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Τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική πραγματικότητα παρατηρείται έντονη
κινητικότητα στον τρόπο προώθησης των αλκοολούχων ποτών. Η προώθηση
πραγματοποιείται

τόσο

μέσω

τηλεοράσεως,

που

θεωρείται

και

το

σημαντικότερο μέσο προβολής, όσο και μέσω έντυπων καταχωρήσεων αλλά
και στοχευόμενων ενεργειών στα τελικά σημεία πώλησης ή κατανάλωσης των
αλκοολούχων ποτών.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η δαπάνη για διαφήμιση μέσω
τηλεοράσεως στην χώρα μας αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς’ ενώ αντιθέτως
σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η προβολή αλκοόλ μέσω τηλεόρασης έχει
απαγορευθεί ακολουθώντας τον δρόμο που έχει πάρει

η προβολή των

τσιγάρων στο μέσο αυτό. Η κατανάλωση αλκοόλ θεωρείται επιβλαβής και μία
από τις αιτίες αύξησης τόσο του αλκοολισμού όσον και των διαφόρων
ατυχημάτων τροχαίων και μη που συμβαίνουν λόγω της κατανάλωσης του.
Έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί από την εταιρεία ALIIED DOMECQ^
(εμπόριο και διανομή οινοπνευματωδών ποτών) και που διήρκησε δέκα μήνες,
με τη μέθοδο ερωτηματολογίου, σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης με στόχο να
καταγραφεί το προφίλ των καταναλωτών αλκοόλ, η ηλικία τους ο χώρος που
καταναλώνουν καθώς επίσης και οι αιτίες που τους ωθούν στην κατανάλωση
δείχνει μεταξύ άλλων ότι συνεχώς κατεβαίνει ο μέσος όρος της ηλικίας των
καταναλωτών αλκοόλ, και αυτό είναι κάτι που ανησυχεί τις κυβερνήσεις και τις
εξωθεί σε λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναλύσουμε την πλατφόρμα την
οποία

χρησιμοποιούν τα τμήματα μάρκετινγκ των εταιρειών παραγωγής

εμπορίας και διακίνησης αλκοολούχων ποτών και βάσει αυτής να εξετάσουμε
την στρατηγική που ακολουθούν

στον σχεδίασμά της κάθε διαφημιστικής

καμπάνιας όπως επίσης και το πλαίσιο που δημιουργούν για την τοποθέτηση
του προϊόντος στην αγορά και την δημιουργία του επιθυμητού προφίλ , τόσον
όσον αφορά στο «στήσιμο των προϊόντων» στα τελικά σημεία κατανάλωσης
και στην πολιτική τιμής όσον και στον καθορισμό της ομάδας καταναλωτών ,
target group, την οποία στοχεύει η κάθε διαφημιστική προώθηση .
1

Παράλληλα θέλουμε να εξετάσουμε τον βαθμό στον οποίο επηρεάζουν οι
τακτικές του marketing, που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του αλκοόλ
στην Ελλάδα,

τις νεαρές ηλικίες και το αντίκτυπο των τακτικών αυτών στις

συγκεκριμένες ηλικίες.
Το φαινόμενο της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ έχει αναγνωριστεί ως
ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της δημόσιας υγείας παίρνοντας και
διαστάσεις κοινωνικές (National Institute on Alcohol Abuse) . Στο προωθητικό
μείγμα των αλκοολούχων ποτών περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο διαφημίσεις
έντυπες και μη, ειδικές τιμές για μια ομάδα ατόμων, συνήθως φοιτητών, στα
μέρη κατανάλωσης και προσφορές που αφορούν τόσο την άμεση κατανάλωση
αλκοόλ σε κάποιο bar ή εστιατόριο, όσο και την προμήθεια του από κάποιο
σημείο πώλησης, όπως κάβες και supermarkets.

Οι προωθήσεις αυτές

αποτελούν το περιβάλλον του αλκοόλ και λαμβάνουν χώρα κυρίως σε μέρη
που συχνάζουν και παρακολουθούν αντίστοιχα νεαρά άτομα και είναι αυτά που
κατά βάση θα μας απασχολήσουν.
Για να πραγματοποιήσουμε την έρευνά

μας εξετάσαμε

τα Μοντέλα

Ανάλυσης. Ορίσαμε το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και το αναλύσαμε
προσεγγίζοντας

το θέμα με επισκόπηση της αγοράς , ανάλυση του

ανταγωνισμού και των μελλοντικών τάσεων, της οργανωτικής δομής

και

οικονομικής κατάστασης των εταιρειών. Παράλληλα ερευνήσαμε την κατάτμηση
της αγοράς επικεντρώνοντας την προσοχή μας στα στοιχεία βάσει των οποίων
τμηματοποιείται, στους κανόνες και τα πλεονεκτήματα αυτής της κατάτμησης
Έγινε χαρτογράφηση της αγοράς και εξηγήθηκαν οι λόγοι και οι διαδικασίες για
την

κατάτμηση

αυτή.

Καταγράψαμε

τα

μοντέλα

συμπεριφοράς

των

καταναλωτών το μείγμα του μάρκετινγκ, τα κίνητρα των καταναλωτών και τις
διάφορες καταναλωτικές συμπεριφορές
Εν συνεχεία μελετήσαμε το πως αντιλαμβάνονται οι νέοι τα μηνύματα που
δέχονται και κατά πόσον τα προβαλλόμενα ανθρώπινα πρότυπα καταναλωτών
επηρεάζουν τα επίπεδα κατανάλωσης όχι αποκλειστικά μόνο σε σχέση με την
ηλικία τους ,αλλά και σε σχέση με άλλα βασικά χαρακτηριστικά τους. Αυτά τα
χαρακτηριστικά είναι το φύλο, η εθνικότητά τους, το προφίλ, ο τόπος κατοικίας
ο τρόπος διασκέδασης, η οικονομική κατάσταση

καθώς και την ιδιαίτερη

περίπτωση της τιμής σε σχέση με το επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ.
Τέλος παρουσιάζουμε την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την
κατανόηση της επίδρασης της τακτικής μάρκετινγκ στην εφηβεία,
παραθέτοντας τους πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από
την βάση δεδομένων μέσω του στατιστικού προγράμματος S.P.S.S.
Μελετώντας και αναλύοντας τα παραπάνω δεδομένα έρευνας βάσει των
υποθέσεων μας καταλήγουμε σε συμπεράσματά μας.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η ανάλυσή μας θα ξεκινήσει με τον ορισμό του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Μιας και μ’ αυτό τον τρόπο ξεκινούν τα πΐ3ΓΚβΙίπ9 plan. Η ανάλυση του
εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος θα γίνει μέσα από τη
προσέγγιση των παρακάτω σημείων':
1.

Επισκόπηση της αγοράς μέσα από την ανάλυση

Τεχνολογικού, Οικονομικού και

του Κοινωνικού,

Πολιτικού περιβάλλοντος. Συγχρόνως θα

μελετηθούν οι ενδιάμεσοι, το κοινό και οι προμηθευτές.
2.

Ανάλυση του ανταγωνισμού.

3.

Ανάλυση μελλοντικών τάσεων.

4.

Προσδιορισμός εσωτερικού περιβάλλοντος μέσα από τη προσέγγιση

της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας, την οργανωτική της δομή, τη
τεχνογνωσία, τη τεχνολογία, τις παραγωγικές δυνατότητες και γενικά στοιχεία
για την εσωτερική της λειτουργία οι οποίες αποτελούν δυνατά ή αδύνατα
σημεία και τη βοηθούν να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες και να αποφύγει απειλές του
περιβάλλοντος.
Οι παραπάνω αναλύσεις θα βοηθήσουν την εταιρία να καθορίσει τη
στρατηγική μάρκετινγκ που θα πρέπει ν’ ακολουθήσει προκειμένου να
τοποθετήσει μ’ επιτυχία το προϊόν στην αγορά. Το παρακάτω ΣΧΗΜΑ μας
δείχνει και σε γράφημα την ανάλυση του περιβάλλοντος.

' Stuart L. Hart( 1997),Strategies for a sustainable World. Harvard Business Review pp. 67-76
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Το παραπάνω ΣΧΗΜΑ μας δείχνει όλα αυτά τα οποία πρέπει να μετρήσει,
να υπολογίσει και να ελέγξει η εταιρία μέχρι και τη τελική τοποθέτηση του
προϊόντος στην αγορά.

1.1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η τμηματοποίηση της αγοράς πρωτοεμφανίστηκε το 1950, κατά τη διάρκεια
του 1970 και 1980 η τμηματοποίηση της αγοράς αποτέλεσε τη βάση για την
επέκταση των πωλήσεων αλλά και τη βάση για τη διαδικασία τοποθέτησης
προϊόντων στην αγορά.

1.2

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η κατάτμηση αγοράς περιγράφηκε αρχικά στη δεκαετία του '50, όταν η
διαφοροποίηση προϊόντων ήταν η αρχική στρατηγική του μάρκετινγκ που
χρησιμοποιήθηκε. Στη δεκαετία του '70 και τη δεκαετία του '80, η κατάτμηση
της αγοράς άρχισε να απογειώνεται ως μέσο επέκτασης των πωλήσεων και
λήψης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Στη δεκαετία του '90, οι

μαρκετίστες χρησιμοποιούσαν περίπλοκες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της
κατάτμησης

αγοράς,

για

να

ψθάσει

στους

πιθανούς

αγοραστές

προσαρμοσμένες προσφορές. Η τμηματοποίηση (segmentation) είναι

με
η

κατάτμηση της αγοράς σε υποδιαιρέσεις χρήσιμων υποσυνόλων. Για τους
διευθυντές, είναι μια διαδικασία όπου η πράξη των υποδιαιρέσεων δεν πρέπει
να είναι ένας αυτοσκοπός^. Αφ' ετέρου για άλλους θεωρητικούς, η κατάτμηση
αγοράς περιγράφει το τμήμα μιας αγοράς στις ομοιογενείς ομάδες που θα
αποκριθούν διαφορετικά στις προωθήσεις, τις επικοινωνίες, τις διαφημιστικές
και άλλες μεταβλητές του μίγματος μάρκετινγκ.

Η κατάτμηση καθορίζεται ως διαδικασία του διαχωρισμού πελατών, ή
πιθανών πελάτες, μιας αγοράς, σε διαφορετικές ομάδες, μέσα στις οποίες οι
πελάτες ικανοποιούν τις ίδιες ή παρόμοιες απαιτήσεις από ένα ευδιάκριτο
μίγμα μάρκετινγκ. Το βασικό σημείο είναι ότι η σημασία της κατάτμησης σε
οποιαδήποτε επιχείρηση δεν πρέπει να υποτιμηθεί επειδή η κατάτμηση
συγκεντρώνει

μία

βασική

ομάδα

δεδομένων

για

τον

αποτελεσματικό

προγραμματισμό μάρκετινγκ, όπως μπορούμε να δούμε στην ΣΧΗΜΑ 2^.

■ Bonoma Τ( 1984a), Marketing Implementation: Introduction Note and Cource Structure, Harvard Business
Review pp. 46-50
’ DSS Research - www.google.com

ΣΧΗΜΑ 1 : Κατάτυηση Avopac

Η βάση του αποτελεσματικού

σχεδιασυού υάρκετιννκ
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Ανάλυση
/

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Στο παραπάνω ΣΧΗΜΑ η κατάτμηση αγοράς εμφανίζεται ως βάσεις για όλα
σε μια επιχείρηση/ σε έναν τομέα. Σε αυτήν την εργασία θα αναλυθεί τι κάθε
επιχείρηση/ο τομέας πρέπει να κάνει προτού να προχωρήσει σε εφαρμογή
άλλων θεωριών του μάρκετινγκ'*.

1.3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Προκειμένου να γίνει η κατάτμηση μίας αγοράς, απαιτούνται πολλά
στοιχεία, τα οποία στοιχεία συλλέγονται από τα τμήματα μιας επιχείρησης.
Αυτά τα στοιχεία είναι τα ακόλουθα^;
•

Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς.

•

Το μέγεθος της αγοράς και πώς είναι ήδη κατατετμημένο ανάλογα από

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ήδη προωθούνται.
•

Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των ήδη υπαρχουσών

^ David Kirkpatrick(l997),Intel Amazing Profit, Fortune pp. 60-72
’ Stuart L. Hart(l997),Strategies fo ra sustainable World. Harvard Business Review pp. 67-76
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πελατών στη συγκεκριμένη αγορά.
•

Πώς αντιλαμβάνεται ο ήδη πελάτης της αγοράς το προϊόν ή τις

υπηρεσίες που θέλει να του παρέχονται.
•

Τα οφέλη που έχουν αυτές οι απαιτήσεις για την εταιρεία.

•

Η σχετική σημασία αυτών των οφελών στους διαφορετικούς πελάτες

που βρίσκονται μέσα στην αγορά.
Έχοντας αυτά τα στοιχεία κατά νου, η ομάδα μάρκετινγκ μπορεί να αρχίσει
να τέμνει την αγορά για όφελος της επιχείρησης.

1.4

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ομάδα μάρκετινγκ πρέπει να τηρήσει τους ακόλουθους κανόνες στη
χρησιμοποίηση των κριτηρίων κατάτμησης . Συγκεκριμένα αυτοί οι κανόνες
είναι®:
•

Η δυνατότητα να διακρίνει μεταξύ των τμημάτων, έτσι ώστε κάθε τμήμα

έχει ένα μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών και μπορεί να εξυπηρετηθεί για
αυτήν την επιχειρησιακή ευκαιρία.
•
μέγεθος

Κάθε προσδιορισμένο τμήμα πρέπει να έχει το ικανοποιητικό πιθανό
για

να

δικαιολογήσει

το

χρόνο

και

την

προσπάθεια

που

περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της κατάτμησης.
•

Κάθε προσδιορισμένο τμήμα πρέπει να είναι ικανό να μετρηθεί από

ένα σύνολο περιγραφικών καταστάσεων.
•

Κάθε προσδιορισμένο τμήμα πρέπει να είναι σχετικό με την αγορά.

•

Η επιχείρηση πρέπει να είναι ικανή στις

απαραίτητες αλλαγές στο

σύστημα των δομών, πληροφοριών και λήψης αποφάσεων έτσι ώστε να
εστιάζονται όλοι στα υπάρχοντα τμήματα ή στα νέα τμήματα.

'' Carl McDaniel ( Ι980), Segmenting the market, Prentice Hall

1.5 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η κατάτμηση προσφέρει στην επιχείρηση διάφορα πλεονεκτήματα που το
καθιστούν ευκολότερο για να τη βοηθήσουν να αναπτυχθεί και να αυξηθεί το
μερίδιο αγοράς της. Συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα της κατάτμησης αγοράς
είναι ότι^:
•

Αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των πελατών που είναι το βασικό

σημείο στο επιτυχές μάρκετινγκ, δεδομένου ότι μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο
στενό ταίριασμα των αναγκών του πελάτη τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της
επιχείρησης.
•

Μπορεί να οδηγήσει την εταιρεία σε ένα εξειδικευμένο τμήμα της

αγοράς, όπου η επιχείρηση μπορεί να ανταποκριθεί στις περισσότερες ή όλες
τις ανάγκες των πελατών της.
•

Μπορεί να οδηγήσει στη συγκέντρωση των οικονομικών πηγών σε

αγορές όπου το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το μεγαλύτερο και τα κέρδη.
•

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια επιχείρηση για να ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα με το να εξετάζει την αγορά κάτω από διαφορετικό πρίσμα απ’ ότι
οι ανταγωνιστές της.
•

Μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση για να επιλέξει τα τμήματα της

αγοράς που θέλει να ασχοληθεί, να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των
πελατών

και

να

αποκτήσει

ένα

επιπλέον

πλεονέκτημα

έναντι

των

ανταγωνιστών του.
Επιπλέον πλεονεκτήματα είναι®:
1)

Η

κατάτμηση

αγοράς

προσελκύει

και

διατηρεί

τις

βασικές

καταναλωτικές ομάδες και χτίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με αυτές τις
καταναλωτικές ομάδες.

Επίσης δημιουργεί τις πρόσθετες ευκαιρίες να

διαφοροποιηθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που βασίζονται στις διαφορές
κάθε τμήματος αγοράς.
2)

Προσδιορίζει

τις

νέες

αγορές

με

τον

προσδιορισμό

των

καταναλωτικών ομάδων που δεν εξυπηρετούνται καλά από τις υπάρχουσες
προσφορές.

’ Καζάζη(2000), Αρχές Μάρκετινγκ, Σταμούλης - Συνδυασμός με το βιβλίο τι
Annstrong(2001), Αρχές Μάρκετινγκ, Γιούρδας
" http://www.opti-market.com
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3)

Αυξάνει την κερδοφόρα συμπεριφορά πελατών.

4)

Βελτιώνει

το

μερίδιο

επιχείρησης

των

καλύτερων

πελατών.

Ορισμένες ομάδες πελατών παρέχουν τα περισσότερα εισοδήματα από άλλα.
Από την κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των διαφορετικών
καταναλωτικών ομάδων και τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων της για να
προσελκύσει και να διατηρήσει τις βασικές ομάδες πελατών μια επιχείρηση
μπορεί να βελτιώσει το μερίδιό της σε πελάτες μεγάλων κερδών.

1.6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Στην κατάταξη μια επιχείρηση/ένας τομέας αναπτύσσει την κατάτμηση
αγοράς που πρέπει να ακολουθήσει

ακολουθώντας

μια συγκεκριμένη

διαδικασία. Αυτή η διαδικασία παρουσιάζεται γραφικά παρακάτω (ΣΧΗΜΑ 3)®:
Στάδιο 1-Χαρτογράφηση .Αγοράς
Δομή εταιρείας και ιθύνοντες
Στάδιο 2-Ποιος αγοράζει

Στάδιο 3-Τι αγοράζεται
Εναλλακπκές αγορές

Το προφίλ του πελάτη
Τμηματοποίη-

Στάδιο 4-Ποιος αγοράζει τί
Πελάτες και τι αγοράζουν

Στάδιο 5-Τι αγοράζεται
Ανάγκες πελατών

Step 7- Λίστα Κλάδου
Έλεγχος αγοράς

Καζάζης Ν(2005), Πρόγραμμα Μάρκετινγκ-Μίκρο / Μάκρο Αποψη,ΕΕΔΕ

Στάδιο 1:
To πρώτο βήμα είναι "χαρτογράφηση αγοράς" στην οποία, η επιχείρηση
πρέπει να παρουσιάσει την αγορά στην οποία λειτουργεί ως διάγραμμα,
προκειμένου να γίνει κατανοητή η θέση των προϊόντων της σχετικά με των
ανταγωνιστών της.
Στάδιο 2:
Το δεύτερο στάδιο

έχει τρία βήματα. Το πρώτο βήμα παρουσιάζει μια

πρόωρη ευκαιρία να αρχίσει τις πληροφορίες για τους πελάτες. Ο δεύτερος
παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που επιδιώκονται από την
αγορά κατά την απόφαση μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων. Τελικά το τρίτο
βήμα αναπτύσσει ένα μοντέλο της αγοράς που βασίζεται στους διαφορετικούς
πελάτες της εταιρείας.

Στάδιο 3:
Αυτό το στάδιο αποτελείται από την τομή της αγοράς η επιχείρηση έχει
προσδιορίσει ήδη τις πραγματικές ανάγκες, τα πραγματικά οφέλη και
προσπαθεί να τέμνει την αγορά Στις περισσότερες αγορές ο αριθμός των
τμημάτων βρίσκεται μεταξύ πέντε και οκτώ’°.

Όπως έχουμε δει ήδη η κατάτμηση αγοράς έχει τα προφανή οφέλη για μια
επιχείρηση. Παρά αυτά τα οφέλη, υπάρχουν δυσκολίες εφαρμογής που
δημιουργούνται από την ύπαρξη οργάνωσης και τις δυσκολίες διανομής.
Προτού να προχωρήσει μια επιχείρηση στην κατάτμηση της αγοράς, πρέπει
πρώτα να προσδιορίσει τους πελάτες της. Στο ΣΧΗΜΑ 3 παρουσιάζεται η
διαδικασία στην κατάταξη προσδιορισμού που μια επιχείρηση χρειάζεται να
κάνει^ν

'° Roger Gates and Charles W(2000),Segmentation Theory. McGraw Hill
" Kotler(1997), Marketing Management .Analysis, Planning, Implementation and Control. H an ard Business
Review
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Μη
διαφοροποιημένο
ii0nifF.Ti\n/k·

Αιαφοροποιημέν
ο μάρκετι\7κ

Λιαφοροποιημένο
στοχοθετημένο
μάρκετινγκ

Ο προσδιορισμός των διαφορετικών ομάδων και των υποδιαιρέσεων της
αγοράς είναι η καθορισμένη κατάτμηση. Ο στόχος του είναι να επιλέξει από
όλους τους πιθανούς πελάτες εκείνους που είναι πλέον πιθανοί να χρειαστούν
και να θελήσουν για να αγοράσουν το προϊόν του. Οι διαφορετικές στρατηγικές
που η επιχείρηση θα επιλέξει για κάθε τμήμα είναι γνωστές ως εμπορικός
στόχος και ανήκει στη διαδικασία κατάτμησης που θα αναλυθεί αργότερα.

1.7 ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Σύμφωνα με διάφορους θεωρητικούς υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για τον
κατακερματισμό μιας αγορά σε μικρότερα τμήματα. Οι αρχικοί λόγοι είναι^^;

Ευκολότερο μάρκετινγκ. Είναι ευκολότερο να εξεταστούν οι ανάγκες των
μικρότερων ομάδων πελατών, ιδιαίτερα εάν έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά
(π.χ. ίδια οφέλη, την ίδια ηλικία, το γένος, κ.λπ.). Αναγνώριση εξειδικευμένων
τμημάτων στην αγορά. Χρησιμοποιώντας την τεχνική, η κατάτμηση μπορεί να
επιτρέψει σε μια νέα επιχείρηση ή σε ένα νέο προϊόν να βρουν το στόχο με
τους λιγότερους αμφισβητημένους αγοραστές και να βοηθήσει ένα ώριμο
προϊόν να προσελκύσει νέους αγοραστές. Αποδοτικότητα. είναι η χρήση του
μάρκετινγκ όταν εστιάζεται σε στοιχεία που συγκεντρώνουν τα καλύτερα
τμήματα για την προσφορά ενός προϊόντος - προϊόν, τιμή, προώθηση, και θέση
(διανομή). Η κατάτμηση μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση για να αποφύγει να
φτάσει λάθος μήνυμα σε λάθος ανθρώπους. Σύμφωνα με το Roger Gates και
Charles W (1999-2000) οποτεδήποτε μια επιχείρηση υποψιάζεται ότι υπάρχει
μια σημαντική, μετρήσιμη διαφορά στην αγορά του, αυτό πρέπει να εφαρμόσει
την κατάτμηση αγοράς. Τα προσδιορισμένα τμήματα πρέπει να είναι'^:
1.

Αρκετά μεγάλη. Η αγορά πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη να επιτρέψει

την κατατομή. Διαφορετική. Πρέπει να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μελών
της αγοράς και αυτές οι διαφορές πρέπει να είναι μετρήσιμες μέσω των
παραδοσιακών τρόπος συλλογής στοιχείων (δηλ., έρευνες). Απαντητική. Μόλις
τέμνεται η αγορά, η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσει τις
επικοινωνίες μάρκετινγκ που εξετάζουν τις ανάγκες των επιθυμητών τμημάτων
μνήμης.
2.

Εφικτή. Κάθε τμήμα πρέπει να είναι εφικτό μέσω ενός ή περισσότερων

μέσων. Μια επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να πάρει το μήνυμά της
μπροστά από τα σωστά τμήματα αγοράς για το για να είναι αποτελεσματικό (C.
Lamb, et al 1998). Ενδιαφερόμενος για τα διαφορετικά οφέλη. Τα τμήματα
πρέπει όχι

μόνο να διαφέρουν στα δημογραφικά και χαρακτηριστικά

ψυχογραφίας, πρέπει επίσης να διαφέρουν στα οφέλη τα επιδιωκόμενα από το

Kotler P&Gary Armstrong(2001), Αρχές Μάρκετινγκ, Γιαύρδας
Roger Gates και Charles W (1999-2000), Marketing, Prentice Hall
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προϊόν. Κερδοφόρος. Τα αναμενόμενα κέρδη όταν επεκτείνει μια επιχείρηση τις
αγορές της και φθάνει αποτελεσματικότερα στα τμήματα αγοραστών πρέπει να
υπερβούν

το

κόστος

δημιουργίας

προγραμμάτων

μάρκετινγκ,

να

ξανασχεδιάσουν τα υπάρχοντα προϊόντα ή/και να δημιουργήσουν νέα για να
φθάσουν σε εκείνα τα τμήματα.

1.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τον Everit Β. S. (1993) υπάρχουν τρία στάδια στην
πραγματοποίηση της τοποθέτησης ενός προϊόντος στην αγορά: κατάτμηση,
στόχος και τοποθέτηση, όπως παρουσιάζονται γραφικά παρακάτω’"*:
ΣΧΗΜΑ 4 Διαδικασία Κατάτυπσπζ

1.9 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Εάν ο κόσμος όλων των πιθανών αγοραστών είναι η "αγορά," η αγορά αυτή
μπορεί να διαιρεθεί επάνω σε τμήματα που βασίζονται σε οποιοδήποτε αριθμό
παραγόντων. Μια επιχείρηση μπορεί να τους διαιρέσει ανάλογα με το
οικογενειακό μέγεθος και να βρει ότι πωλεί τα περισσότερα από τα προϊόντα
Everit. BS (1993). Cluster .A.nalysis, London: Edward Arnold

της στα παντρεμένα ζευγάρια με τα νέα παιδιά. Μπορεί επίσης να τους
τμηματοποιήσει πάνω στην οικονομική θέση και να διαπιστώσει ότι πωλεί τα
περισσότερα προϊόντα στους ανθρώπους με ένα συγκεκριμένο ετήσιο
εισόδημα. Τελικά να τους τμηματοποιήσει πάνω στη γεωγραφική θέση και να
διαπιστώσει ότι πωλεί τα περισσότερα από τα προϊόντα της στους ανθρώπους
που ζουν μέσα σε δύο συγκεκριμένες περιοχές. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν
ποικίλες μεταβλητές προκειμένου να ταξινομηθούν οι άνθρωποι σε τμήματα.
Πολλές μικρές επιχειρήσεις σταματούν εκεί και σκέφτονται ότι έχουν αρκετές
πληροφορίες για να είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να επικοινωνήσουν με
τους πλέον πιθανούς πελάτες τους. Εντούτοις, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα
προσπαθήσουν να ωθήσουν σε περαιτέρω έρευνα και να βρουν περισσότερες
πληροφορίες για τους τρόπους ζωής των πελατών τους, τις αξίες, το στάδιο
ζωής, κ.λπ. Σε αυτό το σημείο θεωρείται να καθοριστούν ορισμένοι όροι'^:
• γεωγραφικός: αναφέρεται στο μέρος, περιοχή, μέγεθος μιας πόλης, μια
δημοτικότητα- επιχείρησης πρέπει να το χρησιμοποιήσει επειδή όλες οι
πληροφορίες για την περιοχή ότι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται είναι
πολύ σημαντική για την καλή λειτουργία της επιχείρησης.
• Δημογραφικά στοιχεία: αναφέρονται στην ηλικία, το φύλο, το εισόδημα,
την εκπαίδευση, τη φυλή, την θέση, το μέγεθος της οικογένειας, τη γεωγραφική
θέση, το μέγεθος της πόλης, και το επάγγελμα. Όταν μια επιχείρηση προάγει
ένα προϊόν στην αγορά πρέπει να συλλέξει τις πληροφορίες όπως το μέσο
εισόδημα προκειμένου να καθορίσει την πολιτική τιμολόγησής του.
• Ψυχογραφικά

στοιχεία:

αναφέρεται

στην

προσωπικότητα

και

τη

συναισθηματικά βασισμένη συμπεριφορά που συνδέονται με τις επιλογές
αγορών. Παραδείγματος χάριν, πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν μέσω των
διαφημίσεων να πιέσουν συναισθηματικά τους πελάτες προκειμένου να
αγοραστούν τα προϊόντα τους.
• Τρόπος ζωής: αναφέρεται στη συλλογική επιλογή των χόμπι, των
ψυχαγωγικών αναζητήσεων, της ψυχαγωγίας, των διακοπών, και άλλων
αναζητήσεων εργασίας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να ξέρουν τα χόμπι των
πελατών τους γιατί και τα χόμπι καθορίζουν την αγοραστική συμπεριφορά.

Charles W. Lamb Jr 1995. Roger Gates (2000),The future of Business, Texas marketing research
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Επιπλέον,

μερικοί

άλλοι

συγγραφείς

έχουν

καθορίσει

μερικές

δευτεροβάθμιες μεταβλητές:
•

Περιγραφικές μεταβλητές: Αυτές χρησιμοποιούνται για να περιγράφουν

κάθε τμήμα και να διακρίνουν τη μια ομάδα από άλλες. Οι μεταβλητές αυτές
πρέπει να είναι εύκολα αποκτήσιμες και συναφείς με όσα υπάρχουν στα αρχεία
πελατών. Μερικά παραδείγματα των περιγραφικών μεταβλητών είναι τα
ακόλουθα:
1.

Έρευνα αγοράς - δημογραφικά χαρακτηριστικά

2.

Γεωγραφικά χαρακτηριστικά ή περιοχές.

3.

Στοιχεία που ήδη υπάρχουν και στοιχεία στις συνήθειες αγοράς και τα

επίπεδα χρήσης.
4.

Στοιχεία πελατών που συλλέγονται από τις επιχειρήσεις για την

εσωτερική χρήση
•

Γενικά

και

θρησκευτικά

πιστεύω:

περιλαμβάνουν

θρησκευτικές,

πολιτικές, εθνικιστικές, πολιτιστικές πεποιθήσεις και αξίες.
•

Τρόπος ζωής: αναφέρεται στη χρονολογική αξιολόγηση των ζωών των

ανθρώπων ανά διαφορετικές ηλικίες (π.χ. παιδιά, έφηβοι, νεαροί, ενήλικες
κλπ).

1.10ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ
Η στοχοθέτηση είναι η απόφαση για ποια τμήματα μια επιχείρηση
αποφασίζει να δώσει προτεραιότητα για τις πωλήσεις και τις προσπάθειες
μάρκετινγκ της. Αποφάσεις για τη στοχοθέτηση σχετικά με δύο σημαντικές
στρατηγικές κατάτμησης: Τη στρατηγική συγκέντρωσης και τη στρατηγική πολύ
τμηματοποίησης. Στρατηγική συγκέντρωσης: Όταν μια εταιρεία κατευθύνει τις
προσπάθειες μάρκετινγκ της προς ένα ενιαίο τμήμα με τη δημιουργία και τη
διατήρηση
προώθηση),

ενός

συγκεκριμένου

υιοθετεί

μια

μίγματος

στρατηγική

μάρκετινγκ

συγκέντρωσης.

(τιμή-προϊόν-θέσηΣτρατηγική

Πολύ

τμηματοποίησης: Με μια στρατηγική πολυτμηματοποίησης (ΣΧΗΜΑ 5), μια
εταιρεία κατευθύνει τις προσπάθειες μάρκετινγκ της σε δύο ή περισσότερα
τμήματα με την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου μίγματος μάρκετινγκ για κάθε
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επιλεγμένο τμήμα

Καζάζη(2000), Αρχές Μάρκετινγκ, Σταμούλης

1.11 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τον Δ. Walters (1995), μετά τον ττροσδιορισμό των τμημάτων
σε μια αγορά και μετά τη λήψη της απόφασης σχετικά με ποιο τμήμα (ή
τμήματα) θα στοχοποιηθούν, μια επιχείρηση πρέπει να τοποθετήσει το προϊόν
της. Ο προσδιορισμός της θέσης τοποθέτησης εξαρτάται από το προϊόν. Δεν
είναι τι γίνεται στο προϊόν αλλά τι δημιουργείται στο μυαλό του πελάτη-στόχου.
Το προϊόν τοποθετείται στα μυαλά εκείνων των πελατών και τους δίνεται μια
εικόνα. Μπορούν να υπάρξουν αλλαγές στο προϊόν, στο όνομά του, στην τιμή,
συσκευασία, ή διανομή, αλλά αυτές γίνονται για να διευκολύνουν την επιτυχή
προώθηση της επιθυμητής εικόνας στους πελάτες-στόχους (π.χ. αλλαγές στο
ύφος της προώθησης των παπουτσιών για να στοχεύσει συγκεκριμένα στις
γυναίκες). Η αντιληπτική χαρτογράφηση είναι το βασικό εργαλείο για τις
επιχειρήσεις

προς

τον προσδιορισμό

θέσης

ενός προϊόντος

σε

μια

συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών^^.

Ολοκληρώνοντας τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος και προκειμένου
να προσδιορίσουμε τις βάσεις πάνω στις οποίες θα πρέπει ν’ αναλύσουμε τη
συγκεκριμένη εταιρία θα χρησιμοποιήσουμε το σχεδιάγραμμα της Μικρό και
Μάκρο άποψης σε σχέση με τα ζητήματα κλειδιά για την εταιρία (ΣΧΗΜΑ 6)
” Walters, Dermis Elton. 1995. Discourse based evidence for an ergative analysis of Cebuano. M..\. thesis
University of Texas at Arlington, xiii. 101 p.

:ΐ:υμβολική Λξ(α
ΙΙμοΙόντος

ΧΛΡΛΚΤΗΡη:Τ1Ιν.\ ΒΛΣΙΚΟΛ

προϊοΝτοι:

1ΛΛΙΒΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΑΙΑΝΟΜΗ

IVIAkPO A l l O f l l - t Z i n KPIKO ΙΙΕΡΙΒΑΑΑΟΝ

Ολοκληρώνοντας τη θεωρητικά μας προσέγγιση, θα προχωρήσουμε στο
πρακτικό μέρος της μελέτης, προσπαθώντας να εφαρμόσουμε, όλα τα
προαναφερόμενα μοντέλα. Συγκεκριμένα και με βάση το παραπάνω ΣΧΗΜΑ,
το οποίο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι συνοψίζει όλη τη θεωρία
καταλήγουμε ότι τα θέματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε
και ν’ αναλύσουμε αναφέρονται στο μακρό περιβάλλον της εταιρίας αλλά και
στις στρατηγικές που ακολουθεί σε σχέση

το Προϊόν, τη Τιμή, τη Διανομή-

Τόπος, τις τάσεις Προώθησης. Η ανάλυση μας θα ξεκινήσει με το μακρό
περιβάλλον και το μοντέλο ΑΔΕΑ. Στη συνέχεια με βάση τα στοιχεία από το
περιβάλλον αλλά και τις δυνάμεις και τις αδυναμίες αλλά και τις ευκαιρίες και
απειλές της θα προσεγγίσουμε τις στρατηγικές τμηματοποίησης και της
ενδεχόμενης τοποθέτησης ποτών σε καταστήματα γύρω από τα πανεπιστήμια.
Ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε να βρούμε εναλλακτική αγορά για της εταιρίες
αλκοόλ στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
2.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ο τελικός σκοττός των περισσότερων εταιριών είναι η κερδοφορία.

Η

κερδοφορία σχετίζεται με το θέληση των καταναλωτών να αγοράσουν τα
προϊόντα μίας επιχείρησης, και να το επαναλάβουν. Για να γίνει αυτό ο
καταναλωτής θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να
ερευνήσει η εταιρία τους παράγοντες που επηρεάζουν την κρίση του
καταναλωτή και να εστιαστεί στους παράγοντες που οδηγούν (drivers) τους
καταναλωτές να διατηρήσουν το επιθυμητό επίπεδο ικανοποίησης.

Οι Stell και Donoho (1996)^® δίνουν σε μία έρευνά τους σχέση μεταξύ της
ικανοποίησης των καταναλωτή και της πίστης του στην εταιρία (Brand Loyalty).
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η έρευνα των Andreassen & Lindesta (1998)
που δίνουν με την σειρά τους μία σχέση μεταξύ της ικανοποίησης του πελάτη,
της αξίας του προϊόντος, της αξίας που λαμβάνει και της εικόνας που δίνει η
επιχείρηση

(corporate

image). Τα συγκεκριμένα

στοιχεία

μπορούν να

εκμαιευτούν μέσα από έρευνα αγοράς. Το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι
καταναλωτές φαίνεται από την αντίδραση τους. Οι ικανοποιημένοι καταναλωτές
αγοράζουν περισσότερα προϊόντα και έχουν μια συνεχή συνεργασία με την
εταιρία.
Βέβαια η παρατήρηση δεν φτάνει από μόνη της για να μετρήσουμε τις
αγοραστικές επιθυμίες των καταναλωτών. Συνήθως όταν λέμε για μέτρηση
εννοούμε

ένα

γενικό

συναίσθημα,

ότι

δηλαδή

ο

καταναλωτής

είναι

ευχαριστημένος από τα προϊόντα που καταναλώνει. Για μετρήσουν την
ικανοποίηση των καταναλωτών τους, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μακρές
και λεπτομερείς έρευνες αγοράς. Αυτές οι έρευνες μετρούν τα διαφορετικά
επίπεδα ικανοποίησης, όπως η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες, από το ίδιο το
προϊόν ή από το επίπεδο των υπηρεσιών των υποκαταστημάτων. Ανάλογα με
τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμόζουν το
μάρκετινγκ μείγμα τους με στόχο την διατήρηση ή την βελτίωση της
ικανοποίησης των καταναλωτών.

'* Stell, R & Donoho.C, “Classifying services from i
Volume 10 Number 6 1996 pp. 33-44

perspective” Journal o f services Marketing,

2.1 TO ΜΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Το μείγμα του μάρκετινγκ, ένα από τα βασικά θεωρήματα του μάρκετινγκ
έχει χαρακτηριστεί από τους Kilter και Armstrong’®(1989:45) ως «ένα σετ από
ελεγχόμενες παραμέτρους του μάρκετινγκ με τα οποία μία επιχείρηση μπορεί
να παράγει την απάντηση της στις ανάγκες μίας εταιρίας που στιχοποιοί.». Το
μείγμα του μάρκετινγκ έχει παραδοσιακά χαρακτηριστεί από τα 4Π (γνωστό
στην διεθνή βιβλιογραφία και ως 4Ps) που το χαρακτηρίζουν. Αυτή η θεωρία
είχε εισαχθεί από τον McCarthy την δεκαετία του 60 και από τότε είναι η πιο
δημοφιλή θεωρία για να αναλυθεί το μάρκετινγκ. Πέρα από αυτά τα 4 στοιχεία,
έχουν μπει άλλα τρία (3Ps) και έχουν δημιουργήσει το διευρυμένο μείγμα
μάρκετινγκ με στόχο την καλύτερη κατανόηση του ρόλου των υπηρεσιών στο
σύγχρονο μάρκετινγκ^®, μιας και πολλές επιχειρήσεις εξαρτώνται από ένα
προϊόν που μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπηρεσία και όχι ως αγαθό.
Το μείγμα του μάρκετινγκ αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:
Προϊόν (Product)
Είναι το ίδιο το αντικείμενο ή υπηρεσία, φτιαγμένο για να ικανοποιήσει μια
προδιαγραμμένη ομάδα πελατών - τμήμα της αγοράς. Χρειάζεται δηλαδή
ανάπτυξη, δημιουργία μορφής του προϊόντος με κατάλληλες ιδιότητες και
σχήμα, δοκιμασία, πιθανή βελτίωση, ανάπτυξη νέας σειράς, ονομασία,
συσκευασία κ.λπ. για να ‘τραβήξει’ και να ικανοποιήσει τους πελάτες που
θέλουμε. Όταν κάποιος αγοράζει εάν νέο προϊόν ή υπηρεσία δεν λαμβάνει
μόνο το ίδιο το προϊόν αλλά και κάτι παραπάνω.
Κάποιες βασικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν όσο αναφορά το
προϊόν είναι:
•ΕΙΝΑΙ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ

Ή

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΠΡΟΪΟΝ;

Αν

είναι

καταναλωτικό, είναι αναλώσιμο ή διαρκείας; Πρώτης ανάγκης, αυθόρμητης
αγοράς, έκτακτης ανάγκης, πολυτελείας ή επιλογής; Αν είναι βιομηχανικό, είναι
πλήρως εισερχόμενο στην παραγωγική διαδικασία, μερικώς ή καθόλου
εισερχόμενο; Αν είναι βιομηχανικό, επιλέγεται με πιο ορθολογικά κριτήρια και η
ζήτηση του είναι ανελαστική
Kotler.P & Armstrong, G (1989) " Principle o f marketing” 4"’ Ed. N.J. .Prentice - Hall
“ Lovelock C (1996), “Services .Marketing”, Prentice - Hall, N.J,
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•ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ; Αν είναι υπηρεσία, είναι
αμιγής ή συνοδευτική; Αν είναι συνοδευτική, έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη
βαρύτητα από το προϊόν που συνοδεύει; Σκεφθείτε ότι οι υπηρεσίες είναι
άυλες,

καταναλώνονται όταν παράγονται,

δεν αποθηκεύονται,

και δεν

τυποποιούνται
•ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ; Ποια είναι τα φυσικά
(σύνθεση, σχήμα, μέγεθος, χρώμα, συσκευασία) χαρακτηριστικά του; Έχουν
μετρηθεί και καταγραφεί λεπτομερώς; Ποια είναι η λειτουργία του; Ποια είναι η
απόδοση του;
•ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ; Ποια οφέλη
παρέχει στους καταναλωτές; Είναι μοντέρνο, λειτουργικό, παρέχει ταχύτερη
εξυπηρέτηση;

Ποιες ανάγκες

τους

καλύπτει;

Βασικές

ή περισσότερο

εξειδικευμένες;
•ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ; Ποια είναι η εικόνα που τους
προσφέρει; Ποια θέση παίρνει στο μυαλό των καταναλωτών; Ιδίως μάλιστα
όταν συγκρίνεται με τον ανταγωνισμό;
•ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ; Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην παγκόσμια ή την
τοπική

αγορά;

Έχει

βελτιώσεις από

το προηγούμενο,

είναι

αισθητά

διαφοροποιημένο από τον ανταγωνισμό, ή μήπως επαναλανσάρεται με άλλο
όνομα; Με νέα προϊόντα, διατηρείται η

καινοτομική εικόνα της εταιρίας ,

μπαίνει σε νέες αγορές και υπερασπίζεται το μερίδιο αγοράς σας
•ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΑΣ; Ποιο είναι το πλήθος των
κατηγοριών (π.χ. γυναικείες και ανδρικές τσάντες) του προϊόντος σας;
Αυξάνοντας το εύρος, τροφοδοτούνται διαφορετικές αγορές, μειώνοντας τον
κίνδυνο, αν δεν υπάρχει επιτυχία σε μία από αυτές.
•ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΑΣ; Ποιο είναι το πλήθος των
εκδοχών

(μεγέθη

παραδείγματος)

του

και

χρώματα

προϊόντος

;

των

τσαντών

Αυξάνοντας

το

του

προηγούμενου

βάθος,

μπορεί

να

τμηματοποιηθεί καλύτερα η αγορά στόχος, καλύπτοντας ικανοποιητικότερα
διαφορετικές προτιμήσεις
•ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ; Σε ποια από τα
προηγούμενα χαρακτηριστικά

υπερέχουν
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και

σε ποια είναι

κατώτερα,

συγκρινόμενα με το δικό σας; Γιατί; Το γνωρίζουμε από έρευνες ή το
υποθέτουμε; Ποια η γνώμη των πελατών γι αυτά;
Τιμή (Price)
Είναι το χρηματικό ποσό που δίνει ο καταναλωτής για να αγοράσει ένα
αγαθό ή μία υπηρεσία. Η τελική τιμή είναι η αντανάκλαση της προσδοκίας του
καταναλωτή

για

το

συγκεκριμένο

προϊόν

και

του

ανταγωνιστικού

περιβάλλοντος που κινείται η επιχείρηση. Όσες περισσότερες προσδοκίες έχει
ο καταναλωτής ή λιγότερο ανταγωνιστικό θα είναι το περιβάλλον τόσο
ακριβότερη θα είναι η τιμή και το αντίστροφο.
Όσον αναφορά την τιμολόγηση οι σχετικές ερωτήσεις που θα πρέπει να
προσδιοριστούν είναι;
•ΠΌΙΌ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ; Ποιο είναι το
σταθερό κόστος (αμοιβές στελεχών marketing, διοικητικό κόστος πωλήσεων,
δαπάνες διαφημιστικές,

δαπάνες έρευνας αγοράς, κόστος εγκαταστάσεων)

του προϊόντος; Ποιο είναι το μεταβλητό κόστος (προμήθειες πωλητών, κόστη
διανομής, κόστη εξυπηρέτησης πελατών);
•ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ; Σε ποιο επίπεδο, τα έσοδα των
πωλήσεων είναι ίδια με τα έξοδα, με συνέπεια να μην υπάρχει ούτε κέρδος
ούτε ζημιά;
•ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ;
Θεωρούν τα ωφελήματα που παίρνουν από την απόκτηση και τη χρήση του,
«αντάξια» των χρημάτων που πληρώνουν; Το υποθέτουμε ή το γνωρίζουμε
μέσω ερευνών;
•ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ; Αυτή η
ερώτηση, απαντάται συνεπεία της προηγούμενης. Τι θεωρείται «ακριβό» και τι
«φτηνό»; Τι «φτηνιάρικο»; Μια Ferrari είναι πιο ακριβή από ένα Fiat; Σίγουρα;
Τότε γιατί την προτιμούν οι αγοραστές της;
•ΤΙ ΤΙΜΗ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ;

Είναι δημιουργός ή

αποδέκτης τιμολογιακής πολιτικής; Η δική μας θα είναι ίδια, υψηλότερη ή
χαμηλότερη; Γιατί;
•ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ; Βρίσκεται στο στάδιο
της εισόδου, της ανάπτυξης, της ωρίμανσης ή της παρακμής
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ MARKETING ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ; Είναι η επιβίωση,
η μεγιστοποίηση των εσόδων, η μεγιστοποίηση των κερδών, η μεγιστοποίηση
του όγκου πωλήσεων, το ξάφρισμα της αγοράς, ή η αποθάρρυνση των
ανταγωνιστών;
·0Α

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

Θα

υπάρξουν

εκπτώσεις

εποχικές, εκπτώσεις προώθησης για σύντομο χρονικό διάστημα, εκπτώσεις
ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής, εκπτώσεις επιβράβευσης καλών πελατών;
Αυτό είναι εφικτό; Για πόσο χρονικό διάστημα; Θα υπάρξουν συνδυασμοί των
παραπάνω;
•ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; Θα χορηγηθεί στο σύνολο των
πελατών, σε συγκεκριμένες κατηγορίες, ή σε μεμονωμένες περιπτώσεις; Θα
δοθεί για το σύνολο των προϊόντων, σε συγκεκριμένες κατηγορίες, ή σε
μεμονωμένες περιπτώσεις; Πόσο θα διαρκεί; Τι ύψος θα έχει; Θα υπάρχουν
ειδικοί όροι πίστωσης;
Περιοχή (Place)
Είναι η τόπος που διατίθεται ένα προϊόν, το κατάστημα, η γειτονία, η πόλη,
η περιφέρεια κ.λπ. Βέβαια ‘περιοχή’ δεν σημαίνει μόνο γεωγραφική περιοχή,
αλλά και όλα τα κανάλια ή δίκτυα διανομής και τους μεσάζοντες, συν τα μέσα
μεταφοράς (logistics) που χρησιμοποιούνται για να φθάσει ένα αγαθό στον
τελικό καταναλωτή. Είναι η όλη διαδικασία ώσπου το τελικό προϊόν να γίνει
διαθέσιμο στον καταναλωτή στο σωστό σημείο την σωστή ώρα και στην
επιθυμητή κατάσταση.
Θέματα που ενδιαφέρουν στην τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
είναι:
•ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ; Τα προϊόντα είναι
ογκώδη; Απαιτούν μεγάλους χώρους αποθήκευσης; Οι παραδόσεις τους είναι
συχνές; Είναι ευπαθή; Η διάθεση τους απαιτεί ειδικές γνώσεις;
•ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΧΟΥ; Ποια είναι τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή
κατάσταση) των πελατών; Υπάρχει ικανός / μεγάλος αριθμός πελατών; Πόσο
διασπαρμένοι είναι; Πόσο συχνά πραγματοποιούν αγορές; Πότε;
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ; Θα
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χρησιμοποιηθεί

λιανεμπόριο

(λιανοπωλητές

με

/

χωρίς

κατάστημα,

καταστήματα “shop in a shop’, πολυκαταστήματα, super markets, hyper
markets,

εκπτωτικά

καταστήματα,

πρατήρια):

Θα

χρησιμοποιηθεί

χονδρεμπόριο (χονδρέμποροι πλήρους / μερικής εξυπηρέτησης, πλανόδιοι
χονδρέμποροι):
•ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ; Με την έμμεση διανομή
εκμεταλλεύεστε: ένα έτοιμο δίκτυο, εγκαταστάσεις και μέσα άλλων, τις
εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία των ενδιάμεσων. Οι μεσάζοντες
επίσης, γνωρίζουν καλύτερα τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών
αγορών
•ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ INTERNET; Ποιός συνεργάτης θα επιλεγεί; Οι
σελίδες θα είναι interactive: Θα δοθούν επιλογές (γραφικά, κείμενο, γλώσσα):
Σε ποιες μηχανές αναζήτησης θα τοποθετηθεί το site : Πως θα εξυπηρετηθούν
οι πελάτες:
•ΘΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ

FRANCHISING;

Θα

δοθεί

ολοκληρωμένο

franchising, παροχή δικαιώματος διανομής, άδεια παραγωγής προϊόντος,
χρήση ονόματος μιας διασημότητας; Ποιες θα είναι οι σχέσεις με τους
franchisees; Πως θα αμείβονται: Θα δίδουν εγγυήσεις; Ποια είναι η μέχρι τώρα
πορεία των δραστηριοτήτων τους;
•ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ; Σε ποιες γεωγραφικές περιοχές

θα

διανεμηθούν τα προϊόντα; Ποιες θα είναι οι σχέσεις με τους αντιπροσώπους;
Πως θα αμείβονται; Θα δίδουν εγγυήσεις; Ποια είναι η μέχρι τώρα πορεία των
δραστηριοτήτων τους;
•ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ; Ποια τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων τους; Ποια τα χαρακτηριστικά της αγοράς /
στόχου τους; Ποια κανάλια διανομής επιλέγουν; Ποια ελέγχουν; Χρησιμοποιούν
άμεση διανομή; Χρησιμοποιούν το Internet; Χρησιμοποιούν Franchising; Ποια
προβλήματα αντιμετωπίζουν και πως τα ξεπερνούν;
Προώθηση (Promotion)
Η προώθηση ενός προϊόντος είναι η όλη προσπάθεια επικοινωνίας της
επιχείρησης με τους καταναλωτές της αγοράς - στόχου, σχετικά με το
κατάλληλο προϊόν, την τιμή και το που διατίθεται, ώστε να πεισθούν οι
καταναλωτές να το αγοράσουν. Η προώθηση έχει το δικό της μείγμα (το μείγμα
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της προώθησης). (Kotler2003:15-17 & Μαλλιαρής 1990: 40-46)
Για να προσδιορίσουμε

μερικά σημαντικά

σημεία

της προώθησης

καλούμαστε να απαντήσουμε στα παρακάτω:
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ;
Ποια είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης,
οικογενειακή κατάσταση) των πελατών σας;
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ; Ποια είναι τα ψυχογραφικά του
χαρακτηριστικά; Ποιος είναι ο τρόπος ζωής του; Ποια είναι τα πρότυπα του;
Ποια είναι η συμπεριφορά του; Με ποιο τρόπο λαμβάνει αποφάσεις;
ΠΟΙΕΣ

ΕΙΝΑΙ

ΟΙ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ;

Είναι πρωταρχικές,

επιβίωσης,

κοινωνικές, αναγνώρισης ή ολοκλήρωσης; Ποια ένταση έχουν οι ανάγκες του;
Ποια είναι η επιθυμία του για το συγκεκριμένο προϊόν;
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ; Ποια είναι
η μόδα σήμερα και ποια αναμένεται να είναι αύριο; Ποια είναι τα κέντρα
επιρροής;

Με

ποιο

τρόπο

μπορούν

να

προσεγγιστούν;

Ποια

θα

δημιουργήσουν προβλήματα;
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΑΣ; Το
προϊόν βρίσκεται στο στάδιο της εισόδου, της ανάπτυξης, της ωρίμανσης ή της
παρακμής;
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΣΟ: ΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ, ΠΟΣΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΚΟΣΤΟΣ; Θα διαλέξουμε εφημερίδες, περιοδικά,
ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφο;; Ποια είναι η εικόνα του κάθε μέσου
και ποια είναι η εμβέλεια του στην αγορά / στόχο; Το κόστος παραγωγής και
μετάδοσης του μηνύματος, είναι ανεκτό;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Ποιος είναι ο διαφημιστικός προϋπολογισμός; Ο στόχος της
εκστρατείας είναι να γνωρίσει την επιχείρηση στο κοινό, να δημιουργήσει καλή
εικόνα, να αλλάξει την εικόνα, να προσελκύσει περισσότερους πελάτες, να
παράσχει πληροφορίες, να εκπαιδεύσει το κοινό, ή να διατηρήσει την
αναγνωρισιμότητα;
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Θα
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μειωθεί

η τιμή,

θα προσφερθεί

περισσότερη ποσότητα, θα παρέχονται δώρα, θα δοθούν εκπτωτικά κουπόνια,
, θα διενεργηθούν διαγωνισμοί, ή θα υπάρχουν δοκιμές προϊόντων;
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

Θα υπάρχει συμμετοχή

σε γενικές,

πολυκλαδικές, κλαδικές, ειδικές ή ιδιωτικές εκθέσεις; Σε τοπικές, εθνικές,
διεθνείς ή παγκόσμιες; Οι εκθέσεις αυτές θα είναι επαγγελματικές ή
καταναλωτικού κοινού; Οι στόχοι

θα είναι η προσέλκυση υποψηφίων

αγοραστών, η προσέλκυση υποψηφίων συνεργατών, το κλείσιμο συμφωνιών,
ή η άμεση λήψη παραγγελίας;
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Υπάρχει στη διάθεσή μας μια λίστα με τα μέσα
ενημέρωσης; Μια λίστα με ονόματα δημοσιογράφων; Ποια γεγονότα , μπορεί
να έχουν ενδιαφέρον για το κοινό; Ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος για την
ανακοίνωση αυτών των γεγονότων;
ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ; Σε ποιο κοινό απευθύνεται; Με ποιες
έρευνες βρίσκει τις ανάγκες του; Πως χειρίζεται τα κέντρα επιρροής; Ποια
ελέγχει; Ποια μέσα επιλέγει; Ποιο είναι το διαφημιστικό του προϋπολογισμό;
Ποιο είναι το πρόγραμμα επικοινωνίας του; Ακολουθεί, ή δημιουργεί τις τάσεις
και τη μόδα;
Τα τέσσερα αυτά στοιχεία (κατηγορίες) αποτελούν τη σύνθεση ή το μείγμα
του μάρκετινγκ και αλληλοσυνδέονται στενά. Σε περίπτωση που αλλάξουμε τον
χαρακτήρα έστω και ενός εξ αυτών, επηρεάζουμε την διεξαγωγή των
υπόλοιπων. Δηλαδή, αλλοιώνοντας ή αλλάζοντας μια μεταβλητή (παράμετρο),
δημιουργούμε ένα καινούριο μείγμα ή συνδυασμό

μάρκετινγκ.

Για να

δημιουργήσουμε ένα, όσο το δυνατό τέλειο μείγμα μάρκετινγκ, πρέπει να
λάβουμε

υπόψη

εσωτερικούς

και

εξωτερικούς

παράγοντες,

που

να

αντιπροσωπεύουν τον χαρακτήρα της επιχείρησης μας.

Βέβαια, όπως έχει ειπωθεί, εκτός από τα προϊόντα υπάρχουν και οι
υπηρεσίες για τις οποίες το μείγμα του μάρκετινγκ έχει τρία επιπλέον στοιχεία.
Αυτό το μείγμα εσωκλείει το κάθε στάδιο της ανάπτυξης μίας υπηρεσίας και της
παράδοσης της και όπως λένε οι Mudie & Οο«3πι^^ (1993:6) «περιγράφει την
όλη διαδικασία του να μετατραπούν τα εισερχόμενα σε μία επιχείρηση στοιχεία
’’ Mudie, Ρ & Cottam.A. (1993) “The management and marketing o f services" London: Butterworth Heinemann

(inputs) σε τελικά προϊόντα - υπηρεσίες (final product) που θα εξέλθουν από
την επιχείρηση με τελικό προορισμό τον ίδιο τον καταναλωτή (outputs)». Αυτό
εμπεριέχει τις πολιτικές και τις διαδικασίες ενός οργανισμού, ως προς τη ροή
των υπηρεσιών τους, την εκπαίδευση του προσωπικού και το πόσο ευέλικτη
είναι η επιχείρηση.
Έτσι τα τρία επιπλέον μέρη του μείγματος είναι τα εξής:
Φυσική ένδειξη (Physical evidence)
Αυτό καλύπτει όλα τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο
μπορεί μία υπηρεσία να υπάρξει. Είναι δηλαδή το πώς το έχει σχεδιαστεί το
περιβάλλον, η διακόσμηση και ότι υλικό επηρεάζει τον καταναλωτή. Είναι το
οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την κρίση ενός καταναλωτή ως προς το αν θα
αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν ή όχι.

Ανθρωποι (People)
Οι άνθρωποι που εμπλέκονται στις διαδικασίες του οργανισμού, ακόμα και
αυτοί που βρίσκονται στο παρασκήνιο έχουν ένα μεγάλο ρόλο να παίξουν και
μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά τον καταναλωτή.
Διαδικασίες (Process)
Αυτό αναφέρεται στις διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία ενός
οργανισμού. Ανάλογα με την φύση των διαδικασιών θα είναι πολύπλοκες ή
ευέλικτες.
Το κάθε μέρος του μείγματος μάρκετινγκ ενός οργανισμού έχει και κάποιες
παραμέτρους. Η κάθε παράμετρος μπορεί να δεχτεί αλλαγές ώστε να
μεγαλώσει ή να μειώσει το κάθε παράγοντα του μείγματος. Σημαντικό ρόλο
παίζει το να έχουν προσαρμοστεί έτσι οι παράμετροι, ώστε ο οργανισμός να
εμφανίζεται με μια συγκεκριμένη συνοχή στα μηνύματα που θα απευθύνει στο
κοινό της. Αν δεν υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός μεταξύ τους, τότε μπορεί
το κοινό του οργανισμού να μπερδευτεί και να ψάξει για κάποιες εναλλακτικές
λύσεις.
Η αποτελεσματικότητα ενός μείγματος μάρκετινγκ επηρεάζεται από το πόσο
μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Κάποια παραδείγματα δίνονται στο παρακάτω σχήμα:
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Πηγή: Kotler (2003, σελ, 16 & 450-1)

2.2

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Οι επιτυχείς αποφάσεις Marketing, βασίζονται και σε μια γνώση των

κινήτρων των καταναλωτών. Ο άνθρωπος είναι ένα όν με θελήσεις και με
ιεραρχίες αναγκών. Και αν μεν δεν ενεργεί πανόμοια σε όλες τις καταστάσεις,
όμως γενικά τείνει να ενεργεί κατά χαρακτηριστικά πρότυπα και η διαγωγή του
θα πρέπει να θεωρείται σαν έκφραση των αναγκών και επιθυμιών του, που
ζητούν ικανοποίηση. Τα κίνητρα δε για την αγορά προϊόντων είναι οι
υποβόσκουσες ανάγκες και επιθυμίες, οι ορμές που τον ωθούν να ψωνίσει τα
αγαθά που ψωνίζει. Το ποιες είναι αυτές οι ανάγκες, επιθυμίες και ορμές που
γενικά περικλείονται στον όρο κίνητρα, θα εξετάσουμε στην συνέχεια.
Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκες και επιθυμίες. Αν και είναι λίγο δύσκολος ο
διαχωρισμός μεταξύ των δύο, συνήθως αυτό που χρειάζεται ένα άτομο είναι
ανάγκη και θεωρείται σπουδαιότερη από αυτό που θέλει και που κατά πολύ
έχει σμιλευτεί από το πολιτιστικό περιβάλλον και την κοινωνία στην οποία ζει.
Ανάγκες και επιθυμίες οδηγούν σε ορμές, που ζητούν ικανοποίηση, - σε
αγοραστικά κίνητρα, που είναι και το ενδιαφέρον των στελεχών Marketing.
Ανάγκες, επιθυμίες και ορμές μπορεί να είναι φυσιολογικές, ψυχολογικές, ή
κοινωνικές και πολιτιστικές. Μπορεί να είναι αυτόφυτες ή μαθημένες. Πολλοί
ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τις ανθρώπινες ανάγκες και ορμές. Ο Α. Maslow
(Μάσλο) έχει αναλύσει και διευθετήσει τα κίνητρα αυτά σε μια ιεραρχία, με
βάση την προτεραιότητα και δυναμικότητα τους. Μια τέτοια διευθέτηση, κατά
σειρά σπουδαιότητας είναι:
1. Φυσιολογικές ανάγκες (πείνα, δίψα, ύπνος κ.λπ.).
2. Ανάγκες Ασφάλειας.
3. Ανάγκες Αγάπης και Συμμετοχής (σε πρωταρχική ομάδα),
4. Ανάγκες για Κοινωνική Υπόληψη και Αξία.
5. Ανάγκες για Αυτό-εκτίμηση και Επίτευξη.

2.3

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Πολλά στελέχη Marketing βρίσκουν εξυττηρετικό να διαχωρίζουν τα κίνητρα
σε Πρωταρχικά και Εκλεκτικά. Τα ττρωταρχικά κίνητρα προέρχονται από
κάποια βασική ανάγκη που μπορεί να ικανοποιηθεί από ένα πλατύ αριθμό
προϊόντων. Τα εκλεκτικά κίνητρα ξεκινούν από ανάγκες και επιθυμίες, που
μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο με κάποιο ιδιαίτερο είδος - ειδικό προϊόν ή
εμπορικό όνομα, που το άτομο έμαθε να προτιμά.

2.4

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Ακόμη τα στελέχη Marketing τείνουν να ταξινομούν τα αγοραστικά κίνητρα
του ανθρώπου κάπως αυταρχικά, με πλήρη γνώση ότι αυτά είναι πολλαπλά και
σύνθετα. Η ταξινόμηση αυτή απλοποιείται, με χωρισμό των κινήτρων αγοράς
σε Συναισθηματικά και Οικονομικά ή Λογικά.
Συναισθηματικά κίνητρα αγοράς προϊόντων, είναι εκείνα που οδηγούν τον
καταναλωτή, στο να αγοράσει ορισμένα προϊόντα, χωρίς να το πολυσκεφτεί και
να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά της αξίας των προϊόντων. Ικανοποίηση των
αισθήσεων - αφής, όρασης, ακοής, όσφρησης, γεύσης, το αν δηλαδή πιάνει
στο χέρι, μάτι, αυτί, μύτη, γλώσσα, είναι σπουδαία συναισθηματικά κίνητρα.
Μεταξύ των εκατοντάδων συναισθηματικών κινήτρων, διακρίνουμε τις εξής
κατηγορίες: ικανοποίηση των αισθήσεων, διαιώνιση του είδους, φόβος,
ξεκούραση και ψυχαγωγία, υπερηφάνεια, κοινωνικότητα, προσπάθεια για
επιτυχία, και περιέργεια.
Η χρήση των κινήτρων αυτών στο Marketing είναι εμφανής. Για την
κατηγορία “ ικανοποίηση των αισθήσεων ’’ τα προϊόντα και οι έλξεις τους, θα
πρέπει να απευθύνονται σε ευχαρίστηση και ικανοποίηση των αισθήσεων του
καταναλωτή

(ευωδιαστό,

νόστιμο,

μαλακό,

απαλό,

μελωδικό,

κ.λπ.).

Περισσότερο, θα πρέπει να αποφεύγουν ή να απομακρύνουν τη δημιουργία
δυσάρεστων καταστάσεων, πόνου κ.τ.λ. Ομοίως, και για τις υπόλοιπες
κατηγορίες συναισθηματικών κινήτρων, ο Μάρκετερ μπορεί να παραθέσει
προϊόντα και υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες και να δημιουργήσει
κατάλληλες έλξεις για το μείγμα Marketing.

Τα Οικονομικά ή Λογικά κίνητρα, από το άλλο μέρος περιλαμβάνουν
σκέψη και εξέταση του πως ο καταναλωτής θα κάνει την καλύτερη δυνατή
χρήση των πόρων του, αγοράζοντας ένα προϊόν που θα τον εξυπηρετήσει, θα
είναι γερό, εύκολο να το χειριστεί και να μην κοστίζει πολύ. Τα οικονομικά
κίνητρα δεν είναι τόσο πολύπλοκα όσο και τα συναισθηματικά, αλλά και σε
αυτά διακρίνουμε κατηγορίες με βάση τις εξής ιδιότητες προϊόντων: Ευκολία
στη

χρήση,

απόδοση,

αντοχή,

εμπιστοσύνη

για

τη

λειτουργία

του,

εξυπηρέτηση, συντήρηση, εγγύηση για αλλαγή και συντήρηση, οικονομία στην
αγορά και τη χρήση, καλή επένδυση αξίας, κ.λπ. Τα αγοραστικά κίνητρα συχνά
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ταξινομούνται σαν οικονομικά ή συναισθηματικά, ανάλογα με το χρόνο και τη
σκέψη ττου διαθέτει κανείς σε μια αγορά. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα αληθινό.
Μια συναισθηματική αγορά μπορεί να μακροχρονήσει, γι έναν που αντιδρά στη
σκέψη του^^.

2.5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ο καταναλωτής δρα δραστικά και διαμορφώνει την αγορά, ταυτόχρονα
όμως μεταβάλλεται και ο ίδιος. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι ενεργητική και
παθητική. Σαν ενεργητική χαρακτηρίζεται η ευνοϊκή ανταπόκριση του και η
δημιουργική συμμετοχή του, όχι μόνο στις καταναλωτικές αλλά και στις
παραγωγικές διαδικασίες. Παθητική είναι η συμπεριφορά του στις περιπτώσεις
που οι αποφάσεις του είναι προϊόν άμεσης, αλλά συνήθως έμμεσης
ψυχολογικής βίας^^. Η καταναλωτική λοιπόν συμπεριφορά του είναι συνάρτηση
της γενικότερης κοινωνικής στάσης του, που εξαρτάται απ’ τη συνειδησιακή και
εισοδηματική

κατάσταση

αντανάκλαση

και

του.

Συνείδηση

αποτέλεσμα

της

και

εισόδημα

γενικότερης

είναι

επίσης

κοινωνικοοικονομικής

διάρθρωσης. Οι έμφυτες αλλά και οι επίκτητες ιδιότητες του (κλίσεις, ροπές)
διαμορφώνονται απ’ την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος (και του
φυσικού, αλλά πολύ αργά). Η μόρφωση, η ηλικία, το φύλο, ο τόπος, τα ήθη, τα
έθιμα,

οι

παραδόσεις,

οι

θρησκευτικές

και

πολιτικές

πεποιθήσεις,

διαμορφώνουν τελικά, μαζί με το εισόδημα, το “ modus vivendi ” κάθε ατόμου
και φυσικά και του καταναλωτή.
Η συμπεριφορά επομένως του καταναλωτή απέναντι στην αγορά, στην
πώληση, στη ζήτηση, στην έκταση και το είδος των αναγκών κ.λπ., καθορίζεται
κύρια απ’ τη γενικότερη στάση του απέναντι στη ζωή. Μια στάση που
διαμορφώνεται, καθώς είπαμε, απ’ την επίδραση του κοινωνικοοικονομικού
χώρου και τελικά απ’ τη συνειδητοποίηση της ταξικής θέσης του.
Με την ευκαιρία, ας δούμε τις κοινωνικές τάξεις στις ΗΠΑ, όπως τις βλέπει ο

Foley, J. (1998), Holding the Customer, Infomiation Week, 38.
“ Drucker. P. (1973), Marketing Management,
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Warner^".

•

Ανώτερη - ανώτερη (Upper - Upper ή UU) Η elite τάξη των παλιών

οικογενειών, με αρκετά χρήματα ώστε να διατηρούν σπίτι σε καλές γειτονιές. Ο
πλούτος πρέπει να υπάρχει σε περισσότερες από μια γενιά.

•

Κατώτερη - ανώτερη (Lower - Upper ή LU). Λίγο πιο πλούσιοι από

τους προηγούμενους, αλλά νεόπλουτοι, με λιγότερο πολιτισμένους τρόπους,
που κάνουν λιγότερη μνεία για τη γενιά τους,

•

Ανώτερη - μέση (Upper - Middle ή UM). Πετυχημένοι επιχειρηματίες

και επαγγελματίες, αλλά λιγότερο πλούσιοι από τους LU. Η ομάδα αυτή έχει
κάποια εκπαίδευση και ευγένεια, αλλά η καταγωγή δεν έχει κανένα ενδιαφέρον
για την τάξη τους.

•

Κατώτερη - μέση (Lower - Middle ή LM). MiKpoi επιχειρηματίες,

δάσκαλοι και εργοδηγοί. Διακρίνεται για την προσήλωση της στην ηθική και τα
πουριτανικά ήθη, πηγαίνει στην εκκλησία κ.λπ.

•

Ανώτερη - κατώτερη (Upper - Lower ή UL). Ανήκουν οι σταθεροί

και αξιοσέβαστοι εργάτες.

•

Κατώτερη -

κατώτερη (Lower -

Lower ή LL). Η “λουλού”

περιλαμβάνει τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας και γενικά όσους δεν τους
εκτιμούν.

Με λίγα λόγια, για τους ανθρώπους του Marketing προέχει η κατανάλωση
της

σχέσης

ανάμεσα

στις

κοινωνικές

τάξεις

και

στην

■'* Cartwright & Green (1997). In Charge of Customer Satisfaction, 2 Edition. Blackwell

καταναλωτική

συμπεριφορά τους, Η γνώση της συμπεριφοράς, απέναντι στο προϊόν ή την
υπηρεσία, δημιουργεί προϋποθέσεις για σχέση μαγνήτη και καρφίτσας.

2.6

ΡΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ένα σπουδαίο έργο μιας εταιρίας, είναι να καθορίσει ποιος είναι ο πελάτης
ή αυτός που παίρνει αποφάσεις για αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών της
εταιρίας. Για μερικά προϊόντα η απάντηση είναι εύκολη, για άλλα όμως κάπως
πολύπλοκη.

Σε μια απόφαση για αγορά, παρατηρούνται πέντε διαφορετικοί

ρόλοι που μπορεί να παίξουν διάφορα άτομα, και που συμβάλλουν στις
ενέργειες για αγορά. Οι ρόλοι αυτοί μπορεί να παίζονται από ένα ή και
περισσότερα άτομα. Έργο ενός μαρκετερ είναι να βρει ποιος ή ποιοι παίζουν
τους διαφορετικούς αυτούς ρόλους στην οικογένεια,

τα κριτήρια που

χρησιμοποιούν και τα κίνητρα που έχουν στις αποφάσεις τους, ως και πως
μπορεί να επηρεαστούν. Οι ρόλοι αυτοί ή τα άτομα είναι^®:
1.

Αυτός που ρίχνει την αρχική ιδέα, που πρώτος σκέφτεται και

υποδεικνύει την ιδέα της αγοράς ενός συγκεκριμένου προϊόντος (π.χ. το παιδί
που θέλει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι).
2.

Ο επηρεαστής, που κρυφά ή φανερά έχει κάποια επιρροή στην τελική

απόφαση (η μητέρα που πιστεύει πως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι καλή
απασχόληση για το παιδί ή που δεν θέλει να του χαλά συχνά τα χατίρια).
3.

Ο αποφασίζων, ο οποίος καθορίζει τελικά κάποιο τμήμα ή το όλο της

αγοράς που πρόκειται να γίνει (ο πατέρας που εγκρίνει, αλλά βάζει ένα όριο
στη δαπάνη ή και στον τύπο του παιχνιδιού).
4.

Ο αγοραστής που εκτελεί την ενέργεια της αγοράς από το κατάστημα

(μητέρα ή πατέρας και παιδί).
5.

Ο χρησιμοποιητής που καταναλώνει ή χρησιμοποιεί το προϊόν ή την

υπηρεσία που αγοράστηκε (το παιδί που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό
παιχνίδι).

“ Heracleous, L. (1998). Strategic thinking or strategic planning? Long Range Planning, 31 (3)

2.7

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Μετά τη σύντομη εξέταση των διαφόρων θεωριών και ττροτύττων
αγοραστικής διαγωγής του ατόμου, έχουμε μια καλύτερη εικόνα - επεξήγηση
της καταναλωτικής διαγωγής. Εάν επρόκειτο να αναλύσουμε μια συγκεκριμένη
αγορά ενός καταναλωτή, θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε πάρα πολλούς
παράγοντες, που έπαιξαν κάποιο ρόλο στο να επηρεάσουν τον καταναλωτή να
διαλέξει το άλφα προϊόν. Τους παράγοντες που έχουν σχέση με τον αγοραστή,
με τον πωλητή, με το προϊόν και με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν^®.
1.

Αγοραστής. Οι παράγοντες

που μπορεί να επηρεάζουν τον

αγοραστή, σε μια καταναλωτική εκλογή του διακρίνονται σε: Κοινωνικούς,
Πολιτιστικούς, Προσωπικούς, Ψυχολογικούς και σε άλλους του περιβάλλοντος.
Τους παράγοντες αυτούς θα αναλύσουμε περισσότερο στη συνέχεια.
2.

Προϊόν. Πολλά είναι τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, που έχουν

επιρροή στην εκλογή ενός καταναλωτή, όπως: τα φυσικά χαρακτηριστικά του,
το έργο ή η χρησιμότητα που επιφέρει, η ποιότητα, οι απαιτήσεις λειτουργίας ή
χρήσης, το service, οι εγγυήσεις, η τιμή, οι όροι πληρωμής, το όνομα, κ.λπ.,
που περικλείονται στον όρο “συνολικό προϊόν” και εξετάζονται περισσότερο
στο κεφάλαιο περί προϊόντων και να τα διαμορφώνει ανάλογα με τη ζήτηση και
τις ανάγκες των καταναλωτών.
3.

Πωλητής.

αναφέρονται

στα

Οι παράγοντες που έχουν σχέση
χαρακτηριστικά

εκείνα

του

με τον πωλητή,

λιανέμπορου

και

του

κατασκευαστή που επηρεάζουν έναν καταναλωτή στις αποφάσεις του. Τα
προϊόντα και οι μάρκες ορισμένων κατασκευαστών, έχουν ιδιαίτερη απήχηση
στους καταναλωτές σχετικά με τις ιδιότητες, την ποιότητα των προϊόντων, την
εντύπωση που προκαλούν, κ.α. Το ίδιο, πολλοί καταναλωτές, δημιουργούν
ορισμένες

εντυπώσεις

και

στάσεις

προς

ορισμένα

καταστήματα

και

καταστηματάρχες, ανάλογα με την καλή ή μη εξυπηρέτηση, την προθυμία, την
ευγένεια που συναντούν εκεί και την ικανότητα

του λιανοπωλητή, να τους

ενημερώσει πλήρως για ένα προϊόν και να τους εξηγήσει τα συν και πλην της
λειτουργίας και της αποδοτικότητας του.

Kotler (2000), Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ. .Λθήνα. Interbooks
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2.8

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Οι συνθήκες και οι ειδικές περιστάσεις που υπαγορεύουν την αγορά ενός
προϊόντος,

έχουν επίδραση στις αποφάσεις ενός καταναλωτή. Τέτοιες

συνθήκες π.χ. είναι η πίεση χρόνου που έχουν πολλοί στο να πάρουν μια
απόφαση. Με τους σεισμούς του 1981, πολλοί στην Αθήνα έτρεξαν και
προμηθεύτηκαν σκηνές και άλλη είδη εξοχής χωρίς να χρονοτριβήσουν σε
συγκρίσεις και παζαρέματα. Οι περιστάσεις δεν άφηναν περιθώρια. Σε άλλη
περίπτωση, μια κυρία μπορεί να τρέξει να αγοράσει στα γρήγορα ένα φόρεμα,
εάν την παραμονή μιας κοινωνικής εκδήλωσης αντιληφθεί ότι “δεν έχει τίποτα
κατάλληλο ή διαφορετικό από τις άλλες” να φορέσει. Άλλοι τέτοιοι παράγοντες
είναι η εποχή του χρόνου, καιρικές μεταβολές, απρόοπτα οικογενειακά,
κοινωνικές μεταβολές, αναταραχές, πόλεμοι, φήμες και διαδόσεις, επικείμενες
οικονομικές και άλλες μεταβολές.

Αρκετές φορές π.χ. ο κόσμος έχει

ξεπουλήσει τα supemarkets και μπακάλικα, μέσα σε λίγες ημέρες, φοβούμενος
μεγάλες ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ή θέλοντας να εξασφαλιστεί από
επικείμενες αναταραχές.

2.9

ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Λίγη έρευνα έχει γίνει όπως προαναφέραμε στον τομέα των πολυτελών
προϊόντων. Η περισσότερη έρευνα έχει εστιάσει

κυρίως στη συμπεριφορά

καταναλωτή. Στη συγκεκριμένη μελέτη θα μελετήσουμε ένα συγκεκριμένο
δείγμα καταναλωτών πάίρνοντας ως δεδομένο στοιχεία που επηρεάζουν από
το εξωτερικό περιβάλλον.
Αυτά τα στοιχεία αποτελούν σημαντικά δεδομένα που καθορίζουν τη
συμπεριφορά του καταναλωτή προς τα πολυτελή προϊόντα^^. Για παράδειγμα
κάποιες μελέτες δεν διαφοροποιούνται διότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους
μεταβλητές όπως το prestige, το κύρος αλλά και τη πολυτέλεια. Αυτό όμως
είναι λανθασμένη αντίληψη αφού έτσι δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός
μεταξύ των πελατών. Άλλη σημαντική μεταβλητή είναι η επιθυμία, δηλαδή ο
πελάτης συνήθως σε σχέση με τα πολυτελή προϊόντα διακατέχεται από μια
επιθυμία η οποία λόγω του υψηλού κόστους παραμένει ανεκπλήρωτη. Πολλές
” McDonald, Μ. (1995), Market Segmentation, London, McGraw- Hill.
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μελέτες έχουν εστιάσει σε αυτή τη μεταβλητή θεωρώντας την πολύ σημαντική.
Τέλος πολλές μελέτες έστιασαν στο τι σημαίνει πολυτελές προϊόν για τον
πελάτη. Συγκεκριμένα μελέτησαν για τη σημασία των πολυτελών προϊόντων σε
επίπεδο μάρκετινγκ. Μετά από πολλές έρευνες οι θεωρητικοί κατέληξαν στο
παρακάτω μοντέλο στο οποίο θα στηρίξουμε και τη μελέτη μας^®:

ΚΟΥΛΤΟΥΡ.Λ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΓΝΏΙ:Η ΤΗΣ
ΜΑΡΚΑΣ

ΠΡΟΦΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το παραπάνω μοντέλο είναι από τα πιο ολοκληρωμένα και περιλαμβάνει έξι
μεταβλητές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή στην επιλογή
ενός πολυτελούς προϊόντος. Συγκεκριμένα:^®
1. Η κουλτούρα του πελάτη: ο τόπος καταγωγής, ο τόπος κατοικίας, η
οικογενειακή του κατάσταση κ.λπ.
2.

Η αξία του προϊόντος.

3.

Η ιστορία του προϊόντος, το τι αντιπροσωπεύει.

4.

Το προφίλ του προϊόντος, τι είναι που αναφέρεται, τι προσφέρει

5.

Η γνώση της μάρκας από τον πελάτη.

6.

Το μάρκετινγκ που ακολουθεί το προϊόν

Όλα αυτά μαζί επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά στην αγορά ενός προϊόντος.

Beverland Μ(2002), Theories in Building luxury products.Monash University
Beverland M(2002), Theories in Building luxury products.Monash University
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο κλάδος των αλκοολούχων ττοτών γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη στα μέσα
της δεκαετίας του '80, όταν οι Έλληνες καταναλωτές, ακολουθώντας τα
ευρωπαϊκά πρότυπα, άρχισαν να υποκαθιστούν σταδιακά τα εγχώριος
παραγόμενα προϊόντα με άλλα εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά. Κάτω από
συνθήκες έντονου ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, αρκετές ελληνικές
παραγωγικές και εισαγωγικές εταιρείες περιήλθαν, μέσω εξαγορών και
συγχωνεύσεων, στον έλεγχο οίκων του εξωτερικού^°.
Η ζήτηση των αλκοολούχων ποτών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις
καταναλωτικές συνήθειες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια στρέφονται προς έναν
πιο υγιεινό τρόπο διατροφής και διαβίωσης, γεγονός που ευνοεί τη ζήτηση μη
αλκοολούχων ποτών και ποτών χαμηλού αλκοολικού βαθμού. Η τιμή πώλησης
των αλκοολούχων ποτών, σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των
καταναλωτών, αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες που επιδρούν στη
ζήτηση. Η ειδική φορολογία στην οποία υποβάλλονται τα αλκοολούχα, επιδρά
στη διαμόρφωση της τελικής τους τιμής και ενισχύει την υποκατάστασή τους
από άλλα ποτά χαμηλότερης περιεκτικότητας σε αλκοόλ και κατ’ επέκταση και
χαμηλότερης

τιμής.

Επίσης,

η ζήτηση

των

εξεταζόμενων

προϊόντων

επηρεάζεται από κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, καθώς επίσης και
από δημογραφικούς παράγοντες όπως το επίπεδο του πληθυσμού που
βρίσκεται σε ηλικία κατάλληλη για κατανάλωση αλκοόλ.
Αναφορικά με τον τομέα της προσφοράς, σημειώνεται ότι η εγχώρια
παραγωγή αλκοολούχων ποτών αφορά κυρίως το ούζο, τα λικέρ και το
μπράντι και πραγματοποιείται από ένα σχετικά χαμηλό αριθμό επιχειρήσεων.
Οι

μεγάλες

παραγωγικές

επιχειρήσεις

παρουσιάζονται

αρκετά

διαφοροποιημένες σε σχέση με τις μικρότερου μεγέθους, ως προς τον τρόπο
οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας και το δίκτυο διανομής τους. Οι
μικρές παραγωγικές μονάδες έχουν κυρίως βιοτεχνικό χαρακτήρα και το
μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους αφορά το ούζο. Οι μεγάλες
επιχειρήσεις επεκτείνουν την παραγωγή τους σε λικέρ και μπράντι, ενώ
ορισμένες ασχολούνται επίσης με την παραγωγή κρασιού, αναψυκτικών,
χυμών κλπ. Σχεδόν στο σύνολό τους, οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες

http://www.icap.gr

διαθέτουν εκτεταμένο δίκτυο διανομής των προϊόντων τους, που καλύπτει τη
«ζεστή» και «κρύα» αγορά. Οι εισαγωγές τους περιορίζονται συνήθως σε
πρώτες ύλες, ενώ οι εξαγωγές τους αφορούν κυρίως το ούζο,
Ο εισαγωγικός τομέας ελέγχεται από ορισμένες μεγάλου

μεγέθους

επιχειρήσεις, οι οποίες είναι θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών. Διαθέτουν
πανελλαδικά δίκτυα διανομής, μέσω των οποίων διοχετεύουν στην αγορά τα
προϊόντα τους, καθώς και τα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων του κλάδου. Το
μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών προέρχεται από χώρες της Ε.Ε.
Η συνολική εγχώρια αγορά αλκοολούχων ποτών παρουσίασε αυξομειώσεις
κατά τη διάρκεια της περιόδου 1992-2005, δίχως ιδιαίτερες αποκλίσεις. Το
μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς καλύπτεται από εισαγόμενα προϊόντα,
ενώ η εγχώρια παραγωγή συνίσταται κυρίως από ούζο, τσίπουρο, μπράντι και
λικέρ. Στο σύνολο της αγοράς, το ουίσκι καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος
καταλαμβάνοντας ποσοστό περίπου 40% το 2005, ενώ ακολουθεί το ούζο με
μερίδιο της τάξης του 25%. Στην τρίτη θέση με αρκετά μικρότερη ζήτηση
βρίσκεται το λικέρ με ποσοστό συμμετοχής 10% περίπου και ακολουθεί η
βότκα με μερίδιο της τάξης του 9%. Το μερίδιο του μπράντι ανήλθε σε 8%
περίπου, ενώ τη μικρότερη ζήτηση συγκεντρώνουν το τζιν και το ρούμι.
ώείκτπς διαχρονικής εξέλιζπςτης αγοράς
αλκοολούχων ποτών (1996-2005, 1996=100)

ΙΗ ΐ·
ΠηνΠ' βττίίίήοΕίςΛ|ίοράς, ΚΆΡ

Το ούζο αποτελεί αποκλειστικά εγχωρίως παραγόμενο προϊόν και το
κυριότερο εξαγόμενο αλκοολούχο ποτό, ενώ από το 2000 παρατηρείται
πτωτική τάση της κατανάλωσης. Η κατανάλωση λικέρ και μπράντι ακολουθεί
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καθοδική πορεία από το 2004, ενώ όσον αφορά το ουίσκι, τα δύο τελευταία
χρόνια η συγκεκριμένη αγορά κινείται επίσης καθοδικά. Αντίθετα, δεν
προκύπτουν σημαντικές αυξομειώσεις όσον αφορά στη ζήτηση για ρούμι, ενώ
τέλος, διαχρονική αύξηση παρουσιάζουν τόσο η ζήτηση τζιν όσο και η ζήτηση
για βότκα.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, η συνολική εγχώρια αγορά
των αλκοολούχων ποτών δεν αναμένεται να εμφανίσει αξιόλογες μεταβολές τη
διετία 2006-2007, παράγοντες δε της αγοράς αναμένουν τη σταθεροποίησή της
στα επίπεδα του 2005. Ειδικότερα, τα λευκά ποτά (τζιν, βότκα και τεκίλα)
εκτιμάται

ότι

θα συνεχίσουν να κινούνται

ανοδικά,

ενώ ανοδικά

θα

εξακολουθήσει να κινείται και η κατηγορία των rialts και ρτοπιίυπι ουίσκι σε
βάρος των στάνταρτ. Τέλος, το τσίπουρο αναδεικνύεται ως ο δυναμικός
ανταγωνιστής του ούζου, καθώς εμφανίζει συνεχή ανοδική πορεία τα τελευταία
χρόνια.

3.1

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΤΑ

ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΙ

ΤΑ

ΔΙΚΤΥΑ

ΤΩΝ

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα έπειτα από μακρά
περίοδο σχετικής σταθερότητας, τουλάχιστον σε ότι αφορά στις μάρκες που
πρωταγωνιστούσαν και τις καταναλωτικές συνήθειες που τον χαρακτήριζαν,
δείχνει

το

τελευταίο

διάστημα

σημάδια

έντονης

κινητικότητας.

Κύριο

χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η είσοδος στην αγορά μιας νέας γενιάς
αλκοολούχων ποτών (τα αλκοολούχα αναψυκτικά), τα οποία σε συνδυασμό με
τα ανερχόμενα ready to drink προϊόντα, αλλά και τις μεταβολές στις
καταναλωτικές

συνήθειες

των

Ελλήνων

δημιουργούν

ένα

ελαφρώς

διαφοροποιημένο σκηνικό. Αυτά επισημαίνονται σε μελέτη για τον κλάδο που
εκπόνησε η Hellastat
Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, είναι γνωστό ότι η τιμή των προϊόντων και
η οικονομική συγκυρία στη χώρα διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη
διαμόρφωση του μεγέθους της αγοράς, ενώ ζητήματα όπως η φορολόγηση, τα
κανάλια διανομής και η διαφημιστική προβολή θα έχουν πάντα τη δική τους

συμμετοχή στην ευρύτερη εικόνα του κλάδου^\

Η ουσία είναι ότι η

καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων διέπεται τώρα από σταθερές
συνιστώσες και η μέση οικογενειακή κατανάλωση (από τις μικρότερες στην
Ευρώπη), η οποία στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας ήταν περίπου 3 ευρώ
το μήνα, δεν παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές. Ο βαθμός συγκέντρωσης της
σχετικής αγοράς χαρακτηρίζεται υψηλός, ωστόσο ο κλάδος εμφανίζει έντονο
ανταγωνισμό, καθώς ελέγχεται από μικρό αριθμό εταιρειών, οι οποίες ανήκουν
σε πολυεθνικούς ομίλους και διαθέτουν προϊόντα με ισχυρά εμπορικά σήματα.

3.2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή της ζήτησης αλκοολούχων
ποτών από την «κρύα» (χώροι διασκέδασης) προς τη «ζεστή» αγορά (οικιακή
κατανάλωση), λόγω κυρίως των υψηλότερων τιμών που επικρατούν στην
πρώτη,

με αποτέλεσμα την άνοδο

των πωλήσεων

στο

οργανωμένο

λιανεμπόριο και κατά συνέπεια την ενίσχυση της διαπραγματευτικής του
δύναμης έναντι των προμηθευτών του για την εξασφάλιση μεγαλύτερων
παροχών, εκπτώσεων και πιστώσεων.

Σήμερα,

η οικιακή κατανάλωση

εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης.
Σταθερότητα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς οινοττνευματωδών
ποτών, η οποία εκτιμά ότι την περίοδο 1999 - 2001 η κατανάλωση στην
Ελλάδα ανήλθε σε περίπου 6.135 κιβώτια των 9 λίτρων, ενώ το μερίδιό της
δείχνει να αυξάνεται έναντι της κρύας αγοράς (κέντρα διασκέδασης κ.ά.). Ο
όγκος

της

συνολικής

κατανάλωσης

αλκοολούχων

ποτών

παρουσίασε

σταθεροποιητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας μικρές ετήσιες
μεταβολές. Ειδικότερα για το 2003, η γενικότερη οικονομική δυσπραγία δεν
άφησε ανεπηρέαστο τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών, που εδώ και αρκετά
χρόνια κινείται με οριακές θετικές ή αρνητικές μεταβολές (της τάξης του 2-3%).
Η άσχημη τουριστική χρονιά ήταν ένας από τους λόγους για την οριακή κάμψη
πωλήσεων το 2003, καθώς η κατά κεφαλήν κατανάλωση έχει, σύμφωνα με
στοιχεία του World Drink Trends, παραμείνει στα 8 λίτρα, φέρνοντας έτσι την
Ελλάδα στη 19η θέση της Ευρώπης. Τη χρονιά που πέρασε το πρόβλημα της
νοθείας των ποτών φαίνεται ότι πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, κάνοντας τις

εταιρείες να δυσανασχετούν για τη μείωση του τζίρου τους και το κράτος για τις
απώλειες εσόδων από τους φόρους. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες έρευνες, η
ζήτηση καλύπτεται κατά κύριο λόγο από εισαγόμενα προϊόντα, με εξαίρεση τις
αγορές του ούζου και του μπράντι. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, οι εισαγωγές αλκοολούχων ποτών (η
υπηρεσία μετράει ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης και όχι ποσότητες ποτών)
αυξήθηκαν κατά 6,12% την περίοδο 1996-2001. Τη μεγαλύτερη όμως αύξηση
κατέγραψαν οι εισαγωγές ουίσκι (αύξηση 20%), το οποίο αντιπροσωπεύει
τώρα το 47% της συνολικής κατανάλωσης. Γενικότερα, στο διάστημα 1999 2003 η συνολική αγορά εμφάνισε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 0,6%.
Για τη διετία 2004 - 2005 εκτιμάται ότι η συνολική εγχώρια κατανάλωση των
αλκοολούχων ποτών δεν αναμένεται να εμφανίσει αξιόλογες μεταβολές, να
ξεπεράσει δηλαδή ποσοστά αύξησης της τάξης του 1% με 2%. Ωστόσο, οι
ρυθμοί μεταβολής διαφοροποιούνται στις επιμέρους κατηγορίες αλκοολούχων
ποτών, καθώς ορισμένες εξ’ αυτών παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυναμική.

3.3

ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα είναι η δημιουργία μίας νέας
κατηγορίας προϊόντων χαμηλού αλκοολικού βαθμού, των «ready to drink»
ποτών (RTD),

τα οποία

παρουσίασαν

υψηλούς

ρυθμούς ανάπτυξης,

αποσπώντας σε σύντομο χρονικό διάστημα μερίδιο από άλλα ποτά χαμηλής
περιεκτικότητας

σε

αλκοόλ.

Ωστόσο, μεγάλη συζήτηση γίνεται τους τελευταίους μήνες και για το μέλλον των
RTD. Μετά την καταναλωτική «έκρηξη» που σημειώθηκε πριν από λίγα χρόνια,
η συγκεκριμένη αγορά, η οποία το 2003 εμπλουτίστηκε με δύο ακόμη
προϊόντα, το Gordon's Space Red Star και Dark Star, εμφανίζει σημάδια
κορεσμού.
Κύκλοι της αγοράς κρίνουν ότι τα RTD, που έφεραν γρήγορα και άμεσα
κέρδη στις εταιρείες στο πρόσφατο παρελθόν, έχουν αγγίξει το όριο της
καταναλωτικής δυναμικής τους και ότι στο εξής δεν θα υπάρχει χώρος για
λανσάρισμα νέων προϊόντων.
Η αύξηση των πωλήσεων των αλκοολούχων ποτών στα σούπερ μάρκετ
κατά την τελευταία πενταετία αποτελεί σήμερα ένα βασικό χαρακτηριστικό του
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κλάδου. Συγκεκριμένα, ένα νέο μέτωπο έχει ανοίξει ανάμεσα στους εισαγωγείς
και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Η πρακτική των σούπερ μάρκετ να εισάγουν
αυτόνομα ορισμένες μάρκες ποτών (μπύρες και άλλα οινοπνευματώδη) έχει
αφήσει στο περιθώριο τους εισαγωγείς που βλέπουν στα ράφια των
καταστημάτων λιανικής προϊόντα που δεν εισάγονται από τους ίδιους. Πηγή
αντεγκλήσεων μεταξύ των δύο, σύμφωνα με μεγάλους εισαγωγείς, αποτελεί και
η τακτική ορισμένων σούπερ μάρκετ να πωλούν ακόμα και σε τιμές κάτω του
κόστους

προκειμένου

να

προσελκύσουν

πελάτες.

Παρ'

όλα

αυτά,

ανεπαίσθητες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι αλλαγές που εμφανίζονται
στην επιτόπια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών τη διετία 2002-2003. Με τον
όρο «επιτόπια κατανάλωση» εννοείται η κατανάλωση που πραγματοποιείται σε
καταστήματα όπου προσφέρεται αλκοόλ, όπως είναι τα νυχτερινά κέντρα και οι
καφετέριες. Υπολογίζεται ότι σε αυτή την αγορά πραγματοποιείται περίπου το
75% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου, ενώ το υπόλοιπο 25% προωθείται
μέσω των σούπερ μάρκετ.

3.4

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Σε ότι αφορά τις μετρήσεις των μεριδίων στην αγορά σημειώνεται ότι αυτά
αφορούν τις κυριότερες κατηγορίες αλκοολούχων ποτών (τζιν, βότκα, ούζο,
ρούμι, σαμπούκα, τεκίλα και ουίσκυ) και διαφοροποιούνται σε «off trade»,
δηλαδή σε πωλήσεις καταγεγραμμένες σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ,
και σε «οη trade», δηλαδή σε πωλήσεις καταγεγραμμένες στο χονδρεμπόριο,
στις κάβες και στους χώρους νυχτερινής διασκέδασης. Οπουδήποτε το δείγμα
είναι «αντιπροσωπευτικό» σημαίνει ότι η καταγραφή των στοιχείων έχει γίνει με
τη μέθοδο των exit polls, δηλαδή τα μερίδια αγοράς έχουν προέλθει με
καταμέτρηση των τάσεων και όχι με απογραφή των απόλυτων πωλήσεων.
Σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες αλκοολούχων ποτών, η Hellastat σημειώνει
τα εξής^^:
- Στην «off trade» αγορά το ουίσκι κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στη
συνολική εγχώρια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με ποσοστό 47,6% το
2003 και ακολουθεί το ούζο με αντίστοιχο μερίδιο 27,3%. Ωστόσο, το ουίσκι
παρουσιάζει, από το 2001 όπου καταλάμβανε ένα ποσοστό της τάξης του 50%,

μια πτωτική τάση στα μερίδια αγοράς του.
Αντιθέτως, η κόκκινη βότκα έχει καταφέρει σε μια τριετία να αυξήσει το
μερίδιο αγοράς της από 0,6% σε 3,1%. Στην «οη trade» αγορά το ουίσκι και το
ούζο εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική εγχώρια
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Και στις δύο αγορές η σαμπούκα, παρ' όλο
που έχει διατηρήσει τα μερίδια αγοράς της, παρουσιάζει μια πτωτική τάση στις
πωλήσεις της που κυμαίνεται από 12,7% έως 25,4% (στην «off trade» και «οη
trade» αγορά αντίστοιχα).

- Στην «οη trade» αγορά και μέχρι τον Απρίλιο του 2004 υπάρχει μια σαφής
αύξηση της κατανάλωσης κατά 7,7%, απόρροια της αυξητικής καταναλωτικής
τάσης σε όλα τα αλκοολούχα ποτά

(εκτός της λευκής βότκας),

με

σημαντικότερη αυτή της κόκκινης βότκας η οποία έχει καταφέρει σε 1 χρόνο να
αυξήσει το μερίδιο αγοράς της από 1,5% σε 5,9%.
- Την τελευταία τριετία (2001 - 2003), αξιοσημείωτη είναι η αύξηση που
παρουσιάζει η κατανάλωση του λικέρ από το 6% στο 10,3%, λόγω της
εισαγωγής στην ελληνική αγορά νέων καινοτομικών προϊόντων.
Το λικέρ είναι ένα ποτό το οποίο γνώρισε σημαντική ύφεση τις τελευταίες
δεκαετίες. Την περίοδο 1992-1997 υπέστη σημαντική μείωση της τάξης του 9%
σε ετήσια βάση, αλλά από τις αρχές της δεκαετίας γνωρίζει αύξηση η οποία
έχει ένα μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 7%. Προϊόντα, όπως το Drambuie
της Καρούλιας, συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικά σήματα με έντονη μάλιστα
διαφημιστική

υποστήριξη.

- Πτωτική είναι η πορεία του μπράντι, αφού η εγχώρια αγορά παρουσίασε
μείωση της τάξης του 9% κατά το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του Τ90,
ενώ σήμερα δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί στα 508 χιλιάδες κιβώτια το χρόνο.
Σήμα της κατηγορίας με ιδιαίτερη απήχηση είναι το Metaxa, το οποίο κατέχει το
65% της εγχώριας αγοράς και συνεχίζει να κινείται ικανοποιητικά στο
εξωτερικό.

- Η αγορά της σαμπούκας τα τελευταία χρόνια (περίοδος 2000 - 2004)
παρουσιάζει φθίνουσα πορεία. Μετά το έτος 2001, οπότε παρουσιάστηκε η
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά 7,2% στην κατανάλωση σαμπούκας σε

σχέση με το έτος 2000 (πάντα προσμετρημένη σε κιβώτια των 8,4lt.), η
κατανάλωση αυτού του αλκοολούχου ποτού παρουσιάζει μέση ετήσια μείωση
της τάξης του 5,5% (μείωση 5,4% και 5,7% τα έτη 2002 και 2003 αντίστοιχα).
Για το έτος 2004, παρ' όλο που οι προβλέψεις παραμένουν δυσοίωνες
σχετικά με το κλείσιμο της χρονιάς, ωστόσο, οι μέχρι τώρα πωλήσεις
προδικάζουν για μείωση στο συνολικό όγκο κατά 1.000 κιβώτια, ένα νούμερο
που αντιπροσωπεύει μια οριακή επιβράδυνση της μέχρι τώρα ετήσιας μείωσης
από

το

5,5%

στο

3%.

Η σαμπούκα παραμένει ένα «οη trade» αλκοολούχο ποτό, δηλαδή ένα προϊόν
το

οποίο

καταναλώνεται

μέσω

του

χονδρεμπορίου

και

των

χώρων

διασκέδασης. Ενδεικτικά, για το έτος 2003, το 85% των πωλήσεων έγινε μέσω
του χονδρεμπορίου και των χώρων διασκέδασης και μόνο το 15% μέσω των
διαφόρων αλυσίδων σούπερ μάρκετ (γνωστό ως «off trade»).
- Η αλματώδης αύξηση στην κατανάλωση της κόκκινης βότκας, η οποία
σήμερα έχει ξεπεράσει το φράγμα των 300.000 κιβωτίων ετησίως, έχει
επηρεάσει αρνητικά την κατανάλωση άλλων «shooter brands» (γνωστά ως
αλκοολούχα ποτά που καταναλώνονται συχνά ως σφηνάκια) όπως είναι
πρωτίστως η σαμπούκα και η τεκίλα αλλά και δευτερευόντως η βότκα και τα
λικέρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
4.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αρχικά θα παρουσιαστεί το εξωτερικό περιβάλλον του προβλήματος. Η
αγορά των ποτών είναι μία άκρος ανταγωνιστική αγορά. Αν κάνουμε μια
ανάλυση του μακρο περιβάλλοντος θα βρούμε παράγοντες που επηρεάζουν
την αγορά και τις εταιρίες. Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να γίνει μία
ανάλυση PEST ώστε να διερευνηθούν παράγοντες που επηρεάζουν το
εξωτερικό

περιβάλλον

τις

εταιρίας

αλλά

και

του

προβλήματος.

Πιο

συγκεκριμένα έχουμε:
Πολιτικοί / Νομικοί Παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει σκληρύνει την στάση της έναντι στην βιομηχανία αλκοολούχων
ποτών βάζοντας περιορισμούς στο εμπόριο των ποτών. Η φορολογία των
ποτών έχει επίσης αυξηθεί.

Τα ποτά μαζί με τα τσιγάρα, όπως και την

κυκλοφορία με αυτοκίνητα σε πόλεις, θεωρούνται ως τα πιο επιβλαβή για την
υγεία των πολιτών και για αυτό η Ε.Ε. έχει πάρει μέτρα για το περιορισμό
αυτών των επιβλαβών συνηθειών.

Επίσης, οι επικείμενες αλλαγές στο

σύνταγμα με το να επικυρωθεί και νομικά κάτι που γίνεται σε όλο τον κόσμο θα
ανοίξει το δρόμο για να γίνουν πιο ανταγωνιστικά σημεία πώλησης όπως
πανεπιστήμια τα οποία προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους για να
μπορούν να έχουν έσοδα δίχως να εξαρτώνται από το κράτος και την
γραφειοκρατία αλλά ούτε και από το καθεστώς που έχει καθηλώσει τα
πανεπιστήμια στην αφάνεια τόσα χρόνια. Αυτό θα επιτρέψει και στις εταιρείες
αλκοόλ να πουλούν τα προϊόντα τους ή να διοργανώνουν διάφορα events και
δράσεις για marketing below the line.
Τεχνολογικοί. Η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει τις λειτουργίες μίας
επιχείρησης.

Για παράδειγμα τα συστήματα ERP (Electronic Resource

Planning) μπορεί να βελτιώσουν κατά πολύ την λειτουργία των παραγγελιών
και της διανομής των προϊόντων. Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις που
θέλουν να είναι ανταγωνιστικές να ακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις στην
τεχνολογία. Επίσης το ίντερνετ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
προώθησης και μέσω διαγωνισμών κτλ μέσω των ιστοσελίδων που έχουν οι
επιχειρήσεις μπορούν να προωθήσουν τα ποτά τους στους φοιτητές.
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Κοινωνικοί. Η κατανάλωση του αλκοόλ ολοένα και αυξάνει με τον χρόνο.
Το αλκοόλ πλέον συνοδεύει όλες τις κοινωνικές συναναστροφές των
περισσότερων

καταναλωτών

του

δυτικού

κόσμου

και

αυτό

φυσικά

παρατηρείται και στην Ελλάδα.
Οικονομικοί. Τα οικονομικά μεγέθη της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί πολύ τα
τελευταία χρόνια και παρόλη τη κρίση των τελευταίων χρόνων, η Ελληνική
οικονομία σιγά, σιγά αναπτύσσεται σε μία ελεύθερη οικονομία.
Η αγορά αυξάνεται βραχέως. Σύμφωνα με το ΕΣΥΕ η κατανάλωση
αλκοολούχων ποτών αυξήθηκε κατά 11% από το 1998 ως το 2002
(www.statistics.gr). Η εταιρία στοχεύει και στους τελικούς καταναλωτές, μέσω
προωθητικών ενεργειών αλλά και στους επιχειρηματίες που έχουν σημεία
πωλήσεως όπως για παράδειγμα κάβες και μπαρ και τους δίνει κίνητρα για να
προωθούν τα προϊόντα της εταιρίας. Για το λόγο αυτό έχει φτιάξει ένα ευρύ
δίκτυο ώστε να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των καταναλωτών σε
όλη την χώρα.
Το μείγμα μάρκετινγκ μπορεί να μας δώσει την καλύτερη δυνατή εικόνα για
το πώς προωθούνται τα ποτά επηρεάζοντας τις νεαρές ηλικίες
Το προϊόν
Ως προϊόν εννοείται κάθε τι που μπορεί να προσφερθεί σε μια αγορά, για
προσοχή, κτήση, χρήση ή κατανάλωση. Περιλαμβάνει, δε φυσικά αντικείμενα,
υπηρεσίες, προσωπικότητες (αστέρες θεαμάτων και αθλητισμού, πολιτικοί,
VIPs), χώρους

(αρχαιολογικοί χώροι,

μουσεία,

αξιοθέατα,

οικόπεδα),

οργανισμούς, ιδέες.
Πιστεύεται ότι το πιο σπουδαίο από τα 4Π είναι το προϊόν, γιατί απ’ αυτό
εξαρτώνται τα υπόλοιπα τρία. Επιπλέον, το προϊόν δημιουργείται για να
καλύψει μια ανάγκη στην αγορά και για να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή. Η
αντίδραση που θα έχει ο καταναλωτής στο προϊόν και η αποδοχή του ή όχι,
καθορίζει την επιτυχία ή μη της εταιρείας που παράγει και διακινεί το προϊόν.
Φυσικά ένα προϊόν δεν είναι τελεσίδικο για μια εταιρεία, αλλά οπωσδήποτε έχει
τη συμβολή του. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα γύρω μας από επιχειρήσεις
που αναδείχθηκαν και επεκράτησαν, γιατί είχαν ένα - δύο επιτυχημένα
προϊόντα ή άλλες που άρχισαν να καταποντίζονται, γιατί μερικά κύρια προϊόντα
τους δεν έπιασαν στην αγορά.

Αφού

λοιπόν

το

προϊόν

είναι

τόσο

βασικό

και

σημαντικό

στις

δραστηριότητες μιας εταιρείας, τι είναι εκείνο ή εκείνα τα στοιχεία που το
κάνουν επιτυχημένο; Τα στοιχεία αυτά δίνονται σε γενικές γραμμές στη
συνέχεια. Αλλά αν είχαμε να τα αποδώσουμε επιγραμματικά, θα λέγαμε πως
ένα επιτυχημένο προϊόν ικανοποιεί ανάγκες (φυσιολογικές, ψυχολογικές,
κοινωνιολογικές) των καταναλωτών, ότι αυτοί έχουν την δυνατότητα να το
αγοράσουν και ότι υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και οργάνωση για
παραγωγή, διανομή και προώθηση του προϊόντος εκείνου
Γίνεται λοιπόν εμφανές, πως, όσο και να θέλουμε να απλοποιήσουμε τα
πράγματα, δεν μπορούμε παρά να σκεφτόμαστε με συστήματα Marketing.
Μπορεί δηλαδή, ένα προϊόν να εξυπηρετεί μεγάλες ανάγκες των καταναλωτών,
εάν όμως αυτοί δεν γνωρίζουν την ύπαρξη ή τις ιδιότητες του (προώθηση), το
προϊόν μένει ξεχασμένο στο ράφι. Εάν πάλι όλα αυτά είναι γνωστά, αλλά η
παραγωγή του προϊόντος είναι δαπανηρή, λίγοι καταναλωτές θα μπορέσουν να
το αγοράσουν. Τελικά και αν ακόμη όλες αυτές οι προϋποθέσεις είναι ευνοϊκές,
αλλά δεν είναι εύκολη (φθηνή) η μεταφορά του προϊόντος σε πολλές περιοχές,
λίγη κίνηση και κατανάλωση θα έχει τούτο. Σ’ όλα αυτά τα έξοδα, προσθέτονται
και οι κρατικές επιβαρύνσεις ή περιορισμοί και έτσι η εικόνα των συστημάτων
Marketing για ένα προϊόν ή μια σειρά προϊόντων συμπληρώνεται
Στην περίπτωση που εξετάζουμε, το προϊόν είναι αλκοολούχα ποτά. Δεν
υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην συσκευασία ή στο περιεχόμενο μιας και είναι
standardized προϊόντα. Δίνεται όμως μεγάλη προσοχή στο branding και στην
προώθηση brands που είναι πολύ γνωστά στους νέους ανθρώπους.

Όσο αφορά την τμηματοποίηση της αγοράς, γίνεται με βάση την χρήση. Οι
καταναλωτές χωρίζονται

σε συχνούς και περιστασιακούς

χρήστες

και

αναλόγως γίνεται και η προώθηση του προϊόντων με έμφαση όμως στους
συχνούς χρήστες που φέρνουν και τα μεγαλύτερη οφέλη για την επιχείρηση.
Το προϊόν τοποθετείται στην αγορά ως premium, δηλαδή προσφέρει ποτά
πολύς καλής ποιότητας που οι τιμές τους είναι πάντα λίγο ακριβότερες από
τους ανταγωνιστές δίνοντας έτσι και αξία στην μάρκα μιας και μία χαμηλή τιμή
μπορεί να μειώσει και την αξία του προϊόντος στα μάτια των καταναλωτών.

Η τιμή
Όττως έχουνε πει ήδη, τα ποτά πρόκειται για premium ποτά, δηλαδή για
ποιοτικά ποτά που έχουν τιμή λίγο ακριβότερη από το μέσο όρο της αγοράς.
Μπορεί σε κάποια σημεία πώλησης, έναντι κάποιας αποκλειστικότητας, να
υπάρχει μία καλύτερη τιμή ώστε να είναι προσιτή και στους νέους ειδικά στους
φοιτητές που συνήθως δεν έχουν πολλά λεφτά, οπότε μπορεί να υπάρχουν
κάποιες προσφορές δεδομένου και του ότι μπορεί μια επιχείρηση να βάλει τις
βάσεις

για

να

δημιουργήσει

τους

μελλοντικούς

brand

loyal,

άρα

μακροπρόθεσμα έχει πολλά οφέλή. Παρόλα αυτά, η τιμή πρέπει να είναι υψήλή
ώστε να αντικατοπτρίζει τήν αξία τής μάρκας.
Η τοποθεσία
Για μία επιχείρήσή που μπαίνει σε ένα τέτοιο χώρο το ιδανικότερο είναι το
να έχει την αποκλειστικότητα σε κάποια σημεία πώλησης. Είναι κάτι ιδιαίτερα
δύσκολο, σε περίπτωση που δεν το επιτύχει μπορεί να προσπαθήσει ώστε τα
ποτά της να έχουν πολύ καλή θέσή στα ράφια ώστε να είναι στο πρώτο σημείο
που θα πάει το μάτι του καταναλωτή.
Δεν χρειάζονται αλλαγές στα συστήματα τροφοδοσίας μιας και τα σημεία
πώλησης είναι λίγα. Μπορεί μια εταιρεία να ορίσει ένα μάνατζερ που θα έχει
υπό την επίβλεψη του την αγορά και θα ρυθμίζει τα ζητήματα τής τοποθεσίας
και ότι έχει να κάνει με την αλυσίδα τροφοδοσίας.

Προώθηση
Σε τέτοιες αγορές το κλειδί της επιτυχίας είναι η προώθηση και δημιουργία
hypes για τους νέους καταναλωτές. Οι εταιρίες μπορεί να δημιουργήσουν
κάποια έξυπνα μηνύματα και να κάνει κάποιες ενέργειες marketing below the
line ώστε να μπορούν να δημιουργούν ένα ισχυρό brand image γύρω από την
μάρκα του ποτού που προωθείται αλλά και μπορεί να δημιουργήσει μία νέα
γενιά καταναλωτών γύρω από τη συγκεκριμένη μάρκα.
Οσο αφορά τις ενέργειες για marketing below the line αυτές είναι ενέργειες
όπως:
•

Τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε διάφορα σημεία των σχολών
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•

Διανομή δειγμάτων από τα ποτά στους φοιτητές

•

Events όπως συναυλίες και χορηγίες σε φοιτητικές εκδηλώσεις ώστε

να φαίνεται και η κοινωνική προσφορά της εταιρείας.
•

Σε φορείς όπως πανεπιστήμια που έχουν δίδακτρα μπορεί μια

επιχείρηση να παρέχει υποτροφίες σε ομάδες φοιτητών που έχουν οικονομικές
δυσκολίες.

4.1 ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΚΤ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ
Ο αλκοολισμός βαριάς μορφής και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, που
ορίζεται σε κατανάλωση παραπάνω των 5 διαδοχικών ποτών για τους άντρες
και 4 για τις γυναίκες αντίστοιχα, θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα στους νέους της Αμερικής^Ι Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
έχει συσχετιστεί με πολλά προβλήματα τόσο σχετικά με την συμπεριφορά των
νέων όπως καταστροφή περιουσίας, απρεπή σεξουαλική συμπεριφορά,
σωματικές επιθέσεις ,όσο και με θανατηφόρα ατυχήματα που τα θύματα
υπολογίζονται γύρω στα 1400 ετησίως^''. Η υψηλή διάθεση του αλκοόλ, στα
μέρη προμήθειας του, συνδέεται με την αυξημένη ζήτηση που έχει από άτομα
γύρω στα 21 και εφήβων. Η μεγάλη κατανάλωση από φοιτητές και άλλους
ενθαρρύνεται όταν προϋπάρχει ένα περιβάλλον που η κατανάλωση διάφορων
αλκοολούχων ήταν συχνό γεγονός και ήταν εύκολα προσβάσιμο^^.
Επίσης, έχει καταγραφεί η σχέση μεταξύ τιμής και κατανάλωσης στο γενικό
πληθυσμό στους νέους και τους εφήβους. Γενικά όσο αυξάνεται η τιμή τόσο
μειώνεται η κατανάλωση και το αντίθετο^®.Επίσης οι νέοι επηρεάζονται πολύ
περισσότερο από την τιμή. Τα καταστήματα που παρέχουν αλκοόλ και
χρησιμοποιούν εκπτώσεις και τρόπους προώθησης για να προσελκύσουν τις
νεαρές ηλικίες μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση. Βρέθηκε ότι οι
περιστασιακοί καταναλωτές πίνουν την διπλάσια ποσότητα αλκοόλ ,όταν
National Institute on .alcohol Abuse and .Alcoholism 1998, U.S Surgeon General 2000
^■*Wechsler H, Seibring M, Liu 1C, Ahl M(2004), Colleges Respond to Student Binge Drinking; Reducing
Student Demand or Limiting Access, Journal o f .American College Health.; 52(4); 159-168.
Weitzman ER92004),Poor Mental Health, Depression, and .Associations With .Alcohol Consumption, Harm,
and Abuse in a National Sample of Young Adults in College The Journal o f Nervous and Mental
Disease. 192(4); 269-277.
“ Public health Rep 1993. FAM community Health 1990. J Drug Edu. Br J Addict 1989
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υπαρχουν συγκεκριμένες προσφορές στα μαγαζιά για μια δεδομένη χρονική
στιγμή, όπως είναι τα ‘happy hour” , από ότι πίνουν μια άλλη στιγμή^^.
Οι συχνότερες μυήσεις στη χρήση αλκοόλ συμβαίνουν κατά τα πρώτα
χρόνια της εφηβείας. Η διαφήμιση μπορεί να επηρεάσει τη χρήση των εφήβων.
Συγκεκριμένα παιδιά και έφηβοι παρακολουθούν ευχάριστα διαφημίσεις αλκοόλ
και σε ηλικία 14 ετών τις συγκαταλέγουν ανάμεσα στις αγαπημένες τους
τηλεοπτικές διαφημίσεις^®. Επίσης από 14 έως 16 ετών μπορούν να
συνειδητοποιήσουν,
κοινωνικότητα®®.

ότι

αυτές

Πειραματικές

προωθούν

μελέτες

έχουν

τον
δείξει

ανδρισμό
ότι

και

την

μαθητές

που

παρακολουθούσαν τηλεοπτικά προγράμματα με διαφημίσεις αλκοόλ επέλεγαν
να πιουν περισσότερο σε μεταγενέστερες δοκιμασίες γεύσης από ότι μαθητές
που δεν έβλεπαν τα ίδια προγράμματα. Η έκθεση λοιπόν και οι αντίληψη για τις
διαφημίσεις των αλκοολούχων ποτών σχετίζονται θετικά με τη χρήση αυτών"’®.
Ιδιαίτερη είναι και η σχέση μεταξύ της παρουσίασης των οινοπνευματωδών
ποτών στα Μέσα Επικοινωνίας και του βαθμού κατανάλωσης του κάθε
πολιτισμού και της γνώμης του κοινωνικού περιβάλλοντος, ώστε να γίνουν
αντιληπτές οι διαφορές ή οι ομοιότητες που προκύπτουν. Ένα από τα πιο
δυνατά ευρήματα στην κοινωνική ψυχολογία είναι ότι η δύναμη μιας ομότιμης
ομάδας, peer group, μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τη στάση των
εφήβων. Αυτή η πίεση εντείνεται μέσα στην κυριότητα της αυτοκαλούμενης
'substance use’ ,χρήση της ουσίας, ένας όρος που χρησιμοποιείται σε σχέση
με το αλκοόλ και άλλες νόμιμες ή παράνομες ουσίες που οι άνθρωποι
χρησιμοποιούν και καταχρώνται και πιθανόν να γίνονται εξαρτημένοι·” . Τα
άτομα μπορούν να ταξινομήσουν τους ανθρώπους που κατοικούν στον
κοινωνικό τους χώρο μέσα σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το αν ανήκουν στο δικό
τους χώρο ή σε έναν αντίθετο ή σε μια ουδέτερη ομάδα. Υπάρχει μια γενική
αποδοχή στη βιβλιογραφία που ισχυρίζεται πως η μίμηση, η συντήρηση και η
παύση/παρεμπόδιση της ‘substance use’ στους νέους επηρεάζεται κριτικά από

Babor TF, Mendelson JH(1986),Alcoholism and prevalence o f medical and psychiatric
disorders.Sep;47(5):361-6.
Elders MJ,Perry CL(1994-US Department of Health and Human services 1990).
” Aitken PP( 1990), Reinforcing effects of cigarette advertising on under-age smoking. Mar;85(3);399-412.
““ Kohn PM, Smart RG( 1987),Wine, women, suspiciousness and advertising, Mar;48(2): 161-6.
■" M Kuo, H Wechsler. P Greenberg. H Lee (2003), The marketing o f alcohol to college students The role o f
low prices and special promotions - American Journal of Preventive Medicine
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την πίεση της ομότιμης ομάδας'’^.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στόχος της παρούσας ανάλυσης μας είναι να εξετάσουμε στρατηγικές του
μάρκετινγκ στην προώθηση του αλκοόλ σε νεαρά άτομα. Θα μελετήσουμε αν
αυτές οι πολιτικές έχουν επίπτωση στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών
από νεαρά άτομα, Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι σημαντική διότι θα μας
επιτρέψει να έχουμε πρόσβαση και θα μας ενημερώσει και για την επίδραση
των δημογραφικών στοιχείων πάνω στην πληροφορία που θέλουμε να
ανακτήσουμε από το δείγμα μας. Η αναγνώριση της σχέσης δπυονοαΦίκών
στοινείων-πληροφορίαο

που

θέλουυε

να

ανακτήσουυε

μας

δίνει

την

δυνατότητα της τροποποίησης του μηχανισμού λήψης της πληροφορίας
δηλαδή του ερωτηματολογίου με σκοπό την εκπλήρωση των αρχικών στόχων
που δημιούργησαν την έρευνα μας αλλά και της εξαγωγής περαιτέρω
συμπερασμάτων, ουσιαστικά της εξειδίκευσης της αρχικής πληροφορίας πάνω
στα επιμέρους δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Το αποτέλεσμα
είναι η εξαγωγή της καλύτερης, και περισσότερο διαχειρίσιμης πληροφορίας.
Η ανάλυση μας θα προχωρήσει με την παράθεση γραφικών παραστάσεων για
τα δημογραφικά δεδομένα και την παρουσίαση πινάκων για τους επιμέρους
τομείς του ερωτηματολογίου μας. Επίσης θα έχουμε πίνακες συνάφειας οι
οποίοι θα μας βοηθήσουν να εξετάσουμε τις υποθέσεις μας.
5.1 ΔΕΙΓΜΑ
Το δείγμα των 104 ατόμων συλλέχθηκε από τον Νομό Καβάλας αλλά και
εκτός αυτού σε άτομα ηλικίας 16 -25,
S 2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Το ερωτηματολόγιο το οποίο δημιουργήσαμε επιλέχθηκε ως η

πιο

κατάλληλη μέθοδος για την συλλογή δεδομένων για αυτήν την έρευνα. Μεταξύ
των θετικών του στοιχείων είναι καλό για την συλλογή πληροφοριών για την
γνώμη μεγάλου πλήθους ατόμων. Επίσης επιλέχθηκε διότι είναι σχετικά πιο
φθηνό και χρειάζεται λιγότερο χρόνο σε σχέση με τις προσωπικές συνεντεύξεις.
Aitken ΡΡ( 1990) Reinforcinu effects of cigarette advertising on under-age smoking. Mar;85(3):399-412
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To ερωτηματολόγιο που δημιουργήσαμε απαρτίζεται από 18 ερωτήσεις
περιλαμβάνοντας και τις δημογραφικές ερωτήσεις. Τα ερωτηματολόγια είναι
στο σύνολο τους

104. Το ερωτηματολόγιο μας

χωρίζεται σε τέσσερα

ουσιαστικά μέρη συνολικά. Το πρώτο κομμάτι αποτελείται από ερωτήσεις που
αφορούν τα δημογραφικά δεδομένα Ένα φανερό επιχείρημα υπέρ αυτής της
διάταξης είναι ότι ερωτήσεις που αφορούν το ιστορικό του ατόμου, εταιρείας
είναι πιο εύκολο να απαντηθούν και μπορούν να εισαγάγουν τον ερωτώμενο σε
αυτό. Τα δημογραφικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για να συσχετίσουν τα
σύνολα των απαντήσεων με τις ομάδες του πληθυσμού καθώς είναι σημαντικό
να δούμε αν οι απαντήσεις είναι συνεπείς κατά μήκος των ομάδων. Τα
υπόλοιπα κομμάτια αναφέρονται στο θέμα της κατανάλωσης αλκοολούχων
ποτών, του περιβάλλοντος κ.τ.λ.

5.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι το 51,92% του δείγματος
είναι άνδρες και το 40.08% γυναίκες.

Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι το 73,08% του δείγματος
είναι ηλικίας από 21 - 25 ετών και το υπόλοιπο 26,92% από 1 6 -2 0 ετών.

Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι 68,27% του δείγματος είναι

κάτοικοι καβάλας και το 31,73% κατοικούν σε κάποια περιοχή εκτός της
Καβάλας.
Πόσο συχνά καταναλώνεις αλκοόλ:

Frequency

1
ημερησίως

1-2 την
εβδομάδα

1-2 το μήνα

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

26

25,0

25,0

25,0

40

38,5

38,5

63,5

22

21,2

21,2

84,6

14

13,5

13,5

98,1

2

1,9

1,9

100,0

104

100,0

100,0

Μόνο σε
ειδικές
περιπτώσεις

Δεν πίνω
αλκοόλ

Total

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το Ά του δείγματος καταναλώνει μια
φορά αλκοόλ ημερησίως και ένα 38,5% 1 -2 φορές την εβδομάδα ενώ μόνο το
13,5% δηλώνει ότι καταναλώνει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Τέλος ένα ποσοστό
της τάξεως του 1,9% δηλώνει ότι δεν πίνει αλκοόλ.

Σε ποια ηλικία ξεκίνησες να καταναλώνεις αλκοόλ;

Frequency

Κάτω

των

14

Perce

Valid

Cumulative

nt

Percent

Percent

9

8,7

8,7

8,7

Από 15-17 ετών

53

51,0

51,0

59,6

Από 18-20 ετών

38

36,5

36,5

96,2

Από 21-23 ετών

3

2,9

2,9

99,0

1

1,0

1,0

100,0

104

100,0

100,0

ετών

Πάνω από
ετών

Total

24

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ένα ποσοστό της τάξεως του
8,7% ξεκίνησε την κατανάλωση αλκοόλ σε ηλικία κάτω των 14 ετών, το 51%
στην ηλικία από 15 - 17 και το 36,5% στην ηλικία των 1 8 - 2 0 ετών. Τα
υπόλοιπα ποσοστά για τις μεγαλύτερες ηλικίες είναι πάρα πολύ μικρά.

Πόσα ποτά έχεις πιει από τη στιγμή που ξεκίνησες να καταναλώνεις

Frequency

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Από
5-10
ποτά
Από
11-20

ποτά

100
ποτά
Πάνω
από
100

ποτά

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 56,7% του δείγματος έχει
καταναλώσει πάνω από 100 ποτά από την στιγμή που ξεκίνησε να
καταναλώνει αλκοόλ, το 19,2% από 21 - 100 ποτά, το 7,7% από 11 -20 και
ακολουθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες με μικρότερα ποσοστά.
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Πιστεύεις ττως θα ττιεις αλκοόλ μέσα στους επόμενους 2 μήνες;

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Ναι

71

68,3

68,3

68,3

Πιθανώς

19

18,3

18,3

86,5

8

7,7

7,7

94,2

6

5,8

5,8

100,0

104

100,0

100,0

Percent

Percent

Δε
γνωρίζ
ω
Δε
νομίζω
Total

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 68.3% του δείγματος
πιστεύει ότι θα πιεί αλκοόλ τους επόμενους 2 μήνες και το 18.3% δηλώνει ότι
είναι πιθανό να συμβεί το ενδεχόμενο αυτό.

Πόσα ποτά πίνεις σε τυπικές περιπτώσεις όπως για παράδειγμα σε γιορτές

Frequency

Κανένα

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

11

10,6

10,6

10,6

58

55,8

55,8

66,3

24

23,1

23,1

89,4

6

5,8

5,8

95,2

5

4,8

4,8

100,0

104

100,0

100,0

1-2
ποτά
3-4
ποτά
5-6
ποτά
Πάνω
από 7
ποτά
Total

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 55,8% του δείγματος
δηλώνει ότι σε γιορτές καταναλώνει 1 -2 ποτά αλκοόλ, το 23,1% από 3 - 4, το
10,6% κανένα, το 5,6% από 5 - 6 και το 4,8% πάνω από 7 ποτά.

Συναντήσατε κάποιον τρόπο προώθησης αλκοολούχων προϊόντων τον
τελευταίο μήνα που πήγατε για ποτό;

Frequency

Percent

Percent

Percent

Ναι

68

65,4

65,4

65,4

Όχι

36

34,6

34,6

100,0

104

100,0

100,0

Total

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 65,4% του δείγματος
δηλώνει ότι συνάντησε κάποιο τρόπο προώθησης των αλκοολούχων ποτών
όταν βγήκε για ποτά ενώ το 34,6% δεν συνάντησε.

Αν ναι ο τρόπος προώθησης αυτών των προϊόντων ήταν
Frequency

Valid

Έντυπη διαφήμιση

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

7

10,3

Ειδική τιμή σε κάποια προϊόντα αλκοόλ

12

17,6

17,6

27,9

Μειωμένες τιμές για δεδομένη χρονική

12

17,6

17,6

45,6

24

35,3

35,3

80,9
100,0

10,3

10,3

στιγμή
Εσωτερική διαφήμιση
Αλλος

13

19,1

19,1

Total

68

100,0

100,0
__________________

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι την κατανομή του τρόπου
προώθησης των αλκοολούχων ποτών με αυτόν

που ξεχωρίζει να είναι η

εσωτερική διαφήμιση (35,3%) και να έπονται ο υπόλοιποι τρόποι
περίπου ποσοστά. Τελευταία ανέρχεται η έντυπη διαφήμιση.

με ίδια

Κατά τη γνώμη σας οι τιμές των αλκοολούχων ποτών στα μαγαζιά

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Πολύ χαμηλές

1

1,0

1,0

1,0

Χαμηλές

2

1,9

1,9

2,9

Ικανοποιητικές

37

35,6

35,6

38,5

Υψηλές

48

46,2

46,2

84,6

Πολύ υψηλές

16

15,4

15,4

100,0

104

100,0

100,0

Total

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 15,4% του δείγματος
θεωρεί πολύ υψηλές τις τιμές των ποτών στα μαγαζιά, το 46,2% υψηλές, το
35,6% τις θεωρεί ικανοποιητικές ενώ μόνο το 1,9% και το 1% τις θεωρεί
χαμηλές και πολύ χαμηλές αντίστοιχα.

Σε ποια ηλικία ξεκίνησες να καταναλώνεις αλκοόλ;

Στα μαγαζιά που επιλέγετε να διασκεδάσετε συναντάτε την ειδική σήμανση
που προειδοποιεί για την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε ηλικίες κάτω των 17
ετών.

Frequency

Valid

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

54,8

54,8

47

45,2

45,2

104

100,0

100,0

Όχι

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 54,8% του δείγματος
δηλώνει ότι συναντάει την ειδική σήμανση που προειδοποιεί για την
απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε ηλικίες κάτω των 17 ετών στα
μαγαζιά που πηγαίνει να διασκεδάσει.

Σας έχει γίνει ποτέ έλεγχος πιστοποίησης της ηλικίας σας κατά τη διάρκεια
κατανάλωσης αλκοόλ σε κάποιο μαγαζί;

Frequency

Percent

Percent

Percent

Ναι

19

18,3

18,3

18,3

Όχι

85

81,7

81,7

100,0

104

100,0

100,0

Total

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το μόνο στο 18,3% του
δείγματος δηλώνει ότι του έχει γίνει έλεγχος πιστοποίησης της ηλικίας του κατά
την διάρκεια κατανάλωσης αλκοόλ σε κάποιο μαγαζί.

Αν το κατάστημα προειδοττοιούσε με την αντίστοιχη σήμανση;

Frequency

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Ναι

10

52,6

52,6

52,6

Όχι

9

47,4

47,4

100,0

19

100,0

100,0

Total

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 52,6% των ατόμων στα
οποία έχει γίνει έλεγχος δηλώνει ότι το κατάστημα προειδοποιούσε με την
αντίστοιχη σήμανση.

Σε κάβες και supermarkets συναντάτε ττροσφορές αλκοολούχων ποτών;

Frequency

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Ναι

96

92,3

92,3

92,3

Όχι

8

7,7

7,7

100,0

104

100,0

100,0

Total

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 92,3% του δείγματος
δηλώνει συναντάει προσφορές αλκοολούχων ποτών σε κάβες και super
markets.

Γνωρίζετε σε ποιο προϊόν αναφέρεται η παρακάτω εικόνα;

Frequency Percent

Ναι

103

Όχι

Total

1

104

Valid

Cumulative

Percent

Percent

99,0

99,0

99,0

1,0

1,0

100,0

100,0

100,0

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 99% του δείγματος
γνωρίζει σε ποιο προϊόν αναφέρεται η εικόνα που του παρουσιάστηκε.

Πόσο σου αρέσει η παραπάνω διαφήμιση;
Valid

Cumulative

Percent

Percent

Frequency

Percent

Καθόλου

5

4,8

4.8

4,8

Λίγο

21

20,2

20,2

25,0

Αρκετά

44

42,3

42,3

67,3

Πολύ

26

25,0

25,0

92,3

8

7,7

7,7

100,0

104

100,0

100,0

Πάρα
πολύ
Total

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 42,3%+25%+7,7%=75% του
δείγματος δηλώνει ότι τουλάχιστον αρκετά του αρέσει η διαφήμιση του προϊόντος της
φωτογραφίας.

Η διαφήμιση αυτή σε προκαλεί να δοκιμάσεις το ττροϊόν;

Frequency

Percent

Valid

Cumulative
Percent

Ναι

34

32,7

32,7

32,7

Όχι

70

67,3

67,3

100,0

Total

104

100,0

100,0

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό της
τάξεως του 32.7% δηλώνει ότι η διαφήμιση αυτή τους προκαλεί να δοκιμάσουν
το προϊόν ενώ το 67,3% δηλώνει όχι.

Η διαφήμιση της παρακάτω μπάρας πόσο σου αρέσει

Frequency

Percent

Percent

Percent

Καθόλου

14

13,5

13,5

13,5

Λίγο

44

42,3

42,3

55,8

Αρκετά

32

30,8

30,8

86,5

Πολύ

8

7,7

7,7

94,2

6

5,8

5,8

100,0

104

100,0

100,0

Πάρα
πολύ
Total

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 5,8%+30,8%+7,7%=44,2%
του δείγματος δηλώνει ότι τουλάχιστον αρκετά του αρέσει η διαφήμιση του
προϊόντος της μπάρας που το παρουσιάζεται.

Ποια διαφήμιση αλκοολούχου ποτού θυμάσαι αυτή τη στιγμή

Cumulative

Frequency

Percent

36

34,6

34,6

34,6

Grants

9

8,7

8,7

43,3

Jin

8

7,7

7,7

51,0

Μύθος

6

5,8

5,8

56,7

45

43,3

43,3

100,0

Johny
Walker

Ούζο
12
Total

104

100,0

Percent

100,0

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 43,3% του δείγματος δηλώνει
ότι θυμάται έντονα την διαφήμιση του Ούζο 12, το 34,6% του Johny Walker, το
8,7% του Grants, to 7,7% του Jin και το 5,8% του Μύθου.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Διασκέδαση

35

33,7

33,7

33,7

Διακοπές

63

60,6

60,6

94,2

Αστεία

3

2,9

2,9

97,1

Αλλο

3

2,9

2,9

100,0

Total

104

100,0

100,0

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το πρώτο πράγμα που
έρχεται στο μυαλό του δείγματος είναι οι διακοπές (60,6%) και το δεύτερο οη
διασκέδαση (33.7%).

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Διασκέδαση

15

14,4

14,4

14,4

Διακοπές

62

59,6

59,6

74,0

10

9.6

9,6

83,7

4

3,8

3,8

87,5

12,5

12,5

100,0

100,0

100,0

Κοινωνικοποίηση

Percent

Percent

Valid
Αστεία
Αλλο
Total

13
104

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το πρώτο πράγμα που
έρχεται στο μυαλό του δείγματος είναι οι διακοπές (59,6%) και το δεύτερο η
διασκέδαση (14,4%).

Ποιο είναι το ττρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό

59

56,7

56,7

56,7

7,7

7,7

64,4

24

23,1

23,1

87,5

10

9,6

9,6

97,1

3

2,9

2,9

100,0

100,0

100,0

Διακοπές

8

Αστεία
Αλλο
Total

ΟυπιυΙθΙίνβ

Percent

Διασκέδαση

ιινωνικοποίηση

Valid

Frequency

104

Percent

Percent

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το πρώτο πράγμα που
έρχεται στο μυαλό του δείγματος είναι οι διακοπές (56,7%) και το δεύτερο η
κοινωνικοποίηση (23,1%).

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό
Valid

Cumulative

Frequency

Percent

18

17,3

17,3

17,3

2

1,9

1,9

19,2

Κοινωνικοποίηση

60

57,7

57,7

76,9

Αστεία

17

16,3

16,3

93,3

6,7

6,7

100,0

100,0

100,0

Διασκέδαση
Διακοπές

7

Αλλο
Total

104

Percent

Percent

παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το πρώτο πράγμα που
έρχεται στο μυαλό του δείγματος είναι η κοινωνικοποίηση (57,7%) και το
δεύτερο η διασκέδαση (17,3%).

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό

Frequency

Valid

Percent

Valid

ΟυιπυΙβΙίνβ

Percent

Percent

Διασκέδαση

4

3,8

3,8

3,8

Κοινωνικοποίηση

4

3,8

3,8

7,7

Αστεία

79

76,0

76,0

83,7

Αλλο

17

16,3

16,3

100,0

Total

104

100,0

100,0

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το πρώτο πράγμα που
έρχεται στο μυαλό του δείγματος είναι αστεία (76%) και το δεύτερο κάτι άλλο
(16,3%).

Ποιο είναι το ττρώτο ττράγμα ττου σας έρχεται στο μυαλό

Frequency Percent

Percent

Percent

Διασκέδαση

3

2,9

2,9

2,9

Διακοττές

1

1.0

1,0

3,8

3

2,9

2,9

6,7

Αστεία

81

77,9

77,9

84,6

Αλλο

16

15,4

15,4

100,0

Total

104

100,0

100,0

Κοινωνικοποίηση

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το πρώτο πράγμα που έρχεται
στο μυαλό του δείγματος είναι αστεία (77,9%) και το δεύτερο κάτι άλλο
(15,4%).

Έλεγχος υποθέσεων

Στην παρούσα παράγραφο θα δημιουργήσουμε τους πίνακες συνάφειας για
τις μεταβλητές που θέλουμε να εξετάσουμε και θα διεξάγουμε τους
κατάλληλους ελέγχους για την εξέταση της ισχύς των υποθέσεων που έχουμε
διατυπώσει.
Υπόθεση 1“
Το περιβάλλον του αλκοόλ επηρεάζει θετικά την κατανάλωση.

Για τον έλεγχο αυτή της υπόθεσης θα δημιουργήσουμε τον πίνακα
συνάφειας για τις μεταβλητές ‘Συναντήσατε κάποιον τρόπο προώθησης
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αλκοολούχων προϊόντων

και ‘Πόσο συχνά καταναλώνεις αλκοόλ'. Έχουμε:

Πόσο συχνά καταναλώνεις αλκοόλ;

Τ
ot
al

1

1-2 την

1-2 το

ημερησ

εβδομά

μήνα

ίως

δα

Μόνο

Δεν

σε

πίνω

ειδικές

αλκοόλ

περιπτώ
σεις
Συναντήσ

1

3

1

ατε

6

1

3

1

9

9

7

1

6
8

κάποιον
τρόπο
προώθησ
ης

αλκοολού
χων
προϊόντων
τον
7

1 I

3

I

6

0

Total

2

4

2

1

6

0

2

4

2

1
0
4

Symmetric Measures

Ordinal by I

Valu

Asymp.

e

Std. ΕποΓ

Kendall's tau-b

.086.

,095;

.900

,368

Kendall’s tau-c

.098

,109

,900

,368

Approx. T

Approx.
Sig.

Ordinal

Ν of Valid

I I04

Cases

a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Αττό τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το significant value = 0,368
>0.05 το οποίο σημαίνει ότι τα δεδομένα μας δεν επιβεβαιώνοον κάποια σχέση
μεταξύ των μεταβλητών. Επομένως τα δεδομένα μας δεν επαληθεύοον την
απόθεση μας.

Υπόθεση 1*^
Η ακροαματικότητα και το κατά πόσο είναι αρεστές οι διαφημίσεις των
αλκοολούχων ποτών σασχετίζονται θετικά με τα επίπεδα κατανάλωσης.

Για τον έλεγχο αυτή της υπόθεσης θα δημιουργήσουμε τον πίνακα
συνάφειας για τις μεταβλητές ‘Πόσο σου αρέσει η παραπάνω διαφήμιση;’ και
‘Πόσο συχνά καταναλώνεις αλκοόλ’. Έχουμε:

Crosstab
Count
Πόσο

Total

συχνά
κατανα
λώνεις
αλκοόλ

1

1-2 την

ημερησ! εβδομά
ίως

1-2 το 1 Μόνο,

Δεν

σε,

πίνω

μήνα

ειδικές

δα!

αλκοόλ.

περιπτώ'
σεις
Πόσο

Καθόλο

σου

υ

2

2

1

3 1

4

2%

αρέσει
η

παραπά
νω
διαφήμι
ση;
Λίγο

6

8

Αρκετά

13

17

8

6

44

Πολύ

5

11

8

2

26

Πάρα

2

2

1

1

2

8

26

40

22;

14 ■

2

104

πολύ
Total

j

Symmetric Measures
Value

Asymp.

Approx. T

Std. ΕποΓ

Ordinal by

Kendall's

Ordinal

tau-b

Kendall's

Approx.
Sig.

,026

,086

,295

.768

.023

,078

,295

,768

tau-c
Ν of Valid

104

Cases

a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το significant value = 0,768
>0.05 το οποίο σημαίνει ότι τα δεδομένα μας δεν επιβεβαιώνοον κάποια σχέση
μεταξύ των μεταβλητών. Επομένως τα δεδομένα μας δεν επαληθεύουν την
υπόθεση μας.

Υπόθεση 2
Οι

πολιτικές πιστοποίησης ηλικίας συσχετίζονται

ιδιαίτερα

με

την

κατανάλωση
Για τον έλεγχο αυτή της υπόθεσης θα δημιουργήσουμε δύο

πίνακες

συνάφειας. Έναν για τις μεταβλητές ‘πόσο συχνά καταναλώνεις αλκοόλ;’ και
‘Στα μαγαζιά που επιλέγετε να διασκεδάσετε συναντάτε την ειδική
που προειδοποιεί για την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ

σήμανση

σε ηλικίες κάτω

των 17 ετών;' Ο άλλος για τις μεταβλητές ‘πόσο συχνά καταναλώνεις αλκοόλ;’
και ‘Σας έχει γίνει ποτέ έλεγχος πιστοποίησης της ηλικίας σας κατά τη
διάρκεια κατανάλωσης αλκοόλ σε κάποιο μαγαζί;’ . Έχουμε:

Crosstab
Count
Total

Πόσο
συχνά
κατανα
λώνεις
αλκοόλ

1

1

1

1-2 την

1-2 το

Μόνο
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ημερησ

εβδομά

μήνα

σε

πίνω

ίως
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ειδικές

αλκοόλ

περιπτώ
σεις

^

Σας

έχει
γίνει

Ναι

5

5

4

3

2

19

ποτέ
έλεγχος
πιστοπο
ίησης
της

ηλικίας
σας
κατά τη
1

'Οχι

Total

^'1
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11

40

22

14

Asymp.

Approx

Approx

Std.

.T

. Sig.

26

85
2

104

Symmetric Measures
Value

ΕποΓ

Ordinal

Kendall

by

's tau-b

-,084

,100

-,833

,405

-,078

,094

-,833

,405

Ordinal
Kendall
's tau-c
Nof

104

Valid
Cases
a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το significant value = 0,406
>0.05 το οποίο σημαίνει ότι τα δεδομένα μας δεν επιβεβεώνοον κάποια σχέση

μεταξύ των μεταβλητών, Εττομένως τα δεδομένα μας δεν επαληθεύουν την
υπόθεση μας.

Crosstab
Count
Πόσο
συχνά
κατίχνα

λώνεις
αλκοόλ

1-2 την

1-2 το

Δεν

ημερησ
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μήνα
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ίως
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ειδικές
περιπτώ
σεις

μαγαζιά
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επιλέγε
τε να
διασκεδ
άσετε
συναντ
άτε την
ειδική

αλκοόλ

Symmetric Measures
Asymp.

Approx

Std.

. Sig.

Error
Ordinal

Kendall

by

's tau-b

Ordinal
Kendall
's tau-c
N of
Valid
Cases
a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Αττό τον τταραττάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το significant value = 0,163
>0.05 το οποίο σημαίνει ότι τα δεδομένα μας δεν επιβεβαιώνουν κάποια σχέση
μεταξύ των μεταβλητών. Επομένως τα δεδομένα μας δεν επαληθεύουν την
υπόθεση μας.
Υπόθεση 3
Η τιμή συσχετίζεται αρνητικά με τα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ.
Για τον έλεγχο αυτή της υπόθεσης θα δημιουργήσουμε τον πίνακα
συνάφειας για τις μεταβλητές ‘πόσο συχνά καταναλώνεις αλκοόλ;’ και ‘πως
εκτιμούν τις τιμές των αλκοολούχων ποτών'. Έχουμε:
Πόσο συχνά καταναλώνεις αλκοόλ; * Κατά τη γνώμη σας οι τιμές των
αλκοολούχων ποτών στα μαγαζιά Crosstabulation
Count

Κατά τη γνώμη σας οι πμές τοιν αλκοολούχο)ν
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,084, f -1,379 ,
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by i 's tau-b
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N of
Valid
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a Not assuming the null hypothesis,
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Από τον παραπάνω πivακα παρατηρούμε ότι το significant value = 0,168
>0.05 το οποίο σημαίνει ότι τα δεδομένα μας δεν επιβεβεώνοον κάποια σχέση
μεταξύ των μεταβλητών. Επομένως τα δεδομένα μας δεν επαληθεύοον την
απόθεση μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ
Από την παραπάνω ανάλυση έχουμε τα εξής αποτελέσματα:
Δημογραφικά στοιχεία:

Η Έρευνα διεξήχθη σε σύνολο δείγματος 104

ατόμων, ανδρών και γυναικών στην περιοχή της πόλεως της ΚΑΒΑΛΑΣ αλλά
και εκτός αυτής.
Από το συνολικό δείγμα, πενήντα τέσσερα (54) άτομα δηλαδή ποσοστό
51,92% του είναι άνδρες ενώ πενήντα ( 50) άτομα δηλαδή ποσοστό 48,08%
είναι γυναίκες.
Η έρευνα εστιάστηκε σε νεαρά άτομα που είναι συνήθως και το target group
στο οποίο απευθύνονται οι διαφημιστικές προωθήσεις των εταιρειών αλλά και
η ηλικιακή ομάδα που μας ενδιαφέρει να δούμε αν και πόσο επηρεάζεται από
τις προωθήσεις αυτές.
Από τα σύνολα του δείγματος των

104 ατόμων εβδομήντα έξι άτομα (76)

δηλαδή το 73,08% του δείγματος είναι ηλικίας από 21 - 25 ετών ενώ
εικοσιοκτώ (28) δηλαδή ποσοστό 26,92% είναι ηλικίας από 1 6 -2 0 ετών.
Επίσης η έρευνα διεξήχθη σε μεγάλη επαρχιακή πόλη μακριά από τα
μεγάλα Αστικά κέντρα που και ο τρόπος ζωής αλλά και η συχνότητα των
προωθήσεων διαφέρει σημαντικά.
Τα εβδομήντα ένα 71 άτομα από το συνολικό δείγμα δηλαδή το 68,27% του
δείγματος είναι κάτοικοι Καβάλας ενώ 33 άτομα δηλαδή 31,73% κατοικούν σε
κάποια περιοχή εκτός της Καβάλας.
Από την έρευνα προκύπτει ότι ένα άτομο στα τέσσερα ηλικίας 1 6 -2 5 ετών
καταναλώνει κάποιο αλκοολούχο ποτό καθημερινά., δηλαδή ποσοστό 25%
Ενώ ένα στα τρία άτομα δηλαδή

το 38,5% του δείγματος καταναλώνει

αλκοολούχο ποτό 1 -2 φορές την εβδομάδα. Και μόνο το 13,5% δηλώνει ότι
καταναλώνει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Παρατηρούμε δηλαδή ότι για

παραπάνω από τους μισούς καταναλωτές δεν χρειάζεται να συντρέχουν ειδικοί
λόγοι για να καταναλωθούν οινοπνευματώδη ποτά αλλά η τάση είναι να γίνεται
καθημερινή κατανάλωση αλκοολούχων από ένα μεγάλο ποσοστό του
δείγματος.
Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι καταγράφεται ποσοστό της τάξεως του
8,7% να έχει ξεκινήσει την κατανάλωση αλκοόλ σε παιδική ηλικία δηλαδή σε
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ηλικία κάτω των 14 ετών.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες, δηλαδή ττοσοστό

51 %ς δηλαδή ένας στους δύο έχει καταναλώσει αλκοόλ στην ηλικία μεταξύ
15 - 17ετών, πράγμα που δηλώνει παραβατικότητα τόσο από την μεριά του
καταναλωτή όσο και από την μεριά του προμηθευτή και μάλλον υποδηλώνει
την αδυναμία της εφαρμογής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 56,7% του δείγματος δηλαδή περισσότεροι από
τους μισούς συμμετέχοντες δηλώνει ότι

έχει καταναλώσει

πάνω από 100

ποτά από την στιγμή που ξεκίνησε να καταναλώνει αλκοόλ, ενώ το 19,2% από
21 - 100 ποτά και το 7,7% από 11 -20. Προσπαθώντας να διαβάσουμε τους
παραπάνω αριθμούς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση αλκοόλ
είναι μία προσφιλής επαναλαμβανόμενη συνήθεια για τουλάχιστον έναν στους
δύο ερωτηθέντες του δείγματος.
Παράλληλα είναι συνήθεια που προτίθενται να συνεχίσουν καθώς 71 άτομα
δηλαδή το 68.3% του δείγματος πιστεύει ότι θα πιεί αλκοόλ τους επόμενους 2
μήνες.
Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει περάσει σε σημαντικό ποσοστό του δείγματος η
συνήθεια

για κατανάλωση αλκοόλ σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της

καθημερινότητας τους χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες περιστάσεις .
Παρατηρούμε ότι από τους ερωτηθέντες που

καταναλώνουν αλκοόλ σε

ειδικές περιστάσεις οι μισοί κάνουν λογική χρήση αφού

το 55,8% του

δείγματος δηλώνει ότι σε γιορτές καταναλώνει 1 -2 ποτά αλκοόλ.
Ωστόσο ένας στους τέσσερεις δηλαδή το 23,1% πίνει λίγο παραπάνω σε
ειδικές περιπτώσεις δηλαδή καταναλώνει από 3 - 4 ποτά.
Μόνο , το 5,8% δηλαδή 6 άτομα από τα 104 υπερκαταναλώνουν αλκοόλ
κατά την διάρκεια ειδικών περιστάσεων (γιορτής) από 5 - 6 και το 4,8% πάνω
από 7 ποτά. Δηλαδή ότι το 10% κάνει υπερβολική χρήση αλκοόλ κατά την
διάρκεια κάποιας ειδικής περίπτωσης (γιορτής)
Ενώ ίδιος αριθμός ατόμων δεν καταναλώνει καθόλου αλκοόλ ούτε λόγω
περίστασης
.Οι προωθητικές ενέργειες των εταιρειών είναι σχεδιασμένες σωστά

και

δείχνει να πετυχαίνουν τον αρχικό στόχο δηλαδή την αναγνωρισιμότητα του
προϊόντος και την αφύπνιση του καταναλωτή καθώς το 65,4% του δείγματος

δηλώνει ότι συνάντησε κάποιο τρόπο προώθησης των αλκοολούχων ποτών
όταν βγήκε. Για κάποιον προσεκτικό marketer 4,6% του δείγματος που δεν
συνάντησε κάποια προωθητική ενέργεια είναι τομέας που πρέπει να ερευνηθεί
γιατί έχει να κάνει με τον τόπο και το είδος της εξόδου και πιθανόν να είναι μία
περιοχή που

αφήνει περιθώριο για δράση, στόχευση και τελικά ανάπτυξη

ενεργειών με στόχο το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα..
Η κατανομή του τρόπου προώθησης των αλκοολούχων ποτών με αυτόν
που ξεχωρίζει να είναι η εσωτερική διαφήμιση (35,3%) ενέργεια που επηρεάζει
έχει την μεγαλύτερη δύναμη επιρροής στο κοινό

και

έπονται ο υπόλοιποι

τρόποι με ίδια περίπου ποσοστά.
Ενώ οι καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο δείχνουν να είναι ενέργειες που
επιδρούν λιγότερο από οτιδήποτε άλλο στον καταναλωτή και πάλι εντοπίζεται
ένα πεδίο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ώστε να γίνονται επιλεγμένες και
έξυπνες δαπάνες στο μέσο αυτό.
Όπως αναμένεται ένα ποσοστό γύρω στο 60% θεωρεί υψηλές τις τιμές των
ποτών στους χώρους κατανάλωσης πράγμα που είναι λογικό διότι και η
οικονομική κατάσταση είναι ανάλογη αλλά και το δείγμα είναι άτομα έως 25
ετών πολλοί από αυτούς φοιτητές η νέοι εργαζόμενοι με ανάλογες αποδοχές.
Συγκεκριμένα, το 15,4% του δείγματος θεωρεί πολύ υψηλές τις τιμές των
ποτών στα μαγαζιά, το 46,2% υψηλές, το 35,6% τις θεωρεί ικανοποιητικές ενώ
μόνο το 1,9% και το 1% τις θεωρεί χαμηλές και πολύ χαμηλές αντίστοιχα.
Ερευνώντας την ευαίσθητη περιοχή του περιορισμού

κατανάλωσης

βρίσκουμε το σημαντικό στοιχείο ότι το 54,8% του δείγματος δηλώνει ότι
συναντάει την ειδική σήμανση που προειδοποιεί για την απαγόρευση της
κατανάλωσης αλκοόλ σε ηλικίες κάτω των 17 ετών στους χώρους επιτόπιας
κατανάλωσης αλκοολούχων, πράγμα που δηλώνει

ότι υπάρχει η σχετική

ευαισθησία από πλευράς καταστημάτων. Παρατηρήσαμε όμως

ότι μόνο στο

18,3% του δείγματος έχει γίνει έλεγχος πιστοποίησης της ηλικίας του κατά την
διάρκεια κατανάλωσης αλκοόλ σε κάποιο μαγαζί και αυτό έχει να κάνει τόσο με
την νοοτροπία των αρχών όση και με τις συνθήκες που διέπουν την on trade
αγορά αλλά και την εφαρμογή του νόμου.
Επίσης το 52,6% των ατόμων στα οποία έχει γίνει έλεγχος δηλώνει ότι το
κατάστημα προειδοποιούσε με την αντίστοιχη σήμανση
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Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλαδή ποσοστό της τάξεως
του 92,3% του δείγματος δηλώνει συναντάει προσφορές αλκοολούχων ποτών
σε κάβες και super markets χώρους που είναι προσβάσιμοι σε κάθε ηλικία και
που δεν υπάρχει σχετική απαγόρευση έτσι κάθε άτομο όποιας ηλικίας μπορεί
να προμηθευτεί αλκοόλ.

Στην χώρα μας σε αντίθεση με τις περισσότερες της Ευρώπης επιτρέπεται
η διαφήμιση αλκοόλ μέσω τηλεόρασης μέσο που θεωρείται και το πιο δυνατό
στην επικοινωνία με τον καταναλωτή όντως αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι
το 99% του δείγματος γνωρίζει σε ποιο προϊόν αναφέρεται η εικόνα που του
παρουσιάστηκε.
Οι καμπάνιες που εφαρμόζουν οι εταιρείες τα τελευταία χρόνια είναι
ιδιαίτερα υψηλού κόστους για το λόγο αυτό γίνεται σημαντικότατη και σοβαρή
έρευνα πριν από το concept του σεναρίου της προωθητικής ιδέας. Η εικόνα ο
ήχος το μήνυμα αλλά και το σλόγκαν της καμπάνιας είναι θέματα που
αναλύονται λεπτομερώς και συνήθως επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Το 75% του δείγματος δηλώνει ότι τουλάχιστον αρκετά του αρέσει η διαφήμιση
του προϊόντος της φωτογραφίας.
Επίσης

βλέπουμε

ότι

η

συγκεκριμένη

εικόνα

πετυχαίνει

την

αναγνωρισιμότητα του προϊόντος αλλά φαίνεται να μην συνεισφέρει αυτό στην
τελική κίνηση της αγοράς του προϊόντος που είναι και ο τελικός- τελικός στόχος
καθώς το 32.7% δηλώνει ότι η διαφήμιση αυτή τους προκαλεί να δοκιμάσουν
το προϊόν ενώ το 67,3% δηλώνει όχι.
Ακόμα το 44,2% του δείγματος δηλώνει ότι τουλάχιστον αρκετά του αρέσει η
διαφήμιση του προϊόντος της μπύρας που το παρουσιάζεται.
Τέλος παρατηρούμε ότι καμπάνιες που επαναλαμβάνονται έντονα είναι
μοδάτες και διατηρούν συνέχεια στο concept τους αρέσουν στον καταναλωτή
και πετυχαίνουν να διατηρούν στην μνήμη του καταναλωτή το όνομα του
Η κατανομή ανάμνησης των ποτών είναι η εξής: το 43,3% του δείγματος
δηλώνει ότι θυμάται έντονα την διαφήμιση του Ούζο 12, το 34,6% του Johny
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Walker, το 8,7% του Grants, to 7,7% του Jin και το 5,8% του Μύθου.
Τέλος και από τις απαντήσεις βλέπουμε ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ των
διαφημιστικών προωθήσεων και του χώρου και τρόπου που καταναλώνονται
τα

προϊόντα

καθώς

οι

περισσότερες

διαφημίσεις

ποτών

σχετίζονται

περισσότερο με την
διασκέδαση και τις διακοπές και έπονται η κοινωνικοποίηση και οι αστείες
καταστάσεις.
Οι έλεγχοι υποθέσεων εν τούτοις με την σειρά τους δεν επιβεβαίωσαν τους
ισχυρισμούς μας.
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1
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ
Γυναίκα
21-25

Φύλο
Ηλικία

ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ
Πόσο συχνά καταναλώνεις αλκοόλ;
Α) 1 ημερησίως
Β) 1-2 την εβδομάδα
Γ) 1-2 το μήνα
Δ) Μόνο σε ειδικές ττεριτττώσεις
Ε) Δεν πίνω αλκοόλ
2.

Σε ποια ηλικία ξεκίνησες να καταναλώνεις αλκοόλ;
Α) Κάτω των 14 ετών
Β) Από 15-17 ετών
Γ) Από 18-20 ετών
Δ) Από 21-23 ετών
Ε) Πάνω από 24 ετών

3. Πόσα ποτά έχεις πιει αι
αλκοολούχα ποτά;

η στιγμή που ξεκίνησες να καταvαλώve^

Α) Από 2-4 ποτά
Β) Από 5-10 ποτά
Γ) Από 11-20 ποτά
Δ) Από 21-100 ποτά
Ε) Πάνω από 100 ποτά
4.Πιστεύεις πως θα πιεις αλκοόλ μέσα στους επόμενους 2 μήνες;
Α) Ναι
Β) Πιθανώς
Γ) Δε γνωρίζω
Δ) Δε νομίζω
Ε) Οπωσδήποτε όχι

5. Πόσα ποτά πίνεις σε τυπικές περιπτώσεις όπως για παράδειγμα σε γιορτές
και φιλικές συγκεντρώσεις;

Β) 1-2 ποτά
Γ) 3-4 ποτά
Δ) 5-6 ποτά
Ε) Πάνω από 7 ποτά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΚΟΟΛ
6 Συναντήσατε κάποιον τρόπο προώθησης αλκοολούχων προϊόντων tc
τελευταίο μήνα που πήγατε για ποτό;

7. Αν ναι ο τρόπος προώθησης αυτών των προϊόντων ήταν
Α) Έντυπη διαφήμιση
Β) Ειδική τιμή σε κάποια προϊόντα αλκοόλ
Γ) Μειωμένες τιμές για δεδομένη χρονική στιγμή
Δ) Διαφήμιση εντός του καταστήματος(π.χ διαφ/κα τασάκια)
Ε) Άλλος τρόπος

Κατά τη γνώμη σας οι τιμές των αλκοολούχων ποτών στα μαγαζιά
που συχνάζετε είναι
Α) Πολύ χαμηλές
Β) Χαμηλές
Γ) Ικανοποιητικές
Δ) Υψηλές
Ε) Πολύ υψηλές

. Στα μαγαζιά που επιλέγετε να διασκεδάσετε συναντάτε την ειδική
σήμανση που προειδοποιεί για την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ
σε ηλικίες κάτω των 17 ετών;

10. Σας έχει γίνει ποτέ έλεγχος πιστοποίησης της ηλικίας σας κατά τη
διάρκεια κατανάλωσης αλκοόλ σε κάποιο μαγαζί;
Ναι
Οχι
11 Αν ναι το κατάστημα προειδοποιούσε με την αντίστοιχη σήμανση;
Ναι

Οχι

12Σε κάβες και supermarkets συναντάτε προσφορές αλκοολούχων ποτών;
Ναι

Οχι

ΒΑΘΜΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

13, Γνωρίζετε σε ποιο προϊόν αναφέρεται η παρακάτω εικόνα;

14, Πόσο σου αρέσει η παραπάνω διαφήμιση; (όχι το προϊόν)
Α) Καθόλου
Β) Λίγο
Γ) Αρκετά
Δ) Πολύ
Ε) Πάρα πολύ

15. Η διαφήμιση αυτή σε προκαλεί να δοκιμάσεις το προϊόν;
Ναι

Οχι

16. Η διαφήμιση της τταρακάτω μττύρας πόσο σου αρέσει;

Α) Καθόλου
Β) Λίγο
Γ) Αρκετά
Δ) Πολύ
Ε) Πάρα πολύ
17. Ποια διαφήμιση αλκοολούχου ποτού θυμάσαι αυτή τη στιγμή;

18. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό
βλέποντας τις παρακάτω διαφημίσεις;

Plin WBe Evil toniiiiL

