυτούς τους να παίρνουν παραγγελίες για 

προϊόντα own brand σε κατηγορίες όπου το μερίδιο αγοράς των δικών τους own brand είναι 

αδύναμο. Αυτό αρχίζει να καννιβαλίζει τα δικά τους επώνυμα προϊόντα και τελικά μπορεί να 

βρεθεί η εταιρία τους σε άσχημη οικονομική κατάσταση.  

  

 

2.2.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

Μια παρόμοια διαδικασία με αυτή της Αγγλίας  πραγματοποιήθηκε και στην Αμερική αλλά ο 

ρυθμός με τον οποίον αναπτύχθηκαν τα retailer brands στην αμερικανική αγορά ήταν σαφώς 

πιο αργός (Hughes, 1996). Οι retailers έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους στα own 

brands, μεταξύ 20% και 30%. Η απόδοση των own brands ποικίλλει ανά τις διαφορετικές 

κατηγορίες προϊόντων και αποτελεί το 65% των πωλήσεων σε δολάρια στα κατεψυγμένα 

λαχανικά και στα φασόλια κονσέρβας ενώ στα own brands αποσμητικά αποτελούν μόνο το 

1.1 % (Hoch, 1996).  

 

 

 

 

2.2.3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
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Η Ελληνική αγορά own brand βρίσκεται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης και ο ρυθμός 

συγκέντρωσης είναι ανάμεσα στους χαμηλότερους της Ευρώπης. Τα οwn brands έχουν 

σχετικά χαμηλό αριθμό εισαγωγής στην Ελληνική αγορά. Όμως, το μερίδιο αγοράς των own 

brands αυξάνεται τα τελευταία χρόνια και τείνει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στη δεκαετία 

του 2000-2010. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει στοιχεία για την αυξανόμενη εισαγωγή των 

own brand στην αγορά μετά το 1992, σε μερικές βασικές κατηγορίες προϊόντων . 

 

Πίνακας 2.3 Μερίδιο αγοράς οwn brand σε βασικές κατηγορίες προϊόντων  

 1992 1995 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ - 5% 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - 6% 
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ - 1% 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΞΙΑΣ - 3% 
Πηγή: AC Nielsen, 1996 quoted by Greek Self Service 1998 

 

2.2.3.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ RETAILER BRANDS 

Κατά τον ίδιο τρόπο που τα ελληνικά Supermarkets πέρασαν από διάφορα στάδια ανάπτυξης, 

από μια πρωτόγονη μορφή σε μια πιο εξελιγμένη, έτσι και τα retailer brands εμφανίστηκαν 

στην Ελλάδα με μια απλή μορφή generics (όσπρια και ζάχαρη) με την ετικέτα του retailer, 

μετά ακολούθησαν οι απομιμήσεις των καλά εγκαθιδρυμένων σημάτων (brands), και τελικά 

πέρασαν στις αποκλειστικές ετικέτες οι οποίες παράγονται κυρίως από παραγωγούς των 

επώνυμων προϊόντων. Πολλά από τα προϊόντα των Ελλήνων retailers βρίσκονται στο δεύτερο 

στάδιο ανάπτυξης των own brand, δηλαδή στην παραγωγή ‘me too’ προϊόντων σε χαμηλή 

τιμή. Δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη των own brands 

στην Ελλάδα αλλά κάποιες πηγές πληροφόρησης δίνουν στα retailer brands ένα ποσοστό 5%-

6% των συνολικών πωλήσεων τροφίμων.  

Πίνακας 2.3.1 Ικανοποίηση από την αγορά προϊόντων own label   
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 ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 9 4 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 37 22 
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 46 26 
ΧΑΡΤΙΚΑ 37 25 
ΛΟΙΠΑ 2 2 
Πηγή: Greek Self Service, Centrum 1996 (δείγμα 1030 νοικοκυριών) 

 

Πίνακας 2.3.1.a Λόγοι προτίμησης ή απόρριψης των προϊόντων own label   

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (1) % ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (2) % 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 81 ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 40 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 12 ΠΡΟΤΙΜΩ ΑΛΛΕΣ ΜΑΡΚΕΣ 26 
ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ  9 ΤΥΧΑΙΝΕΙ 11 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
6 ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ 5 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΗ ΜΑΡΚΑ 

ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ 
4   

ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΖΩ 1   
1: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 71% ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ OWN LABEL 

2: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 37% ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ OWN LABEL 

Πηγή: Greek Self Service, Centrum 1996 (δείγμα 1030 νοικοκυριών, άμεση ερώτηση) 

 

Τα retailer brands στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από σχετικά μικρό μερίδιο πωλήσεων 

συγκριτικά με το συνολικό τζίρο των κατηγοριών προϊόντων στις οποίες ανήκουν.  

Από την άλλη πλευρά τα επώνυμα προϊόντα χαρακτηρίζονται από μαζικές πωλήσεις.  

Ως αποτέλεσμα, η ανάπτυξη των retailer brands εντοπίζεται συνήθως σε εκείνες τις κατηγορίες 

προϊόντων που μπορεί να αποφέρουν περισσότερα κέρδη στον retailer συγκριτικά με τα 

επώνυμα προϊόντα.  

Αρχικά οι retailers τοποθέτησαν τα own brands στα ράφια τους με αβεβαιότητα και χωρίς να 

ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη στρατηγική, ενώ παρατηρούσαν την εμπειρία των 

Δυτικοευρωπαίων retailers με την προσέγγιση “περιμένω και βλέπω (wait and see)”. Η θετική 

αντίδραση των καταναλωτών για κάποιες κατηγορίες προϊόντων έκανε τους retailers να 

επανεξετάσουν την προσέγγιση τους προς τα own brands από το 1994 και να τα εισάγουν 
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μόνιμα ως κομμάτι της ολοκληρωτικής στρατηγικής τους κατά του ανταγωνισμού. Πρώτα το 

Continent (ο Γάλλος retailer, σημερινός Carrefour), έδωσε έμφαση στα εισαγόμενα own 

brands από τη Γαλλία και εκπαίδευσε και άλλους Έλληνες retailers. Η τάση των παγκόσμιων 

retailers να λανσάρουν τα own brands στην Ελληνική αγορά είναι εμφανής κατά τα τελευταία 

πέντε χρόνια. Για παράδειγμα, ο Spar λάνσαρε 50 παγκόσμιες σειρές από τα μέσα του 1996, 

διαθέσιμες από όλο το δίκτυο τους των 19,000 καταστημάτων σε συνολικά 25 κράτη μέλη 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (Grocer, 1995). 

 

Παράλληλα, ο πόλεμος μεταξύ των retailers και των προμηθευτών ήταν έντονος και, ως 

αποτέλεσμα, τα own brands έγιναν ένα άλλο όπλο για την επίτευξη καλύτερων όρων 

συμφωνιών με τους προμηθευτές. Στις μέρες μας τα retailer brands κερδίζουν καλύτερα 

μερίδια αγοράς από τα επώνυμα προϊόντα. Κατά το 1997 το ποσοστό πωλήσεων των retailer 

brands αυξήθηκε, φτάνοντας ένα 10-12% συγκριτικά με εκείνο του 6-8% το 1995.  

Οι παραγωγοί επώνυμων προϊόντων ήδη αισθάνονται την πίεση της ανάπτυξης αλλά και της 

επιρροής των own brand στις πωλήσεις και αυτό έκανε μερικούς από αυτούς  να αρχίσουν την 

παραγωγή για retailers μαζί με τη παραγωγή των επώνυμων δικών τους προϊόντων.  

 

2.2.3.2 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ OWN BRAND  

Αν ο καταναλωτής προσέξει περισσότερο ποιος παράγει τα retailer brands, θα ξαφνιαστεί όταν 

δει ότι πολλοί από αυτούς είναι οι παραγωγοί των επώνυμων προϊόντων. Πρέπει επίσης να 

αναφερθεί ότι τα retailer brands φέρουν την ετικέτα του retailer αλλά και αυτή του 

παραγωγού. Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης μπορεί εύκολα να δει ποιος παράγει το own brand 

που είναι τοποθετημένο δίπλα στο επώνυμο προϊόν σε χαμηλότερη τιμή. Υπάρχουν μερικές 

εταιρίες που αρνούνται να παράγουν για retailers, κυρίως οι πολυεθνικές. Υπάρχουν, επίσης, 

κάποιες βιομηχανίες που είναι αφιερωμένες στην παραγωγή για retailers. Σε κάποιες 
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περιπτώσεις τα προϊόντα εισάγονται από τη Δυτική Ευρώπη με το σήμα “made in CΕ” ή ‘ ‘ 

made in Europe’ χωρίς να φέρουν το όνομα της χώρας. Σε αυτή τη περίπτωση ο παραγωγός 

μπορεί να είναι Έλληνας.   

 

Ο γενικός διευθυντής της εταιρίας Domo Natura, μιας παραγωγού εταιρίας πλαστικών 

σακουλών και ασημόχαρτου, πιστεύει ότι τα own brands θα αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους 

έως και 30% και η εγχώρια βιομηχανία θα πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα αυτή 

πραγματικότητα, ειδάλλως είναι πιθανόν να χάσει αυτό το κομμάτι αγοράς επειδή οι retailers 

μπορούν να προσεγγίσουν προμηθευτές από το εξωτερικό. Οι ανάγκες των ξένων retailers για 

μεγάλες ποσότητες προϊόντων, με σταθερή ποιότητα χαμηλότερου κόστους, δημιουργεί 

ευκαιρίες, αλλά πολλοί Έλληνες παραγωγοί δεν μπορούν να καλύψουν τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος που απαιτούν οι retailers. Οπότε η πιθανότητα να ψάξουν προμήθειες από το 

εξωτερικό είναι μεγάλη λόγω των προτιμήσεων των καταναλωτών για εισαγόμενα προϊόντα. 

“Από την άλλη πλευρά η περιφερειακή Ελλάδα, η σχετική με την υπόλοιπη Νοτιοευρωπαική 

αγορά, αποτελεί ένα εμφανές εμπόδιο για τους τοπικούς παραγωγούς να προμηθεύσουν την 

ευρύτερη αγορά” (Bennison and Boutsouki, 1995). 

Υπάρχουν μόνο 15 σημαντικοί παραγωγοί που μπορούν να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη 

δύναμη των retailers, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι από αυτούς μπαίνουν στην 

αγορά των own brands. Παρόλα αυτά, η κατάσταση δεν είναι τόσο άσχημη για τους Έλληνες 

παραγωγούς όσο είναι για αυτούς των ευρωπαϊκών κρατών και της Αμερικής (Polyzos and 

Tsaraglis, 1996). 

 

 

2.2.4 ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι χώρες οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην βιομηχανία και 

μετρούν πολλούς εθνικούς παραγωγούς δίνοντας έμφαση στην διαφήμιση, έχουν τα 

χαμηλότερα επίπεδα εισαγωγής των retailer brands στην αγορά τους. Η Ελλάδα ανήκει σε 

αυτές τις χώρες που έχουν μικρό μερίδιο στα retailer brands και υψηλό κόστος διαφήμισης σε 

πολλές άλλες κατηγορίες προϊόντων (πίνακες 2.2 & 2.4 αντίστοιχα).  

 

Πίνακας 2.4. Πωλήσεις και έξοδα διαφήμισης 17 κατηγοριών προϊόντων το 1996  

Κατηγορία προϊόντος Πωλήσεις 
(εκ. pounds) 

Έξοδα Διαφήμισης  
(εκ. pounds) 

% 
Διαφημιστικών  
Εξόδων/ 
Πωλήσεων 

Κατεψυγμένα λαχανικά 24.807.553 1.189.735 4,79 
Κατεψυγμένη ζύμη 23.772.615 613.902.22 2,58 
Χαρτί υγείας & κουζίνας 10.6304.72 1.265.415 1,19 
Καφές 119.168.59 7.700.786 6,46 
Σοκολάτες  116.749.44 10.659.782 9,13 
Seed-oils 55.005.853 1.123.233 2,04 
Κρουασάν 37.695.286 2.226.22 5,90 
Snacks & Chips  53.714.011 1.512.344 2,81 
Γάλα 29.638.808 8.786.482 29,64 
Γιαούρτι 13.4395.25 5.868.664 4,36 
Σαπούνι 19.633.444 440.466 2,24 
Σαμπουάν 43.451.446 9.650.902 22,21 
Μαργαρίνη  26.200.993 1.919.673 7,32 
Προσυσκευασμένο τυρί 27.526.917 3.426.753 12,44 
Αλεύρι 19.249.524 616.553 3,20 
Ζυμαρικά 63.030.742 1.151.624 1,82 
Απορρυπαντικά 28.683.666 23.781.028 8,29 
Πηγή: Amer Nielsen Research, 1997  

Η απεικόνιση της αμερικανικής αγοράς έδειξε πολλές ομοιότητες με την Ελληνική αγορά. 

Στην Αμερική η εξισορρόπηση της δύναμης δείχνει να μεταβαίνει προς τους retailers 

τροφίμων από τους παραγωγούς τροφίμων, αλλά με πιο αργό ρυθμό από ότι στην Αγγλία 

(Wrigley, 1992, quoted by Hughes, 1996). Με τον ίδιο τρόπο, άρχισαν και οι Έλληνες 

παραγωγοί να χάνουν τη δύναμη τους τα τελευταία έξι χρόνια  

(Kαραγιώργος, Παπαδημητρίου, Καραθανάση και Μαντζιώρη, 1998).  
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Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει σε εθνικό επίπεδο συγκεντρωμένη, υψηλών κεφαλαίων, υψηλών 

κερδών βιομηχανία τροφίμων για retailers συγκριτικά με εκείνη την ισχυρή, σε υψηλά επίπεδα 

συγκεντρωμένη βιομηχανία που υπάρχει στην Αγγλία. Για την εξέλιξη των own brand,  αυτή η 

συγκράτηση της δύναμης των παραγωγών, σχετικά με την δική τους θέση εναντίον των 

retailers, σημαίνει ότι ο ολοένα και λιγότερο επικεντρωμένος τομέας τροφίμων retail 

αντιμετωπίζει δυσκολία στο να πιέσει τους παραγωγούς τροφίμων να παράγουν own brands. 

Αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται από τη δύναμη των επώνυμων προϊόντων των παραγωγών 

που διατηρείται μέσω εντατικών και εκτεταμένων διαφημιστικών καμπανιών οι οποίες, είναι 

αντικειμενικά αποδεκτό, ότι είναι πιο ισχυρές στην Αμερική και στην Ελλάδα παρά στην 

Αγγλία. (Hughes, 1996).  

 

Τα retailer brands είχαν λιγότερη επίδραση στις σχέσεις ισχύος στην αμερικανική βιομηχανία 

τροφίμων και στις καταναλωτικές αλυσίδες. Είναι αποδεδειγμένο ότι στην Αμερική τα retailer 

brands θέτουν μια πιο αδύναμη πρόκληση στους παραγωγούς τροφίμων από αυτή που 

λαμβάνουν στην Αγγλία. Λόγω του ότι οι retailers στην Αμερική καθυστέρησαν να έχουν τον 

έλεγχο των αλυσίδων προμηθειών, τα προϊόντα των παραγωγών παραμένουν σε ηγετική θέση. 

Όμως, όσο το κεφάλαιο retail κερδίζει δύναμη στην Αμερική και στην Ελλάδα σε συνδυασμό 

με την αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας, αυτό μπορεί να πιέσει μερικούς από τους 

δευτερεύοντες και τριτεύοντες παραγωγούς επώνυμων προϊόντων να παράγουν retailer brands, 

όπως συνέβη στην Αγγλία. (Hughes, 1996). Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο αριθμός των retailer 

brands στην Ελλάδα είναι πολύ μικρός για μερικές κατηγορίες προϊόντων και το προιοντικό 

εύρος είναι επίσης πολύ χαμηλό. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει απόδειξη αυτής της 

θεώρησης.  
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Πίνακας 2.5 Αριθμός των retailer brands ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ για διάφορες 

κατηγορίες προϊόντων 

SUPERMARKET Αρ. 
Προϊόντων 

% σε 
πωλήσεις

SUPERMARKET Αρ. 
Προϊόντων 

% σε 
πωλήσεις

Mαρινόπουλος 65 10% Dia 137 70% 
Όμιλος Carrefour 171 50% Atlantic  300 10% 
Βερόπουλος  420 20% 5 AE 64 0 
A.B.Βασιλόπουλος 564 10% Metro 322 0 
Ελομάς 41 0 Kαταναλωτής 

(Consum) 
7 0 

Tροφό 252 0 Σκλαβενίτης 2 55 
Πηγή: Greek Self Service 1998  

Ο αριθμός των own brands για κάθε κατηγορία αντιπροσωπεύει τον αριθμό των retailers που 

διανέμουν own brands σε αυτή τη κατηγορία προϊόντων. Είναι εμφανές σε αυτό το πίνακα ότι 

οι πιο γνωστές κατηγορίες retailer brands είναι κυρίως βασικά προϊόντα, απορρυπαντικά κάθε 

τύπου, γάλα συμπυκνωμένο και μακράς διάρκειας, ζυμαρικά και αναψυκτικά.  

 

2.2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ως συμπέρασμα αυτού του κεφαλαίου, η ιστορία των own brands είναι μεγάλη και η εξέλιξη 

τους επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες σε κάθε χώρα. Η ανάλυση της Αγγλικής, 

Αμερικάνικης και Ελληνικής αγοράς δείχνει μερικούς από τους καθοριστικούς παράγοντες της 

κατάστασης. Από την άλλη πλευρά, στην Αγγλία οι retailers τροφίμων έχουν υιοθετήσει 

στρατηγικές ενέργειες για τα own brand οι οποίες έχουν ‘καταστρέψει εποικοδομητικά’ τη 

προ-υπάρχουσα διαμόρφωση της ισχυρής ανταγωνιστικής στάσης και των πολιτιστικών 

σχέσεων στην παραγωγή των καταναλωτικών αλυσίδων τροφίμων. Οι Αμερικανοί και οι 

Έλληνες retailers, σε αντίθεση, φαίνεται να έχουν χαλαρώσει στην παραγωγή own brand και 

να έχουν επικεντρωθεί στην στρατηγική της ενδυνάμωσης των παραγωγών τροφίμων.  

Με κάποια έκταση, οι διαφορές ανά τύπο προϊόντος αντανακλούν τη δύναμη των παραγωγών 

σε αυτές τις αγορές και η προθυμία τους (ως κομμάτι των στρατηγικών τους marketing) να 
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προμηθεύουν own brands (Watkins, 1986). Αυτές οι ομοιότητες μεταξύ της Ελληνικής και 

της Αμερικανικής αγοράς, όσον αφορά στα retailer brands, οδηγούν στην υιοθέτηση ενός 

αμερικάνικου εννοιολογικού μοντέλου ως σκελετό της μελέτης σχετικά με τις διαφορετικές 

στρατηγικές που υιοθετούνται από τους παραγωγούς. Είναι απαραίτητο σε αυτό το σημείο της 

μελέτης να παρουσιαστεί το θέμα των retailer brands από τη πλευρά των παραγωγών και να 

αναλυθούν τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα της διαδικασίας παραγωγής των own brand 

παράλληλα με τις επιλογές στρατηγικής που έχουν οι παραγωγοί επώνυμων προϊόντων.      
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3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ /Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

Η υπάρχουσα θεωρία εξετάζει το θέμα των retailer brands περισσότερο από τη πλευρά των 

retailers και λιγότερο από τη πλευρά των παραγωγών. Σε αυτή τη εργασία δίνεται έμφαση 

στην άποψη των παραγωγών και στο πόσο αποτελεσματική ή όχι είναι η ανάπτυξη retailer 

brands. Μια άλλη διάσταση, η οποία επίσης εξετάζεται, είναι οι διαφορετικές συμπεριφορές 

των παραγωγών σχετικά με το marketing προϊόντων με το όνομα ενός retailer και πώς 

προσεγγίζεται στρατηγικά αυτή η συμπεριφορά. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ως 

σκελετός για την εργασία και που θα αναλυθεί σε αυτό το κεφάλαιο προέρχεται από την 

αμερικάνικη βιβλιογραφία λόγω των ομοιοτήτων μεταξύ της αμερικάνικης και της ελληνικής 

αγοράς σχετικά με την ανάπτυξη των own brand, που ήδη έχουν αναλυθεί στο κεφάλαιο δύο.   

 

Η εξελισσόμενη μορφή του retailing δημιουργεί ένα κλίμα στο οποίο οι παραγωγοί πρέπει να 

προσπαθήσουν πολύ για να παραμείνουν στα επίπεδα που βρίσκονται. Τα υψηλά επίπεδα των 

προϊοντικών καινοτομιών, της προωθητικής υποστήριξης και της ποιότητας του management 

θα συνεχίσουν να απαιτούνται για τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς σε ένα αυξανόμενα 

εχθρικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς. Οι παραγωγοί πρέπει να αντιληφθούν και να 

κατανοήσουν ότι το περιβάλλον retail έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει μέλλον για την εταιρία που 

δεν έχει αντιληφθεί αυτό το γεγονός. Οι εταιρίες πρέπει να αναπτύξουν τις κατάλληλες 

στρατηγικές μακροπρόθεσμα για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που θα συνεχίσουν να 

αντιμετωπίζουν. Η βραχυπρόθεσμη διαχείριση δε θα αποτελεί πια αποτελεσματικό μέσο στη 

αυξανόμενη δύναμη του retailer, αλλά μόνο το σκεπτικό μακροπρόθεσμης στρατηγικής θα 

έχει αποτέλεσμα (West, 1988). 

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Progressive Grocer, (1995) παραπάνω από 

το 70% των στελεχών υποκαταστημάτων και το 83% των χονδρέμπορων υπέδειξαν ότι η 
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εταιρία τους θα δημιουργήσει πρόβλημα στα own brands μελλοντικά. Τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα της παραγωγής own brand έχουν συζητηθεί έντονα (West, 1988). Η μαζική 

δύναμη των own brands τα τελευταία χρόνια αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για τους 

παραγωγούς δευτερευόντων προϊόντων να επιτύχουν μεγαλύτερο τζίρο πωλήσεων. Μπορούν 

σταδιακά να πάρουν το μερίδιο αγοράς των προϊόντων-ηγετών. Οι παραγωγοί ηγέτες των 

επώνυμων προϊόντων πρέπει να αποφασίσουν πως θα αντιμετωπίσουν αυτή τη πραγματικότητα. 

Τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα της παραγωγής retailer brands για τους παραγωγούς 

σχετίζονται με την πρόκληση που προκύπτει από το πως αναπτύσσεται η καταναλωτική αγορά, 

το πώς ενεργούν οι διάφοροι retailers και το ποια στρατηγική χρησιμοποιεί ο καθένας από 

αυτούς. Επιπλέον, ο παραγωγός πρέπει να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική 

της εταιρίας και του προϊόντος του μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς αλλά 

και να ταιριάσουν στα σχέδια των retailers. Αυτό θα οδηγήσει σε θεμελιώδεις αποφάσεις 

σχετικά με την παραγωγή retailer brands (Randall, 1990).  

 

3.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ OWN BRANDS  

Σύμφωνα με τους McKinsey and Company (quoted by McGoldrick 1990) μερικά από τα 

πλεονεκτήματα των retailer brands για τους παραγωγούς είναι:  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 Η άρνηση για διανομή own brands μπορεί απλά να μεταβιβάσει περισσότερο όγκο στους 

ανταγωνιστές οι οποίοι θα τον διανέμουν. Οι περισσότεροι από τους σημαντικότερους 

παραγωγούς παράγουν retailer brands. Πράγματι, πολλοί προμηθευτές θα έχουν ελάχιστα 

περιθώρια στο να έχουν στη γκάμα τους retailer brands αν κάποιος άλλος προμηθευτής 

(ακόμη και ένας πολύ μικρού μεριδίου αγοράς) γίνει προμηθευτής retailer brands. 

 Σε μερικές περιπτώσεις τα own brands αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς που 
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μπορεί να αγνοηθεί.  

 Τα own brands μπορεί να αποτελέσουν μια βάση για επέκταση και να εξαλείψουν τον 

τοπικό ανταγωνισμό. 

 Οι μικροί παραγωγοί μπορούν να διεισδύσουν/παραμείνουν στην αγορά χωρίς να 

υποβληθούν σε έξοδα branding. 

 Οι μεγάλοι παραγωγοί που ακολουθούν μια ανάμικτη πολιτική μπορεί να διατηρήσουν 

περισσότερο έλεγχο αλλά και διαφοροποιήσεις μεταξύ της εικόνας, των χαρακτηριστικών 

και των τιμών των προϊόντων.   

 Οι ηγέτες των επώνυμων προϊόντων μπορεί να επωφεληθούν αφού τα own brands έχουν 

την τάση να ανταγωνίζονται περισσότερο τα δευτερεύοντα brands. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Υπάρχουν οικονομίες κλίμακας στη παραγωγή, στην αγορά των πρώτων υλών και στη 

διανομή. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιπλέον παραγωγική δυναμικότητα.  

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/RETAILER 

 Οι retailers μπορεί να αρνηθούν να κρατήσουν σε στοκ το επώνυμο προϊόν του παραγωγού 

εκτός αν συμφωνηθεί ο παραγωγός να παράγει γι’ αυτούς και προϊόντα own brands. 

 Η διανομή των own-brand ευνοεί μια πιο στενή και βελτιωμένη σχέση με τους retailers. 

 Ο retailer έχει εξίσου ενδιαφέρον να πουλήσει own brand προϊόντα.  

 Τα retailer brands έχουν εγγυημένη πλήρης διανομή και καλή θέση στα ράφια των 

καταστημάτων, δεν χρειάζεται να πληρώσει κανείς για να κερδίσει διανομή και χώρο στα 

ράφια των retailers. Επιπλέον έχουν αυξανόμενο χώρο στα ράφια. 
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3.2  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ OWN BRAND  

Είναι πιθανό να εντοπιστούν κάποιοι παράγοντες που αποθαρρύνουν τους παραγωγούς να 

προσεγγίσουν αυτό το κομμάτι της παραγωγής όπως παρακάτω: 

 

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  

 Η αύξηση του μεριδίου αγοράς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη κερδοφορία αφού τα 

προϊόντα γίνονται περισσότερο ‘ευαίσθητα’ σε επίπεδο τιμής και τα περιθώρια πέφτουν.  

 Μπορεί να είναι δύσκολο να εγκαθιδρυθεί ξανά η θέση μιας μάρκας προϊόντων του 

παραγωγού εφόσον η διαφήμιση και η προώθηση του έχει σταματήσει. 

 Τα own brands μπορεί να υπονομεύσουν τις πωλήσεις των άλλων προϊόντων των 

παραγωγών στο ίδιο κατάστημα (κανιβαλισμός). 

 Τα own brands μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση με τη στρατηγική του ηγέτη της αγοράς η 

οποία βασίζεται στην ποιότητα. 

 

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Η χρησιμοποίηση των own brands για ανάρρωση των γενικών εξόδων μπορεί απλά να 

αναβάλλει την επίλυση του προβλήματος των υπερβολικών γενικών εξόδων. 

 Αν η παραγωγή των own brand αξιολογούνταν σε ολικού κόστους παρά σε 

υποδιαιρούμενης βάσης παραγωγή, θα μπορούσε σε πολλές περιπτώσεις να 

παρουσιάζονταν σαφώς λιγότερο επικερδής. 

 Η παραγωγή own brand μπορεί να καταλήξει σε επιπλέον παραγωγικές περιπλοκές αλλά 

και σε περιπλοκές διανομής, που περισσότερο αυξάνουν το κόστος παρά το μειώνουν. Για 

παράδειγμα, η συσκευασία και οι ετικέτες πρέπει να αλλάζουν για κάθε retailer οπότε και 

το κόστος της αποθήκευσης αυξάνεται με κάθε τέτοιου είδους συμφωνία own-brand. 
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 Η παραγωγή και το marketing των προϊόντων own brands και των επώνυμων προϊόντων 

βασίζονται σε διαφορετικές δομές κόστους, που είναι πολύ δύσκολα για μια εταιρία να τα 

πάει καλά και στις δύο περιπτώσεις.  

 Τα περιθώρια μπορεί να είναι και 20% χαμηλότερα, και η διανομή των own-brand τείνει 

να έχει χαμηλότερη κερδοφορία.       

 

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/RETAILER  

 Οι πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στον retailer μπορεί να απειλήσουν τα επώνυμα 

προϊόντα.  

 Οι retailers ίσως περιορίσουν τη έκθεση και διανομή των προϊόντων του παραγωγού έτσι 

ώστε να δώσουν έμφαση στα own brands. 

 Η δύναμη του διακανονισμού έχει χαθεί αφού ο retailer μπορεί συνήθως να στραφεί προς 

άλλα εναλλακτικά κανάλια διανομής. 

 Η υψηλού κόστους εξειδίκευση μπορεί ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε ανταγωνιστές 

τοπικούς ή σε ξένους παραγωγούς αν ο retailer αποφασίσει να αλλάξει προμηθευτές. 

 Η αποτελεσματικότητα του να πωλούνται συμβόλαια own label βρίσκεται επίσης σε υψηλά 

επίπεδα. Πολλοί retailers απασχολούν ξεχωριστούς αγοραστές για τα επώνυμα αλλά και για 

τα own labels προϊόντα, οπότε οι παραγωγοί πρέπει να υποστηρίξουν δύο σχέσεις 

πωλήσεων με κάθε retailer. 

 Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η παραγωγή προϊόντων own label εντείνει τις εμπορικές 

σχέσεις ενός προϊόντος παραγωγού μακροπρόθεσμα και ότι έχει ως αποτέλεσμα την 

προτιμησιακή εμπορευματική υποστήριξη των δικών του προϊόντων (McGoldrick 1990). 

 

3.3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ OWN ΒRAND 
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Παρόλο που τα own brands έχουν πλεονεκτήματα αλλά σαφώς και μειονεκτήματα, η τελική 

απόφαση πρέπει να ληφθεί βάσει της κατά περίπτωση ανάλυσης (case-by-case basis), επειδή η 

ύπαρξη των προϊόντων ηγετών και οι διαφορές μεταξύ των στρατηγικών marketing ανά χώρα 

προσδιορίζουν κατά πόσο και αν ένα ‘own brand’ προϊόν θα έχει επιτυχία ή όχι. Πολύ 

σημαντικό επίσης είναι το πόσο επηρεάζεται η τιμή και του own brand αλλά και του ηγετικού 

brand μακροπρόθεσμα από το πώς παράγεται το own brand σε μεγάλη κλίμακα παραγωγής. 

Η οικονομική ανάλυση ενός own brand θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ρεαλιστική εκτίμηση 

της επιρροής του στους ανταγωνιστές. Αυτό, συνεπώς, σημαίνει ότι τα περιθώρια θα μειωθούν 

αν ξεσπάσει πόλεμος τιμών. Η απόφαση για παραγωγή για retailers θα πρέπει να είναι 

συμβατή με ολόκληρη τη στρατηγική της εταιρίας.  

 

Ο αριθμός των παραγωγών που αρνείται να προμηθεύσει own brands μειώνεται ενώ 

αυξάνονται οι ‘ανάμικτοι’ προμηθευτές. Μία νέα τάση είναι η αύξηση του αριθμού των 

παραγωγών που εξειδικεύονται μόνο στην παραγωγή own brands (Grocer, 1996).  

Πολλοί συγγραφείς έχουν διαφωνίες μεταξύ τους σχετικά με τη θέση των προϊόντων στη 

κατηγορία τους, δηλαδή ότι όλα τα brands κάτω από τον αριθμό δύο στη κατηγορία 

προϊόντων τους θα βγουν από τη λίστα εκτός αν έχουν πραγματική και συνεχή απήχηση σε ένα 

συγκεκριμένο κομμάτι αγοράς. Πολλοί παραγωγοί φαίνεται να έχουν μια θετική άποψη για τις 

δυνάμεις και τις αδυναμίες των brands τους. Υπάρχει πιθανότητα να χάσουν τη διανομή στα 

καταστήματα ευρείας γκάμας προϊόντων για κάποια brands (Randall, 1990).  

 

Κομμάτι του στόχου αυτής της έρευνας είναι να προσδιορίσει ποια από τα προαναφερόμενα 

πλεονεκτήματα και προβλήματα των own brand αντιμετωπίζουν οι Έλληνες παραγωγοί. 

Επιπλέον, να προσδιορίσει τις τρεις επίσης προαναφερόμενες κατηγορίες παραγωγών και τις 

τρέχουσες και μελλοντικές στρατηγικές τους. Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που ένας 
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παραγωγός μπορεί να υιοθετήσει υπέρ ή κατά των retailer brands. Σύμφωνα με τον Hoch 

(1996), υπάρχει ένα εννοιολογικό μοντέλο το οποίο δίνει κάποιες στρατηγικές επιλογές για 

τους παραγωγούς των επώνυμων προϊόντων.   

Εικόνα 2.2  Στρατηγικές επιλογές για τα επώνυμα προϊόντα  

Innovate with Provide More for 
New and the Money
Improved

* National Reduce
Q Brand Price Gap
U
A Introduce
L Value Flanker
I

T Make 
Y Wait and Premium

Do Nothing Private Label

Private Label

1 +
Price  

Η ποιότητα έχει μετρηθεί βάσει αντικειμενικής φυσικής κλίμακας  

+ Αντιστρόφως ανάλογη της τιμής. Τα προϊόντα προς τα δεξιά έχουν χαμηλότερη, πιο ελκυστική τιμή.  

Σημείωση: Αυτό το διάγραμμα αγνοεί τα επώνυμα προϊόντα των καταστημάτων ευρείας γκάμας 

προϊόντων και την απαίτηση του ανταγωνισμού του επώνυμου προϊόντος να έχει μια πολυδιάστατη  

οπτική της ποιότητας  

 ΠΗΓΗ: Hoch, 1996 
 

3.3.1 ΟΙ ΜΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 

RETAILERS 

Η δύναμη των προϊόντων-ηγετών των παραγωγών περιορίζουν ακόμη την επιτυχία των own 

brands σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Ιστορικά τα own brands δεν σημείωσαν ιδιαίτερη 
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επιτυχία σε κατηγορίες προϊόντων που είναι τεχνολογικά περίπλοκες ή όπου υπάρχουν ισχυρά 

brands παραγωγών ή ισχυρή προώθηση από τους παραγωγούς. Ποίκιλλες πηγές βοηθούν 

κάποιους παραγωγούς να υποστηρίζουν την ανταγωνιστική πλευρά τους με το να ανανεώνουν 

συνεχώς τα προϊόντα του πορτφόλιο τους. Έχουν επίσης τη δύναμη να αντιστέκονται στη 

πίεση των retailer οι οποίοι προσπαθούν να τους πείσουν να τους προμηθεύσουν με own 

brands. 

 

Μερικές εταιρίες βλέπουν τους εαυτούς τους ως παραγωγούς brand, και η οποιαδήποτε 

υποτίμηση πέραν αυτού αποτελεί προδοσία ιερής εμπιστοσύνης (Randall, 1990). Υπάρχει η 

περίπτωση των Heinz & Kellog, οι οποίοι δεν παράγουν retailer brands αλλά έχουν μια καλή 

έκθεση εμπορευμάτων στα ράφια τους, γεγονός που αποτελεί κομμάτι μιας ολοκληρωμένης 

στρατηγικής, η οποία περιλαμβάνει επίσης ισχυρή υποστήριξη marketing για τα brands και 

μια αφιερωμένη προσπάθεια στο να μπορέσουν να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες των retailers 

και να υπάρχει συνεργασία μαζί τους. 

 

Αυτοί όπως και άλλοι παραγωγοί που αρνούνται να παράγουν retailer brands διαφωνούν στο 

ότι είναι η μόνη λογική πολιτική, το ότι οι παραγωγοί brands πρέπει να είναι εξαιρετικά καλοί 

στο να αναπτύσσουν, να παράγουν και να υποστηρίζουν τα brands, και να μη αποσπάται ποτέ 

η προσοχή τους από αυτό το στόχο. Κάποιοι εμβαθύνουν περισσότερο λέγοντας ότι είναι 

καταστροφικό το να παράγεις για retailers γιατί σε παίζουν στα χέρια τους και αυτό οδηγεί 

αναπόφευκτα σε μεγαλύτερη εξουσία από τη πλευρά των retailers. Οποιαδήποτε επιλογή 

στρατηγικής ακολουθηθεί, υπάρχει ένας αριθμός γενικών θεμάτων που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη.  

 

1. ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ 
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Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ μεριδίου προσόδου και πωλήσεων των own brands στις 

Η.Π.Α. από το 1971 έως το 1993, επιβεβαιώνεται ότι τα own brand προϊόντα ικανοποιούν 

τον ορισμό των οικονομολόγων ενός κλασσικά κατώτερου προϊόντος. Για παράδειγμα, όταν η 

πραγματική επένδυση σε διαφήμιση μειώθηκε κατά 6 % το 1992, τα own brands κέρδισαν 

μερίδιο σε βάρος των επώνυμων προϊόντων  (Hoch, 1996). Η χρησιμότητα της υιοθέτησης 

μιας αντενεργούς στρατηγικής ‘περιμένω και βλέπω’ εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο η 

ιστορία επαναλαμβάνεται. Σύμφωνα με τον Hoch, “αν η επικέντρωση στα προϊόντα retail 

συνεχίσει να έχει αυξητική τάση και σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, αν οι πιο αδύναμοι 

own brand retailers αρχίσουν να λειτουργούν σαν τους καλύτερους retailers ή να 

εγκαταλείπουν κατά τη συρρίκνωση της βιομηχανίας, και αν τα εναλλακτικά σχήματα 

συνεχίσουν να παίρνουν τη δουλειά από τους παραδοσιακούς  retailers των σούπερ μάρκετ και, 

παράλληλα, επενδύουν στα δικά τους προϊόντα own brands, τότε η στρατηγική ‘περιμένω και 

βλέπω’ είναι πολύ παρακινδυνευμένη για τα επώνυμα προϊόντα. Ωστόσο ένα τέτοιου είδους 

μέλλον βασίζεται σε πολλά ‘αν’ ”. 

 

2. ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ OWN BRANDS 

Μια άλλη επιλογή στρατηγικής είναι ο διαχωρισμός των παραγωγών, δηλαδή οι παραγωγοί 

επώνυμων προϊόντων να διαχωριστούν από εκείνους των own brands. Ανάμεσα στις 

διαφορετικές τακτικές που υπάρχουν έτσι ώστε να το πετύχουν αυτό οι παραγωγοί, είναι το να 

δίνουν επιπρόσθετη αξία στον καταναλωτή ενώ διατηρούν τις τιμές τους. Οι παραγωγοί 

επώνυμων προϊόντων μπορεί επίσης να επιτύχουν βασικές βελτιώσεις ποιότητας. Σε μια 

ανάλυση αντιπροσωπευτικού δείγματος 185 κατηγοριών ειδών παντοπωλείου, εντοπίστηκε ότι 

η ποιότητα ήταν ένα σημαντικό κριτήριο για την επιτυχία ενός καταστήματος. Η ποιότητα  

περιγράφεται σχετικά με (1) τη παροχή και διάθεση της από τους καλύτερους παραγωγούς 

own brand προϊόντων σε σύγκριση με εκείνη των επώνυμων και (2) το επίπεδο 
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μεταβλητότητας στη ποιότητα των own brands.  

 

3. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΜΩΝ 

“Κατά μέσο όρο, το γενικό κόστος των own brands είναι κατά 1/3 χαμηλότερο από αυτό 

των συγκρίσιμων επώνυμων προϊόντων. Κατά τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 πολλοί 

παραγωγοί επώνυμων προϊόντων μείωσαν τις τιμές χονδρικής σε μια προσπάθεια τους να 

ενθαρρύνουν τον  retailer να μειώσει τα κενά των τιμών μεταξύ των επώνυμων προϊόντων και 

των own brands” (Hoch, 1996). Διεξήχθη μια μελέτη μεγάλης κλίμακας με σκοπό να 

ερευνήσει την επιρροή των κενών μεταξύ τιμών στην απόδοση πωλήσεων και κέρδους και των 

δύο τύπων προϊόντων, επώνυμων και own brand, η οποία και έδειξε ότι τα κενά τιμών έχουν 

στατιστικά ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στις πωλήσεις και στα κέρδη και των επώνυμων 

αλλά και των retailers brand προϊόντων. Επιπλέον, τα στοιχεία έδειξαν ότι τα own brands 

ήταν περίπου δύο φορές πιο ευαίσθητα ως προς το κενό τιμής συγκριτικά με τα επώνυμα 

προϊόντα. Η ανησυχία είναι για ποιο λόγο πρέπει οι retailers να μειώνουν τα κενά μεταξύ 

τιμών προς την απαίτηση των παραγωγών όταν έχουν περισσότερο κέρδος με μεγάλα κενά 

(Hoch, 1996). 

 

Οι παραγωγοί επώνυμων προϊόντων πρέπει να παρακολουθήσουν το κενό μεταξύ τιμών και 

από τη πλευρά του διανομέα αλλά και από τη πλευρά του τελικού καταναλωτή μεταξύ κάθε 

επώνυμου προϊόντος και των υπόλοιπων προϊόντων, συμπεριλαμβανόμενων και των retailers 

brands, σε κάθε αγορά.  Γνωρίζοντας τη κλίση της καμπύλης ελαστικότητας της τιμής, είναι 

απαραίτητο να εντείνουμε τη τιμή και να μεγιστοποιήσουμε τη κερδοφορία του προϊόντος. 

Μια μείωση τιμής ενός γνωστού επώνυμου προϊόντος μπορεί να καταλήξει σε χαμηλότερο 

κέρδος, αλλά οι μελέτες δείχνουν ότι οι πωλήσεις των retailer brands είναι διπλάσιες από 

αυτές των επώνυμων προϊόντων παρόλο τις αλλαγές στα κενά μεταξύ τιμών. 
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4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ “ME TOO”  

Η πρόταση εδώ είναι να προσφέρει ο παραγωγός ένα προϊόν χαμηλότερης τιμής, πιθανώς και 

χαμηλότερης ποιότητας, έτσι ώστε να παραγκωνίσει το own brand ή να περιορίσει τη 

βιωσιμότητα του για να προχωρήσει ο ίδιος παραπέρα σε υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχουν 

πλεονεκτήματα σε αυτή τη στρατηγική αφού επιτρέπει στο επώνυμο προϊόν να διαφυλάξει μια 

αναβαθμισμένη εικόνα αλλά, παράλληλα, να αποφύγει και τον υπερβολικό ανταγωνισμό τιμών 

που μπορεί να διαβρώσουν τα περιθώρια κέρδους του παραγωγού αλλά και του retailer. 

Επίσης αυτή η στρατηγική παρέχει μια διέξοδο για την χρησιμοποίηση της επιπλέον 

παραγωγικής δυναμικότητας. Η χρησιμοποίηση της δυναμικότητας είναι σημαντική όταν η 

παραγωγή βασίζεται σε συνεχείς τεχνολογικές διαδικασίες. Τα κόστη ενός τέτοιου προϊόντος 

είναι ο κανιβαλισμός των πωλήσεων που συγκεντρώνονται στο επώνυμο αναβαθμισμένο προϊόν 

(Hoch, 1996). 

 

Για παρόμοιους λόγους, οι managers θα πρέπει να προσέχουν την προώθηση αντιμαχόμενων 

προϊόντων, τα οποία είναι τοποθετημένα τιμολογιακά μεταξύ των own brands και των 

επώνυμων προϊόντων που στοχεύουν να υποστηρίξουν. Ο σκοπός ενός προϊόντος μάχης είναι 

να μειώσει τη συνολική ζημία που θα μπορούσε να προκύψει αν ένα προϊόν-ηγέτης έριχνε τη 

τιμή έτσι ώστε να μειώσει τα επίπεδα της κερδοφορίας του own brand προϊόντος. Το 

μαχητικό προϊόν δίνει στον ευαίσθητο τιμολογιακά καταναλωτή μια εναλλακτική χαμηλού 

κόστους λύση. Συγκεκριμένα, το μαχητικό προϊόν απαιτεί από τον παραγωγό να επωμιστεί 

κάποια έξοδα διαφήμισης. Χωρίς να γίνει αυτό, υπάρχει μια μικρή ελπίδα να εδραιωθεί μια 

παρουσία στην αγορά αρκετά γρήγορα έτσι ώστε να κατακτηθεί ένα ικανοποιητικό μερίδιο 

(Hoch, 1996). 
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5. ‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΜΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ’ 

Υψηλά επίπεδα καινοτομίας γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά αφού και οι ίδιοι οι retailers 

γίνονται όλο και περισσότερο καινοτόμοι. Η βελτίωση του προϊόντος είναι ειδικής αξίας όπου 

το πλεονέκτημα που έχει κερδίσει το προϊόν είναι δύσκολο να αντιγραφεί. Η τεχνολογική 

καινοτομία είναι ιδιαίτερης και συνεχώς αυξανόμενης σημασίας εφόσον επιτρέπει στον 

παραγωγό να διατηρήσει τη παρουσία του στην αγορά. Τα απαιτούμενα υψηλά επίπεδα 

επένδυσης και η ταχύτητα της επιστροφής των κερδών της επένδυσης (pay-back), απαιτούν 

ταχύτατη διεθνή έρευνα αυτών των προιοντικών καινοτομιών (West, 1988).  

 

Οι επεκτάσεις προιοντικών σειρών έχουν νόημα όταν μια κατηγορία έχει ένα μεγάλο 

αναβαθμισμένο υλικό και το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι υψηλό. Αλλά στα περισσότερα 

παραδείγματα, ειδικά στις κατηγορίες των βασικών καταναλωτικών αγαθών που 

καθοδηγούνται από τη τιμή, η διεύρυνση των σειρών προϊόντων και οι καινοτομίες είναι 

χάσιμο χρήματος. Οι παραγωγοί χρειάζονται τώρα μακροπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης για τις 

αγορές στις οποίες λειτουργούν. Επιπλέον η επικέντρωση σε μοναδικά brands σε κατηγορίες 

προϊόντων θα υπογραμμίσουν τη φθίνουσα βιωσιμότητα των προκλητικών προϊόντων της 

αγοράς και την ανάγκη για ανάπτυξη προϊόντων έτσι ώστε να δημιουργηθούν καινούργια και, 

το πιο σημαντικό, ξεχωριστά προϊόντα μέσα στην αγορά (West, 1988). 

 

6. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  

Οι παραγωγοί μπορεί να θεωρούν ότι τα υψηλά επίπεδα δαπανών προώθησης αποτελούν 

μακροπρόθεσμη επένδυση που ελαχιστοποιεί τον ανταγωνισμό από τα own brand. Ο 

συνδυασμός καταναλωτικών και εμπορικών προωθήσεων ως ποσοστό στους προϋπολογισμούς 

διαφήμισης αυξήθηκε από  58 % το 1976 έως 65% το 1987.  

Οι παραγωγοί διέθεσαν 75 δις κουπόνια το 1977, και 221.7 δις το 1988, ένας ετήσιος ρυθμός 
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αύξησης της τάξης του 10.4 %.  

Αυτό δηλώνει ότι οι αυξανόμενες εμπορικές προωθήσεις, είναι το αποτέλεσμα του 

αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών σχετικά με το λιγοστό μέρος στα ράφια 

των καταστημάτων.   

 

Οι marketers για καταναλωτικά συσκευασμένα προϊόντα βασίζονται ολοένα και περισσότερο 

σε στρατηγικές πίεσης για να επιτύχουν πωλήσεις και λιγότερες δαπάνες για διαφήμιση. Οι 

μακροπρόθεσμοι στόχοι κερδοφορίας απαιτούν από τον παραγωγό να επενδύσει ένα 

υψηλότερο ποσοστό του προϋπολογισμού σε ενέργειες προωθητικών πωλήσεων που μπορεί 

αντικειμενικά να θεωρούνται πιο υγιείς μακροπρόθεσμα για το ίδιο το προϊόν. Και πάλι η 

ικανότητα του παραγωγού να προσφέρει tailor-made προωθητικές ενέργειες για μεμονωμένα 

γκρουπ καταστημάτων είναι πολύ σημαντική,  στοχεύοντας πάντα σε μεγαλύτερη ευελιξία για 

να συμπεριληφθούν ήδη κατά το στάδιο του σχεδιασμού στη συσκευασία (Quelch & Harding, 

1996). 

 

7. ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ 

Οι πωλητές των επώνυμων ή των έντονα διαφημιζόμενων προϊόντων δε θα έπρεπε απαραίτητα 

να αποθαρρύνουν τους retailers να μειώσουν τις τιμές των δικών τους προϊόντων ως τρόπο 

ανταγωνισμού εναντίον των own brands. Δεδομένης της άποψης αυτής, η μελλοντική 

δεοντολογική έρευνα είναι εγγυημένη, λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή του παραγωγού να 

κατασκευάζει ένα προϊόν own brand και να το διαφημίζει έντονα, ή εγκαταλείποντας αυτή τη 

στρατηγική (στο πρόσωπο συγκεκριμένων εισαγωγών προϊόντων own brands τα οποία δεν τα 

παράγουν).  
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8. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ BRAND EQUITIES  

Για τις περισσότερες εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων, τα brand names που κατέχουν είναι 

η πιο σημαντική τους περιουσία. Το Brand equity – η επιπρόσθετη αξία που ένα brand name 

δίνει στο υποκείμενο προϊόν πρέπει να υποβοηθάται προσεκτικά από κάθε διαδεχόμενο brand 

manager (Quelch & Harding, 1996). 

. 

3.3.2 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ   

Σε περίπτωση περιορισμένης παραγωγικής δυναμικότητας, η πίεση για παραγωγή retailer 

brands είναι ασυγκράτητη, και από τους ίδιους τους retailers αλλά και από το εσωτερικό της 

εταιρίας. Η απόφαση θα επηρεαστεί επίσης από τη πιθανότητα του να γίνει δυνατή η ανάπτυξη 

βιώσιμων νέων προϊόντων από τους ίδιους (Randall, 1990).  

Πολλά brands που απλά ακολουθούν σε σειρά,  έχοντας τον αριθμό δύο και τρία σε κάθε 

κατηγορία, και που αισθάνονται τη πίεση από μια αγορά μικρότερων brand, μπορεί να 

βρεθούν κάποια στιγμή εκτός ραφιού και μπορεί να μη χρειαστεί να βασιστούν σε προϊόντα 

own brand για να διατηρήσουν λογικές οικονομίες κλίμακας. Ακόμη και οι ηγέτες μιας 

κατηγορίας προϊόντων αλλάζουν συνεχώς και περισσότερο ταχύτητα ανακαλύπτοντας στα own 

brand υποστήριξη και για επιθετικές αλλά και για αμυντικές κινήσεις.  

Περίπου το 30% των προμηθευτών own brands ήταν διαθέσιμοι να προμηθεύσουν own 

brands αλλά μόνο σε κατηγορίες στις οποίες δεν είχαν διανομή επώνυμου προϊόντος (Kraft 

στα φυτικά έλαια, Hershey στα ζυμαρικά, 3M στις ταινίες). Πολλοί παραγωγοί επώνυμων 

προϊόντων που παράγουν και own brands στέκονται παράμερα ως δευτερεύοντα προϊόντα 

απελπισμένοι να χρησιμοποιήσουν τη αδρανή δυναμικότητα τους. 
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Οι σχετικές εκδόσεις με τη βιομηχανία και το εμπόριο σημειώνουν ότι εταιρίες οι οποίες 

παραδοσιακά φαίνονταν να απειλούνταν από τα own brands, έχουν αρχίσει τελευταία να 

κινούνται επιθετικά προς το συνδυασμό των προγραμμάτων επώνυμων προϊόντων με own 

brands. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα στην Αγγλία είναι η εταιρία United Biscuits, που 

διαμόρφωσε ορθολογιστικά τα brands της έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίζει να υποστηρίζει τα 

πιο δυνατά αλλά παράλληλα να φτιάχνει και retailer brands (Randall, 1990). Μερικές φορές η 

ερώτηση είναι αν μπορούν οι παραγωγοί να κάνουν τα retailer brands κερδοφόρα. Η 

παραγωγή των retailer brands απαιτεί διαφορετικά προσόντα και προτεραιότητες, ίσως 

διαφορετικούς managers για το marketing των brands των παραγωγών. Υπάρχει ένας αριθμός 

επιλογών για τον παραγωγό σύμφωνα με τo: 

 Πόση ελεύθερη δυναμικότητα είναι διαθέσιμη, 

 Ποιες οικονομίες κλίμακας υπάρχουν στη συγκεκριμένη τεχνολογία και εργοστάσιο, 

 Ποιες είναι οι σχετικές δυνάμεις/πλεονεκτήματα της εταιρίας, 

 Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές και οι retailers στο χώρο των προϊόντων,  

 Ποιες τάσεις υπάρχουν στις προτιμήσεις των καταναλωτών και πόσο καλά η καθεμία από 

αυτές είναι καλυμμένες,  

 Πώς ταυτίζεται η στρατηγική και αν είναι εναντίον στις προτιμήσεις των καταναλωτών,   

 Η μια αλληλεπίδραση μεταξύ κάποιων από τις επιλογές και η τελική επιλογή μπορεί να 

είναι ο συνδυασμός κάποιων από τα παραπάνω 

 

Οι επιλογές είναι να:  

 συνεργάζεσαι μόνο με έναν retailer, ή με μερικούς ή με οποιονδήποτε 

 συνεργάζεσαι με ένα χονδρέμπορο ή με ένα cash-and-carry συνεργάτη  

 παράγεις ίδια προϊόντα με τα υπάρχοντα brands (συνήθως θεωρείται καταστροφικό) 

 παράγεις παρόμοια προϊόντα ελαφρώς διαφορετικά από τα υπάρχοντα brands (κατώτερα) 
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 παράγεις προϊόντα ίδια με τα υπάρχοντα brands του ίδιου χώρου αλλά διαφορετικά από 

οτιδήποτε παράγεται τώρα  

 παράγεις νέα brands που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τον retailer. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με (1) τη μείωση του κόστους της πρώτης ύλης και/ή του κόστους επεξεργασίας, 

(2) τη μείωση του κόστους marketing που είναι συνηφασμένο με τη διανομή, τη διαφήμιση 

και τη προώθηση πωλήσεων. Έρευνες δείχνουν ότι, με αρκετή σκέψη και σκληρή δουλειά,  

μπορεί να παραχθεί ένα ποιοτικό προϊόν για 26% λιγότερο από το αντίστοιχο προϊόν own 

brand (Randall, 1990). 

 

3.3.3 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ OWN 

BRAND  

Υπάρχει μια αυξημένη τάση για πολλούς παραγωγούς να αφιερώνουν τη παραγωγή τους για 

retailers brands, εκμεταλλευόμενοι τις οικονομίες κλίμακας, τα βελτιωμένα προγράμματα 

παραγωγής, την δυναμική έκθεση σε αναπτυσσόμενες αγορές, τη πιθανή πίεση στα προϊόντα 

από πιο αδύναμους ανταγωνιστές, και τη πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού (Grocer, 1996). 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η προσοχή επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση του κόστους.  

Ο προμηθευτής παράγει με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος και σε standard 

τιμές χωρίς διαφοροποίηση ή με καμία καινοτομία προϊόντος (Baltas, 1997).  

 

Τα own brands πρέπει και μπορούν να γίνουν επιχειρηματική κίνηση. Αλλά για να φέρει 

κανείς στην αγορά την καλύτερη ποιότητα συμβιβασμένη στο χαμηλότερο κόστος, η 

παραγωγική υπεροχή πρέπει να γίνει ομάδα με προσεκτική ανάλυση αξιών, στην οποία το 

κάθε κόστος, το κάθε υλικό, το κάθε παραγωγικό βήμα αξιολογείται σε σχέση με τη 

χρησιμότητα του και με την τελική αξία στον καταναλωτή. Μερικοί παραγωγοί προϊόντων 

own brand  διευρύνουν τις προσφορές τους, βελτιώνουν τη ποιότητα και τη συσκευασία τους 
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και επεκτείνουν τα σημεία διανομής τους. Παρόμοια, οι retailers αυξάνουν τις 

προσανατολισμένες διαφημιστικές προωθητικές πωλήσεις των προϊόντων τους. Το own brand 

marketing φαίνεται να αφήνει τη συνηθισμένη χαμηλού κόστους στρατηγική του και να 

μεταβαίνει σε μια άλλη που φαίνεται να ομοιάζει περισσότερο σε μια στρατηγική marketing 

επώνυμου προϊόντος.  

 

3.4 . ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟ  

1. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΕΣΗΣ  

Σύμφωνα με τον Davies, οι στρατηγικές των προμηθευτών πιθανώς κυριαρχούνται από 

αποφάσεις που σχετίζονται με τη προσέγγιση ότι και οι retailers αλλά και οι παραγωγοί 

εμπλέκονται σε αυτό που κάποιοι έχουν χαρακτηρίσει ως marketing σχέσεων. Οι παραγωγοί 

πρέπει να ανησυχούν για τα οικονομικά των προμηθευτών και των retailers. Κατά συνέπεια, 

διάφορα στοιχεία θα πρέπει να συνυπολογίζονται για να διαμορφωθεί η στρατηγική 

προμηθειών. Η βασική διαφορά στη σχέση προμηθευτή/retailer στα επώνυμα και own 

branded προϊόντα είναι κυρίως η συχνότητα και η φύση της επικοινωνίας. “Οι προμηθευτές 

προϊόντων own-brand επικοινωνούν με τους retailers περισσότερα από συχνά. Είναι πιο 

δεκτικοί στο να λάβουν και να δώσουν προβλέψεις πωλήσεων και στοιχεία. Οι δεσμοί μεταξύ 

των δύο πλευρών φαίνονται να είναι πιο σταθεροί και να ταιριάζουν περισσότερο σε ένα 

μοντέλο σχέσης πέραν της συμβατικής. Οι προμηθευτές επώνυμων προϊόντων είναι λιγότερο 

δεκτικοί να αναπτύξουν τέτοιου είδους σχέση ” (Davies, 1996). 

Η ανάπτυξη των own brands, έδωσε τη δυνατότητα και την ευκαιρία παράλληλα στους 

προμηθευτές να δουλέψουν πιο στενά με τους retailers στην ανάπτυξη των προϊόντων. 

Ξεκάθαρα, η αρχική πρόκληση που αντιμετώπισε ο παραγωγός σχετικά με τη κυριαρχία ενός 

προϊόντος οδήγησε σε σύγκρουση παρά σε συνεργασία, αλλά ως προς την εισαγωγή των own 

brands σε πολλές κατηγορίες προϊόντων σημειώθηκε ιδιαίτερη αύξηση τα τελευταία 10 
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χρόνια, ενώ ακολούθησε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των συνεργατών. “Όσο ξεκαθαρίζεται 

η αδυναμία δομής μιας έντονα branded στρατηγικής, οι παραγωγοί θα στραφούν διαδοχικά σε 

ένα μοντέλο περισσότερο επώνυμου προϊόντος σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των 

retailers. Εννοιολογικά αυτό σημαίνει  ότι πλέον ο retailer αντιμετωπίζεται ως πελάτης και όχι 

ως διανομέας. Για τον retailer, επίσης, αυτό σημαίνει μια αλλαγή φιλοσοφίας, βλέποντας τον 

προμηθευτή λιγότερο ως αντίπαλο και περισσότερο ως συνεργάτη” (Davies, 1996). 

 

Στην Αγγλία, υπάρχουν πολλά παραδείγματα μακροχρόνιων σχέσεων προμηθευτών-retailer 

και επιτυχημένων ομαδικών ενεργειών ανάπτυξης. Όσο οι retailers ψάχνουν υψηλότερη 

ποιότητα και αναγνωρισιμότητα για τα προϊόντα τους, είναι πιθανόν να επιτευχθεί μια 

ισορροπία μεταξύ της έντονης διαπραγμάτευσης και της ανάγκης για πιο στενή συνεργασία με 

τους προμηθευτές (McGoldrick, 1990) .  

 

Ο πρόεδρος της Ένωσης Παραγωγών Ιδιωτικής ετικέτας Brian Sharoff, είπε ότι “για τον 

μεγάλο παραγωγό, αποτελεί θαυμάσιο τρόπο το να εδραιώσει στενές σχέσεις με τους retailers. 

Επιπλέον ο retailer θα πρέπει να επωφεληθεί από τα own brands εξαλείφοντας την απώλεια 

χώρου στα ράφια από τρίτες, τέταρτες και πέμπτες σε ιεραρχία brands. Οι εταιρίες θα πρέπει 

να επικεντρωθούν στο ξεχωριστό brand persona που πηγάζει από τη δική τους κουλτούρα και 

να δημιουργήσουν τα δικά τους ξεχωριστά σημεία, παρά απλά να καθρεφτίζουν τα προϊόντα 

τους άλλα προϊόντα ως απομιμήσεις. 

      

2. ΧΤΙΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Οι καλύτερες εταιρίες καταναλωτικών αγαθών θα πρέπει να γνωρίζουν περισσότερα για τους 

πελάτες τους και τις κατηγορίες προϊόντων τους από ότι ο οποιοσδήποτε παραγωγός own 

brand προϊόντων. Πράγματι, θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν περισσότερα από ότι οι 
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εμπορικοί πελάτες τους, που βρίσκονται πιο κοντά στον τελικό καταναλωτή και 

πλημμυρίζονται από διάφορα αγοραστικά στοιχεία (Quelch and Harding, 1996).  

 

3. ΛΗΨΗ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ OWN BRANDS   

Πάρα πολλά επώνυμα προϊόντα αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό από τα own-brand ως 

μεταγενέστερη σκέψη στα ετήσια σχέδια τους marketing. Εκλαμβάνουν ως πραγματικούς 

ανταγωνιστές μόνο τα άλλα επώνυμα προϊόντα. Κάθε πλάνο marketing επώνυμου προϊόντος 

θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα κομμάτι που να αναφέρεται στο πως θα περιοριστεί η εισαγωγή 

των own brands στα καταστήματα. Το πλάνο marketing θα μπορούσε να περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων στις 

τοπικές αγορές όπου οι αναφορές να δείχνουν ότι τα own brands κερδίζουν συνεχώς έδαφος 

(Quelch and Harding, 1996). 

 

3.5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι παραγωγοί χρειάζονται τώρα πια μακροπρόθεσμα πλάνα ανάπτυξης για τις αγορές στις 

οποίες δραστηριοποιούνται. Η κατάσταση για τους παραγωγούς είναι περίπλοκη και δυναμική.  

Υπάρχουν φυσικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στη παραγωγή προϊόντων own brands. 

Ωστόσο τα επώνυμα προϊόντα αλλά και αυτά των υψηλών τιμών θα πρέπει μελλοντικά να 

ανταγωνιστούν τα own brands σε μια προσπάθεια να κρατήσουν τους πελάτες του πιστούς σε 

ένα κλίμα όπου ο καταναλωτής γίνεται καθημερινά ευαίσθητος ως προς τις τιμές των 

προϊόντων (Baltas, 1997).  

Υπάρχουν διάφορες ενέργειες που θα μπορούσε να υιοθετήσει ένα επώνυμο προϊόν για να  

ανταγωνιστεί καλύτερα τα own brands. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, οποιαδήποτε 
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στρατηγική μπορεί να λειτουργήσει. Τα γνωστά και δυναμικά επώνυμα προϊόντα που 

πραγματικά επιθυμούν να παραμείνουν δυναμικά και επώνυμα, μπορούν να υιοθετήσουν μια 

στρατηγική της στάσης ‘περιμένω και βλέπω’ ενώ μπορούν εύκολα να επιδιώξουν και να 

επενδύσουν σε ευκαιρίες που τους κρατάνε σε απόσταση από τα υποκατάστατα own brand 

προϊόντα. Οι στρατηγικές ‘Me too’ εμπλέκουν μειώσεις σε τιμές και ποιότητα, που θα 

μπορούσαν να είναι και απαραίτητες σε κάποιες περιπτώσεις. Τα επώνυμα προϊόντα μπορούν 

να δώσουν έμφαση σε καινοτομικά νέα προϊόντα, ή σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στη 

διαφήμιση. Επιπλέον, πάντα μακροπρόθεσμα, δεν υπάρχει κανένα νόημα για τα ηγετικά 

επώνυμα προϊόντα να ανταγωνίζονται τα own brands άμεσα ως προς τις τιμές. Μια άλλη 

προσέγγιση για τους παραγωγούς επώνυμων προϊόντων, και κάτω από μια πιεστική κατάσταση, 

είναι να δημιουργήσουν αναβαθμισμένα own brands σε συνεργασία με τον retailer μαζί με τα 

επώνυμα προϊόντα τους ή να γίνουν αποκλειστικά προμηθευτές own brand προϊόντων.         

 

Οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες επιλογές είναι εφαρμόσιμη σύμφωνα με το τύπο του 

παραγωγού. Κάθε εταιρία και βιομηχανία αντιμετωπίζει και χειρίζεται ένα συγκεκριμένο 

πακέτο προβλημάτων και ευκαιριών, και οι προμηθευτές θα πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά 

τις επιλογές που έχουν. Είναι απαραίτητη η σωστή κατανόηση όλων των εμπλεκόμενων 

παραγόντων-κλειδιά για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρίας. Κομμάτι του στόχου 

αυτής της έρευνας είναι να απεικονιστούν ποιες από τις προαναφερόμενες διαστάσεις των υπέρ 

και κατά της παραγωγής own brand προϊόντων υιοθετούνται από τους Έλληνες παραγωγούς.  

Επιπλέον να απεικονιστούν οι τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες παραγωγών και οι 

τρέχουσες και μελλοντικές στρατηγικές τους.  
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να προσδιοριστεί η στάση των Ελληνικών βιομηχανιών ως 

προς το ενδεχόμενο παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Οι παραγωγοί, κατατάσσονται 

σε μια ειδική κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις του 

καθενός, ως προς την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Για να μπορέσουμε να 

εξετάσουμε το προαναφερόμενο θέμα της μελέτης, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα, η οποία θα 

μπορούσε να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: 

⇒ Ποια είναι τα κίνητρα, οι προσεγγίσεις, και οι πιέσεις που δέχονται οι Έλληνες παραγωγοί, 

ως προς το ενδεχόμενο παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. για τους λιανοπωλητές.  

⇒ Ποια είναι η διαδικασία της παραγωγής own brands συμπεριλαμβανομένων των 

παραγόντων κόστους, κέρδους, εμπορικών συνεργασιών και ειδικών συμφωνιών. 

⇒ Ποιο είναι το πορτρέτο της σχέσης μεταξύ των παραγωγών και των retailers στην Ελλάδα, 

και πως αυτή η σχέση επηρεάζει την εξέλιξη των own brand. 

⇒ Ποιες είναι οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει οι Έλληνες παραγωγοί ως προς το θέμα 

own brands  

⇒ Πώς οι παραγωγοί αντιλαμβάνονται το μέλλον των retailer brands κατά τα επόμενα χρόνια 

στην Ελλάδα, και πώς σχεδιάζουν να προσεγγίσουν αυτό το θέμα.  

 

Όλα τα παραπάνω θα επεξεργαστούν μέσω των εκπροσώπων εταιριών σε κάθε μια από τις 

κατηγορίες που έχουν ήδη αναφερθεί στη μελέτη οι οποίες είναι: 

1. Εταιρίες μη εμπλεκόμενες στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας  

 ΜΕΒΓΑΛ 
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 ΔΕΛΤΑ 

 ΕYΡΗΚΑ  ΕΛΛΑΣ 

2. Αυτές που υιοθετούν ανάμικτη πολιτική παραγωγής, δηλαδή παράγουν επώνυμα προϊόντα 

μαζί με retailer brands. 

 NIKAΣ    COTTON CLUB 

 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΝΑΚΗΣ  

 ALYZIA ΑΒΕΕ  ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ 

 

3.  Εξειδικευμένες στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας  

 ΓΙΑΤΡΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

4.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Η ποιοτική έρευνα είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος για διερευνητικές και περιγραφικές μελέτες, 

αφού εμπεριέχει μια σε βάθος διαδικασία ερωτήσεων με σκοπό την λήψη απαντήσεων σε 

ερωτήματα τύπου “γιατί”. Βάσει αυτού, η πρωτογενής έρευνα θεωρείται η πιο κατάλληλη 

έρευνα για αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη. (Kress, 1990)  

 

Η διερευνητική φύση της μελέτης, πηγάζει από την ανάγκη της διερεύνησης των θεμάτων-

κλειδιά, που επηρεάζουν την πορεία της εξέλιξης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, αλλά και 

λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων πληροφοριών για την Ελληνική αγορά. Η αξία της 

πρωτογενούς έρευνας σε αυτή τη περίπτωση, συνίσταται στην αύξηση της κατανόησης, στην 

επέκταση της γνώσης και στην διερεύνηση της στάσης των παραγωγών προς την παραγωγή 

retailer brands προϊόντων, όπως και στην εκτίμηση των στρατηγικών προσεγγίσεων αυτού του 

θέματος. Αυτό θα δώσει μια πολύτιμη πληροφόρηση σε μια παραγόμενη υπόθεση για 

περαιτέρω έρευνα, (συμπεριλαμβανόμενων και ποσοτικών μελετών), του θέματος (Kress 1990) 
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Επιπλέον οι τεχνικές ποιοτικής έρευνας, ανταποκρίνονται περισσότερο στον τρόπο έκφρασης 

του ερωτηθέντος και με αυτό τον τρόπο συλλέγεται ένα πλούσιο σύνολο στοιχείων από τον 

περιορισμένο αριθμό των ερωτηθέντων, συγκριτικά με την ποσοτική έρευνα (Walker, 1985 

quoted by Churchill, 1995). Επιπρόσθετα, η εγγύτητα μεταξύ του ερευνητή που παίρνει την 

συνέντευξη και του ερωτηθέντα, δημιουργεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης που επιτρέπει στον 

ερευνητή, να συλλέξει λεπτές πληροφορίες που, ειδάλλως, δεν θα μπορούσαν να συλλεχθούν.  

 

Το περιβάλλον διεξαγωγής της έρευνας ήταν μια επιλογή υποδεικνυόμενη από το ευρύτερο 

δείγμα της έρευνας, το οποίο ήταν οι Έλληνες κατασκευαστές (Cassell and Symon, quoted by 

Denzin et al 1995). Για να μπορέσει να “περιγράψει, αποκρυπτογραφήσει, μεταφράσει” και 

γενικότερα να εξοικειωθεί με την έννοια που ο ερευνητής προσπαθούσε να κατανοήσει, έπρεπε 

να εξεταστούν όλα τα θέματα στο φυσικό τους περιβάλλον (τα γραφεία τους), κατά τη διάρκεια 

της καθημερινής εργασιακής τους ρουτίνας και να ερμηνευτούν οι απόψεις τους ως “απόψεις 

που έχουν ήδη προσδιοριστεί, θεσπιστεί, εξομαλυνθεί από τους ίδιους’ (Cassell and Symon, 

1995, quoted by Van Maaren, 1979 and 1983). 

 

4.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Οι κατασκευαστές επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

 Εμπλοκή τους ή μη στην παραγωγή retailer brands.  

 Προσέγγιση παραγωγής retailer brands ταξινομημένοι ως :  

4.  Μη εμπλεκόμενοι στην παραγωγή για retailers. 

5.  Υιοθέτηση ανάμικτης πολιτικής (παραγωγή επώνυμων προϊόντων αλλά παράλληλα και 

παραγωγή retailer brands). 

6.  Παραγωγή αποκλειστικά retailer brands. 
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Ο αριθμός των εταιριών που έχει επιλεχθεί για συνέντευξη αρχικά ήταν δεκαπέντε, αλλά λόγω 

του χρόνου και του κόστους, τελικά αποφασίστηκε να δώσουν συνέντευξη μόνο δέκα εφόσον 

δέχτηκαν. Ένας από τους δέκα παραγωγούς ανήκει στην τρίτη κατηγορία. Η απόφαση για μία 

μόνο συνέντευξη με έναν παραγωγό που κατασκευάζει αποκλειστικά retailer brands βασίστηκε 

στο γεγονός, ότι αυτή η προσέγγιση δεν είναι πολυσύνθετη και περίπλοκη, ενώ είναι πολύ 

σαφές και ξεκάθαρο για ποιους λόγους έχουν πάρει αυτή τη κατεύθυνση. Τρεις κατασκευαστές 

ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, και οι υπόλοιποι έξι στη δεύτερη. Όλες οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία σε διάστημα περίπου δέκα μηνών και ο χρόνος διάρκειας 

τους ήταν από μισή έως μία ώρα περίπου.  

 

Οι επιλεγμένες εταιρίες έχουν την έδρα τους στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τον Βόλο. 

Τα ονόματα των εταιριών όπως και το προφίλ τους για τις δραστηριότητες τους και για τη 

θέση τους στην αγορά παρουσιάζονται στο Προσάρτημα 3. 

 

4.3.1 ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Η διαδικασία της επιλογής των συμμετεχόντων ως πηγές στοιχείων της έρευνας ήταν σκοπίμως 

δειγματοληπτική. Το δείγμα αποτελείται από ένα μικρό αριθμό ατόμων, τα οποία εργάζονται 

για εταιρίες στο χώρο και των τριών που προαναφέρθηκαν. Αυτοί οι συμμετέχοντες, έχουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που θα βοηθήσουν στο να ανιχνευθούν τα υπάρχοντα πρότυπα 

και συμπεριφορές σε σχέση με το θέμα της έρευνας (Mason, 1996).  

 

Η αρχική προσέγγιση των επιλεγμένων εταιριών έγινε μέσω μιας επιστολής που στάλθηκε με 

φαξ προς τους υπευθύνους των τμημάτων (Προσάρτημα 1). Σύμφωνα με τον Kinnear (1990), 

η χρήση της επιστολής δίνει έμφαση στο πόσο αποφασιστική είναι η συμμετοχή του ατόμου 
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σε αυτή τη μελέτη. Ο σκοπός ήταν να είναι οι συμμετέχοντες των εταιριών και των τριών 

κατηγοριών, αυτοί που επηρεάζουν και ορίζουν την στρατηγική της εταιρίας για το 

συγκεκριμένο θέμα μελέτης, ως επί το πλείστον, διευθυντές marketing ή οι γενικοί διευθυντές 

των εταιριών. Ο στόχος ήταν να βρεθεί ποιος ήταν ο σωστός άνθρωπος για τη συνέντευξη, 

έχοντας υπόψη ότι ο άνθρωπος κλειδί σε κάθε εταιρία μπορεί να έχει διαφορετική θέση στην 

ιεραρχία της εταιρίας. Η απόφαση για το ποιος τελικά ήταν ο πιο κατάλληλος συμμετέχων για 

τη συνέντευξη πάρθηκε μετά την αποστολή της επιστολής με φαξ, όπως και μετά από την 

τηλεφωνική επικοινωνία.  

Ο στόχος ήταν η προσωπική επαφή με τους προ-αναφερόμενους ανθρώπους, συν τη 

περαιτέρω αντίληψη που δημιουργήθηκε από την παρατήρησή τους.    

 

4.3.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

4.3.2.1 ΗΜΙ-ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ  

Ο τύπος μεθόδου έρευνας που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι σε βάθος συνεντεύξεις. Είναι μια 

μέθοδος που μπορεί να υλοποιηθεί λόγω της φύσης των ερωτηθέντων και που επιτρέπει στον 

ερευνητή να έχει τον έλεγχο της σειράς των ερωτήσεων. Χρησιμοποιήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο από τον ερευνητή ως μέσο καθοδήγησης και συλλογής πληροφοριών μαζί με 

προσωπικές παρατηρήσεις. Με το να μη περιορίζεται ο ερωτηθέν σε φιξαρισμένες απαντήσεις 

και με τη προσεκτική εμβάθυνση στις ερωτήσεις και απαντήσεις, μπορεί, από μια σε βάθος 

συνέντευξη και προσέγγιση, να προκύψει μια πιο ακριβής εικόνα της πραγματικής θέσης του 

ερωτηθέντος (Churchill, 1995). Η μέθοδος αυτού του είδους συνέντευξης επιτρέπει την 

απόκτηση μέγιστης πληροφόρησης. Δίνει επίσης σε αυτόν που κατευθύνει τη συνέντευξη τη 

δυνατότητα να αξιολογήσει τις απαντήσεις βάσει της παρατήρησης. Επιπλέον, ο ερευνητής 

μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο αναλυτικά και περιεκτικά ερωτηματολόγια όπως και να αλλάξει 

τη σειρά των ερωτήσεων αν κρίνει ότι είναι απαραίτητο (Kinnear, 1990).  
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Κατά τη διάρκεια αυτών των “σκόπιμων συζητήσεων”, όπως τις αποκαλεί ο Burgess, 

διατηρείται ένα σχετικά ανεπίσημο στυλ με ανεπίσημες κουβέντες και σχόλια από τον ίδιο τον 

ερευνητή, έτσι ώστε να δημιουργήσει πιο φιλική και χαλαρή ατμόσφαιρα (Burgess quoted by 

Mason, 1996). Σύμφωνα με τον Denzin, η ημι-δομημένη συνέντευξη χρησιμοποιείται επειδή 

είναι λίγο πολύ κατευθυντήρια, αλλά επιτρέπει κιόλας το ανεπίσημο στυλ και αφήνει τον 

ερωτηθέντα να πλατειάσει σε συγκεκριμένα κομμάτια του λόγου του, που ενδιαφέρουν τον 

ερευνητή (Denzin, 1994).  

 

Επιπλέον, οι σε βάθος συνεντεύξεις ήταν ημι-δομημένες, έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι όλοι οι 

ερωτηθέντες θα σχετίζονταν με το θέμα ενδιαφέροντος και θα βοηθούσαν τη σύγκριση μεταξύ 

και των τριών κατηγοριών των πληροφοριοδοτών. Επιπρόσθετα το ερωτηματολόγιο 

χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως βοηθητική μνήμη για την κάλυψη όλων των θεμάτων, 

βεβαιώνοντας επίσης ότι η συνέντευξη δεν θα πάρει εντελώς διαφορετική πορεία 

παραμελώντας τα κομμάτια ενδιαφέροντος. Τα κομμάτια έρευνας πηγάζουν από τη σχετική 

θεωρία, έτσι ώστε να υπάρξει προβληματισμός και απόκριση στις ερωτήσεις κλειδιά στις 

οποίες συνίσταται η μελέτη. Οι θεματικές ενότητες, σύμφωνα με τις οποίες οργανώθηκαν οι 

συνεντεύξεις παρουσιάζονται στο Προσάρτημα 2. Αυτή η απόφαση από μόνη της περιορίζει 

τις προσωπικές προτιμήσεις και προκαταλήψεις του ερευνητή σχετικά με τα αποτελέσματα και 

τα συμπεράσματα.  

 

4.3.2.2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Μια προσπάθεια έγινε για να εξισορροπήσουν οι ρόλοι του παρατηρητή και του 

συμμετέχοντος, όπως αναφέρει ο Mason, προσπαθώντας παράλληλα να μην οδηγηθεί ο 

ερωτώμενος προς την επιθυμητή απάντηση. (Mason, 1996). Ο ρόλος τους παρατηρητή 
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περιορίστηκε στην απόκριση του ερωτώμενου, λαμβάνοντας υπόψη τα λεπτά διακοπής και 

δισταγμού, όπως και τα επακόλουθα ή τα προγενέστερα σχόλια. Επιπλέον, παρατηρήθηκε και 

το εργασιακό περιβάλλον.   

 

4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν ήταν όλα αφηγηματικής μορφής. Η ανάλυση άρχισε με τα 

αποτελέσματα ταξινομημένα σε κατηγορίες σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες που 

καλύπτονται, οι οποίες προήλθαν από τη βιβλιογραφία και τη δημιουργία των περιεχομένων. 

Επήλθε μια παρέκκλιση και ένα ρετουσάρισμα της θεματικής διάρθρωσης, στα οποία 

εμπλέκεται μια διαδικασία επίκρισης σχετικά με νοήματα, με τη σχετικότητα και τη σημασία 

των θεμάτων και με τις σχέσεις μεταξύ ιδεών. (Bryman, A. & Burges R.G., 1994).  

Το τελευταίο κομμάτι ήταν η ερμηνευτική ανάλυση, όπου το νόημα όλων των ειπωθέντων 

παρουσιάζεται μαζί με συγκρίσεις μεταξύ των ερωτώμενων και με θεωρητικές διατυπώσεις που 

παρουσιάζονται στο θεωρητικό κομμάτι, έτσι ώστε να προκύψουν συμπεράσματα..  

 

Οι τρόποι επαλήθευσης των αποτελεσμάτων και επίτευξης συλλογής στοιχείων βάσει της 

τριγωνικής μεθόδου, ήταν η παρατήρηση του συμμετέχοντος και οι περιορισμένες 

δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Οι κατηγορίες πηγάζουν από τη θεωρία και 

επαληθεύονται από τους πληροφοριοδότες. Στο ερμηνευτικό στάδιο των διαπιστώσεων 

ακολουθήθηκε συγκριτική ανάλυση με τη θεωρία.   

4.5 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Σύμφωνα με τον Denzin, (1994) ένας απαιτητικός ερευνητής στην ποιοτική έρευνα 

ενδιαφέρεται περισσότερο για την “αξιοπιστία” της έρευνας, αναφέροντας και αξιολογώντας το 

βαθμό στον οποίο οι δοθείσες επεξηγήσεις ταιριάζουν με τις δοθείσες περιγραφές, και όχι για 

το αν η έρευνα περιγράφει μια κοινωνική πραγματικότητα. “Δεν υπάρχει απτή, γνώσιμη, 
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παραγόμενη από αιτία και παράγουσα αποτελέσματος πραγματικότητα” που αυτή η έρευνα 

πρέπει να απεικονίσει (Denzin, 1994). Ωστόσο, ο Creswell διαμορφώνει την ιδέα της 

εγκυρότητας στην ποιοτική προοπτική, έχοντας μια απόσταση από τις αυστηρές ποσοτικές 

διαδικασίες, που προσφέρουν μεθόδους μέτρησης σταθερής εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

(Creswell, 1994) 

 

• Η ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ έκανε κάποιους από τους ερωτηθέντες διστακτικούς στο 

να δώσουν πληροφορίες, που θεωρήθηκαν εμπιστευτικές. Παράλληλα μπορεί να υπήρξαν 

περιπτώσεις όπου οι ερωτηθέντες δεν έδωσαν πραγματικές απαντήσεις, οι οποίες μπορούν να 

εμποδίσουν την εγκυρότητα των διαπιστώσεων. Τελικά, υπήρχαν διαφορές στην ποιότητα των 

πληροφοριών που έδωσαν οι ερωτηθέντες εφόσον δεν ήταν όλοι τους επικοινωνιακοί και ικανοί 

να εκφραστούν κατάλληλα. Ως συμπέρασμα, αυτή η μελέτη όπως έχει ήδη ειπωθεί εξ αρχής 

εξετάζει το θέμα των retailer brands στην Ελλάδα μόνο από την πλευρά των παραγωγών.  

Ως αποτέλεσμα, βασικοί και κρίσιμοι παράγοντες όπως οι πλευρές των καταναλωτών και των 

retailer δεν έχουν εξεταστεί. Φυσικά είναι απαραίτητη περαιτέρω έρευνα σε αυτούς τους τομείς 

έτσι ώστε να δοθεί μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των λόγων για τους οποίους εμφανίζεται σε 

χαμηλούς βαθμούς η διείσδυση των retailer brands στην Ελληνική αγορά.                 
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5.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΥΤΩΝ 

Οι διαπιστώσεις αυτής της έρευνας διαμορφώνουν τις απαντήσεις στους στόχους και σκοπούς 

αυτής της μελέτης. Τα στοιχεία αναλύονται σε θεματικές ενότητες όπως παρουσιάζονται στα 

ερωτηματολόγια 1&2 (Προσάρτημα 2). Οι θεματικές ενότητες που εξετάζονται, πηγάζουν 

από τη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία.   

 

Οι διαπιστώσεις αρχικά παρουσιάζουν τα κίνητρα και τους λόγους για τους οποίους οι 

παραγωγοί είναι υπέρ ή κατά της παραγωγής προϊόντων retailer brands. Επίσης, 

παρουσιάζεται παράλληλα μια οπτική της παραγωγικής  διαδικασίας σύμφωνα με την οποία οι 

παραγωγοί παράγουν own brands και η οπτική των εμπορικών και ειδικών συμφωνιών ως 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας.  

Η δεύτερη θεματική ενότητα αυτής της μελέτης είναι αφιερωμένη στη σχέση του παραγωγού 

με τον retailer αναλύοντας πόσο αυτή η σχέση επηρεάζει τη παραγωγή των retailer brands.  

Η τρίτη θεματική ενότητα παρουσιάζει τις στρατηγικές που υιοθετεί ο κάθε τύπος παραγωγού. 

Τέλος, αναφέρονται οι προβλέψεις των παραγωγών, οι γνώμες τους και οι ανησυχίες τους 

σχετικά με την εισαγωγή των προϊόντων own brands στην αγορά όπως και παρουσιάζονται οι 

προσεγγίσεις των διαφόρων εταιριών προς αυτό το θέμα.   

 

5.1 ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ Η’ OΧΙ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟWN ΒRAND  

Ένας από τους στόχους αυτής της μελέτης ήταν να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους οι 

παραγωγοί υιοθετούν αρνητική ή θετική στάση απέναντι στο θέμα της παραγωγής προϊόντων 

own brand. Η άποψη των παραγωγών σχετικά με αυτό το θέμα προκύπτει από έναν αριθμό 

ερωτήσεων επίσης σχετικό με το θέμα. Η ανάλυση δίνεται ανά τύπο παραγωγού, εφόσον 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τη προσέγγιση τους προς το συγκεκριμένο θέμα.  
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5.1.1 ΟΙ ΜΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΟWN ΒRAND  

Όπως έχει ήδη παρουσιαστεί στο τρίτο κεφάλαιο, οι Έλληνες παραγωγοί κρατάνε ακόμη τη 

δύναμη στο κανάλι της διανομής και επενδύουν στα πολυδιαφημιζόμενα προϊόντα τους έτσι 

ώστε να παρεμποδίζουν υψηλό επίπεδο διείσδυσης των own brand στην Ελληνική αγορά. 

Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων παραγωγών οι οποίοι αντιστέκονται να παράγουν 

για retailers. Αυτές οι εταιρίες είναι κυρίως πολυεθνικές ή Ελληνικές εταιρίες ηγέτες με δυνατά 

επώνυμα προϊόντα, οι οποίες χρησιμοποιούν τη δύναμη των brands τους για να ελέγξουν την 

αγορά.  

 

Οι εταιρίες σε αυτή τη μελέτη αντιπροσωπεύουν κάποιους  ισχυρούς Έλληνες παραγωγούς, οι 

οποίοι απέχουν από τη παραγωγή own brand και δηλώνουν ότι αυτή η αποχή είναι κομμάτι 

μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής, θέμα πολιτικής και όχι μια βραχυπρόθεσμη αιτία.   

Το στέλεχος της Δέλτα δηλώνει ότι οι παραγωγοί προσπαθούν να εμποδίσουν την αρχή μιας 

τέτοιας κίνησης για πολλούς λόγους. Η Εύρηκα, δηλώνει ότι όταν μια εταιρία αρχίζει να 

παράγει για retailers, υιοθετεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική και γίνεται ένας προμηθευτής 

προϊόντων own brand. Η αποστολή της εταιρίας τότε παίρνει τη μορφή της 

προσανατολισμένης στη παραγωγή, και δεν θα είναι ικανή πια να υποστηρίξει τα δικά της 

προϊόντα. Συνεπώς, δεν υπάρχει πρόθεση να γυρίσει σε προσανατολισμό στη παραγωγή αντί 

του προσανατολισμού της στο marketing.  

   

Οι Μεβγάλ και Δέλτα, δύο από τους ηγετικούς παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων στην 

Ελλάδα, δηλώνουν ότι η αποχή από τη παραγωγή own brand είναι θέμα πολιτικής για τις 

βιομηχανίες που έχουν ως αντικείμενο παραγωγής τα ευαίσθητα φρέσκα προϊόντα, ειδικά για 
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το φρέσκο γάλα, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ χαμηλά, και τα μπόνους που παίρνουν 

οι retailers βασίζονται σε ετήσιες συμφωνίες, τα οποία είναι πολύ υψηλά για να επιτρέψουν 

οικονομικά οφέλη από τη παραγωγή own brand. Αν οι παραγωγοί αρχίσουν τη παραγωγή 

retailer brand δεν θα υπάρξει επιστροφή από αυτή την απόφαση, αφού οι παραγωγοί μάχονται 

να κρατήσουν τη δύναμη στα χέρια τους τα τελευταία χρόνια.   

  

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι το θέμα των retailer brands αναλύεται πάντα ανά 

κατηγορία προϊόντος. Οι κατηγορίες των own brands που οι Έλληνες καταναλωτές 

αγοράζουν πιο συχνά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 5.1 Κατηγορίες Own Brand που οι Έλληνες καταναλωτές αγοράζουν συχνά.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

Όσπρια 45% 
Χαρτί υγείας 71% 
Προσωπικά είδη υγείας 19% 
Αναψυκτικά 19% 
Χυμοί 8% 
Μαρμελάδα 7% 
Άλλα  Λιγότερο απο 7%
Πηγή: Self Service 1998 

Η υψηλή διείσδυση των own brand σε μερικές κατηγορίες προϊόντων κάνουν αυτή την ομάδα 

των παραγωγών να βλέπει πιο θετικά τη μακροπρόθεσμη παραγωγή retailer brands, παρόλο 

που τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ χαμηλά ειδικά για τη περίπτωση του φρέσκου γάλατος. 

Επιπλέον, οι Έλληνες καταναλωτές δε θα αγοράσουν ποτέ φρέσκο γάλα own brand παρά 

μόνο για χαμηλότερη τιμή της τάξης του 3%. Ως αποτέλεσμα, φαίνεται ότι η σχέση τιμής-

τύπου προϊόντος αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τον καταναλωτή. Αυτή η 

σχέση ορίζει ποιες κατηγορίες προϊόντων έχουν και θα έχουν μελλοντικά το υψηλότερο 

επίπεδο διείσδυσης own brand. 
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Οι παραγωγοί ρωτήθηκαν να σχολιάσουν την απόφαση των εταιριών Unilever, PepsiCo, 

Nestle, BSN, Campbell, United Biscuits, να παράγουν retailer brands. Οι τρεις εταιρίες 

ανέφεραν ότι αυτού του είδους οι αποφάσεις βασίζονται σε μια σειρά από παράγοντες. Ο 

τρόπος που ο παραγωγός αντιλαμβάνεται το θέμα των own brands έχει να κάνει με τη 

πολιτική της εταιρίας, με τα πρότυπα επιλογής και κατανάλωσης του αγοραστικού κοινού της 

κάθε χώρας, ή με το επίπεδο της δύναμης των retailer. Η Μεβγάλ υποστηρίζει ότι αυτές οι 

εταιρίες είναι απρόσωπες και ότι κλείνουν συγκεκριμένες συμφωνίες σε συγκεκριμένες χώρες 

και όχι γενικότερα, ενώ, παράλληλα, έχουν υψηλά κονδύλια για να υποστηρίξουν τα επώνυμα 

προϊόντα τους. Στην Ελλάδα οι περισσότερες από τις εταιρίες είναι προσωπικές και τους είναι 

δύσκολο να πάρουν το ρίσκο μιας τέτοιας απόφασης δεδομένης της παρούσας κατάστασης.  

 

Επιπλέον, στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη σημαντική ζήτηση επώνυμων προϊόντων, ενώ οι 

καταναλωτές δεν είναι τόσο ευαίσθητοι σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων όσο είναι οι 

καταναλωτές σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως για παράδειγμα στη Γερμανία ή στην Αγγλία. 

Οι προωθητικές επώνυμων προϊόντων σε χαμηλότερη τιμή έχουν ως αποτέλεσμα τις 

παρορμητικές αγορές και οι καταναλωτές διακατέχονται από υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας για 

τα επώνυμα προϊόντα. Τέλος, δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες όπως κυβερνητικοί κανονισμοί 

ή εσωτερικές συμφωνίες που αποθαρρύνουν τους Έλληνες παραγωγούς να αποφασίσουν να 

παράγουν own brand προϊόντα, αλλά πρόκειται περισσότερο για μια συνειδητή, κοινή 

απόφαση για ένα συγκεκριμένο αριθμό παραγωγών.   

 

5.1.2 ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Όπως παρουσιάζεται στο Προσάρτημα 4 υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός εταιριών τώρα 

στην Ελλάδα που παράγει own brands για retailers, και κάποιες από αυτές έχουν ηγετικό 
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ρόλο στον κλάδο τους σε σχέση με το μερίδιο αγοράς τους και το τζίρο τους. Υιοθετούν μια 

πολιτική ανάμικτης παραγωγής. Με αυτό τον τρόπο παράγουν τα επώνυμα προϊόντα τους μαζί 

με τα προϊόντα retailer brands σε συμπληρωματική βάση.  

 

Όπως πηγάζει από τις συνεντεύξεις, η πίεση των retailers προς τους παραγωγούς για τη 

παραγωγή own brands άρχισε κατά τη διάρκεια του 1992, και ήδη από τότε κάποιες ηγετικές 

εταιρίες άρχισαν να παράγουν retailer brands. Οι άλλες εταιρίες που ερωτήθηκαν και που 

υιοθετούν μια ενδιάμεση στρατηγική άρχισαν νωρίτερα, σε μερικές περιπτώσεις ήδη ακόμη 

από την ίδρυση τους, αλλά δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς προϊόντων από τα 

είδη παντοπωλείου όπως οι εταιρίες Cotton Club και Alyzia, (παραγωγοί ενδυμάτων και 

πλαστικών χρωμάτων αντίστοιχα). 

 

Τα κύρια κίνητρα για τις τέσσερις μεγάλες ‘ανάμικτης στρατηγικής’ εταιρίες που ερωτήθηκαν 

στο χώρο των προϊόντων παντοπωλείου, ήταν αρχικά η απόφαση ότι η παραγωγή προϊόντων 

own brand είναι μια δραστηριότητα που δεν πρέπει να αφεθεί στους ανταγωνιστές. Πιο 

συγκεκριμένα, άρχισαν να παράγουν own brands έτσι ώστε να ελέγχουν ολόκληρη την αγορά 

ως ηγέτες προϊόντων, και να αποφύγουν την απώλεια όγκου πωλήσεων προς όφελος των 

ανταγωνιστών. Ήταν ένας εύκολος τρόπος να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους μαζί με τον 

αριθμό των πλεονεκτημάτων της παραγωγής own brand, όπως οι οικονομίες κλίμακας και 

διανομής, η χρησιμοποίηση της επιπλέον παραγωγικής δυναμικότητας, και οι καλύτερες 

σχέσεις με τους retailers αφού η δύναμη τους αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων έξι ετών. Τα μειονεκτήματα αυτής της απόφασης είναι κυρίως το ότι οι retailers 

αντιλαμβάνονται τη δομή κόστους των προϊόντων τους, και ως αποτέλεσμα οι παραγωγοί είναι 

πιθανόν να είναι πιο τρωτοί και ευάλωτοι στις διαπραγματεύσεις με τους retailers. Επιπλέον, οι 

επιθυμητές καλές σχέσεις με τους retailers δεν επιτυγχάνονται πάντα.  
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Ο τρόπος με τον οποίον οι παραγωγοί own brand προσεγγίζουν το θέμα των retailer brands 

διαφέρει σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά, τη δύναμη διαπραγμάτευσης, τη κατηγορία 

προϊόντος και τη φύση της, τον ανταγωνισμό και πολλούς άλλους παράγοντες. Οι ηγέτες της 

αγοράς παράγουν για retailers όπως η Γενική Τροφίμων, για το χώρο των κατεψυγμένων 

τροφίμων, ο Κανάκης, στο χώρο της ζύμης, και η Nίκας, στο χώρο του delicatessen, παρόλο 

που παράγουν για retailers, είναι όλοι εναντίον της παραγωγής own brand και προσπαθούν να 

ξεφύγουν στρατηγικά από αυτή τη διαδικασία μελλοντικά. Θέλουν μόνο να ελέγχουν τον όγκο 

πωλήσεων ως ηγέτες της αγοράς.  

 

Αντίθετα, οι μικρότερες εταιρίες όπως οι παγωτά Πήλιο, Alyzia, και Cotton club, παράγουν 

own brands εδώ και πολλά χρόνια τώρα και αυτό είναι ένα κομμάτι μιας μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής. Αντιλαμβάνονται τη παραγωγή των retailer brands με έναν τρόπο που η 

Ελληνική βιομηχανία δεν θα έπρεπε να έχει αυτού τους είδους τα διλήμματα, δηλαδή να 

παράγει μαζί επώνυμα και own brands προϊόντα. Άλλωστε αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 

αφιερώσουν τη παραγωγή στα retailer brands σε ένα ανταγωνιστικό και απροσπέλαστο 

αγοραστικό περιβάλλον. Όσο είναι απίθανο να αλλάξει το φαινόμενο των own brands, είναι 

καλύτερο να το εκμεταλλεύονται και να μην αφήνουν την ευκαιρία στους ανταγωνιστές.  

 

 

5.1.3 ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΑΦΙΕΡΩΘΕΙ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ OWN BRAND  

Κοινή με την προαναφερόμενη προσέγγιση είναι αυτή των παραγωγών που έχουν αφιερωθεί 

στη παραγωγή own brand. Αυτός ο τύπος παραγωγής έχει την αποστολή της απόλυτης 

αφιέρωσης στα προϊόντα own brand. Αυτές οι εταιρίες είναι αναπόφευκτα εκτός αγοράς λόγω 
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της έντονης πίεσης από τους retailers για χώρο στα ράφια και για την αναδόμηση μιας 

διαδικασίας retail που σημειώθηκε στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος επιβίωσης εκτός από τη παραγωγή για retailers.  

 

Δουλεύουν με παρά πολύ χαμηλό κόστος όπως και με πολύ χαμηλά περιθώρια κέρδους, όπως 

δηλώνει η εταιρία ‘Θεσσαλονίκη Χημικά Γιατράς’.  Η ίδρυση της εταιρίας έγινε πριν 30 

χρόνια ως παραγωγός επώνυμων προϊόντων. Ο έντονος ανταγωνισμός και η αυξανόμενη 

δύναμη των retailers ανάγκασε την εταιρία να αφιερώσει τη παραγωγή της σε retailer brands, 

έχοντας υπόψη ότι η διείσδυση των own brands στην κατηγορία των απορρυπαντικών είναι 

πολύ υψηλή και ότι πρόκειται για μια πολύ επιτυχημένη δουλειά αναφορικά με τους όγκους 

πωλήσεων.   

 

5.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ RETAILER BRAND  

Δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής για τους παραγωγούς για το ποιοι retailers προμηθεύονται με 

own brands και ποιοι όχι. Όπως αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις, οι παραγωγοί που παράγουν 

own brands δουλεύουν για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο μεγάλο retailer. Η Γενική 

Τροφίμων, παράγει τώρα για δύο retailers οι οποίοι είναι οι μοναδικοί που έχουν own brand 

στη κατηγορία των κατεψυγμένων. Η Nίκας, παράγει για τους περισσότερους από τους 

Έλληνες retailers. Η Alyzia παράγει για οποιονδήποτε retailer ή χονδρέμπορο που ζητάει 

προϊόντα own brands. Τα παγωτά Πήλιο, προσεγγίζουν ένα διαφορετικό είδος συνεργασίας, 

αφού προμηθεύουν εταιρίες που έχουν έλλειψη ευρείας γκάμας προϊόντων αναφορικά με τη 

γεύση. Γενικά οι εταιρίες που παράγουν προϊόντα own brands δηλώνουν ότι έχουν στάνταρντ 

παραγγελίες σε συνεχή βάση. Η Γενική Τροφίμων δηλώνει ότι για τη παραγωγή των own 

brand προϊόντων χρησιμοποιεί κυρίως την επιπλέον δυναμικότητα παραγωγής του έτους, 



Κεφάλαιο 5.                                                      Διαπιστώσεις έρευνας και ερμηνεία αυτών 

 66

επειδή το μερίδιο αγοράς των κατεψυγμένων προϊόντων είναι 1% και οι retailers 

ενδιαφέρονται μόνο για το κόστος.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ OWN BRAND ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η ανάπτυξη των οwn brand είναι συνήθως το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του 

παραγωγού και του retailer, αλλά η κύρια ευθύνη αναφορικά με τις θεωρήσεις marketing 

βαρύνει τον retailer. Οι Γενική Τροφίμων, Νίκας, Κανάκης, και Cotton Club, ισχυρίζονται ότι 

οι retailers ζητούν συγκεκριμένα προϊόντα από τον παραγωγό. Η αρχική σκέψη πηγάζει από 

τον retailer ο οποίος επιλέγει τη μάρκα και τη ποιότητα του προϊόντος. Οι retailers  είναι 

υπεύθυνοι για τη δημιουργία των μακετών συσκευασίας και οι παραγωγοί φτιάχνουν μόνο το 

τεχνικό κομμάτι των προϊόντων και όχι το μαρκετινικό. Μόνο η εταιρία Alyzia έχει την 

ευθύνη να ασχοληθεί με το δημιουργικό κομμάτι της συσκευασίας του own brand, των 

μακετών, κλπ. Και η Alyzia αλλά και η Θεσσαλονίκη Χημικά Γιατράς, προσθέτουν ότι 

προτείνουν επίσης μερικά νέα προϊόντα στους retailers, και αν ενδιαφέρονται για αυτά 

ακολουθείται μια διαδικασία δειγματισμού και προώθησης στα καταστήματα τους.   

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

Όπως αναφέρθηκε γενικότερα, οι ηγετικές εταιρίες παράγουν διαφορετικά και κυρίως 

προϊόντα own brand χαμηλότερης ποιότητας συγκριτικά με αυτή των επώνυμων προϊόντων. 

Οι μικρότερες εταιρίες σε μερικές περιπτώσεις παράγουν ίδια προϊόντα με τα υπάρχοντα 

επώνυμα. Η Γενική Τροφίμων και η Νίκας, δημιουργούν retailer brands χαμηλής αισθητά 

ποιότητας από εκείνη των επώνυμων προϊόντων τους. Η Νίκας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

retailers δημιουργεί προϊόντα του ίδιου χώρου με αυτόν των επώνυμων προϊόντων, αλλά 

διαφορετικά από οτιδήποτε η εταιρία έχει ως επώνυμο προϊόν. Η Alyzia, παράγει επίσης own 

brands που δεν υπάρχουν στην αγορά ως επώνυμα προϊόντα εταιρίας. Τα δικά τους own 
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brands έχουν την ίδια και σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερη ποιότητα, και αυτό είναι μέρος 

μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Η Cotton Club δηλώνει ότι δεν έχει πρόβλημα να 

παράγει ίδια ποιοτικά own brands με τα επώνυμα προϊόντα της, επειδή δεν υπάρχει 

κανιβαλισμός στα κανάλια όπου η εταιρία διανέμει τα προϊόντα της.   

 

Μια κοινή άποψη όλων των Ελλήνων παραγωγών είναι ότι οι retailers ζητούν own brands 

λαμβάνοντας υπόψη τους μόνο το κόστος, και τίποτα άλλο που αντιστοιχεί στις ανάγκες των 

καταναλωτών. Ένας πιθανός λόγος είναι ότι τα own brands στην Ελλάδα είναι στην αρχική 

φάση της ανάπτυξης τους, ως αποτέλεσμα ο ισχυρός παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή 

αυτών είναι αποκλειστικά το κόστος. Η Alyzia, δηλώνει ότι μόνο το 5% των retailers 

ενδιαφέρονται για την ποιότητα των own brand προϊόντων, και την χρησιμοποιούν ως μέσο 

δημιουργίας μιας καλής εικόνας για τις επιχειρήσεις τους. Η Γενική Τροφίμων δηλώνει ότι η 

ανησυχία των retailers δεν είναι ο καταναλωτής αλλά αυτό που κάνουν οι ανταγωνιστές. 

Βλέπουν τα own brands ως όπλο ενάντια στον ανταγωνισμό και ως το μέσο για να κρατήσουν 

τους πελάτες στα καταστήματα τους. Οι retailers έχουν μια αισιόδοξη οπτική για τις 

δυνατότητες τους και πιστεύουν ότι τα own brands θα φτάσουν τα ποσοστά πωλήσεων των 

επώνυμων προϊόντων παρόλο που οι δραστηριότητες των retailers υποδεικνύουν έλλειψη μιας 

ξεκάθαρης θέσης σχετικά με τα own brands. Από την μια πλευρά, ζητούν προϊόντα χωρίς να 

έχουν αρχικά μάρκες στα καταστήματα τους. Από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ δύσκολο 

να πουλήσουν τα own brands χωρίς μια ξεκάθαρη άποψη για το τι ακριβώς ζητά ο 

καταναλωτής από τα retailer brands. Όμως, πάντα στην αρχή κάθε έτους οι retailers δείχνουν 

μερικά ενθαρρυντικά στοιχεία, σχετικά με τον τρόπο που προσεγγίζουν το θέμα των own 

brands. 

 

ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
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Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα own brands κανιβαλίζουν τα επώνυμα προϊόντα των 

παραγωγών, αλλά υπάρχουν ακόμη διαφορές σχετικά με τις κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα 

με την Εύρηκα Ελλάς, ο κανιβαλισμός είναι εντονότερος όπου υπάρχει μεγαλύτερη διείσδυση 

own brand προϊόντων. Στα απορρυπαντικά υπάρχει έντονος κανιβαλισμός, λόγω της 

πλεoνεκτικής μεταχείρισης των own brands στα ράφια των retailers. Η Νίκας ισχυρίζεται ότι 

υπάρχει έντονος κανιβαλισμός από τα own brands ειδικά στις πωλήσεις των προϊόντων σε 

μορφή χύμα. Ο παγκαδόρος που πουλάει προϊόντα χύμα προωθεί έντονα τα retailer brand. 

Το μερίδιο αγοράς για τα χύμα own brand delicatessen και τα επώνυμα προϊόντα είναι 

περίπου 40% και 60% αντίστοιχα. Η Γενική Τροφίμων ισχυρίζεται ότι τα μερίδια αγοράς για 

τα own brands στις δικές τους κατηγορίες των κατεψυγμένων προϊόντων είναι πολύ μικρά για 

να επηρεάσουν τα επώνυμα. Υπάρχει χαμηλό επίπεδο κανιβαλισμού αλλά αυτό δεν είναι 

ακόμη ανησυχητικό επίπεδο. Η Alyzia δηλώνει ότι υπάρχει κανιβαλισμός αλλά αν τα own 

brands και τα επώνυμα προϊόντα παράγονται από τον ίδιο παραγωγό το όφελος προς την 

εταιρία θα είναι ακόμη μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων.  

 

ΕΝΑΡΞΗ STANDARDS ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Στην ερώτηση ποια είναι τα standards της παραγωγής own brand που θέτονται από τους 

retailers όλες οι εταιρίες συμφωνούν γενικά ότι δεν υπάρχουν standards. Στην περίπτωση των 

ειδικών προϊόντων, όπως τα πλαστικά χρώματα που παράγει η εταιρία Alyzia, η φύση του 

προϊόντος δεν επιτρέπει στους retailers να γνωρίζουν ποια είναι τα standards, αλλά θέλουν 

μόνο το προϊόν own brand να μην είναι χαμηλότερης ποιότητας συγκρινόμενο με το 

πασίγνωστο επώνυμο προϊόν. Η Cotton Club δηλώνει ότι το μοναδικό standard είναι η τιμή. 

Η Νίκας, μια εταιρία με πολύ υψηλά standards στις εγκαταστάσεις παραγωγής της, 

ισχυρίζεται ότι τα standards θέτονται από την εταιρία και όχι από τον retailer, επειδή το 

εργοστάσιο δεν μπορεί να παράγει προϊόντα με ποιότητα κάτω ενός συγκεκριμένου επιπέδου. 
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Η Γενική Τροφίμων προσθέτει ότι κανένας από τους retailers δεν θέτει υψηλά standards, και 

δεν είναι σε θέση να τα θέσουν διότι ενδιαφέρονται μόνο για τις χαμηλές τιμές των προϊόντων. 

Υπάρχει μόνο ένας retailer που είναι εξαίρεση στο γενικό κανόνα, αλλά έτσι και αλλιώς 

κανένας δεν ελέγχει τα standards.   

 

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Η απόκλιση κόστους μεταξύ own brands και επώνυμων προϊόντων για τους παραγωγούς είναι 

περίπου 20-30%. Η Γενική Τροφίμων δηλώνει ότι τα μικτά περιθώρια κέρδους είναι περίπου 

40% ενώ τα καθαρά είναι 15%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα own brands δεν έχουν 

κόστη προώθησης και διαφήμισης, ή κόστη διανομής που έχουν τα επώνυμα. Η Νίκας 

δηλώνει επίσης ότι τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλότερα κυρίως λόγω του γεγονότος ότι τα 

own brands δεν επιβαρύνονται από τις εκπτώσεις των retailers. Οπότε η τιμή είναι καθαρή 

(net) για τα own brands. Η Alyzia προσθέτει ότι τα προϊόντα που έχουν κόστη marketing 

έχουν ακόμη υψηλότερα περιθώρια κέρδους για τους retailers σε επίπεδο 35-40%. Στα είδη 

πρώτης ανάγκης η διαφορά τιμής στα καταστήματα των retailer είναι 15-20%.  

Σε μερικές περιπτώσεις η διαφορά τιμής σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων μεταξύ των 

επώνυμων και των own brands φτάνει το επίπεδο του 50%. Αυτό δικαιολογείται μερικώς από 

τη εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων από άλλες χώρες ιδιαίτερα χαμηλής τιμής. Με 

αυτόν τον τρόπο μπερδεύουν τον καταναλωτή ο οποίος δεν μπορεί να διαμορφώσει άποψη για 

αυτά τα προϊόντα. Οι retailers εύχονται να πουλήσουν own brands μέσης ποιότητας σε υψηλή 

τιμή. Οι παραγωγοί εύχονται να κρατήσουν μια υγιή διαφορά τιμής μεταξύ own brands και 

επώνυμων προϊόντων της τάξης του 15-20%. Με αυτόν τον τρόπο εμπορεύονται σε υψηλότερα 

επίπεδα τα επώνυμα προϊόντα για να φτάσουν τις επιθυμητές πωλήσεις. 
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Σύμφωνα με τη Γενική Τροφίμων η έλλειψη εξοικείωσης μπορεί επίσης να συντελέσει στο να 

αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε εξωγενή στοιχεία όπως το λογότυπο, το όνομα 

του καταστήματος, η συσκευασία και η τιμή υπολογισμένη σε ποιότητα. Αυτή η εμπιστοσύνη 

εξωγενών στοιχείων μπορεί να ενισχύσει τις αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά με την 

διαφοροποίηση ποιότητας μεταξύ επώνυμων και own brand προϊόντων και να εντείνουν τις 

αντιλήψεις ρίσκου που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των προϊόντων. Τα οwn brand είναι 

σαφώς πιο φθηνά από τα επώνυμα προϊόντα, επομένως αν οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τη 

τιμή ως υποκατάστατο δείκτη ποιότητας, τότε τα own brand θα εκλαμβάνονται ως προϊόντα 

χαμηλότερης ποιότητας συγκρινόμενα με τα επώνυμα.  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

Όσον αφορά στο κόστος αποθήκης η Γενική Τροφίμων δηλώνει ότι αποτελεί ένα σοβαρό 

πρόβλημα για την εταιρία λόγω του χαμηλού όγκου παραγγελιών own brands. Η εταιρία, στη 

προσπάθεια της να εξαλείψει αυτό το κόστος, αποφάσισε να απαιτήσει από τους retailers να 

πληρώνουν αρχικά το συνολικό κόστος των υλικών συσκευασίας και να τους επιστρέφονται τα 

χρήματα για κάθε παραγγελία που εκτελείται. Αυτή η πολιτική άρχισε έτσι ώστε να 

αποτρέψουν τα υψηλά κόστη αποθήκευσης λόγω του γεγονότος ότι οι πωλήσεις των own 

brand αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερα χαμηλό όγκο ετήσιων πωλήσεων.  

 

 

5.3 ΑΙΤΙΕΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/RETAILER  

Γενικά, οι Έλληνες παραγωγοί χαρακτηρίζουν τη σχέση τους με τους retailers ως μία από τις 

αναπτυσσόμενες διαμάχες με συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς που γενικότερα είναι 

αντιφατικοί. Ως γενική θεώρηση, κατά τα τελευταία έξι χρόνια, η τάση των παραγωγών ήταν να 

χαλαρώσουν τη δύναμη τους σταθερά στα κανάλια διανομής ως προς τους ισχυρούς ομίλους 
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λιανεμπόρων. Οι Έλληνες retailers, με άλλα λόγια, αποτελούν μια πιο επικρατέστερη δύναμη 

στο τρόπο με τον οποίο οδηγούν τα προϊόντα να μπουν στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, οι 

παραγωγοί προσπαθούν να μην είναι σε σύγκρουση με τους retailers στα κανάλια όπου 

διανέμουν τα επώνυμα προϊόντα τους.   

 

Ένα κοινό παράπονο από τη πλευρά των παραγωγών είναι ότι οι retailers δεν προσφέρουν τις 

υπηρεσίες που οι παραγωγοί πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά. Πιο συγκεκριμένα, οι παραγωγοί 

αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα από τη πίεση από τους retailers για επιπλέον οφέλη, 

παράταση πίστωσης χρόνου, εκπτώσεις, και αναξιοπιστία στη διατήρηση ετήσιων συμφωνιών 

και στο μερίδιο ραφιών. Ακόμη και αν οι παραγωγοί πληρώνουν διόδια εισόδου για ένα νέο 

προϊόν που επιθυμούν να μπει στα ράφια, συχνά δεν υπάρχει χώρος σε συγκεκριμένα 

καταστήματα. Η πλειοψηφία των οφελών των retailers προέρχεται από τις ετήσιες συμφωνίες 

που προαναφέρθηκαν που είναι το αποτέλεσμα πολλών ωρών διαπραγματεύσεων με γραπτές 

συμφωνίες. Κατά τις διαπραγματεύσεις ο παραγωγός και ο retailer κάνουν παζάρια στα 

ποσοστά έκπτωσης προς όφελος του retailer, μαζί με τις standard αλλά και τις επιπλέον 

προωθήσεις για τα προϊόντα που κατά τη διάρκεια του έτους φτάνουν κάτω από το 10% του 

ετήσιου τζίρου της εταιρίας στα καταστήματα λιανικής. Σε αυτή τη περίπτωση, οι συμφωνίες 

περικλείουν συναλλαγές όπου οι παραγωγοί επιστρέφουν ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων 

στον retailer αν το προϊόν έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο πωλήσεων στα καταστήματα τους. 

Αυτή η επιστροφή είναι συνήθως ένα ποσοστό των πωλήσεων του προϊόντος.    

Επιπλέον, οι retailers, ως αποτέλεσμα της ισχυρής θέσης τους, έχουν παρατεταμένες 

περιόδους πίστωσης από τους παραγωγούς που αγγίζουν τις 90 ημέρες και πάνω. Αυτή η 

αλλαγή, σε εμπορική βάση, θα συνεχίσει να θέτει προβλήματα στον παραγωγό. Κατά πρώτον,  

υπάρχει αντίκτυπος στη ρευστότητα (cash flow) των περισσότερων παραγωγών, ιδιαίτερα 
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σημαντικός για αυτούς που εμπλέκονται στη παραγωγή εποχιακών προϊόντων ή για αυτούς που 

πωλούν εντατικά κατά τη διάρκεια περιόδων προωθήσεων.  

 

Επιπλέον, οι retailers εκμεταλλεύονται τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών που 

προωθούν παράλληλα ίδιες κατηγορίες προϊόντων έτσι ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις στην 

κατηγορία συνολικά. Με αυτό τον τρόπο οι retailers κερδίζουν εκεί όπου οι παραγωγοί δεν 

αυξάνουν τα μερίδια αγοράς τους, επειδή, συγχρόνως, πρέπει να ανταγωνιστούν τις 

προωθητικές κινήσεις των ανταγωνιστών. Η Alyzia προσθέτει ότι οι retailers δεν 

χρησιμοποιούν τις προωθήσεις που οι παραγωγοί προσφέρουν ως επιπρόσθετη αξία στα 

προϊόντα, επειδή υποστηρίζουν ότι είναι πολύ ακριβές. Επιπλέον, ο retailer δεν είναι σε θέση 

να κατανοήσει τη μεγάλη σημασία της σωστής προώθησης στο κατάστημα του. Η εταιρία 

‘παγωτά Πήλιο’ προσθέτει ότι οι retailers απαιτούν επίσης υψηλή διαφημιστική υποστήριξη για 

τα επώνυμα προϊόντα.    

Όλες οι εταιρίες δηλώνουν ότι επιθυμούν ένα μοντέλο σχέσης αντιμετώπισης του retailer ως 

πελάτη και όχι ως διανομέα αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι στο χέρι τους. Οι παραγωγοί 

κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να αναπτύξουν μια υγιή σχέση με τους retailers αλλά 

αυτό δεν είναι αμοιβαίο. Οι παραγωγοί προσπαθούν να εμποδίσουν την ενδυνάμωση των 

retailers. Το αποτέλεσμα της προαναφερόμενης σχέσης μεταξύ Ελλήνων παραγωγών και 

retailers συντελεί σε έναν από τους στόχους της έρευνας, στο να εντοπιστεί αν αυτή η σχέση 

επηρεάζει την παραγωγή own brand προϊόντων. Είναι αναπόφευκτο, όπως προτείνουν τα 

στελέχη, ότι η απόφαση να παράγουν για retailers θα δώσει πιθανότατα περισσότερη δύναμη 

στους retailers και αυτό θεωρείται το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει προς το παρόν. 

Ακόμη και αν οι retailers αυξήσουν τη πίεση για παραγωγή own brand, ακόμη κάποιοι από 

τους παραγωγούς αντέχουν. Η Μεβγάλ, ονομάζει τους Έλληνες retailers “ρουφήχτρες”, και 
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εμφανώς αυτού του είδους η προσέγγιση επηρεάζει την απόφαση των παραγωγών να κάνουν 

own brands προϊόντα για αυτούς.  

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Μια άλλη κοινή άποψη των παραγωγών είναι ότι η παραγωγή own brands δεν εντείνει την 

εμπορική σχέση ενός παραγωγού επώνυμου προϊόντος μακροπρόθεσμα, και δεν έχει ως 

αποτέλεσμα την επιλεκτική προιοντική υποστήριξη ή τις προωθήσεις για τα επώνυμα προϊόντα 

του. Στη περίπτωση των παραγωγών που παράγουν retailer brands, η σχέση τους δεν έχει 

ξεκάθαρα χαρακτηριστικά συγκριτικά με αυτή των παραγωγών που δεν παράγουν. Η Γενική 

Τροφίμων δηλώνει ότι δεν υπάρχει καλύτερη διαπραγματευτική δύναμη αν παράγεις own 

brands για αυτούς. Η Nίκας συμπληρώνει ότι έχουν μια πιο υγιή σχέση με τους retailers για 

τους οποίους δεν παράγουν own brands συγκριτικά με αυτούς για τους οποίους το κάνουν. Οι 

retailers έχουν μια ουδέτερη ή αρνητική συμπεριφορά απέναντι στους παραγωγούς που τους 

προμηθεύουν με own brands. Αντιδρούν σαν να έπρεπε οι παραγωγοί να αισθάνονται 

υποχρεωμένοι σε αυτούς.   

 

Η Νίκας ισχυρίζεται ότι υπάρχουν ειδικές συμφωνίες προς όφελος των επώνυμων προϊόντων, 

και οτιδήποτε σχετίζεται με εμπορικές συναλλαγές, ειδικές προωθήσεις και εκπτώσεις δεν έχει 

καμία απολύτως σύνδεση με τη παραγωγή own brand. Η ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγών 

ή των ειδικών συμφωνιών για τα επώνυμα προϊόντα καθορίζεται από τις ετήσιες συμφωνίες που 

υπογράφονται και από τις δύο πλευρές στη αρχή του κάθε έτους. Συνεπώς, οι retailers έχουν 

δύναμη και θα πρέπει να τους έχεις από τη πλευρά σου. Για να αναπτυχθούν προωθητικά 

προγράμματα και να λανσαριστούν με επιτυχία επώνυμα προϊόντα δεν είναι αρκετό να γίνει 

ότι είναι δυνατό από τη μαρκετινική πλευρά επειδή μια κακή σχέση με τον retailer μπορεί να 

καταστρέψει την επιτυχία του νέο υποσχόμενου προϊόντος.  
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5.4  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  

5.4.1 ΜΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ OWN BRAND  

Η δήλωση από τους μη εμπλεκόμενους παραγωγούς στη παραγωγή own brand είναι ότι οι 

παραγωγοί επώνυμων προϊόντων πρέπει να είναι εξαιρετικά καλοί στην ανάπτυξη, παραγωγή 

και υποστήριξη προϊόντων χωρίς να παρεκκλίνουν από αυτή την αποστολή. Δεν νομίζουν ότι 

αυτό είναι καταστροφικό για τους παραγωγούς αλλά υιοθετούν μια προσέγγιση “περιμένω και 

βλέπω” επειδή αυτή είναι η διαδικασία που αναπόφευκτα μπορεί να προκύψει στο μέλλον και 

κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις. Ήδη οι retailers πιέζουν πολύ τους παραγωγούς να 

παράγουν για αυτούς, αλλά ακόμη αντιστέκονται. Οι ξένοι retailers πιέζουν κυρίως τους 

παραγωγούς, ειδικά τα DIA, οι οποίοι είναι οι ηγέτες του κλάδου και έχουν μόνο προϊόντα 

own brands στα καταστήματα τους. Όπως είναι η κατάσταση τώρα, οι παραγωγοί επώνυμων 

προϊόντων υιοθετούν μια προσέγγιση “περιμένω και βλέπω” ενώ, παράλληλα, επενδύουν σε 

brand equities ως περιουσιακό στοιχείο εναντίον των retailer brands, αποφεύγοντας έτσι 

μειώσεις τιμών για τα επώνυμα προϊόντα τους, μειώνοντας κόστη και προσφέροντας οφέλη 

στον πελάτη και στον retailer. 

 

Η Δέλτα υποστηρίζει αυτή την άποψη πραγμάτων, και διαθέτει υψηλά ποσό για marketing των 

επώνυμων προϊόντων της. Δεν υπάρχει λόγος για παραγωγή own brands σε κατηγορίες 

προϊόντων όπου τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ χαμηλά. Είναι προτιμότερο για τους 

retailers να εισάγουν από το εξωτερικό, ειδικά προϊόντα αυτών των κατηγοριών. Για 

παράδειγμα, στην αγορά του χυμού είναι προτιμότερο για τους παραγωγούς να εισάγουν 

προϊόντα από το εξωτερικό και να τα πωλούν ως retailer brands. Έχουν ήδη αρχίσει να 

αναπτύσσουν συστήματα EDI (ηλεκτρονικής ανταλλαγής στοιχείων) με παραγωγούς σε πολλές 

αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επιπλέον, δεν άρχισαν ακόμη να αποδίδουν στα own brands τον 
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τίτλο της κυριότερης απειλής, οπότε, ως αποτέλεσμα, δεν συμπεριλαμβάνουν στα σχέδια 

marketing στρατηγικές για το πώς θα περιορίσουν την ανάπτυξη των own brands. 

Επιπρόσθετα, οι παραγωγοί χρησιμοποιούν τακτικά προωθητικές πωλήσεων για να εντείνουν 

τις πωλήσεις των προϊόντων τους και χρησιμοποιούν αυτό τον τρόπο ως μακροπρόθεσμη 

επένδυση για να ελαχιστοποιήσουν τον ανταγωνισμό από τα own brand. Το λανσάρισμα των 

αντιπαλλόμενων brands, που είναι τοποθετημένα βάσει τιμής ανάμεσα στα retailer brands και 

στα επώνυμα προϊόντα είναι μια πιθανή στρατηγική για αυτούς μελλοντικά.  

  

Καμία από τις εταιρίες δεν σκέφτηκε να αφιερώσει παλαιότερες μονάδες παραγωγής, ως επί το 

πλείστον, τεχνολογικά για τη παραγωγή own brand και για την ανάπτυξη καινοτομικών 

προϊόντων σε νέους τομείς. Η Εύρηκα ισχυρίζεται ότι δεν είναι αυτό στο οποίο στοχεύουν. Η 

Δέλτα πιστεύει ότι δεν χρησιμοποιούν παλιές μονάδες παραγωγής καθόλου επειδή ο παλιός 

εξοπλισμός της παραγωγής αντικαθίσταται συνεχώς από καινούργιο μέσω νέων επενδυτικών 

προγραμμάτων.   

 

Η Μεβγάλ εξαλείφει τα κόστη αποθήκευσης και προσπαθεί να κερδίσει περισσότερο από τις 

λειτουργίες αγοράς και λιγότερο από εκείνες της πώλησης επειδή το κόστος πώλησης ενός 

προϊόντος συνεχώς αυξάνεται. Επενδύουν στα επώνυμα προϊόντα ως πλεονέκτημα, ενώ μια 

πιθανότητα είναι να εισάγουν προϊόντα ανταγωνιστικά των own brands έτσι ώστε να 

διατηρήσουν τα μερίδια τους στην αγορά, ως πιθανή βραχυπρόθεσμη τακτική αν η αγορά 

στραφεί προς τα own brands στο κοντινό μέλλον. Λογαριάζουν στα retailer brands αλλά δεν 

τα έχουν εντάξει ακόμα στα σχέδια marketing τους.  

5.4.2 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
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Η Νίκας προσεγγίζει το θέμα των retailer brands με ανησυχία. Υπάρχει μια τάση για φθηνά 

προϊόντα στην Ελλάδα αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι στάνταρντ. Στα συσκευασμένα προϊόντα 

τα own brands δεν θα είχαν επιτυχία, όπου στα χύμα προϊόντα τα μερίδια των own brand θα 

μπορούσαν προφανώς να γίνουν πολύ υψηλά. Η εταιρία προσπαθεί να αποδράσει από τη 

δύσκολη κατάσταση σχετικά με τα retailer brands υλοποιώντας ένα συγκεκριμένο πλάνο 

ενεργειών. Η στρατηγική της εταιρίας είναι η μετάβαση της κατανάλωσης στα συσκευασμένα  

εκεί όπου τα own brands δεν έχουν καθόλου δύναμη. Παράλληλα, η εταιρία στοχεύει να 

χτίσει και να υποστηρίξει τα νέα ισχυρά brands στην αγορά των συσκευασμένων προϊόντων. 

Με αυτόν τον τρόπο η εταιρία σκοπεύει να κρατήσει τον ηγετικό ρόλο της ως παραγωγός 

επώνυμων προϊόντων.   

 

Η Γενική Τροφίμων δηλώνει ότι η αυξανόμενη τάση προς τα retailer brands είναι 

αναπόφευκτη. Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις στην αγορά. Το πρώτο παράδειγμα είναι η αγορά 

με επώνυμα προϊόντα όπως είναι η Ελληνική αγορά, ως επί το πλείστον, και το δεύτερο 

παράδειγμα είναι το Γερμανικό μοντέλο το οποίο αντιπροσωπεύει το εξής “το φθηνότερο 

είναι το καλύτερο” με προϊόντα σε απόλυτα μορφή generics. Η εταιρία υπολογίζει ότι η 

μελλοντική στρατηγική της θα εμπλακεί στη διαδικασία των own brands έως το σημείο όπου 

μπορεί να χειριστεί την κατάσταση, ενώ θα αποχωρήσει από αυτή τη διαδικασία όταν 

αισθανθεί ανασφαλής για το μέλλον της.  

 

Η Alyzia υιοθετεί μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση. Όσο αυξάνεται ο ανταγωνισμός οι retailers 

γίνονται πιο δεκτικοί σε σχέση με τα own brands. Κολακεύονται όταν έχουν προϊόντα με το 

δικό τους όνομα επειδή είναι κάτι το οποίο αυξάνει το γόητρο τους. Τα οwn brands θα 

καλύψουν περισσότερο χώρο στα καταστήματα κατά τα επόμενα χρόνια, γεγονός που οι 

μικρότεροι παραγωγοί το βλέπουν γενικότερα θετικά. Η Θεσσαλονίκη Χημικά Γιατράς 
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σκοπεύει να συνεχίσει τη διαδικασία με τα own brand επειδή τα own brands πρέπει αλλά και 

μπορούν να γίνουν μια επιχείρηση συμφέρουσα για την ίδια την εταιρία. Η εταιρία σκοπεύει 

να επεκτείνει τη προσφορά της, να επενδύσει στη ποιότητα του προϊόντος και στη συσκευασία.   

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ RETAILER BRANDS ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Στην ερώτηση ‘πόσο ελκυστική είναι η προοπτική να παράγουν οι Έλληνες παραγωγοί για 

retailers στο εξωτερικό και αν αυτή η διαδικασία διαφέρει από τη παραγωγή own brand στην 

Ελλάδα’, όλοι οι ερωτηθέντες είναι της ίδιας θετικής άποψης. Η Εύρηκα θεωρεί αυτή τη 

κίνηση πολύ θετική, με την προϋπόθεση να υπάρχουν παραγγελίες υψηλού όγκου, επειδή τα 

προϊόντα πωλούνται εκτός Ελλάδος. Ένας άλλος παράγοντας που λειτουργεί επίσης ως 

προϋπόθεση για τη παραγωγή own brands στο εξωτερικό, είναι το να είναι η εταιρία 

ανταγωνιστική ως προς το κόστος συγκρινόμενη με τις άλλες Ευρωπαϊκές εταιρίες. Η Μεβγάλ, 

η Δέλτα και ο Κανάκης, παράγουν ήδη own brands, η τελευταία μάλιστα για την Delhaize. 

Για τη Γενική Τροφίμων, αυτό είναι μια προοπτική που αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Αρχίζει 

με χαμηλού ρίσκου συμφωνίες με retailers στο εξωτερικό. Διαβλέπουν επέκταση στα Βαλκάνια 

με σκοπό τη προμήθεια own brands κυρίως από τη Θεσσαλονίκη για τα οφέλη logistics. Για 

την Alyzia και τα παγωτά Πήλιο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παράγουν own brands για 

retailers στο εξωτερικό. 

 

 

 

 

5.5 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
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Σύμφωνα με τα ερωτηθέντα στελέχη των επιχειρήσεων, το μέλλον των retailer brands στην 

Ελλάδα θα καθοριστεί από παράγοντες όπως η καταναλωτική συμπεριφορά, η προσέγγιση των 

παραγωγών επώνυμων προϊόντων προς τα retailer brands, και από τις στρατηγικές κινήσεις 

των   retailers προς αυτή τη κατεύθυνση. Σύμφωνα με τη τρέχουσα κατάσταση, η διείσδυση 

των own brand υπολογίζεται σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 20-30% της αγοράς των 

επώνυμων προϊόντων. Αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τι θα συμβεί στο 

κοντινό μέλλον. Τα στελέχη πιστεύουν ότι οι παράγοντες κλειδιά είναι η διανομή και τα 

logistics. Επιπλέον όσο μεγαλύτερη είναι η επικέντρωση στο retail τόσο μεγαλύτερα θα είναι 

τα μερίδια αγοράς που τα προϊόντα τους θα λάβουν από τα επώνυμα προϊόντα. Καθοριστικό 

επίσης ρόλο έχει παίξει η τεχνολογία όπως και η Ελληνική οικονομική κατάσταση. Από την 

άλλη πλευρά, λέγεται ότι τα own brands δε θα έχουν υψηλή εξέλιξη συγκριτικά με αυτή που 

έχουν στην Δυτική Ευρώπη. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι τα retailer brands δεν θα έχουν 

επιτυχία, αλλά ο δρόμος προς την επιτυχία δεν θα είναι μακροπρόθεσμος συγκριτικά με αυτό 

των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.   

 

Η Δέλτα δηλώνει ότι η απειλή από τα own brands δεν είναι ισχυρή ειδικά για τις κατηγορίες 

των προϊόντων της. Γενικά η απειλή δε θα αυξηθεί για όσο καιρό οι retailers παραμένουν 

αδύναμοι συγκριτικά με το βαθμό συγκέντρωσης εναντίον των παραγωγών, και για όσο καιρό 

οι παραγωγοί είναι εκτός του παιχνιδιού των own brand, δεν υπάρχει απειλή. Ο retailer είναι 

αυτός που δίνει αξία στο own brand. Οι Έλληνες retailers άρχισαν με λάθος πολιτική own 

brand χωρίς έλεγχο και το κατάλληλο image.  

 

Η Δέλτα επιμένει ότι δεν είναι πλεονέκτημα για τις Ελληνικές εταιρίες να παράγουν για  

retailers και δεν σκοπεύουν να το κάνουν αφού η κατάσταση είναι στα δικά τους χέρια. Θα 

συνεχίσουν να μην εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, έως ότου η δύναμη να στραφεί στα 
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χέρια των retailers. Μικρότερες εταιρίες όπως τα παγωτά Πήλιο, η Alyzia, τα Χημικά Γιατράς 

και η Cotton Club είναι πολύ θετικές ως προς τη παραγωγή own brand, με σκοπό την 

επιβίωση, λόγω του γεγονότος ότι η αγορά τους κυριαρχείται από δυνατά ηγετικά brands.  

Η Εύρηκα, δηλώνει ότι η απειλή από τα own brands θα έχει αυξητικό ρυθμό αλλά με τη 

σωστή προσέγγιση από τη πλευρά των παραγωγών η κατάσταση μπορεί να είναι κάτω από τον 

έλεγχο τους.   
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6.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 Ο πόλεμος μεταξύ επώνυμων και μη προϊόντων έχει ήδη αρχίσει στην Ελλάδα, και 

αναμένεται να γίνει ακόμη πιο έντονος στο προσεχές μέλλον. Πρόσφατα, η ενδεχόμενη 

ανάπτυξη των προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου έχει προβληματίσει τους παραγωγούς 

επώνυμων προϊόντων και έχει δημιουργήσει μια σειρά από απορίες και διερωτήσεις σχετικά με 

το επίπεδο διείσδυσης τους στο μέλλον. Ποια είναι η συμπεριφορά των Ελλήνων παραγωγών 

σχετικά με τη παραγωγή των own brand και πως μπορεί αυτή η διαδικασία παραγωγής να 

σκιαγραφηθεί σε επίπεδα ανάπτυξης προϊόντος, κόστους και κέρδους; Πώς η σχέση μεταξύ 

παραγωγών και retailer επηρεάζει την ανάπτυξη των own brand; Πώς οι Έλληνες παραγωγοί 

αντιλαμβάνονται τις μελλοντικές στρατηγικές αντικρίζοντας την εξέλιξη των own brand; 

Τελικά, πώς προβλέπεται το μέλλον των retailer brands στην Ελλάδα; 

 

Ό στόχος αυτής της μελέτης ήταν να ερευνηθούν και να αναγνωριστούν οι συμπεριφορές των 

Ελλήνων παραγωγών σε σχέση με την παραγωγή των retailer brands. Το κομμάτι της έρευνας 

αυτής της μελέτης στοχεύει στο να δοθούν με περιγραφικό και ερευνητικό τρόπο κάποιοι 

γενικοί συσχετισμοί σχετικά με τις προαναφερόμενες ερωτήσεις της έρευνας.  

Η αιτιολόγηση των διαπιστώσεων της έρευνας επιτυγχάνεται μέσω μιας προσπάθειας 

συνδυασμού όλων όσων έχουν δηλώσει οι πληροφοριοδότες και της σχετικής βιβλιογραφίας 

που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3. Ο στόχος, που αφορά στις στρατηγικές των παραγωγών 

άλλοτε υπέρ και άλλοτε κατά των retailer brands, θα διατυπωθεί και θα συγκριθεί με το 

εννοιολογικό αμερικάνικο μοντέλο που πρότεινε ο Hoch, (1996) που ήδη παρουσιάστηκε στο 

κεφάλαιο 3. Παρόλο που γενικότερα η κατάσταση είναι όπως περιγράφεται στη θεωρία, 

υπάρχουν μερικές ουσιαστικές διαφορές στην ελληνική αγορά, οι οποίες θα αναφερθούν σε 

αυτό το κεφάλαιο.  
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6.1 ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΠΕΡ Η΄ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ OWN BRAND 

 

ΟΙ ΜΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ OWN BRAND 

Ο Laaksonen, (1994) δηλώνει ότι η δύναμη των ηγετικών brands περιορίζει την επιτυχία των 

own brands σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, και ιστορικά τα own brands δεν είχαν 

μεγάλη επιτυχία σε κατηγορίες προϊόντων όπου υπάρχουν ισχυρά επώνυμα προϊόντα ή έντονη 

προώθηση από παραγωγούς. Μεγάλες πηγές επιτρέπουν σε κάποιους παραγωγούς να 

υποστηρίζουν και να ενισχύουν ανταγωνιστικές πλευρές με το να ανανεώνουν συνεχώς 

προϊόντα στο πορτφόλιο τους. Έχουν επίσης τη δύναμη να αντιστέκονται στις πιέσεις για 

παραγωγή νέων own brands από την πλευρά των retailer. Αυτή είναι μια αντιπροσωπευτική 

δήλωση για την βιομηχανία της Ελληνικής αγοράς σήμερα λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαπιστώσεις από τις συνεντεύξεις και τα υψηλά έξοδα διαφήμισης που απεικονίστηκαν στο 

πίνακα 2.3.  

 

Γενικότερα, οι παραγωγοί που είναι ακόμη ισχυροί στην αγορά των επώνυμων προϊόντων 

απέχουν από τη παραγωγή own brand θεωρώντας τους ίδιους ως παραγωγούς επώνυμων 

προϊόντων, και η Ελληνική κατάσταση δεν είναι ακόμη τόσο καταναγκαστική για να τους κάνει 

ακόμη να αλλάξουν αυτή τη μακροχρόνια προσέγγιση. Ένα πρόβλημα που επισημαίνεται από 

μια ηγετική εταιρία και αποτελεί και την άποψη του McGoldrick (1990), είναι ότι οι retailers 

μπορεί να αρνηθούν να διατηρήσουν σε στοκ τα επώνυμα προϊόντα των παραγωγών εκτός αν 

αυτοί συμφωνήσουν να παράγουν επίσης own brands για τους ίδιους. Οι ξένοι retailers 

άρχισαν ήδη να πιέζουν τους Έλληνες παραγωγούς αλλά ακόμη μερικοί από αυτούς 

αντιστέκονται. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο όπου οι παραγωγοί πολεμούν να κρατήσουν τη 

δύναμη στα χέρια τους και, ως αποτέλεσμα, θεωρείται καταστροφικό για κάποιους από αυτούς 

να παράγουν για retailers ειδικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.  
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Σύμφωνα με τον Hughes, (1996) υπάρχει μια ευρεία διαφοροποίηση στα επίπεδα ανάπτυξης 

των own-label μεταξύ ομάδων προϊόντων όπου διάφορες κατηγορίες φτάνουν στα υψηλότερα 

επίπεδα ανάπτυξης. Μια τέτοια προσέγγιση εντοπίζεται και στην Ελλάδα όπου οι παραγωγοί 

αντιμετωπίζουν τα retailer brands διαφορετικά σε κάθε κατηγορία προϊόντος. Όμως, είναι 

περισσότερο δεκτικοί στο να παράγουν own brands σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων όπου 

τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλά και άλλα retailer brands υπάρχουν ήδη στην αγορά. 

Συγχρόνως αυτές οι απόψεις είναι τελείως αρνητικές σε κατηγορίες προϊόντων όπως το φρέσκο 

γάλα, όπου δεν υπάρχει λόγος, σε σχέση με τα περιθώρια κέρδους ή με τα δεδομένα της 

Ελληνικής κατανάλωσης, να εμπλακούν στην διαδικασία παραγωγής own brand. Αυτό 

δικαιολογείται επίσης από τα στοιχεία που δείχνουν μια σημαντική απόκλιση ανάμεσα σε 

κατηγορίες προϊόντων που οι καταναλωτές αγοράζουν στην Ελλάδα (πίνακας 5.1). 

 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 

Από την άλλη πλευρά, οι παραγωγοί που υιοθετούν μια ανάμικτη πολιτική παραγωγής 

βλέπουν το θέμα των retailer brands από δύο διαφορετικές οπτικές σύμφωνα με το μέγεθος 

των επιχειρήσεων τους. Όπως δηλώνεται, η απόφαση των παραγωγών-ηγετών να παράγουν 

own brands βασίζεται σε βραχυπρόθεσμους στόχους χωρίς να γίνει κομμάτι μιας 

μακροχρόνιας στρατηγικής. Κάποιοι ενδιαφέρονται περισσότερο να εκμεταλλευτούν την 

επιπλέον παραγωγική δυναμικότητα τους, εφόσον χρειάζεται να διατηρήσουν ένα 

συγκεκριμένο όγκο παραγωγής. Σύμφωνα με τους Glemet και Mira, (1994) οι μεγάλοι 

παραγωγοί που χρησιμοποιούν μια ανάμικτη πολιτική σχετικά με τα own brand προϊόντα 

μπορεί να διατηρούν περισσότερο έλεγχο και διαφοροποίηση μεταξύ των εικόνων των 

προϊόντων, των χαρακτηριστικών και των τιμών τους, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια για τους 

Έλληνες παραγωγούς οι οποίοι έδωσαν συνέντευξη. Δηλώνουν ότι αυτό δεν συμβαίνει στην 
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Ελλάδα.  Οι επικρατούντες λόγοι για παραγωγή own brand από παραγωγούς-ηγέτες είναι για 

να ελέγχουν την αγορά ολοκληρωτικά ως ηγέτες προϊόντων και να αποφεύγουν να δίνουν όγκο 

πωλήσεων στους ανταγωνιστές. Αυτό τους φάνηκε ως ένας εύκολος τρόπος να επεκτείνουν τις 

επαγγελματικές δραστηριότητες τους μαζί με έναν αριθμό πλεονεκτημάτων από τη παραγωγή 

own brand, όπως οι οικονομίες κλίμακας στη παραγωγή και στη διανομή, η χρησιμοποίηση 

της επιπλέον παραγωγικής δυναμικότητας και οι καλύτερες σχέσεις με τους retailers εφόσον 

έχει αυξηθεί η δύναμη τους. Οι μεγάλοι παραγωγοί που παράγουν τώρα για retailers βλέπουν 

αυτή τη δραστηριότητα ως ένα βραχυπρόθεσμο στόχο/λόγο και όχι ως ένα κομμάτι μιας 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Από την άλλη πλευρά, οι μικροί παραγωγοί αντιλαμβάνονται 

τη παραγωγή των own brand ως μέσο επιβίωσης, μια προσέγγιση μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής αφού αντιμετωπίζουν την κατάσταση χωρίς ενδοιασμούς. Είναι μεγάλης σημασίας 

να δηλώσουμε ότι οι ηγέτες Έλληνες παραγωγοί είναι όλοι ενάντια στη παραγωγή own brand 

άσχετα αν παράγουν ή όχι retailer brands.  

 

6.2  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ OWN BRAND 

Οι παραγωγοί που παράγουν για retailers δεν ακολουθούν μια συγκεκριμένη στρατηγική 

σχετικά με τον αριθμό των retailers ή των χονδρεμπόρων που προμηθεύουν. Παράγουν για 

οποιοδήποτε retailer που ενδιαφέρεται για own brands. Η διαδικασία της ανάπτυξης 

προϊόντος εμπλέκει μια κοινή συνεισφορά και των δύο μερών. Τα θέματα marketing που 

σχετίζονται με νέα own brand θεωρούνται κομμάτια του retailer. Ο παραγωγός συζητά τα 

θέματα για τη ποιότητα του προϊόντος, για το κόστος του και για το πόσο μπορεί να εγκριθεί 

η συσκευασία σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της παραγωγής.  

 

Η ποιότητα των own brands που παράγουν οι ηγετικές εταιρίες, είναι πάντοτε κατώτερη από 

αυτή των επώνυμων προϊόντων, γεγονός που δεν συμβαίνει όμως σε μικρότερες εταιρίες. Μια 
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κοινή άποψη όλων των Ελλήνων παραγωγών είναι ότι οι retailers ζητάνε own brands 

λαμβάνοντας μόνο το κόστος υπόψη και τίποτα άλλο που αντιστοιχεί στις ανάγκες του 

καταναλωτή. Με αυτό τον τρόπο τα own brands είναι πολύ αδύναμα όταν ανταγωνίζονται τα 

επώνυμα προϊόντα των παραγωγών, ειδικά αυτά που διαφημίζονται πολύ σε διάφορα 

καταστήματα.  

 

Υπάρχουν μερικές κατηγορίες προϊόντων όπου ο κανιβαλισμός είναι πολύ δυνατός, ειδικά σε 

αυτές τις κατηγορίες που έχουν υψηλή διείσδυση τα retailer brands. Ο κανιβαλισμός είναι 

επίσης δυνατός και στα χύμα προϊόντα, χωρίς συσκευασία. Δεν υπάρχουν standards από τους 

retailers προς τους παραγωγούς σχετικά με τα own brands. Όπως πολλοί από αυτούς 

δηλώνουν ότι το μόνο standard είναι συνήθως η τιμή. Αυτό συμφωνεί με τη θεωρία που λέει 

ότι τα own brands συγκρούονται με τη στρατηγική του ηγέτη της αγοράς η οποία βασίζεται 

στην ποιότητα.   

 

Οι retailers έχουν μεγαλύτερα μικτά περιθώρια κέρδους στα own brands, μεταξύ 20% και 

30% (Hoch, 1996). Αυτό συμβαίνει και στην Ελληνική αγορά όπου η απόκλιση κόστους 

μεταξύ της μάρκας για τον retailer και της μάρκας του παραγωγού είναι σχεδόν στο ίδιο 

επίπεδο. Αυτό συμβαίνει επειδή τα own brands όχι μόνο δεν έχουν κόστος προώθησης, 

διαφήμισης και διανομής αλλά δεν έχουν και εκπτώσεις που φτάνουν το 30% σε μερικές 

περιπτώσεις.     

 

6.3 ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/RETAILER 

Τα γενικά χαρακτηριστικά της σχέσης μεταξύ των Ελλήνων παραγωγών και των retailers είναι 

η αναπτυσσόμενη σύγκρουση με σαφείς στόχους και σκοπούς που γενικότερα είναι 

αντιφατικοί. Υπάρχουν πολλά σημεία διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Γενικότερα έχει 
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δηλωθεί ότι οι retailers δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες που οι παραγωγοί θεωρούν πολύ 

ακριβές και οι παραγωγοί πιέζονται ιδιαίτερα για επιπλέον πλεονεκτήματα. Για το ποιες  

υπηρεσίες θα παρέχονται, γίνεται συμφωνία κατά τα ετήσια συμβόλαια που οι παραγωγοί και 

οι retailers υπογράφουν στην αρχή κάθε νέου έτους. Γενικότερα, τα κύρια σημεία διαφωνίας 

είναι οι εκπτώσεις, ο χρόνος πίστωσης, οι πιέσεις για διαφημιστική προώθηση, η αναξιοπιστία 

της διατήρησης των ετήσιων συμφωνιών όπως και η διατήρηση των προσωπικών μεριδίων. 

Όλες οι εταιρίες ισχυρίζονται ότι επιθυμούν ένα πρότυπο σχέσης προσέγγισης χειρισμού του 

retailer ως πελάτη και όχι ως διανομέα αλλά αυτό δυστυχώς δεν είναι στα χέρια τους.  

 

Η επίκαιρη θέση των παραγωγών είναι η προσπάθεια τους να εμποδίσουν τη δύναμη του 

retailer. Είναι όμως αναπόφευκτο διότι το γεγονός ότι και μόνο η απόφαση του παραγωγού να 

παράγει για τους retailers θα χαρακτηρίζονταν ως καταστροφική λόγω του ότι θα αυξανόταν 

πιθανά η δύναμη τους. Η Μεβγάλ, χαρακτηρίζει τους Έλληνες retailers ως “βδέλλες”, κοινώς 

πελάτες που σου ρουφάνε το αίμα, και προφανώς αυτού του είδους η προσέγγιση επηρεάζει 

την απόφαση των παραγωγών να παράγουν own brands για αυτούς.  

 

Από τη πλευρά των παραγωγών που παράγουν για retailers τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. 

Σύμφωνα με τον Davies, (1996) η κύρια διαφορά στη σχέση προμηθευτή/retailer σχετικά με 

προϊόντα επώνυμα αλλά και own brand επικεντρώνεται κυρίως στη συχνότητα και στη φύση 

της επικοινωνίας. “Οι προμηθευτές οwn-brand επικοινωνούν με τους retailers πολύ πιο συχνά. 

Είναι πολύ πιο πιθανό να λάβουν και να δώσουν προβλέψεις πωλήσεων όπως και να λάβουν 

στοιχεία πωλήσεων. Οι σύνδεσμοι μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να είναι πιο σταθεροί και 

να ταυτίζονται με το μοντέλο προσέγγισης σχέσης (the model of a relationship approach.) Οι 

προμηθευτές των επώνυμων προϊόντων είναι λιγότερο πιθανό να επιτύχουν μια σχέση 

προσέγγισης”. Αυτό είναι τελείως αντιφατικό με την Ελληνική κατάσταση όπου η κοινή άποψη 
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των παραγωγών είναι ότι η παραγωγή για own brands δεν εντείνει την εμπορική σχέση του 

παραγωγού σχετικά με τα επώνυμα προϊόντα μακροπρόθεσμα και δεν καταλήγει σε επιλεκτική 

προιοντική υποστήριξη ή σε προωθήσεις των επώνυμων προϊόντων. Ότι σχετίζεται με 

εμπορικές συμφωνίες, ειδικές προιοντικές προωθήσεις και εκπτώσεις είναι ασύνδετο με τη 

παραγωγή own brand. Οι σχέσεις τους δεν έχουν ξεκάθαρα χαρακτηριστικά συγκριτικά με 

αυτές με τους άλλους παραγωγούς. Δεν υπάρχει καλύτερη διαπραγματευτική δύναμη από το 

γεγονός ότι παράγεις own brands για retailers. Αντιθέτως όχι μόνο δεν είσαι καλοπροαίρετος 

αλλά επιπλέον οι retailers αντιδρούν σαν να πρέπει οι παραγωγοί να νοιώθουν υποχρεωμένοι 

απέναντι τους.  

  

6.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

 

ΜΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ OWN BRAND 

Όπως δηλώνεται γενικότερα, οι παραγωγοί επώνυμων προϊόντων που δεν εμπλέκονται στη 

παραγωγή own brand μάχονται στρατηγικά ενάντια στα retailer brands μέσω μαζικής 

διαφήμισης και συνεχών προωθητικών ενεργειών έτσι ώστε να κάνουν τον καταναλωτή να 

σκεφτεί περισσότερο τη προώθηση και λιγότερο τη χαμηλή τιμή. Αυτό είναι ενδεικτικό των 

υψηλών επιπέδων διαφήμισης από τους Έλληνες παραγωγούς όπως φαίνεται στον πίνακα 2.4. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, έως τώρα, αυτή η στρατηγική έχει αποδειχθεί επιτυχημένη για τις 

περισσότερες εταιρίες. Σύμφωνα με το εννοιολογικό μοντέλο του Hoch, (1996) οι Έλληνες 

παραγωγοί επώνυμων προϊόντων που δεν εμπλέκονται στη παραγωγή own brand υιοθετούν 

μια ‘ wait and see’ προσέγγιση. Συγκρίνουν στρατηγικά τα retailer brands μέσω επενδύσεων 

σε επώνυμα προϊόντα, και ανάπτυξης και υποστήριξης προϊόντων ως περιουσιακά στοιχεία της 

εταιρίας. Για τις περισσότερες εταιρίες καταναλωτικών αγαθών, τα πιο σημαντικά περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν, είναι τα brand names που κατέχουν. Το brand equity - η επιπρόσθετη 
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αξία που δίνει ένα brand name στο προϊόν πρέπει να αναπτύσσεται και να γαλουχείται 

προσεκτικά από κάθε διαδοχικό brand manager (Quelch & Harding, 1996). 

 

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με ενέργειες όπως η μαζική διαφήμιση και η έντονη και συνεχή 

προώθηση έτσι ώστε να ο καταναλωτής να σκέφτεται περισσότερο τη προώθηση και λιγότερο 

τη χαμηλή τιμή. Όπως δηλώνουν οι Quelch και Harding, (1996) οι στόχοι της 

μακροπρόθεσμης  κερδοφορίας απαιτούν από τον παραγωγό να επενδύσει υψηλότερο 

ποσοστό του προϋπολογισμού σε προωθητικές ενέργειες πωλήσεων που πολύ πιθανό να 

θεωρηθούνε αντικειμενικά και ως υγιείς για την μακροπρόθεσμη πορεία του brand. Και πάλι η 

δυνατότητα του παραγωγού να προσφέρει λύσεις ‘tailor-made’ σε αυτόνομα store groups είναι 

πολύ σημαντική πάντα όμως με διαπραγματεύσεις για μεγαλύτερη ευελιξία στη συσκευασία 

κατά το στάδιο σχεδιασμού. Επιπλέον, αναπτύσσουν EDI συστήματα με τους retailers και 

έτσι εξαλείφουν το κόστος logistics.  

 

Παρόλο που κάθε marketing plan για τα επώνυμα προϊόντα θα έπρεπε να περιλαμβάνει ένα 

κομμάτι όπου θα αναφέρεται το πώς θα περιορίζεται ο σφετερισμός των own brands (Quelch 

and Harding, 1996), καμία από τις ερωτηθείσες εταιρίες δεν έχει ένα marketing plan με 

συγκεκριμένες ενέργειες που μπορούν να μπουν σε κατηγορίες ή σε κομμάτια αγοράς όπου 

ξεκάθαρα φαίνεται ότι τα own brands κατέχουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.  

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Ο σχετικός με τη βιομηχανία Τύπος δηλώνει ότι οι εταιρίες που παραδοσιακά φαίνονταν να 

απειλούνταν από τα own brands, πρόσφατα προχωρούν επιθετικά προς το συνδυασμό των 

επώνυμων προϊόντων με τα own brands (Parker and Namwoon, 1997). Υπάρχουν πολλές 

εταιρίες που επενδύουν στα brands τους έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίζουν να τα 

υποστηρίζουν δυναμικά αλλά και να παράγουν retailer brands (Randall, 1990). Αυτή ήταν 
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ξεκάθαρα η άποψη των τριών ερωτηθέντων εταιριών-ηγετών (Νίκας, Γενική Τροφίμων και 

Κανάκης). Αυτοί οι παραγωγοί βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής own brand αλλά 

επιμένουν στο να δίνουν συνεχώς έμφαση στα επώνυμα προϊόντα.   

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ OWN BRAND ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Στη περίπτωση χαμηλής δυναμικότητας η πίεση για παραγωγή retailer brands είναι 

ακατανίκητη και από τους ίδιους τους retailers και εσωτερικά από την ίδια την εταιρία. Η 

απόφαση θα επηρεαστεί επίσης από τη πιθανότητα του να είναι σε θέση όλοι τους να 

αναπτύξουν βιώσιμα νέα brands (Randall, 1990). Στη περίπτωση της Γιατράς Χημικά η 

προσοχή είναι επικεντρωμένη στη μείωση του κόστους. Η εταιρία παράγει με σταθερά και μη 

ελαστικά τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος και με σταθερές τιμές χωρίς διαφοροποίηση 

προϊόντος ή καινοτομίες. Παρόλο που το marketing των own brand φαίνεται να μεταπηδά 

από τη συνηθισμένη χαμηλού κόστους στρατηγική προς μια που ομοιάζει περισσότερο με 

στρατηγική marketing επώνυμων προϊόντων (Halstead & Ward, 1995), αυτό δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό για την Ελληνική αγορά. Το υπάρχον στάδιο της ανάπτυξης των own 

brand στην Ελλάδα δεν επιτρέπει μια τέτοιου είδους προσέγγιση.  

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  RETAILER BRANDS ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

“Η περιφέρεια της Ελλάδος που σχετίζεται με την υπόλοιπη Νότιο Ευρωπαϊκή Αγορά είναι 

ένα εμφανές εμπόδιο για τους τοπικούς παραγωγούς στο να προμηθεύσουν την ευρύτερη 

αγορά” (Bennison and Boutsouki, 1995). Οι παραγωγοί που είτε παράγουν είτε όχι retailer 

brands στην Ελλάδα και έχουν την ευκαιρία να ανταγωνιστούν το κόστος αποτελεσματικά, 

είναι πολύ θετικοί στην ιδέα να παράγουν για retailers στο εξωτερικό. Θεωρούν αυτή τη 

κίνηση θετική, εφόσον αυτά τα προϊόντα πωλούνται εκτός Ελληνικής αγοράς και μπορούν να 
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δώσουν παραγγελίες υψηλού όγκου. Μερικές από τις εταιρίες παράγουν ήδη για retailers στο 

εξωτερικό.  

 

6.5 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Είναι ξεκάθαρο από τους ερωτηθέντες ότι τα retailer brands θεωρούνται ως επικίνδυνος 

ανταγωνιστής των επώνυμων προϊόντων ειδικά για τους παραγωγούς που δεν διαφημίζουν τα 

προϊόντα τους ή για αυτούς που το κάνουν αλλά περιορισμένα Στην Ελλάδα τα retailer brands 

ενεργούν ενάντια στους μέσους ή μικρούς παραγωγούς και υπέρ των μεγάλων που έχουν τη 

δυνατότητα να διαθέσουν υψηλά ποσά για διαφήμιση.  

 

Σύμφωνα με τα ερωτηθέντα στελέχη επιχειρήσεων, το μέλλον των retailer brands στην 

Ελλάδα θα καθοριστεί από τη συμπεριφορά των καταναλωτών, από τη προσέγγιση των retailer 

brands από τους παραγωγούς επώνυμων προϊόντων, και από τις στρατηγικές κινήσεις των 

retailers προς αυτή τη κατεύθυνση. Παράγοντες όπως η διανομή και τα logistics μπορούν να 

αποτελέσουν βασικά στοιχεία. Τα στελέχη υπολογίζουν ένα ποσοστό διείσδυσης 20-30% έως 

το 2008 με χαμηλότερη εξέλιξη από τις άλλες Δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Οι παραγωγοί που 

δεν παράγουν retailer brands δεν σκοπεύουν να αρχίσουν κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. 

Ακόμη και οι παραγωγοί που βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής own brand δηλώνουν ότι 

σκοπεύουν να περιορίσουν την ανάπτυξη των own brand μέσω της αυξημένες έμφασης στα 

επώνυμα προϊόντα. Σκοπεύουν επίσης να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές marketing για να 

διατηρήσουν το μέγεθος της διείσδυσης των own brand μόνο κατά τη παρούσα φάση ακόμη 

και αν χρειαστεί να το εξαφανίσουν. Αντίθετα, οι μικρότερες εταιρίες που ερωτήθηκαν είναι 

πολύ θετικές σχετικά με τα retailer brands και θα προσεγγίσουν αυτό το θέμα ως 

μακροπρόθεσμη στρατηγική αναπτύσσοντας στο μέλλον αναβαθμισμένα προϊόντα own 

brands._  
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Αγαπητέ κύριε  Μυλωνά,  

 

ονομάζομαι Ελισάβετ Καλίγκα και είμαι φοιτήτρια του προγράμματος ΜΒΑ στο 

πανεπιστήμιο ‘Μακεδονία’ της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για τον οποίο σας ζητώ να μου 

διαθέσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας είναι για μια συνέντευξη που αφορά στην έρευνα 

που πραγματοποιώ για τη πτυχιακή εργασία μου. Το θέμα της έρευνας και της εργασίας μου 

σχετίζεται γενικότερα με τη στρατηγική ανάπτυξης επωνυμίας προϊόντων, οπότε 

επικεντρώθηκα στο κλάδο των τροφίμων και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (retailer 

brands). Θα ήθελα λοιπόν μέσω αυτής της συνέντευξης να προσδιοριστεί πώς οι Έλληνες 

παραγωγοί αντιμετωπίζουν την προοπτική της δημιουργίας ενός προϊόντος με διαφορετικό 

λογότυπο από το δικό τους  για χρήση αποκλειστικά από retailers άσχετα με το αν ή όχι 

εμπλέκονται ήδη σε αυτή τη διαδικασία παραγωγής.   

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων και να σας τονίσω ότι η βοήθεια σας θα είναι 

ανεκτίμητης αξίας για μένα και για την εργασία μου. Τέλος, θα πρέπει να σας αναφέρω ότι το 

όνομα σας μου έγινε γνωστό από την κα Δήμητρα Ελευθερούδη, η οποία με διαβεβαίωσε ότι 

θα καταφέρετε να μου διαθέσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας  για αυτή τη συνέντευξη.  

 

Με εκτίμηση, 

 

E.  Kαλίγκα 

Φοιτήτρια ΜΒΑ 
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Ερωτηματολόγιο 1 

υ Η εταιρία σας παράγει προϊόντα με το λογότυπο του πελάτη σας (retailer brands);  

Εάν ναι 

ΘΕΜΑ 1.  Κίνητρα και πιέσεις για παραγωγή προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου (own 

brand  production) 

Ερώτηση 1. Χρόνια παραγωγής προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου  

Ερώτηση 2. Αιτία που δε θα υφίσταται μελλοντικά ή μέρος μιας στρατηγικής μακροπρόθεσμου 

χαρακτήρα 

Ερώτηση 3. Μόνιμη παραγωγή ή χρησιμοποίηση της επιπλέον παραγωγικής δυναμικότητας  

Ερώτηση 4. Πίεση ή όχι από την πλευρά των πελατών σας (retailers)  

Ερώτηση 5. Παραγωγή για έναν πελάτη σας (retailer), για λίγους προνομιούχους ή για 

οποιονδήποτε υποψήφιο πελάτη  

Ερώτηση 6. Παραγωγή για έναν έμπορο χονδρικής, ή για ένα cash-and-carry γκρουπ 

ΘΕΜΑ 2.  Διαδικασία παραγωγής προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου 

Διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου 

Ερώτηση 7. Ανάπτυξη νέου προϊόντος σε συνεργασία ή όχι με τον πελάτη 

Ερώτηση 8. Οι προτάσεις των πελατών σχετικά με τα προϊόντα μάρκας λιανεμπορίου και τις 

προτιμήσεις των τελικών καταναλωτών  

• Ποιότητα προϊόντος 

Ερώτηση 9. Ποιότητα προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου    

υ Ποιότητα ίδια με αυτή των ήδη υπαρχόντων προϊόντων (χαρακτηρίζεται συνήθως ως 

εφάμιλλη) 

υ Ποιότητα παρόμοια αλλά ελάχιστα διαφοροποιημένη (συνήθως κατώτερη) από αυτή των 

υπαρχόντων προϊόντων 



………………...........................................................ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

υ Ποιότητα του ίδιου τομέα με αυτόν των υπαρχόντων επώνυμων προϊόντων, αλλά 

διαφορετική από οτιδήποτε θεωρείται επώνυμο προϊόν. 

Ερώτηση 10. Κανιβαλισμός των επώνυμων προϊόντων  

Ερώτηση 11. Εισαγωγή των standards παραγωγής 

• Θέματα κόστους και κέρδους 

Ερώτηση 12. Κόστος αποθήκευσης προϊόντων  

Ερώτηση 13.Περιθώρια κέρδους από προϊόντα μάρκας λιανεμπορίου συγκριτικά με αυτά από 

επώνυμα προϊόντα  

ΘΕΜΑ 3. Πλεονεκτήματα και προβλήματα στη σχέση παραγωγού /πελάτη 

Ερώτηση 14. Τύπος σχέσης και παράγοντες κλειδιά στη διαφωνία μεταξύ παραγωγού και 

πελάτη. Μοντέλο σχέσης προσέγγισης ή όχι. 

Ερώτηση 15. Σχέση με πελάτες και πώς επηρεάζει την παραγωγή προϊόντων μάρκας 

λιανεμπορίου 

• Εμπορικές και ειδικές συμφωνίες 

Ερώτηση 16. Παραγωγή προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου και θετική επιρροή στις εμπορικές 

συμφωνίες που αφορούν τα επώνυμα προϊόντα σε σχέση με promotions ή κάτι παρόμοιο 

ΘΕΜΑ 4. Στρατηγικές υπέρ ή κατά των προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου 

Ερώτηση 17. Στρατηγικές κατά των προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου 

Ερώτηση 18. Παραγωγή των προϊόντων για πελάτες στο εξωτερικό (retailer brands) 

ΘΕΜΑ 5. Μελλοντικές σκέψεις/εκτιμήσεις 

Ερώτηση 19. Μελλοντική «εισβολή» των προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου στην Ελλάδα    

Ερώτηση 20. Μελλοντική προσέγγιση προς τα προϊόντα μάρκας λιανεμπορίου από την πλευρά 

των εταιριών  
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Ερωτηματολόγιο 2 

υ Η εταιρία σας παράγει προϊόντα με το λογότυπο του πελάτη σας (retailer brands);  

Εάν όχι 

ΘΕΜΑ 1. Λόγοι για την μη παραγωγή προϊόντων με το λογότυπο πελάτη (retailer 

brands) και πιέσεις από τους πελάτες  

Ερώτηση 1. Αιτία που δε θα υφίσταται μελλοντικά ή μέρος μιας στρατηγικής μακροπρόθεσμου 

χαρακτήρα 

Ερώτηση 2. Πίεση από την πλευρά των πελατών (retailers) για παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας  

Ερώτηση 3. Σχόλια για την παραγωγή προϊόντων με λογότυπο πελατών από εταιρίες όπως  

Unilever, PepsiCo, Nestle, BSN, Campbell, United Biscuits, Nabisco, Rallston Purina.  

Ερώτηση 4. Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα παραγωγής  προϊόντων με λογότυπο 

πελατών (retailer brands), όπως: 

υ Οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή και στην διανομή  

υ Χρησιμοποίηση της επιπλέον παραγωγικής δυναμικότητας 

υ Άρνηση μετατόπισης μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων σε ανταγωνιστές 

υ Λιγότερες δαπάνες marketing  

υ Περισσότερος έλεγχος και διάκριση μεταξύ των προϊόντων σε σχέση με την εικόνα τους 

και τις τιμές τους  

υ Οι brand leaders μπορεί να επωφεληθούν από το γεγονός ότι τα προϊόντα μάρκας 

λιανεμπορίου συναγωνίζονται τα λιγότερο δημοφιλή προϊόντα 

υ Αγοραστική δύναμη πρώτης ύλης οπότε η ελευθερία κινήσεων αυξάνεται  

Λόγοι για την αποχή της εταιρίας από αυτή τη διαδικασία 



………………...........................................................ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Ερώτηση 5. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να εμποδίζουν την παραγωγή για πελάτες όπως 

εσωτερικές συμφωνίες ή κυβερνητικοί κανονισμοί. 

 

ΘΕΜΑ. 3 Πλεονεκτήματα και προβλήματα στη σχέση παραγωγού /πελάτη 

Ερώτηση 6. Τύπος σχέσης και παράγοντες κλειδιά στη διαφωνία μεταξύ παραγωγού και 

πελάτη. 

Ερώτηση 7. Σχέση με πελάτες και πώς επηρεάζει την παραγωγή προϊόντων μάρκας 

λιανεμπορίου  

Ερώτηση 8. Πώς η αποχή από την παραγωγή προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου επηρεάζει τη 

σχέση τους με τους πελάτες 

 

ΘΕΜΑ 4. Στρατηγικές σκέψεις εναντίον των retailer brands  

Ερώτηση 9. Είναι πιο εξοικειωμένοι με την στρατηγική όπου: 

υ Οι κατασκευαστές προϊόντων πρέπει να είναι εξαιρετικά καλοί στην ανάπτυξη, παραγωγή 

και υποστήριξη αυτών, και τίποτα άλλο, να μην τους κάνει να παρεκκλίνουν από αυτό το 

στόχο 

υ Είναι εφάμιλλο να παράγει προϊόντα για πελάτες (retailers). Είναι σαν να παίζεις το 

παιχνίδι τους, το οποίο θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγαλύτερη κυριαρχία.  

Ερώτηση 10. Σχέδια για αντιποίηση προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου.   

Ερώτηση 11. Τακτικές ή στρατηγικές που αντιπροσωπεύουν την προσέγγιση της εταιρίας  

υ  Να περιμένεις και να μην κάνεις τίποτα. 

υ Αποφυγή μείωσης τιμών για τα επώνυμα προϊόντα. 

υ Μείωση των εξόδων και παροχή προνομίων στον τελικό καταναλωτή και στον πελάτη. 

υ Ανάπτυξη θετικής αντίδρασης των τελικών καταναλωτών παράλληλα με εκείνη των 

μεγαλύτερων και σημαντικότερων πελατών.  



………………...........................................................ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

υ Ανάπτυξη τοπικού σημείου πώλησης (π.χ. κατάστημα) που θα πραγματοποιεί προωθητικές 

ενέργειες με βάσει το προϊόν.  

υ Σχηματοποίηση στρατηγικής αντιγραφής προϊόντων (“me too”)  

υ Αύξηση απόστασης από τα retailer brands 

υ Καινοτομίες αλλά με σύνεση 

υ Επένδυση σε brand equities ως πλεονέκτημα αξίας εναντίον των retailer brands 

υ Προώθηση «δυνατών» προϊόντων, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν τιμολογιακά 

ανάμεσα στα retailer brands και στα επώνυμα προϊόντα. 

Ερώτηση 12. Αφοσίωση στους παλαιότερους τομείς εξειδίκευσης στην παραγωγή προϊόντων 

μάρκας λιανεμπορίου. 

Ερώτηση 13. Παραγωγή των retailer brands στο εξωτερικό 

 

ΘΕΜΑ 5. Μελλοντικές σκέψεις/εκτιμήσεις 

Ερώτηση 14. Μελλοντική «εισβολή» των προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου στην Ελλάδα    

Ερώτηση 15. Μελλοντική προσέγγιση προς τα προϊόντα μάρκας λιανεμπορίου από την πλευρά 

των εταιριών  

 

 

 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  1 

υ Η εταιρία σας παράγει προϊόντα με το λογότυπο του πελάτη σας (retailer brands);  

Εάν ναι 

ΘΕΜΑ 1. Λόγοι και κίνητρα για παραγωγή retailer brands  

Ερ.1. Εδώ και πόσα χρόνια παράγεται προϊόντα μάρκας λιανεμπορίου για πελάτες σας;  

Ερ.2. H παραγωγή σχετίζεται με αιτία που δε θα υφίσταται μελλοντικά ή η απόφαση αποτελεί 

μέρος μιας στρατηγικής μακροπρόθεσμου χαρακτήρα; 

Ερ.3. Η εταιρία σας παράγει για πελάτες σας σε μόνιμη βάση ή χρησιμοποιεί την επιπλέον 

παραγωγική δυναμικότητα της;  

ΘΕΜΑ 2. Μορφή συνεργασίας   

Ερ.4. Συνεργάζεστε με έναν πελάτη (retailer), με λίγους προνομιούχους ή με οποιονδήποτε 

υποψήφιο πελάτη;  

Ερ.5. Συνεργάζεστε με έναν έμπορο χονδρικής, ή με ένα cash-and-carry γκρουπ; 

ΘΕΜΑ 3. Πολιτική παραγωγής: πλεονεκτήματα και προβλήματα 

Ερ.6. Κατασκευάζετε προϊόντα   

• Ποιότητας ίδιας με αυτή των ήδη υπαρχόντων προϊόντων (χαρακτηρίζεται συνήθως ως 

εφάμιλλη); 

• Ποιότητας παρόμοιας αλλά ελάχιστα διαφοροποιημένης (συνήθως κατώτερη) από αυτή 

των υπαρχόντων προϊόντων; 

• Ποιότητας του ίδιου τομέα με αυτόν των υπαρχόντων επώνυμων προϊόντων, αλλά 

διαφορετική από οτιδήποτε θεωρείται επώνυμο προϊόν; 

• Επωνυμίας του πελάτη σε συνεργασία με τον ίδιο; 

Ερ.7. Οι πελάτες ζητούν προϊόντα μάρκας λιανεμπορίου λαμβάνοντας υπόψη τους μόνο το 

κόστος ή ζητούν προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών;        

Ερ.8. Συμβαίνει τα προϊόντα μάρκας λιανεμπορίου να κανιβαλίζουν τα επώνυμα προϊόντα της 

εταιρίας;  



Ερ.9. Οι πελάτες ορίζουν υψηλά standards προδιαγραφών των προϊόντων και αυτό αποτελεί 

πρόβλημα για τον κατασκευαστή; 

ΘΕΜΑ 4. Θέματα κόστους και κέρδους 

Ερ.10. Χρησιμοποιείται διαφορετική συσκευασία και ετικέτες για κάθε προϊόν μάρκας 

λιανεμπορίου; Αν ναι, πώς αυτό επηρεάζει το κόστος αποθήκευσης; 

Ερ.11. Πόση απόκλιση υπάρχει στα περιθώρια κέρδους συγκριτικά πάντα μεταξύ προϊόντων 

μάρκας λιανεμπορίου και επώνυμων; 

ΘΕΜΑ 5. Πλεονεκτήματα και προβλήματα στη σχέση παραγωγού/πελάτη  

Ερ.12. Η παραγωγή ενός νέου προϊόντος είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του 

παραγωγού και του πελάτη , ή η ευθύνη είναι ενός από αυτούς και ποιανού είναι;  

Ερ.13. Έχετε περισσότερη επαφή με τον πελάτη και διαφορετικής φύσης συγκριτικά με αυτήν 

που έχετε με τους παραγωγούς προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου; 

Ερ.14. Πώς μπορείτε να περιγράψετε τη σχέση σας με τους πελάτες γενικά και ποια είναι τα 

στοιχεία κλειδιά της διαφωνίας σας με αυτούς;  

Ερ.15. Μπορεί η παραγωγή για συγκεκριμένο πελάτη να επηρεάζει τα επώνυμα προϊόντα; 

Ερ.16. Η σχέση με τον/τους πελάτη/ες ταιριάζει σε ένα πρότυπο μοντέλο σχέσης και 

προσέγγισης (π.χ. αντιμετώπιση του πελάτη ως απλό πελάτη και όχι ως διανομέα) ή όχι;  

ΘΕΜΑ 6. Εμπορικές και ειδικές συμφωνίες 

Ερ.17. Μπορεί η παραγωγή προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου να ενδυναμώσει την εμπορική 

σχέση του παραγωγού μακροπρόθεσμα και να καταλήξει σε επιλεκτική εμπορική υποστήριξη 

ή σε προβολή των επώνυμων προϊόντων;  

Ερ.18. Έχετε κάποια ειδική σχέση με τους πελάτες σας για τους οποίους παράγετε προϊόντα 

μάρκας λιανεμπορίου συγκριτικά με αυτή που έχετε με αυτούς που αγοράζουν τα επώνυμα;  

ΘΕΜΑ 7. Μελλοντικές σκέψεις/εκτιμήσεις 

Ερ.19. Πώς βλέπετε το ενδεχόμενο να παράγετε για πελάτες στο εξωτερικό, και πόσο 

διαφορετικό μπορεί να είναι συγκριτικά με το να παράγετε για Έλληνες πελάτες; 



Ερ.20. Πώς διαβλέπετε την διείσδυση στην αγορά των προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου κατά 

την διάρκεια των επόμενων χρόνων στις κατηγορίες των προϊόντων σας αλλά και γενικότερα, 

και πώς αυτό μπορεί να επηρεαστεί από τη σχέση μεταξύ παραγωγού/πελάτη;  

Ερ.21. Πώς αντιλαμβάνεστε την μελλοντική στρατηγική της εταιρίας σας σε σχέση με τα 

retailer brands; 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  2 

υ Η εταιρία σας παράγει προϊόντα με το λογότυπο του πελάτη σας (retailer brands);  

Εάν όχι 

ΘΕΜΑ 1. Λόγοι για την μη παραγωγή προϊόντων με το λογότυπο πελάτη (retailer 

brands) 

Ερ.1. Η μελετημένη αποχή από την παραγωγή προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου σχετίζεται με 

αιτία που δε θα υφίσταται μελλοντικά ή αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής μακροπρόθεσμου 

χαρακτήρα; 

Ερ.2. Ποια είναι η γνώμη σας για την παραγωγή προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου για πελάτες 

από εταιρίες όπως Unilever, PepsiCo, Nestle, BSN, United Biscuits, Nabisco, 

Rallston Purina που όλες παράγουν για πελάτες τους; 

Ερ.3. Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα παραγωγής  προϊόντων με λογότυπο πελατών 

(retailer brands), όπως: 

υ Οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή και στην διανομή  

υ Χρησιμοποίηση της επιπλέον παραγωγικής δυναμικότητας 

υ Άρνηση μετατόπισης μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων σε ανταγωνιστές 

υ Λιγότερες δαπάνες marketing  

υ Περισσότερος έλεγχος και διάκριση μεταξύ των προϊόντων σε σχέση με την εικόνα τους 

και τις τιμές τους  

υ Οι brand leaders μπορεί να επωφεληθούν από το γεγονός ότι τα προϊόντα μάρκας 

λιανεμπορίου συναγωνίζονται τα λιγότερο δημοφιλή προϊόντα 



υ Αγοραστική δύναμη πρώτης ύλης οπότε η ελευθερία κινήσεων αυξάνεται  

Ποιοι είναι οι λόγοι που κάνουν την εταιρία να απέχει από αυτή τη παραγωγική διαδικασία;  

Ερ.4. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που μπορεί να εμποδίζουν την παραγωγή για πελάτες όπως 

εσωτερικές συμφωνίες ή κυβερνητικοί κανονισμοί; 

ΘΕΜΑ 2. Σχέση παραγωγού /πελάτη  

Ερ.5. Σας πιέζουν οι πελάτες σας να μπείτε στην διαδικασία παραγωγής προϊόντων μάρκας 

λιανεμπορίου για αυτούς και με ποιους τρόπους;   

Ερ.6. Η απόφαση σας να απέχετε από αυτή τη παραγωγική διαδικασία επηρεάζει τη σχέση 

σας με τους πελάτες σας; 

Ερ.7. Πώς θα μπορούσατε να περιγράψετε τη σχέση με τους πελάτες γενικότερα, και ποιες 

είναι οι αιτίες της διαφωνίας μεταξύ σας; 

Ερ.8. Η σχέση με τον/τους πελάτη/ες ταιριάζει σε ένα πρότυπο μοντέλο σχέσης και 

προσέγγισης (π.χ. αντιμετώπιση του πελάτη ως απλό πελάτη και όχι ως διανομέα) ή όχι;  

ΘΕΜΑ 3. Στρατηγικές σκέψεις εναντίον των retailer brands  

Ερ.9. Είστε πιο εξοικειωμένοι με την στρατηγική όπου: 

υ Οι παραγωγοί προϊόντων πρέπει να είναι εξαιρετικά καλοί στην ανάπτυξη, παραγωγή και 

υποστήριξη αυτών, και τίποτα άλλο, να μην τους κάνει να παρεκκλίνουν από αυτό το στόχο 

υ Είναι εφάμιλλο να παράγει κανείς προϊόντα για πελάτες (retailers). Είναι σαν να παίζεις το 

παιχνίδι τους, το οποίο θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγαλύτερη κυριαρχία.  

Ερ.10. Έχετε συμπεριλάβει στο marketing plan της εταιρίας σας σχέδια για το πώς θα 

περιορίσετε την αντιποίηση των προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου;   

Ερ.11. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω τακτικές ή στρατηγικές πιστεύετε πως ακολουθείτε και 

θεωρούνται αντιπροσωπευτικές της προσέγγισης της εταιρίας σας;  

υ  Να περιμένετε και να μην κάνετε τίποτα. 

υ Αποφυγή μείωσης τιμών για τα επώνυμα προϊόντα. 

υ Μείωση των εξόδων και παροχή προνομίων στον τελικό καταναλωτή και στον πελάτη. 



υ Ανάπτυξη θετικής αντίδρασης των τελικών καταναλωτών παράλληλα με εκείνη των 

μεγαλύτερων και σημαντικότερων πελατών.  

υ Ανάπτυξη τοπικού σημείου πώλησης (π.χ. κατάστημα) που θα πραγματοποιεί προωθητικές 

ενέργειες με βάσει το προϊόν.  

υ Σχηματοποίηση στρατηγικής αντιγραφής προϊόντων (“me too”)  

υ Αύξηση απόστασης από τα retailer brands 

υ Καινοτομίες αλλά με σύνεση 

υ Επένδυση σε προϊόντα brand equities ως πλεονέκτημα αξίας εναντίον των retailer brands 

υ Προώθηση «δυνατών» προϊόντων, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν τιμολογιακά 

ανάμεσα στα retailer brands και στα επώνυμα προϊόντα. 

• Μείωση του κενού μεταξύ τιμών 

• Χρήση τακτικής προωθητικών πωλήσεων με σκοπό την ενδυνάμωση της εμπορικότητας 

των νέων ετικετών προϊόντων και χρήση αυτής ως μακροπρόθεσμη επένδυση με στόχο την 

ελαχιστοποίηση του ανταγωνισμού μεταξύ προϊόντων.  

Ερ.12. Σκεφτήκατε να επενδύσετε στους παλαιότερους τομείς εξειδίκευσης για την παραγωγή 

προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου στη περίπτωση ανανέωσης της γκάμας προϊόντων και 

ενδεχομένως της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας; 

ΘΕΜΑ 8. Μελλοντικές σκέψεις/εκτιμήσεις 

Ερ.13. Πώς βλέπετε το ενδεχόμενο να παράγετε για πελάτες στο εξωτερικό, και πόσο 

διαφορετικό μπορεί να είναι συγκριτικά με το να παράγεται για Έλληνες πελάτες; 

Ερ.14. Πώς διαβλέπετε την διείσδυση στην αγορά των προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου κατά 

την διάρκεια των επόμενων χρόνων στις κατηγορίες των προϊόντων σας αλλά και γενικότερα, 

και πώς αυτό μπορεί να επηρεαστεί από τη σχέση μεταξύ παραγωγού/πελάτη;  

Ερ.15. Σκοπεύετε να συνεχίσετε να απέχετε από την παραγωγή retailer brands ή όχι και πώς 

αντιλαμβάνεστε την μελλοντική στρατηγική της εταιρίας σας σε σχέση με τα retailer brands; 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 

ΜΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 

 

ΔΕΛΤΑ ΑΕ. 

υ Έδρα: Αθήνα 

υ Δραστηριότητα: Παραγωγός γαλακτοκομικών προϊόντων (φρέσκο γάλα, γιαούρτι και 

επιδόρπια, παγωτό), και κατεψυγμένους χυμούς φρούτων. 

υ Θέση στην αγορά: μια από τις δέκα μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα. Ανήκει στον όμιλο 

εταιριών Δέλτα. Το 20% των μετοχών της ανήκει στην Γαλλική Danone. Έχει ηγετική 

παρουσία στην αγορά σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες προϊόντων, ηγέτης της αγοράς 

ειδικά στους τομείς του φρέσκου γάλακτος, του χυμού και του παγωτού. 

ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ.  

υ Έδρα: Θεσσαλονίκη 

υ Δραστηριότητα: Παραγωγός φρέσκου γάλακτος, γιαουρτιού, επιδόρπιων και φρέσκου 

τυριού. Διανομέας κατεψυγμένων χυμών φρούτων. 



  
 

υ Θέση στην αγορά: Βρίσκεται ανάμεσα στις είκοσι μεγαλύτερες εταιρίες τροφίμων, κατέχει 

τη τρίτη θέση ανάμεσα στους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων και ηγετική θέση 

στο συσκευασμένο φρέσκο τυρί.  

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ AEBE 

υ Έδρα: Βόλος 

υ Δραστηριότητα: Παραγωγός απορρυπαντικών και οικιακών καθαριστικών. 

υ Θέση στην αγορά: Ηγετική παρουσία στην αγορά. 

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΑΛΥΖΙΑ ΑΕ 

υ Έδρα: Αθήνα 

υ Δραστηριότητα: Παραγωγός πλαστικών και συνθετικών χρωμάτων.  

υ Θέση στην αγορά: Βρίσκεται ανάμεσα στις τριάντα μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα.  

 

COTTON CLUB 

υ Έδρα: Αθήνα 

υ Δραστηριότητα: Παραγωγός βαμβακερών ενδυμάτων  

υ Θέση στην αγορά: Eταιρία μέσου μεγέθους 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ) AEBE 

υ Έδρα: Θεσσαλονίκη 

υ Δραστηριότητα: Παραγωγός κατεψυγμένων λαχανικών και ζύμης γλυκισμάτων.  

υ Θέση στην αγορά: Ανήκει στον όμιλο εταιριών Δέλτα και είναι ηγέτης της αγοράς στην 

κατηγορία των κατεψυγμένων λαχανικών.   

ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΕ 

υ Έδρα: Θεσσαλονίκη 

υ Δραστηριότητα: Παραγωγός κατεψυγμένων λαχανικών και ζύμης γλυκισμάτων. 

υ Θέση στην αγορά: Ανήκει στον όμιλο εταιριών ΦΑΓΕ (το νούμερο ένα παραγωγός 

γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα) και ηγέτης της αγορά στην κατηγορία της 

ζύμης.  

NIKAΣ AEBE 

υ Έδρα: Αθήνα 



  
 

υ Δραστηριότητα: Παραγωγός προϊόντων delicatessen σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. 

Διανέμει επίσης συσκευασμένο τυρί, σαλάτες, επώνυμα φρέσκα ζυμαρικά, κατεψυγμένες 

πίτσες και σάντουιτς. 

υ Θέση στην αγορά: Ηγέτης στον τομέα των delicatessens  

ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ 

υ Έδρα: Βόλος 

υ Δραστηριότητα: Παραγωγός παγωτού με τοπική διανομή στην κεντρική Ελλάδα. 

υ Θέση στην αγορά: Η τέταρτη εταιρία σε μερίδιο αγοράς σε τοπικά επίπεδα 

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΤΡΑΣ ΧΗΜΙΚΑ 

υ Έδρα: Θεσσαλονίκη 

υ Δραστηριότητα: Παραγωγός οικιακών καθαριστικών και απορρυπαντικών. Προμηθευτής 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.  

υ Θέση στην αγορά: Εταιρία μέσου μεγέθους σε μερίδια όγκου 



 Εταιρίες που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα 
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 Εταιρίες που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 

• ΦΑΡΟΣ Ι. - ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ  • BENCKISER HELLAS ABEE  

• DON-POL AE • ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Α.Ε. 

• ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ABEE  • X. ΣΜΑΙΛΗΣ   

• SPRAY PACK AE • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΤΡΑΣ ΧΗΜΙΚΑ 

• M. & B. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ OE • E.M.D. EUROPEAN MARKETING        

     DISTRIBUTION  

• RONIL ABEE   • BIANΙΛ AE 

 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 

• ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ABEE   • ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΟΕ 

• ΓΙΟΥΝΙΚ AEBE • ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ AE 

• ZYΓΟΣ • GAIA FROST AEBE 

 

KETCH-UP 

• MEDITERRANEAN FOODS AE  

• ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

CHOCO ΓΑΛΑ 

• INTROFEX EΠE 

• LUNCHEON MEAT 

• ELAMER AE 

 

 

 



 Εταιρίες που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα 

 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

• VALUE BRANDS EΠE 

• E.M.D. EUROPEAN MARKETING DISTRIBUTION 

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ - TOMATOΠΟΛΤΟΙ 

• KΩNΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. ABEE-MAKΒΕΛ 

• MEΛΙΣΣΑ-KIKIZAΣ AE 

 

ΝΕΡΟ 

• ΗΒΗ AE ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

• ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ HELLAS TRADE A.Ε. 

• AΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ EΠΕ 

 

CROISSANT 

• ΚΑΡΤΣΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΒΑΣ..- ΣΕΜΕΛΗΣ 

 

Πηγή: (Καραγιώργος, Παπαδημητρίου, Καραθανάση & Μαντζιώρη, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Εταιρίες που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα 

 

 

 

Αλυσίδες που έχουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα σήμερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1997 

(εκατ. δρχ.) 

Αριθμός κωδικών 

own brands 

% own brands στις 

πωλήσεις 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 213.171,3 65 10% 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 145.894,0 2 5% 

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 116.908,0 420 20% 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 106.856,0 564 10% 

ATLANTIC 98.900,0 300 10% 

CONTINENT 73.083,4 171 50% 

METRO 63.865,4 322 μ/δ 

ΤΡΟΦΟ 50.580,5 252 μ/δ 

ΜΑΣΟΥΤΗΣ 49.194,8 36 μ/δ 

5 Α.Ε. 47.309,0 64 μ/δ 

DIA 13.860,6 137 70% 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 12.300,0 7 μ/δ 

ΑΣΤΕΡΑΣ μ/δ 91 μ/δ 

ΕΛΟΜΑΣ μ/δ 41 μ/δ 

ΑΣΠΙΔΑ μ/δ 31 μ/δ 

Πηγή: Self Service, Εκτιμήσεις εκπροσώπων του κλάδου 
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Bryman, A. and Burges, R.G., (1995) Analysing Qualitative Data, London: Routledge 

 

Churchill, G.A., (1995), Marketing Research Methodological Foundations. USA: Dryden 

Press 

 

Creswell, J.W., (1994), Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches, USA: Sage 

 

Davies Gary, Chapter 2, Relationship Marketing - Theory and Practice, Francis Battle & 

Paul Chapman Publishing, London 1996, 

 

Denzin, N. K., and Lincoln, Y. S., (eds), (1994), Handbook of Qualitative Research, 

London: Sage Publications 

 

Kress, G., (1990), Marketing Research, USA: Prentice Hall 
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