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ΠΡΟΛΟΓΟ 
  

 

 Είλαη ρξένο κνπ ε έθθξαζε επγλσκνζύλεο πξνο όζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ 

εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο, εηδηθόηεξα πξνο ηνλ Καζεγεηή κνπ θ. Κνληνγηάλλε 

Χξήζην, πνπ όξηζε ην ζέκα, αλέιαβε σο επηβιέπσλ, κε  θαηεύζπλε ζηελ πξνζπάζεηα 

κνπ θαη κνπ παξείρε ηηο απαξαίηεηεο ρξνληθέο δηεπθνιύλζεηο πνπ θξίζεθαλ αλαγθαίεο 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί θαηά ην βέιηηζην ε παξνύζα εξγαζία. Επίζεο ηνλ 

επραξηζηώ γηα ηελ αλνρή θαη ππνκνλή πνπ επέδεημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο 

καο. 

 Αηζζάλνκαη ππνρξεσκέλε λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ  θαη ζηνπο   πειάηεο 

ησλ θαξκαθείσλ  πνπ ζπκκεηείραλ  ζηελ εξγαζία απνηππώλνληαο ηηο πξνηηκήζεηο θαη 

ηηο ζθέςεηο  ηνπο πεξί ηνπ ζέκαηνο πνπ ηνπο ηέζεθε ζε αληίζηνηρν εξσηεκαηνιόγην. Τν 

αλσηέξσ εξσηεκαηνιόγην θαηαξηίζζεθε βάζε ηεο παξαρζείζαο εκπεηξίαο κνπ από ηελ 

επηρείξεζή κνπ ζρεηηθά κε ηελ αγνξά θαιιπληηθώλ ζηελ Ειιάδα,  θαζώο θαη από ηελ 

θαηαηνπηζηηθή θαζνδήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή. 
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Αθηεξσκέλε ζηελ Α. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο σο θαιιπληηθά ζεσξνύληαη:  

(ΦΔΚ 352/Β’/18.3.2005, Άξζξν 2) 

Χο «θαιιπληηθό» λνείηαη θάζε νπζία ή παξαζθεύαζκα ην νπνίν πξννξίδεηαη 

λα έιζεη ζε επαθή κε δηάθνξα εμσηεξηθά κέξε ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο 

(επηδεξκίδα, ηξηρσηά κέξε ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο θεθαιήο, λύρηα, ρείιε θαη 

εμσηεξηθά γελλεηηθά όξγαλα) ή κε ηα δόληηα θαη ην βιελλνγόλν ηεο ζηνκαηηθήο 

θνηιόηεηαο κε απνθιεηζηηθό ή θύξην ζθνπό ηνλ θαζαξηζκό ηνπο, ηνλ αξσκαηηζκό 

ηνπο, ηε κεηαβνιή ηεο εκθάληζήο ηνπο ή/θαη ηε δηόξζσζε ησλ ζσκαηηθώλ νζκώλ 

ή/θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο ή ηε δηαηήξεζή ηνπο ζε θαιή θαηάζηαζε.  
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Έρεη παξαηεξεζεί ηελ ηειεπηαία θπξίσο πεληαεηία ζηε ρψξα καο (ζην 

εμσηεξηθφ αξθεηά λσξίηεξα) αικαηψδεο αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, θαζψο θαη 

ηεο δηείζδπζεο ζηελ αγνξά εηαηξεηψλ πνπ ιαλζάξνπλ ηα θαιιπληηθά ηνπο πξντφληα 

σο θπζηθήο πξνέιεπζεο ή σο νξγαληθά. Οη αλσηέξσ εηαηξείεο θαίλεηαη πσο 

απνθνκίδνπλ δηαξθψο απμαλφκελν κεξίδην αγνξάο ζε ζρέζε κε ηηο εηαηξείεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ζπλζεηηθά θαιιπληηθά.  

Ζ δηαπηζησζείζα πξαγκαηηθφηεηα ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ άιισλ σο 

ζπληζηακέλε ησλ παξαθάησ ιφγσλ: 

a. Σεο αγλφηεηαο ησλ θπζηθψλ απηψλ πξντφλησλ ή ηεο ελ γέλεη 

αληίιεςεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πεξί ηεο αγλφηεηαο απηψλ. 

b. Σνπ ζσζηνχ Marketing πνπ εληζρχεη ή δηακνξθψλεη ηελ αλσηέξσ 

αληίιεςε θαη αλαδεηθλχεη φια ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

πιενλεθηήκαηα ησλ θπζηθψλ πξντφλησλ.  

Λακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ ζηελ εξγαζία απηή ζα γίλεη ζχληνκε 

αλαθνξά ζηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξνθή 

ηεο αγνξάο. Δπίζεο ζα αλαδεηεζνχλ νη ιφγνη ηεο ηάζεο απηήο θαη ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θαζψο θαη λα ηεθκεξησζνχλ κε 

βαζηθά εξγαιεία ηα εμήο: 

a. Σσλ ηδίσλ ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ φπνπ απνηππψλνληαη ζε αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην.  

b. Μειέηε ελδεηθηηθά θάπνησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

ρψξν ζε ζρέζε κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπο κεγέζε θαζψο θαη κε 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ζην marketing. χγθξηζε απηψλ κε αληίζηνηρεο 

ζπλζεηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ. 

Σέινο ζα παξαηεζνχλ πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο φζσλ αθνξά ηελ βαξχηεηα ησλ 

αλσηέξσ ιφγσλ ψζηε λα γίλεη ζαθέο αλ ε ζπγθεθξηκέλε ηάζε ηεο αγνξάο πξνο ηα 

θαιιπληηθά πξντφληα θπζηθήο πξνέιεπζεο ή αιιηψο ηα νξγαληθά ζε ζρέζε κε ηα 

αληίζηνηρα ζπλζεηηθά, είλαη κηα αλαπφθεπθηε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα ιάκβαλε ρψξα 

έηζη θη’ αιιηψο ή είλαη βαζηθά πξντφλ θαξκαθεπηηθνχ (θαη φρη κφλν) marketing πνπ 

δηακνξθψλεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
  

2.1) ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΝΘΔΣΗΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ – ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΓΤΟ ΔΠΗΠΔΓΧΝ  

 

 

ηε ρψξα καο φπσο θαη ζε φιεο ηηο ειεχζεξεο αγνξέο ν αληαγσληζκφο ζηα 

θαιιπληηθά πξντφληα είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ 

παξνπζηάδνπλ δηηηή θχζε ηελ ηειεπηαία θπξίσο δεθαεηία. Με απηφ ελλννχκε πσο 

πιένλ ν αληαγσληζκφο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν κεηαμχ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ 

θαιιπληηθψλ εηαηξεηψλ αιιά πθίζηαηαη θαη κεηαμχ πξντφλησλ θπζηθήο θαη 

ζπλζεηηθήο πξνέιεπζεο απφ κφλνο ηνπ. Δπνκέλσο νη άμνλεο ελφο ηέηνηνπ 

αληαγσληζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ σο εμήο: 

 

 

 

 Με άιια ιφγηα ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαιείηαη πιένλ λα επηιέμεη έλα πξντφλ 

κεηαμχ φρη δχν νπνηνλδήπνηε εηαηξεηψλ αιιά δχν εηαηξεηψλ πνπ είλαη είηε 

πλζεηηθψλ πξντφλησλ θαη νη δχν, είηε Φπζηθψλ πξντφλησλ θαη νη δχν, είηε 

πλζεηηθψλ ε κία θαη Φπζηθψλ ε άιιε. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ινηπφλ ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο είλαη ε εκθάληζε ησλ Φπζηθήο πξνέιεπζεο πξντφλησλ κε ηέηνηα δπλακηθή, 


ρέ

ζ
ε

 Α
λ
ηα

γσ
λ
ηζ

κ
ν

χ
 

Δηαηξεία 

πλζεηηθψλ 

Καιιπληηθψλ 1 

Δηαηξεία 

πλζεηηθψλ 

Καιιπληηθψλ 2 

Δηαηξεία 

Φπζηθψλ 

Καιιπληηθψλ 1 

Δηαηξεία 

Φπζηθψλ 

Καιιπληηθψλ 2 

Δπίπεδν 1 

Δπίπεδν 

2 

ρέζε Αληαγσληζκνχ 

ρέζε Αληαγσληζκνχ 
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ψζηε ε ¨θπζηθφηεηα¨ απηψλ λα κελ απνηειεί ηειηθά έλα αθφκα επηπιένλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο (φπσο ε κάξθα ηνπο, αλ είλαη ή φρη επηηπρεκέλα ζε απηά πνπ 

ππφζρνληαη, ε ηηκή ηνπο θηι), αιιά λα ηα θαηαηάζζεη ζε μερσξηζηή, δηθή ηνπο 

θαηεγνξία πνπ απνηειεί θαη επηπιένλ επίπεδν ζην πεδίν ηνπ αληαγσληζκνχ. Έηζη 

φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ ζρήκα παχεη λα ππάξρεη αληαγσληζκφο κφλν 

¨νξηδφληηνπ¨ ραξαθηήξα θαη ελφο επηπέδνπ θαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ λένπ επηπέδνπ 2, 

απνθηά θαη θαηαθφξπθε ζπληζηψζα. Σε ζπληζηψζα ηνπ απζχπαξθηνπ πιένλ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ Φπζηθήο θαη πλζεηηθήο πξνέιεπζεο θαιιπληηθψλ.   

Ζ αλσηέξσ αλάιπζε ηεο θχζεο ηνπ λένπ απηνχ αληαγσληζκνχ, δελ είλαη 

ηθαλή φκσο λα αλαδείμεη ζε φιν ην κέγεζνο, ηελ έληαζε απηνχ. Ζ έληαζε θαη ε 

δπλακηθή ηνπ θηάλνπλ ζην ζεκείν λα αλαγθάδνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη φρη κφλν 

αλαιπηέο ηεο αγνξάο, λα κηινχλ γηα ζηξνθή πιένλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ππέξ 

ησλ πξντφλησλ Φπζηθήο πξνέιεπζεο. Ζ ηάζε απηή είλαη πνπ ζα αλαιπζεί ζηε 

ζπλέρεηα ηφζν σο κέγεζνο φζν θαη σο θαηλφκελν πνπ έρεη ηνπο ιφγνο εκθάληζήο ηνπ. 

 

 

2.2) Ζ ΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΑ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

ΦΤΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

 

  

 Δίλαη πιένλ θαλεξφ πσο νη πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ αξρίδνπλ λα αιιάδνπλ θαη 

απηφ ζπκβαίλεη αξθεηά γξήγνξα. Σα πξντφληα θπζηθήο πξνέιεπζεο κπαίλνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηε δσή καο, ππνζρφκελα κηα πην αγλή θαη θπζηθή ζρέζε. Ζ ζηξνθή 

ινηπφλ απηή ηνπ θνηλνχ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο θαηλφκελν ζηελ αγνξά θαη σο εθ 

ηνχηνπ έρεη αξρίζεη λα κειεηάηαη κεηαμχ άιισλ θαη πνζνηηθά.  

Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα δηάγξακκα πνχ απνηππψλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

αγνξάο ηελ ηειεπηαία νρηαεηία απφ ην 1999 κέρξη θαη ην 2007. Παξαηεξνχκε έηζη 

πσο ζηαζεξά πιένλ νη εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ Φπζηθήο πξνέιεπζεο πξντφληα 

θεξδίδνπλ κεξίδην αγνξάο. Απφ κηα ζρεδφλ αλεκηθή παξνπζία ηνπ 1,1% ην 1999 θαη 

πξηλ, έρνπλ θηάζεη λα θαηέρνπλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο πίηαο πνπ μεπεξλά ην 

15% ην 2007 κε ζπλερψο αλνδηθέο ηάζεηο. Δίλαη ρξήζηκν λα ζεκεηψζνπκε πσο ε ελ 

ιφγσ ζηξνθή ηεο αγνξάο δελ είλαη θπζηθά κφλν ειιεληθφ θαηλφκελν, αιιά 

παγθφζκην θαη κάιηζηα ζηελ Διιάδα άξρηζε λα ζπκβαίλεη θαη κε θάπνηα ζρεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Αξθεί λα αλαθέξνπκε πσο ζήκεξα γηα παξάδεηγκα ζηε Γεξκαλία ηα 
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θαιιπληηθά Φπζηθήο πξνέιεπζεο θαηέρνπλ ην 40% ηεο αγνξάο θαη ζπλερίδνπλ 

απμεηηθά, ελψ ζηε Γαιιία ην 29%. 
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ΜΔΡΙΓΙΟ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ

ΣΕΜΑΥΙΑ ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

 ΠΗΓΗ: ICAP ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2007

ΕΣΑΙΡΕΙΕ

ΦΤΙΚΩΝ

ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ 

ΕΣΑΙΡΕΙΕ

ΥΗΜΙΚΩΝ

ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΔΡΙΓΙΟΤ ΑΓΟΡΑ 

  Δίλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηλίζνπκε πσο ε έξεπλα ηεο ICAP πνπ έδσζε ην πην 

πάλσ δηάγξακκα αθνξνχζε ηεκάρηα πξντφλησλ επί ηνπ ζπλφινπ πνπ πσινχληαη ζηελ 

αγνξά θαη αλά θαιιπληηθή θαηεγνξία. Γηα παξάδεηγκα δειαδή γηα ηελ θαιιπληηθή 

θαηεγνξία ησλ ζακπνπάλ, πνην πνζνζηφ απφ ηεκάρηα Φπζηθήο πξνέιεπζεο ζακπνπάλ 

πσινχληαη έλαληη ησλ αληηζηνίρσλ πλζεηηθήο πξνειεχζεσο.  

 Χο ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζπδεηνχκελε ζηξνθή ηεο αγνξάο πξνο ηα 

θαιιπληηθά θπζηθήο πξνέιεπζεο, είλαη θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ 

πνπ ηα παξάγνπλ. Γελ είλαη ηπραίν πσο νη ηζνινγηζκνί ησλ εηαηξεηψλ απηψλ είλαη 

θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζεηηθνί θαη παξνπζηάδνπλ πνιχ ζεκαληηθά θέξδε. Οη 

δε ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ, απνηεινχλ θξίζηκν κέγεζνο γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ εληζρχνπλ ηελ εηθφλα ηεο ζηξνθήο, είλαη δξακαηηθά 

αλεβαζκέλνη  θαη δελ δείρλνπλ ζεκάδηα εμαζζέλεζεο.  

 Οη ηξεηο βαζηθέο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ (Apivita, Κνξξέο θαη Mastic Spa) 

παξνπζηάδνπλ ζεακαηηθή αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπο ηελ ηειεπηαία 

ηεηξαεηία. Γηα παξάδεηγκα ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπο δηεπξχλζεθε θαηά 

261%, ελψ ηα θέξδε ηνπο απμήζεθαλ θαηά 54% ην 2004 έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο.  
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Ζ Apivita επεθηείλεηαη ζηηο απαηηεηηθέο αγνξέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο – 

κε λέν ζηαζκφ εθθίλεζεο ην Υνλγθ Κνλγθ, ην νπνίν απνηειεί ηελ πχιε εηζφδνπ γηα 

ηελ Κίλα. Δπηρεηξψληαο λα αμηνπνηήζεη ηε δηεζλή ηάζε ππέξ ησλ θπζηθψλ 

θαιιπληηθψλ αιιά θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο , κε αηρκή ηελ 

ειιεληθή θχζε, ε εηαηξεία επελδχεη ζηε δηείζδπζή ηεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο, νη 

νπνίεο εθηφο απφ ηνπο πςεινχο ξπζκνχο θαηαλάισζεο πνπ παξνπζηάδνπλ έρεη 

απνδεηρηεί φηη «θαζηεξψλνπλ» δηεζλψο ηηο επψλπκεο εηαηξείεο. 

 

ηελ εηαηξεία ην 2005 νη εμαγσγέο μεπέξαζαλ  ην 10% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ελψ νη 

πσιήζεηο ηεο αλήιζαλ ζηα 26 εθαη. επξψ. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξείαο γηα ην 2004, νη πσιήζεηο ηεο αλήιζαλ ζε 23,6 εθαη. επξψ 

θαη ηα θέξδε πξν θφξσλ ζε 1,3 εθαη. επξψ. Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο απφ ηνπο 

ηζνινγηζκνχο ηεο εηαηξείαο απφ ην 2001 κέρξη ην 2005, κε κέζε αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ  20,59% ην ρξφλν. 

  

ηνηρεία απφ 

ηνπο 

ηζνινγηζκνχο 

ηεο APIVITA 

2005 2004 2003 2002 2001 

ΚΤΚΛΟ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

(ΠΧΛΖΔΗ) 

26 εθαη 23,6 εθαη 19,2 εθαη 15,36 εθαη 12,36 εθαη 

ΜΔΗΟΝ ΚΟΣΟ 

ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 
15,9 εθαη 14,7 εθαη 11,9 εθαη 9,71 εθαη 8,01 εθαη 

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ                         10,1 εθαη 8,9 εθαη 7,3 εθαη 5,65 εθαη 4,26 εθαη 

 

 

Οη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, ην ιαλζάξηζκα λέσλ ζθεπαζκάησλ 

αιιά θαη ε ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ απνηεινχλ ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο άμνλεο αλάπηπμεο θαη γηα ηε Γ. Κνξξέο ΑΔ. Ζ εηαηξεία νινθιήξσζε  

ηε λέα ηδηφθηεηε παξαγσγηθή κνλάδα ηεο ζηα Οηλφθπηα, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ θαη ζα επηηξέςεη ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο. ηε λέα κνλάδα ιεηηνχξγεζε θαη ηκήκα επεμεξγαζίαο ησλ θπζηθψλ 

πξψησλ πιψλ θαη εθρχιηζεο –πνπ κέρξη ηφηε δελ ππήξρε ζηελ Διιάδα–, γεγνλφο πνπ 
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θαζεηνπνίεζε πεξαηηέξσ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Ζ επέλδπζε μεπέξαζε ηα 7 εθαη. 

επξψ. 

Μεηά ηηο ΖΠΑ, Βξεηαλία θαη Ηζπαλία, ε εηαηξεία δηαλέκεη ήδε πξντφληα ζηε 

Γεξκαλία ζε ιηαληθφ δίθηπν, εηζήιζε ζην Βέιγην, πξνεηνηκάδεη ηελ είζνδφ ηεο ζηελ 

Πνξηνγαιία αιιά θαη ηε δηείζδπζή ηεο ζηηο αγνξέο ηεο Αζίαο. 

ε φ,ηη αθνξά ηα κεγέζε ηεο εηαηξείαο ζην α΄ εμάκελν  ηνπ 2007, ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηεο δηακνξθψζεθε ζηα 17,261  εθαη. επξψ έλαληη 12,9 εθαη. επξψ πνπ ήηαλ 

ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2006, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 33,8%. 

Ζ αχμεζε απηή απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ 

πεξηπνίεζεο καιιηψλ, ζψκαηνο θαζψο θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ. 

ζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πσιήζεσλ, παξαηεξείηαη αλάπηπμε ηφζν 

ζηελ Διιάδα θαηά 13,86% φζν θαη ζην εμσηεξηθφ κέζσ ησλ εμαγσγψλ, φπνπ νη 

πσιήζεηο ζεκείσζαλ άλνδν 92,64%! Σα θέξδε κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ 

κεηνςεθίαο έθηαζαλ ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2007 ζην 1,38 εθαη. επξψ, έλαληη 1,18 

εθαη. επξψ πνπ ήηαλ ζην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2006, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 17,41%. Σέινο, ζην α΄ ηξίκελν ηνπ 2007 νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

ζεκείσζαλ ζεηηθφ απνηέιεζκα χςνπο 0,26 εθαη. επξψ, ζε ζρέζε κε ην αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα -1,00 εθαη. επξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξπζηλήο πεξηφδνπ.  

 

ηνηρεία απφ 

ηνπο 

ηζνινγηζκνχο 

ηεο ΚΟΡΡΔ 

Α.Δ. 

Ά Δμάκελν 2007 
01/01/2006-

31/12/2006      

01/01/2005-  

31/12/2005         

01/01/2004-

31/12/2004      

ΚΤΚΛΟ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

(ΠΧΛΖΔΗ) 

 

17.261.266 

(επξώ) 

(Δθηηκήζεηο γηα Έηνο 

37,5 εθαη)  

26.914.023 

(επξώ)      

17.064.487 

(επξώ)      
14.778.019(επξώ) 

ΜΔΗΟΝ ΚΟΣΟ 

ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 

6.268.188 

(επξώ) 

9.330.150 

(επξώ)     

6.412.697 

(επξώ)       
5.638.055(επξώ) 

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ                         10.993.078(επξώ) 
17.583.873 

(επξψ)     

10.651.790 

(επξώ)       
9.139.964(επξώ) 
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Σην παξάξηεκα ηεο παξνύζεο εξγαζίαο δίλεηαη ελεκεξσηηθά θαη ζηνηρεία ησλ 

ηζνινγηζκώλ ηεο εηαηξείαο Κνξξέο Α.Ε γηα ηά έηε 2004-2005-2006, θαζώο θαη ηνπ Ά 

εμακήλνπ ηνπ 2007. 

 

Ζ Δηαηξεία, ηελ πεξίνδν 2003-2006(Δ) έρεη λα επηδείμεη (ζηνηρεία απφ ην 

ελεκεξσηηθφ δειηίν ηεο εηαηξείαο πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

κέρξη θαη 12/2006):  

 

• Μέζε εηήζηα αχμεζε θχθινπ εξγαζηψλ: 41,2% 

• Μέζε εηήζηα αχμεζε EBITDA: 54,0% 

• Μέζε εηήζηα αχμεζε ησλ κεηά απφ θφξνπο θεξδψλ: 84,2% 

  

 Απφ ηα αλσηέξσ νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηφζν γηα ηελ APIVITA, φζν θαη γηα ηνλ 

ΚΟΡΡΔ (νη δχν κεγαιχηεξεο εηαηξίεο εκπνξίαο Φπζηθψλ θαιιπληηθψλ ζηε ρψξα 

καο), παξαηεξνχκε ηελ πνιχ θαιή ηνπο πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζηελ 

εγρψξηα αγνξά, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Σα ηζρπξά αλνδηθά νηθνλνκηθά απηά ζηνηρεία 

θαηαδεηθλχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ζηξνθή ηνπ θνηλνχ ζηα πξντφληα νκνξθηάο 

Φπζηθήο πξνέιεπζεο, αλ ζθεθζεί θαλείο πσο γεληθφηεξα ε αγνξά θαιιπληηθνχ εηδηθά 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο ή έζησ πνιχ 

κηθξή άλνδν. Απφ απηφ άκεζα ζπλεπάγεηαη, πσο νη εηαηξίεο Φπζηθψλ θαιιπληηθψλ 

θεξδίδνπλ κεξίδην αγνξάο απφ ηηο ππφινηπεο πλζεηηθψλ θαιιπληηθψλ (βιέπε 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΔΡΗΓΗΟΤ ΑΓΟΡΑ ζει10).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
  

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

 Ζ αλσηέξσ ηεθκεξησζείζα ζηξνθή ηεο αγνξάο ζηα θαιιπληηθά 

πξντφληα θπζηθήο πξνέιεπζεο, έλαληη απηψλ ζπλζεηηθήο εδξάδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο Πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο πσο ζηελ παξνχζα εξγαζία 

αλαδεηθλχεηαη ε ζηξνθή ηεο αγνξάο ζε θαιιπληηθά πξντφληα θπζηθήο πξνέιεπζεο 

θαη αλαδεηνχληαη νη ιφγνη απηήο ηεο ζηξνθήο. Οη ιφγνη ηεο ζηξνθήο ζα θαηαηεζνχλ 

σο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο θαη απφζηαγκα ηεο έσο ηψξα θαηαθηεζείζαο πείξαο απφ 

ηελ επαγγεικαηηθή κνπ ελαζρφιεζε κε ηα Φαξκαθεπηηθά θαιιπληηθά, κέζσ ηεο 

επηρείξεζήο κνπ. Δπηθνπξηθά φκσο ηεο δηθήο κνπ εκπεηξίαο θαη άπνςεο, 

δεκηνπξγήζεθε, δηαλεκήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην γηα 

λα δνχκε πσο πξνζεγγίδεη ην θνηλφ ην ζέκα θαη λα ελδπλακψζεη ή λα απνδπλακψζεη 

ηηο δηθέο κνπ απφςεηο. Θεσξψ πσο νχηε νη δηθέο κνπ απφςεηο, αιιά νχηε ηνπ θνηλνχ 

απνηεινχλ ζέζθαηα απφ κφλεο ηνπο, αιιά εθεί πνπ ζπγθιίλνπλ θαη νη δχν, πηζηεχσ 

φηη πξνζεγγίδσ ηθαλνπνηεηηθά ηελ αιήζεηα.   

 Έηζη αξρηθά ζα θαηαζέζσ ην Δξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζην θνηλφ πξνο 

ζπκπιήξσζε θαη ελ ζπλερεία ζα γίλεη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ 

 
ΟΜΑΓΑ 1 

 

ΦΤΛΛΟ:     Άλδξαο  Γπλαίθα  

ΗΛΙΚΙΑ:      15-20   20-30  31-40  41-50  51-Άλσ  

ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ: Απφθνηηνο Α΄ζκηαο  Δθπ/ζεο    

Απφθνηηνο Β΄ζκηαο  Δθπ/ζεο      

Απφθνηηνο Σξηηνβάζκηαο Δθπ/ζεο   

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΙΟΓΗΜΑ: Κάησ απφ 700 €     

    700 € - 1500 €     

1500 € - 2500 €    

2500 € θαη Άλσ    

 

ΟΜΑΓΑ 2 

 

1.Αγνξάδεηε πάληα θαιιπληηθά θαη πξντόληα νκνξθηάο από ηα θαξκαθεία ή 

θαη από αιινύ; 

 

2.Πξνηηκάηε ηα θαιιπληηθά πνπ βξίζθεηε ζηα θαξκαθεία ή εθηόο απηώλ 

(κεγάιεο αιπζίδεο Hondos Center, Beauty Shop θηι). 

 

3.Θεσξείηαη πην αμηόπηζηα ηα θαξκαθεπηηθά θαιιπληηθά ζε ζρέζε κε απηά ζηα 

ππόινηπα δίθηπα δηαλνκήο; 

 

4.Θεσξείηαη αληαγσληζηηθέο ηηο ηηκέο ησλ θαιιπληηθώλ ζηα θαξκαθεία ζε 

ζρέζε κε ηα ππόινηπα; 

 

5.Δίλαη πην θαηαξηηζκέλνη θαη ελεκεξσκέλνη νη θαξκαθνπνηνί ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππαιιήινπο ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο θαιιπληηθώλ ηεο αγνξάο; 

 

ΟΜΑΓΑ 3 

 

6.Πξνηηκάηε θπζηθά θαιιπληηθά θαη πξντόληα νκνξθηάο ή αληίζηνηρα 

ζπλζεηηθήο πξνέιεπζεο 

i. Φπζηθήο πξνέιεπζεο        

ii. πλζεηηθήο πξνέιεπζεο       

  

iii. Καη ηα δχν         

 

7.Γηα πνηνπο ιόγνπο πξνηηκάηε θπζηθά (αλ ζπκβαίλεη απηό θαη όηαλ ζπκβαίλεη); 

Γώζηε ηνλ θύξην ιόγν.   

i. Έρεηε αθνχζεη ή ππνςηάδεζηε φηη είλαη πην αγλά απφ ηα ππφινηπα;   

ii. Γλσξίδεηαη ηεθκεξησκέλα φηη είλαη πην αγλά απφ ηα ππφινηπα;    

iii. Δίλαη πην δξαζηηθά-απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο;    

iv. αο σζεί ν θαξκαθνπνηφο ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή θαιιπληηθψλ;   

v. Δίλαη νη ηηκέο ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηα 

ζπλζεηηθά.          

vi. Δίλαη ηεο κφδαο ηειεπηαία θαη νη θίινη-γλσζηνί κνπ ηα ίδηα παίξλνπλ.   

vii. Είλαη πην ειθπζηηθά ζηελ εκθάληζε θαη κνπ αξέζεη ην ιαλζάξηζκά ηνπο;   
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viii. Άιινη ιφγνη.          

 

 
ΣΟ ΠΑΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ ΑΝΧΝΤΜΑ  

Ζ ΠΡΧΣΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 

 Σν αλσηέξσ εξσηεκαηνιφγην δηαηέζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηπραίν (ην 

θνηλό πνπ εηζέξρεηαη ζε έλα Φαξκαθείν παξνπζηάδεη κεγάιε ηπραηόηεηα κηαο θαη δελ είλαη ζπγθεθξηκέλεο 

ειηθηαθήο, κνξθσηηθήο, νηθνλνκηθήο ή άιιεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηεγνξίαο. Η κόλε δηαθνξά κε ηνλ 

γεληθόηεξν πιεζπζκό ηεο πεξηνρήο ηνπ δείγκαηνο, είλαη πσο απηνί πνπ εηζέξρνληαη ζε έλα Φαξκαθείν, ζα 

πξνηηκνύλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό - από ην γεληθόηεξν πιεζπζκό-  επί ηνπ ζπλόινπ θπζηθά θαιιπληηθά 

κηαο θαη ην θαξκαθείν είλαη ην κεγαιύηεξν δίθηπν δηαλνκήο απηώλ θαη εθεί ηα βξίζθνπλ.)  δείγκα 230 

αηφκσλ. Σν δείγκα απηφ κνηξάζζεθε ηζνκεξψο ζε δχν Φαξκαθεία ηεο Πάηξαο(115 

ζην Κνηξφλη ζηα βφξεηα πξνάζηηα θαη 115 ζηα λφηηα Πξνάζηηα – Αθξσηεξίνπ). Ζ 

ζπκπιήξσζε έγηλε αλψλπκα, ελψ ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηάζεζεο ηνπ ήηαλ πεξίπνπ 

3,5 κήλεο. 

 Σξεηο είλαη νη βαζηθέο νκάδεο εξσηήζεσλ ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ. Ζ πξψηε 

αθνξά ην πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ ην ζπκπιήξσζαλ (θχιιν, ειηθία, κνξθσηηθφ 

επίπεδν θαη εηζφδεκα). Ζ δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ έρεη λα θάλεη κε ηε ζρέζε ησλ 

θαιιπληηθψλ γεληθφηεξα κε ηα θαξκαθεία σο δίθηπν δηαλνκήο (ηηκέο, εμππεξέηεζε, 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ην θαξκαθνπνηφ), αιιά θαη εηδηθφηεξα κε ην θαξκαθείν 

σο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ επηδξά ή φρη σο πξνζηηζέκελε αμία γηα ηα πξντφληα πνπ 

δηαθηλεί (θχξνο ηνπ Φαξκαθείνπ). Σέινο ε ηξίηε νκάδα εξσηήζεσλ εζηηάδεηαη θπξίσο 

ζηελ γλψζε θαη αίζζεζε ηνπ θνηλνχ πεξί ησλ θπζηθψλ – ζπλζεηηθψλ θαιιπληηθψλ 

θαη βάζε πνηφλ θξηηεξίσλ απηφ επηιέγεη. 

ηε επφκελα θεθάιαηα ζα δνζνχλ  νη απαληήζεηο ηνπ θνηλνχ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, θαζψο επίζεο ζα ππάξμεη ζρνιηαζκφο  θαη  πνηνηηθή εξκελεία ηνπο. 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΣΡΟΦΗ ΣΗ 

ΑΓΟΡΑ ΣΑ ΦΤΙΚΑ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ 
 

 

 

 

Οη ιφγνη απηνί θαζψο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ ηάζε 

ηεο αγνξάο ζα εμεηαζζνχλ ελ ζπλερεία. Δλ’ πξψηεο θαη πεξηγξακκαηηθά ζα 

κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηα θχξηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, ελψ ε απάληεζε 

απηψλ ζα νξηνζεηνχζε ηνπο ιφγνπο ηεο ζπδεηνχκελεο ζηξνθήο ηεο αγνξάο θαη είλαη 

ηα εμήο: 

 

1. Δίλαη ε ζηξνθή ηεο αγνξάο απνηέιεζκα ηνπ επλντθνχ θιίκαηνο θαη ηεο 

πεξηξένπζαο αηκνζθαίξαο πεξί ζηξνθήο ζηα θπζηθά πξντφληα γεληθφηεξα; 

Δίλαη ηειηθά κηα κφδα; 

2. Δίλαη ε ζηξνθή ηεο αγνξάο ζηα θαιιπληηθά θπζηθήο πξνέιεπζεο απνηέιεζκα 

ηεο ελ’ γέλε αληίιεςεο ηνπ θνηλνχ πεξί αγλφηεηαο απηψλ; Πψο εμεγείηαη απηή 

ε ηάζε ηνπ θνηλνχ; Δίλαη φλησο πην αθίλδπλα ηα θπζηθά θαιιπληηθά έλαληη 

ησλ ζπλζεηηθψλ θαη απηφ πσο απνδεηθλχεηαη; 

3. Δίλαη φιε απηή ε ζηξνθή ηεο αγνξάο απνηέιεζκα ελφο πνιχ απνηειεζκαηηθνχ 

θαη ζσζηά κειεηεκέλνπ Marketing; 

 

ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα πιεζπζκνχ πνπ έρνπκε, παξαζέηνπκε ηελ απάληεζε ηεο 

Δξψηεζεο 6 Πξνηηκάηε θπζηθά θαιιπληηθά θαη πξντόληα νκνξθηάο ή αληίζηνηρα 

ζπλζεηηθήο πξνέιεπζεο; γηα λα δνχκε ηελ πξνηίκεζε ηνπ θνηλνχ καο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ε νπνία ζα καο ρξεζηκεχζεη ακέζσο κεηά. 

Πξνηηκάηε θπζηθά θαιιπληηθά θαη πξντόληα νκνξθηάο ή αληίζηνηρα ζπλζεηηθήο 

πξνέιεπζεο; 

ΦΤΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ ΤΝΟΛΟ 

54 82 94 230 

23,48% 35,65% 40,87% 100,00% 
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Δπίζεο παξαηίζεηαη θαη κηα πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ δείγκαηνο καο 

ζε ζρέζε κε ηα δχν θχιια. 

 

ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ 

26 204 230 

11,30% 88,70% 100,00% 

  

Πξνηηκάηε θπζηθά θαιιπληηθά θαη πξντόληα νκνξθηάο ή 

αληίζηνηρα ζπλζεηηθήο πξνέιεπζεο;(ΓΔΙΓΜΑ ΑΝΓΡΩΝ) 
ΦΤΗΚΖ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΤΝΘΔΣΗΚΖ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΚΑΗ ΣΑ 

ΓΤΟ ΤΝΟΛΟ 

9 11 6 26 

34,62% 42,31% 23,08% 100,00% 

Παξαηεξνχκε πσο ην δείγκα ησλ αλδξψλ γεληθφηεξα είλαη πνιχ κηθξφηεξν έλαληη 

απηνχ ησλ γπλαηθψλ θαη δελ ζα αληιήζνπκε θάπνην ηδηαίηεξν ζπκπέξαζκα κηαο θαη 

ζα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλν.  

 

2.1)  Ζ ΣΡΟΦΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΖ 

ΠΔΡΗΡΔΟΤΑ ΣΑΖ ΠΡΟ ΣΑ ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ-ΜΟΓΑ 

 

 Ζ παγθφζκηα θνηλφηεηα είλαη κάξηπξαο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη θπξίσο ηε 

δεθαεηία πνπ δηαλχνπκε, κηαο ηάζεο πξνο ηελ παξάδνζε, πξνο ην ιηγφηεξν αλζξψπηλα 

επεμεξγαζκέλν, πξνο ην αγλφ, πξνο ην θπζηθφ. Δίλαη κηα ηάζε πνπ έρεη εηζρσξήζεη ζε 

πνιιαπιέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Απφ ηηο 

αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηα πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν, 

κέρξη ηελ αγλή θπζηθή δηαηξνθή θαη έλδπζε.  

ινη γλσξίδνπκε ηελ φιν θαη κεγαιχηεξε δηάδνζε ησλ επνλνκαδφκελσλ 

αγλψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο ηειεπηαία. Ζ αγνξά ηα δεηά ελ’ αγσλίσο, 

ελψ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ είλαη δηαηεζεηκέλν λα πιεξψλεη πνιχ αθξηβφηεξα πνιιέο 

θνξέο, έλαληη ησλ αληηζηνίρσλ ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ, γηα λα ηα απνθηήζεη. Ζ ηάζε 

απηή είλαη ππαξθηή θαη ζηα πξντφληα έλδπζεο θαη ππφδεζεο. Απμάλνπλ ηαρέσο νη 

πσιήζεηο ελδπκάησλ πξνεξρφκελα απφ βηνινγηθέο θαη θπζηθέο πξψηεο χιεο. 

Μέζα ζε φιν απηφ ην θιίκα πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ην αγλφ, ην θπζηθφ, ην 

¨ακφιπλην¨ σο πξνηεξαηφηεηα ζηε δσή θαη ην έρεη ζέζεη νχηε ιίγν νχηε πνιχ σο 
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κέηξν πνιηηηζκνχ θάζε θνηλσλίαο θαη ηειηθά σο κφδα, δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

μεθχγνπλ νχηε ηα πξντφληα νκνξθηάο-θαιιπληηθά. Πφζν κάιινλ απηά ζα έιεγε 

θαλείο πνπ έξρνληαη θαη ζε άκεζε επαθή κε ην ζψκα θαη ην πξφζσπν ηνπ αλζξψπνπ. 

 Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν φηη ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζην θνηλφ, ζηελ 

Δξψηεζε 7 “ Γηα πνηνπο ιόγνπο πξνηηκάηε θπζηθά (αλ ζπκβαίλεη απηό θαη όηαλ 

ζπκβαίλεη); Γώζηε ηνλ θύξην ιόγν. ” 

i. Έρεηε αθνύζεη ή ππνςηάδεζηε όηη είλαη πην αγλά από ηα ππόινηπα;   

ii. Γλσξίδεηαη ηεθκεξησκέλα όηη είλαη πην αγλά από ηα ππόινηπα;    

iii. Είλαη πην δξαζηηθά-απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο;    

iv. Σαο σζεί ν θαξκαθνπνηόο ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή θαιιπληηθώλ;  

v. Είλαη νη ηηκέο ησλ θπζηθώλ θαιιπληηθώλ αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηα ζπλζεηηθά. 

vi. Είλαη ηεο κόδαο ηειεπηαία θαη νη θίινη-γλσζηνί κνπ ηα ίδηα παίξλνπλ.   

vii. Είλαη πην ειθπζηηθά ζηελ εκθάληζε θαη κνπ αξέζεη ην ιαλζάξηζκά ηνπο. 

viii. Άιινη ιόγνη.         

   

νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δειψλνπλ πσο 

έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο  ζηξνθήο ηνπ θνηλνχ ζηα θπζηθά θαιιπληηθά, είλαη ε κφδα 

θαη ε πεξηξένπζα αηκφζθαηξα πεξί ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ. Οη απαληήζεηο δίλνπλ 

ζηελ επηινγή (vi) ην πνζνζηφ ηνπ 14,19% (21 άηνκα ζε ζχλνιν 148 πνπ πξνηηκνχλ 

ηα θπζηθά θαιιπληηθά πάληα ή πεξηζηαζηαθά έλαληη ησλ ζπλζεηηθψλ), αιιά είλαη 

ζίγνπξν πσο δελ είλαη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο. 

Γηα πνηνπο ιόγνπο πξνηηκάηε θπζηθά (αλ ζπκβαίλεη απηό θαη όηαλ ζπκβαίλεη); Γώζηε ηνλ θύξην ιόγν. 

i ii iii iv v vi vii viii ΤΝΟΛΟ 

          Ά-ζκηαο ΄Β-ζκηαο ΄Γ-ζκηαο        

64 11 6 9 11 2 12 7 17 9 148 

43,24% 7,43% 4,05% 6,08% 7,43% 14,19% 11,49% 6,08% 100,00% 

 

 ζσλ αθνξά ηελ επηινγή (iv) θαη ηελ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζε ζπλάξηεζε 

κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν δελ κπνξεί λα βγεη αζθαιέο ζπκπέξαζκα (νχησο ή άιισο 

ηα άηνκα β’ζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη πεξηζζφηεξα θαη ζην γεληθφηεξν πιεζπζκφ ηνπ 

δείγκαηνο). 

 

2.2) Ζ ΣΡΟΦΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ Χ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΖ 

ΑΓΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ Ή ΣΖ 

ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΠΔΡΗ ΑΓΝΟΣΖΣΑ 

 

 Ζ θνηλή ινγηθή αιιά θαη ε επί ζεηξά εηψλ απνθηεζείζα εκπεηξία κνπ ζρεηηθά 

κε ην θαιιπληηθφ πξντφλ (κέζα απφ ηελ επηρείξεζε πνπ δηαηεξψ), εξκελεχνπλ ηε 
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ζηξνθή ηεο αγνξάο ζηα θπζηθά θαιιπληηθά (έλαληη ησλ ζπλζεηηθψλ), πξνηάζζνληαο 

σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο ηελ αγλφηεηα απηψλ ησλ ζθεπαζκάησλ ή ηελ 

αίζζεζε-πίζηε ηνπ θνηλνχ πεξί αγλφηεηαο. 

 Ζ αλσηέξσ φκσο αγλφηεηα είλαη έλαο κχζνο ή κηα πξαγκαηηθφηεηα; Δίλαη κηα 

αίζζεζε φισλ καο ε νπνία έρεη εληέρλσο θαιιηεξγεζεί απφ ην ππνζηεξηθηηθφ 

marketing θαη ηε βησκαηηθή-ζεσξεηηθή πιένλ ηαχηηζε ζην ππνζπλείδεηφ καο, ηνπ 

θπζηθνχ κε ην αγλφ θαη ηειηθά κε ην ηέιεην;  

 

 

2.2.1) ΑΓΝΟΣΗΣΑ: ΜΤΘΟ Ή ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; 

 

 Θα δηεξσηεζεί ηειηθά θάπνηνο ηη είλαη ηα θπζηθήο πξνέιεπζεο θαιιπληηθά; 

Γηαηί απηά απνθαινχληαη «Αγλά»; Τπάξρνπλ θαη άιια πνπ δελ είλαη θαη ηφζν 

«Αγλά»; Δίλαη εξσηήκαηα πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε, ψζηε λα 

εξκελεχζνπκε-απνδείμνπκε αλ ε ηάζε ηνπ θνηλνχ πξνο απηά είλαη ή φρη ηειηθά κηα 

αθφκα αγνξαζηηθή πιάλε. 

 Καηαξρήλ ν φξνο Φπζηθφ ή Οξγαληθφ πξντφλ αλαθέξεηαη ζε θαιιπληηθά 

πξντφληα ηα νπνία πεξηέρνπλ 100% (ή πνιχ θνληά ζε απηφ ην πνζνζηφ) θπζηθά, 

πηζηνπνηεκέλα βνηαληθά ζπζηαηηθά. Δίλαη πνιιά ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ 

θπζηθψλ-νξγαληθψλ απηψλ πξντφλησλ, φρη κφλν γηα ην δέξκα αιιά θαη γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. Έηζη ηα ζθεπάζκαηα ηα νπνία είλαη πνιχ θνληά ζην 

100% θπζηθά, γεληθά πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο απφ ελεξγά εκπινπηηζκέλα 

βνηαληθά ζπζηαηηθά γηα ην δέξκα A.S.E.B.I. (active skin-enhancing botanical 

ingredients).  

Παξαδνζηαθά, ηα θαιιπληηθά πξντφληα πεξηέρνπλ ηα αθφινπζα: 

 Αλελεξγά ζπζηαηηθά πνπ δξνπλ σο κεηαθνξείο (60-99%, γηα παξάδεηγκα: 

λεξφ, αιθνφιε, ζπζηαηηθά πεηξειαίνπ πνπ δξνπλ σο κεηαθνξείο ,φπσο 

νξπθηέιαην, βαδειίλε ή γαιαθησκαηνπνηεηέο πνπ εμάγνληαη απφ ην πεηξέιαην 

θαη επηθαλεηνδξαζηηθά ( απνξξππαληηθά, θαζαξηζηηθά). 

 Έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ (1-40%), γηα παξάδεηγκα 

εθρπιίζκαηα βνηάλσλ, θπηηθά έιαηα, δσηθά ππνπξντφληα ,θχθηα, βηηακίλεο) 

 πλζεηηθά ζπληεξεηηθά θαη ηερλεηά ρξψκαηα.(ιηγφηεξν απφ1% ην θαζέλα). 
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Σα νξγαληθά πξντφληα δηαθέξνπλ απφ ηα παξαδνζηαθά πξντφληα θξνληίδαο ηνπ 

δέξκαηνο ζηα αθφινπζα: 

 

 Οη νξγαληθέο εηαηξείεο παξαζθεπήο πξντφλησλ θξνληίδαο δέξκαηνο ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχλ αιθνφιε απφ εθρπιίζκαηα βνηάλσλ αληί γηα  κεηνπζησκέλε 

αιθνφιε ,εθρπιίζκαηα βνηάλσλ ή ρπκνχο θξνχησλ αληί γηα λεξφ θαη αηζέξηα 

έιαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ ηηο πνιπάξηζκεο βειηησηηθέο θαη 

αξσκαηνζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο αληί γηα ηερλεηά αξψκαηα. 

 Σα νξγαληθά ζπζηαηηθά κεγαιψλνπλ ρσξίο ηε ρξήζε κηθξνβηνθηφλσλ, 

παξαζηηνθηφλσλ θαη εληνκνθηφλσλ θαη δελ είλαη  ςεθαζκέλα κε αθηηλνβνιία. 

Σα βηνκεραληθά ζπλζεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζε ζπκβαηηθά πξντφληα θξνληίδαο 

ηνπ δέξκαηνο, απνξξνθψληαη απφ ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ θαη κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πγεία καο κε πνιινχο ηξφπνπο ( πξνθαινχλ 

πνιχ ζνβαξέο αζζέλεηεο φπσο θαξθίλν, αυπλία, βιάβεο ζηα λεθξά θαη άιιεο) 

 Οη εηαηξείεο κε νξγαληθά θαιιπληηθά απνθεχγνπλ ηε ρξήζε ππνπξνηφλησλ 

ηνπ πεηξειαίνπ. πζηαηηθά πνπ εμάγνληαη απφ ην πεηξέιαην πξνθαινχλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνπο αλζξψπνπο, δελ πξνζθέξνπλ νθέιε ζην δέξκα ( 

είλαη θηελνί κεηαθνξείο –έθδνρα) θαη νη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα 

ζπζηαηηθά ππνζηεξίδνπλ έκκεζα ηε βηνκεραλία πεηξειαίνπ. Οη εηαηξείεο 

νξγαληθψλ θαιιπληηθψλ ζπρλά εκπιέθνληαη θαη ζε άιιεο ,θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ειηαθήο ή ηεο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο , νη βηνδηαζπψκελεο ή αλαθπθιψζηκεο ζπζθεπαζίεο , ε 

δσξεά ελφο κέξνπο απφ ηα θέξδε ηνπο ζε πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο , ε 

ππνζηήξημε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ηίκηνπ αληαγσληζκνχ(fair trade ) θαη ε 

άξλεζή ηνπο λα κεηαθέξνπλ-ρξεζηκνπνηήζνπλ επηβιαβή πξντφληα γηα ην 

πεξηβάιινλ, φπσο aerosols, ζηε γξακκή παξαγσγήο ηνπο. 

 

Οξγαληθά δελ ζεκαίλεη φηη ηα πξντφληα ή ηα ζπζηαηηθά ηνπο δελ δνθηκάζηεθαλ 

πάλσ ζε δψα. Σα νξγαληθά θαιιπληηθά ίζσο πεξηέρνπλ θάπνηα θπηηθά ζπζηαηηθά πνπ 

είλαη αγλά αιιά κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη ζπκβαηηθά ζπζηαηηθά. Γελ ππάξρεη, επίζεο, 

εγγχεζε φηη ηα νξγαληθά ζπζηαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ έρνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ αλακηρζεί ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο κε ιεπθαληηθά, απνζκεηηθά ή άιια 

ζπλζεηηθά. 
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2.2.2) ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΔΡΓΙΔ 

 

Σα πξντφληα θξνληίδαο πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο, έρνπλ ζπλδεζεί κε πνηθηιία 

πξνβιεκάησλ πγείαο ,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αιιεξγηψλ. Καζψο νη 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ δελ απαηηνχλ κειέηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλζεηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πξντφληα νκνξθηάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά, 

πεξίπνπ ην 90% ησλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα θαιιπληηθά δελ έρνπλ πάξεη 

έγθξηζε απφ ηνλ FDA ή άιινπο νξγαληζκνχο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ. 

πλδπάδνληαο απηή ηε ζηαηηζηηθή κε ην γεγνλφο φηη ην δέξκα καο απνξξνθά ην 70% 

απηψλ πνπ βάδνπκε επάλσ ,ζα πξέπεη λα είκαζηε πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθνί ζηε 

ζχζηαζε ησλ θαιιπληηθψλ. 

 

2.2.3) ΣΑ ΤΝΘΔΣΙΚΑ ΑΛΛΔΡΓΙΟΓΟΝΑ ΑΠΟΦΔΤΓΟΝΣΑΙ ΣΑ 

ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

 

     Σα θπζηθά πξντφληα απνθεχγνπλ ηε ρξήζε επηθίλδπλσλ ζπλζεηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα κε-θπζηθά πξντφληα  ,φπσο εζηέξεο ή άιαηα ζεηηθνχ νμένο , 

parabens θαη πνιιά άιια ζπλζεηηθά ππνθαηάζηαηα. Οη ζπκβαηηθνί θαηαζθεπαζηέο 

πξντφλησλ νκνξθηάο πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ππνθαηάζηαησλ φπσο κεζχι-, πξνππι- θαη 

βνπηχι parabens. Απηά ηα ζπλζεηηθά ηα νπνία είλαη ζπληεξεηηθά, παξάγσγα ηνπ 

πεηξειαίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο ινζηφλ θαη θξέκεο ,είλαη εμαηξεηηθά θηελά 

γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ πξντφλησλ απηψλ. 

Χζηφζν απηέο νη νπζίεο ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ πξφθιεζε αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ 

ζην δέξκα εμαηηίαο ηεο πςειήο ηνμηθφηεηάο ηνπο. Σν ίδην κπνξεί λα εηπσζεί θαη γηα 

ηελ propylene glycol ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία ζαλ αληηςπθηηθφ. 

 ηαλ αγνξάδεηε έλα πξντφλ νκνξθηάο ειέγμηε ηελ ηπρφλ χπαξμε επηβιαβψλ 

ζπζηαηηθψλ ,ηα νπνία πνιιέο θνξέο νη θαηαζθεπαζηέο έμππλα απνθξχπηνπλ. Σν 90% 

ησλ θνηλψλ ζακπνπάλ θαη καιαθηηθψλ γηα ηα καιιηά πεξηέρνπλ ην ζπζηαηηθφ sodium 

lauryl sulfate. Απηφ ην ζθιεξφ απνξξππαληηθφ είλαη γλσζηφ γηα ηηο γπαιηζηηθέο ηνπ 

ηδηφηεηεο, ζέηεη φκσο ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο πξνθαιεί θαη 

αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. Σα θξαγηφλ, ηδίσο απηά πνπ γπαιίδνπλ ή είλαη πνιχ ζηαζεξά, 
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πεξηέρνπλ bismuth oxychloride, ην νπνίν φρη κφλν είλαη ηνμηθφ αλ θαηαπνζεί αιιά 

ζπλδέεηαη θαη κε πνιιέο δεξκαηηθέο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα θπζηθά πξντφληα ζπλδπάδνπλ ζπζηαηηθά φπσο ην ρακνκήιη, 

ην ακπγδαιέιαην κε νηθία νλφκαηα πνπ θέξλνπλ αλαθνχθηζε ζε κηα θνξησκέλε κε 

ζπλζεηηθά θνηλσλία. Σα νξγαληθά θπηηθά εθρπιίζκαηα απνηεινχληαη απφ έιαην απφ 

ξφδη, πξάζηλν ή άζπξν ηζάη, calendula, ζνγηέιαην θαη πνιιά αθφκα εθρπιίζκαηα. Σα 

νξγαληθά θαιιπληηθά θαίλεηαη πσο έρνπλ αξθεηέο αληί-νμεηδσηηθέο θαη αληί-

γεξαληηθέο βηηακίλεο θαη ζπλεπψο πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λεφηεξε 

εκθάληζε ζην δέξκα θαη κείσζε ησλ ζεκαδηψλ. Απηά ηα πξντφληα πεξηέρνπλ ηελ 

ειάρηζηε δπλαηή πνζφηεηα ζπλζεηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ζπλεπψο πξνζθέξνπλ 

,καθξνπξφζεζκα, ζαθή πιενλεθηήκαηα ζην δέξκα. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπο 

είλαη φηη δελ πεξηέρνπλ πξνζζεηηθέο νπζίεο θαη ηερλεηά αξψκαηα, αιιά είλαη εληειψο 

θπζηθά. 

 

2.2.4) Η ΑΙΘΗΗ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΠΔΡΙ ΑΓΝΟΣΗΣΑ 

 

 

 Λακβάλνληαο ππ’ φςε φια ηα παξαπάλσ, ζα έιεγε θαλείο πσο ππάξρνπλ πάξα 

πνιινί ιφγνη ψζηε λα πεηζηεί ν θφζκνο γηα ηελ αγλφηεηα ησλ Φπζηθψλ – Οξγαληθψλ 

πξντφλησλ έλαληη ησλ αληηζηνίρσλ πλζεηηθψλ. Σν ζέκα φκσο είλαη αλ ηνπο ιφγνπο 

απηνχο ηνπο γλσξίδεη ζε βάζνο θαη γεληθά θαηά ηξφπν παξφκνην κε απηφλ πνπ 

πεξηγξάςακε αλσηέξσ, ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ή δξα βάζε ηεο αίζζεζεο ηνπ, ησλ 

γεληθφηεξσλ θαη αηεθκεξίσησλ αθνπζκάησλ ηνπ πεξί αγλφηεηαο απηψλ ησλ 

ζθεπαζκάησλ θαη ηειηθά κε θαιή ηε πίζηε.  

Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ κφιηο ηέζεθε είλαη πσο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ 

δελ δξα ηζνηξνπηθά, νχηε είλαη νκνηνγελέο. Χο εθ ηνχηνπ ππάξρεη κηα κεξίδα απηνχ 

πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ην ζέκα (θαη είλαη απηνί πνπ ζέηνπλ ηνλ πήρε ςειφηεξα 

θάζε θνξά, ζρεηηθά κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ απνθαινχκελσλ θπζηθψλ πξντφλησλ 

ζε θπζηθήο πξνέιεπζεο πξψηε χιε) ιακβάλνληαο ππ’ φςε πνιιά απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

παξαζέζακε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην ηεο εξγαζίαο, αιιά ππάξρεη θαη ε 

ππφινηπε κεξίδα ηνπ θφζκνπ πνπ ηα αλσηέξσ ηα αγλνεί. Απηνί δελ έρνπλ είηε ην 

επηζηεκνληθφ – κνξθσηηθφ επίπεδν λα παξαθνινπζήζνπλ ιεπηνκεξέζηεξεο 

αλαιχζεηο πεξί ηνπ ζέκαηνο, είηε ην ρξφλν θαη ηε δηάζεζε λα αζρνιεζνχλ πεξαηηέξσ. 
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Έηζη γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία ηνπ θνηλνχ ζα πεξίκελε θαλείο ε επηινγή ησλ 

θπζηθψλ θαιιπληηθψλ λα θαληάδεη κνλφδξνκνο, ελψ γηα ηε δεχηεξε δελ ζα ήηαλ 

ζίγνπξε. Ζ πξάμε φκσο δείρλεη πσο ηειηθά γηα ηελ επηινγή ησλ θαιιπληηθψλ, σο 

ηδηαίηεξεο επαηζζεζίαο πξντφληα, ε επηινγή πξνο ηα θπζηθά θαιιπληηθά γίλεηαη θαη 

απφ απηνχο πνπ δελ γλσξίδνπλ πνιιά γηα ην ζέκα θαη βαζίδνληαη κφλν ζηα εμ’ 

απαιψλ νλχρσλ αθνχζκαηά ηνπο. Δίλαη νη άλζξσπνη πνπ κε ηελ ππνςία θαη κφλν φηη 

απηά είλαη αγλφηεξα ή ηνπιάρηζηνλ φρη ρεηξφηεξα απφ ηα άιια - ζπλζεηηθά ζπεχδνπλ 

λα ηα αγνξάζνπλ. Ζ ζπιινγηζηηθή ηνπο είλαη απιή, νδεγεί φκσο ζην ίδην απνηέιεζκα 

(αγνξά θπζηθψλ θαιιπληηθψλ) κε ηελ θαηεγνξία ησλ βαζηά ελεκεξσκέλσλ γηα ην 

ζέκα.  

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν θαη νη δχν θαηεγνξίεο πνιηηψλ δίλνπλ κηα πνιχ 

ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ αγνξά ησλ Φπζηθψλ θαιιπληηθψλ θιέβνληαο κεξίδην απηήο 

απφ ηα πλζεηηθά αληίζηνηρά ηνπο. Δίλαη ηέινο βαζηθνί νδεγνί ηεο ζηξνθήο ηεο 

αγνξάο θαη απνηεινχλ ίζνο ηνλ θχξην κνριφ ηεο.  

Χο επηζηέγαζκα ησλ παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ δίλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ πάλσ ζε ζρεηηθή εξψηεζε.  

 Έηζη ζηελ Δξψηεζε 7 “ Γηα πνηνπο ιόγνπο πξνηηκάηε θπζηθά (αλ ζπκβαίλεη 

απηό θαη όηαλ ζπκβαίλεη); Γώζηε ηνλ θύξην ιόγν. ” 

i. Έρεηε αθνύζεη ή ππνςηάδεζηε όηη είλαη πην αγλά από ηα ππόινηπα;   

ii. Γλσξίδεηαη ηεθκεξησκέλα όηη είλαη πην αγλά από ηα ππόινηπα;    

iii. Είλαη πην δξαζηηθά-απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο;    

iv. Σαο σζεί ν θαξκαθνπνηόο ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή θαιιπληηθώλ;  

v. Είλαη νη ηηκέο ησλ θπζηθώλ θαιιπληηθώλ αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηα 

ζπλζεηηθά. 

vi. Είλαη ηεο κόδαο ηειεπηαία θαη νη θίινη-γλσζηνί κνπ ηα ίδηα παίξλνπλ.   

vii. Είλαη πην ειθπζηηθά ζηελ εκθάληζε θαη κνπ αξέζεη ην ιαλζάξηζκά ηνπο. 

viii. Άιινη ιόγνη. 

 

βάζεη ηνπ πίλαθα απαληήζεσλ πνπ παξαζέηνπκε ελ ζπλερεία, παξαηεξνχκε πσο 

επέιεμαλ ηελ επηινγή (i) σο θχξην ιφγν επηινγήο θπζηθψλ θαιιπληηθψλ έλα πνιχ 

κεγάιν κεξίδην ηνπ θνηλνχ ηελ ηάμεο ηνπ 43,24%! Απηφ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ 

επηινγή (ii) κε 7,43%, πνπ αθνξά απηνχο πνπ ηεθκεξησκέλα επηιέγνπλ θπζηθά 

θαιιπληηθά θαη γλσξίδνπλ αθξηβψο γηαηί ην θάλνπλ, νδεγνχκαζηε ζε έλα άζξνηζκα 

ηεο ηάμεο ηνπ 50,68%!  
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Γηα πνηνπο ιόγνπο πξνηηκάηε θπζηθά (αλ ζπκβαίλεη απηό θαη όηαλ ζπκβαίλεη); 

Γώζηε ηνλ θύξην ιόγν. 

I ii iii iv v vi vii viii 
ΤΝΟ

ΛΟ 

Ά-

ζκηαο 

΄Β-

ζκηαο 

΄Γ-

ζκηαο 

Ά-

ζκηαο 

΄Β-

ζκηαο 

΄Γ-

ζκηαο 
       

9 35 20 0 3 8 6 9 11 21 17 9 148 

43,24% 7,43% 
4,05

% 

6,08

% 

7,43

% 

14,1

9% 

11,4

9% 

6,08

% 

100,00

% 

 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα πάλσ απφ 50% ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ηνπ 

δείγκαηνο καο, πνπ επηιέγνπλ θπζηθά θαιιπληηθά επεηδή απηά είλαη αγλά ή πηζηεχνπλ 

πσο είλαη αγλά ή ηέινο πάλησλ πην αγλά απφ ηα ζπλζεηηθά. 

Σέινο βάζεη ηνπ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε (σο αλακελφηαλ) ζηελ 

επηινγή (ii), πνπ αθνξά απηνχο πνπ γλσξίδνπλ αθξηβψο γηαηί ηα θπζηθά θαιιπληηθά 

είλαη πην αγλά απφ ηα ζπλζεηηθά, φηη πξφθεηηαη θπξίσο γηα άηνκα πςειήο κφξθσζεο. 

Απηά ηα άηνκα είλαη πνπ απνηεινχλ ην «δχζθνιν»-απαηηεηηθφ θνηλφ θαη θάζε 

εηαηξεία ηα επηδεηεί θνληά ηεο, γηαηί φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, είλαη ε θαηεγνξία 

ηνπ θνηλνχ πνπ «ηξαβάεη» θαη ηνπο ππφινηπνπο.  Αληίζηνηρν αζθαιέο ζπκπέξαζκα 

δελ κπνξεί λα εμαρζεί γηα ηελ επηινγή (i). 

  

2.3) ΣΟ MARKETING Χ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΒΑΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

ΣΖ ΣΡΟΦΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

 

 

 Δίλαη γλσζηφ πσο ε αγνξά ζηηο ειεχζεξεο νηθνλνκίεο δηέπεηαη απφ θαλφλεο 

νξηζκέλνπο απφ ηηο λνκνζεζία ησλ θξαηψλ, πνπ κεηαμχ ησλ άιισλ είλαη ππεχζπλεο 

λα ζέηνπλ ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ελφο πγηνχο αληαγσληζκνχ. Ο ηδηαίηεξα έληνλνο 

αληαγσληζκφο δελ επηηξέπεη «ιάζε» απφ ηηο εηαηξίεο. Καζεκηά πξνζπαζεί λα πξνάγεη 

ηα πξντφληα ηεο κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο πνηφηεηαο, ηεο ηδηαηηεξφηεηαο, ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ, ηνπ κνληέξλνπ, ηνπ θαιαίζζεηνπ, ηνπ δηαρξνληθνχ, ηνπ νηθνλνκηθνχ. 

Ζ ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ην πξντφλ, ην after sale service (εμππεξέηεζε 

κεηά ηελ πψιεζε), ν ηξφπνο δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ην δίθηπν πσιήζεσλ, θαζψο θαη ε 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ “BRAND NAME” είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα 

ηελ επηηπρή πνξεία ελφο πξντφληνο.  

 Έηζη θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα αλσηέξσ θαηαιήγνπκε πσο ε επηηπρήο 

πνξεία ελφο πξντφληνο ζηελ αγνξά είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ κεηαβιεηψλ. Ο 
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ζπγθεξαζκφο - απνθσδηθνπνίεζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ θαη παξαγφλησλ πνπ 

αλαθέξακε είλαη ην αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη ην “Marketing”.  

 Αο δψζνπκε φκσο έλα ζχληνκν νξηζκφ ηνπ Marketing.  

“Marketing είλαη κηα ζεηξά από ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλεη κηα εηαηξεία, ώζηε λα 

θαηαγξάςεη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηώλ, λα δεκηνπξγήζεη ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο 

πνπ ζα θαιύςνπλ απηέο ηηο αλάγθεο θαη λα ηα πνπιήζεη απνηειεζκαηηθόηεξα θαη απνδνηηθόηεξα 

από ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, δίλνληαο ζηνλ θαηαλαισηή ηε κεγαιύηεξε δπλαηή 

αμία.”(παξάξηεκα Α’ γηα νξηζκό θαη ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή ηεο ζύγρξνλεο κνξθήο ηνπ 

Marketing) 

 Δζηηάδνληαο φκσο ζην αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη απηή ε εξγαζία, ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο δε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη επηζηακέλε 

πξνζπάζεηα γηα λα αληηιεθζεί θάπνηνο φηη ην marketing δηαδξακάηηζε πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεδνκέλε ζηξνθή ηεο αγνξάο απφ ηα ζπλζεηηθά θαιιπληηθά πξνο 

ηα θπζηθά. Έηζη ε πξνζπάζεηα πνπ ζα γίλεη είλαη λα δηεξεπλεζεί θαη λα αλαιπζεί 

απηφο ν ξφινο, ψζηε λα απνθαλζνχκε πνηνη ήηαλ νη θχξηνη άμνλεο πνπ ζηεξίρζεθε ην 

marketing, θαη πνηα ε αληίιεςε ηνπ θνηλνχ πεξί ηνχηνπ (εξσηεκαηνιφγην). 

 Πεξηιεπηηθά ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο ζηξνθήο 

ηεο αγνξάο πξνο ηα θπζηθά θαιιπληηθά θαη έρνπλ ζρέζε  κε ην marketing: 

 Πνηφηεηα, ιαλζάξηζκα θαη ζπζθεπαζία. 

 Γηαθήκηζε («Άζπξε» θαη «Μαχξε» δηαθήκηζε) 

 Σν αξρηθφ θαη θχξην Γίθηπν Γηαλνκήο είλαη ην θαξκαθείν σο κέζν 

ελίζρπζεο ηνπ θχξνπο ηνπ πξντφληνο. 

 Μεξηθή Πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ αλά ρψξα, ψζηε λα εληζρχεηαη ε 

ελ γέλεη αληίιεςε ηνπ θνηλνχ πεξί αγλφηεηαο. 

 Σηκνινγηαθή πνιηηηθή. 

 

 

2.3.1) ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΛΑΝΑΡΙΜΑ ΚΑΙ ΤΚΔΤΑΙΑ 

 

 Ζ αίζζεζε ηνπ αγνξαζηή ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ 

αγνξάδεη είλαη βαζηθφ θξηηήξην γηα ην αλ ζα ην επηιέμεη ηειηθά. 

 Σα θαιιπληηθά πξντφληα θπζηθήο πξνέιεπζεο ζηε ρψξα καο είλαη θνηλψο 

απνδεθηφ πσο δίλνπλ εμσηεξηθά ηελ εληχπσζε κηαο πςειήο πνηφηεηαο. Σίπνηα δελ 
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έρεη αθεζεί ζηε ηχρε ηνπ. Απφ ην θνπηί-πεξηηχιηγκα απφ αθξηβφ ραξηφλη κέρξη ηελ 

επηινγή ησλ γξακκαηνζεηξψλ (αθφκα θη απηφ, λαη!) ζηηο επηγξαθέο ζην θάζε 

εκβαιάγην ζνπ δίλεη ηελ αίζζεζε φηη παίξλεηο έλα αθξηβφ θαη κειεηεκέλν πξντφλ. 

Μπνξεί λα πξφθεηηαη γηα «λεξφ ηεο Λνχξδεο» ελ ηέιεη (φπσο ραξαθηεξηζηηθά καο 

αλέθεξε έλαο πειάηεο πνπ ζπκπιήξσλε ην Δξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπ δψζακε), αιιά 

δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε πσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη 

ζπζθεπαζία ηα πξντφληα θαη απφ ηηο ηξεηο κεγάιεο εηαηξείεο (Κνξξέο Α.Δ, Apivita 

θαη Mastic Spa) είλαη ηδηαηηέξσο πξνζεγκέλα θαη ειθπζηηθά.  

Δπίζεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα απηή θάζε απηή θαη φρη κφλν ηελ εκθάληζε, είλαη 

ζεκαληηθφ λα πνχκε πσο ε δεκηνπξγία ελφο θπζηθνχ- βνηαλνινγηθνχ- πξντφληνο έρεη 

θη απηή έξεπλα θαη αλάπηπμε, κειέηε ησλ πιηθψλ θαη ζσζηέο αλαινγίεο. Γελ είλαη 

εχθνιε ππφζεζε. Έηζη ν Κνξξέο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ alma mater ηνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ Σνκέα Φαξκαθνγλσζίαο ηεο Φαξκαθεπηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ηελ αλάιπζε θη εθκεηάιιεπζε ησλ ζεζαπξψλ ηεο 

ειιεληθήο ρισξίδαο, ελψ ε Apivita κε ην ηκήκα ζπλζεηηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ Δζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνλ ηνκέα βνηαλνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Γεσπνλίαο ζηελ 

Αζήλα. Γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ηε NACE rev.1 (Classification of economic 

activities in the European Community) θαη ηελ Eurostat [θαηεγνξία 24.4] ηα πξντφληα 

ηνπ Κνξξέ είλαη high-tech.  

Σέινο αλαθνξηθά κε ηα αξψκαηα πνπ αλαδχνληαη απφ απηά ηα πξντφληα, απφ 

ηηο θξέκεο κέρξη ηνπο αθξνχο μπξίζκαηνο, φιεο νη κπξσδηέο είλαη εθπιεθηηθέο θαη 

ζπάληεο. Δίλαη κπξσδηέο φρη ηπραίεο, αιιά γλσζηέο ζε εκάο απφ ηελ επαθή καο κε ηε 

θχζε θαη ην πεξηβάιινλ. Δπηδξνχλ ππνζπλείδεηα δίλνληάο καο ηελ αίζζεζε ηνπ 

εληειψο αγλνχ θαη ακφιπληνπ.  

 Γελ είλαη ηπραίν απηφ πνπ εμήρζεη απφ ην Δξσηεκαηνιφγην απφ αληίζηνηρε 

εξψηεζε. Δξψηεζε 7 “ Γηα πνηνπο ιόγνπο πξνηηκάηε θπζηθά (αλ ζπκβαίλεη απηό θαη 

όηαλ ζπκβαίλεη); Γώζηε ηνλ θύξην ιόγν. ” 

i. Έρεηε αθνύζεη ή ππνςηάδεζηε όηη είλαη πην αγλά από ηα ππόινηπα;   

ii. Γλσξίδεηαη ηεθκεξησκέλα όηη είλαη πην αγλά από ηα ππόινηπα;    

iii. Είλαη πην δξαζηηθά-απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο;    

iv. Σαο σζεί ν θαξκαθνπνηόο ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή θαιιπληηθώλ;  

v. Είλαη νη ηηκέο ησλ θπζηθώλ θαιιπληηθώλ αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηα 

ζπλζεηηθά. 

vi. Είλαη ηεο κόδαο ηειεπηαία θαη νη θίινη-γλσζηνί κνπ ηα ίδηα παίξλνπλ.   

vii. Είλαη πην ειθπζηηθά ζηελ εκθάληζε θαη κνπ αξέζεη ην ιαλζάξηζκά ηνπο. 

viii. Άιινη ιόγνη. 
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Γηα πνηνπο ιόγνπο πξνηηκάηε θπζηθά (αλ ζπκβαίλεη απηό θαη όηαλ ζπκβαίλεη); Γώζηε ηνλ θύξην ιόγν. 

i Ii iii iv v vi vii viii ΤΝΟΛΟ 

64 11 6 9 11 21 17 9 148 

43,24% 7,43% 4,05% 6,08% 7,43% 14,19% 11,49% 6,08% 100,00% 

 

 Παξαηεξνχκε φηη πάλσ απφ ην 11% απηψλ πνπ επηιέγνπλ (απφ ην δείγκα καο) 

θπζηθά θαιιπληηθά ην θάλνπλ εμαηηίαο ηεο εκθάληζήο ηνπο θαη ηνπ ιαλζαξίζκαηνο 

ηνπο ζηελ αγνξά.  

 

 

 

2.3.2) ΓΙΑΦΗΜΙΗ («ΑΠΡΗ» ΚΑΙ « ΜΑΤΡΗ») 

 

 

 Ζ δχλακε ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ είλαη ηεξάζηηα ζηηο κέξεο καο. 

Απηή ηε δχλακε θπξίσο πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ θαη νη 

εηαηξίεο θπζηθψλ θαιιπληηθψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Δίλαη 

δεδνκέλν πιένλ πσο νπνηνδήπνηε πξντφλ δελ ηχρεη κηαο ηδηαίηεξα πξνζεγκέλεο 

δηαθήκηζεο ζηα ειεθηξνληθά θαη έληππα κέζα δελ πξφθεηηαη λα έρεη κεγάιε θαη 

γξήγνξε δηείζδπζε ζηελ αγνξά. Βέβαηα ε δηαθήκηζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα 

αλσηέξσ αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε άιιν έληππν πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην 

δίθηπν πσιήζεσλ θαη φρη κφλν, ησλ πξντφλησλ απηψλ.  

 Ζ δηαθήκηζε δηαθξίλεηαη ζε «Άζπξε» θαη ζε «Μαχξε», φπσο ιέγεηαη ζηελ 

θαζεκεξηλή νξνινγία ησλ δηαθεκηζηψλ. Ζ «Άζπξε» ζπληζηά ηε δηαθήκηζε πνπ 

παξνπζηάδεη ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ πξντφληνο, ηα ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα θαη 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ. Δίλαη ε δηαθήκηζε πνπ επηιέγεηαη απφ πνιιέο εηαηξίεο θαη 

ζπληζηά ηνλ νξζφδνμν ηξφπν παξνπζίαζεο ελφο πξντφληνο. Αληηζέησο ππάξρεη θαη ε 

«Μαχξε» δηαθήκηζε πνπ παξνπζηάδεη ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ελφο πξντφληνο απφ ηελ 

κε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θνηλνχ απφ ηα ήδε ππάξρνληα πξντφληα. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε νη εηαηξείεο εληέρλσο πξνζπαζνχλ λα πιήμνπλ ηελ εηθφλα θαη ην 

θχξνο ησλ άιισλ πξντφλησλ δίλνληαο κεγελζπκέλα ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα 

ειαηηψκαηα ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ιαλζάξνπλ ην θαηλνχξην πξντφλ ζαλ ηε ιχζε 

ζηελ θαηάζηαζε. 

 Οη εηαηξίεο ησλ Φπζηθψλ θαιιπληηθψλ ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο 

δχν αλσηέξσ ηερληθέο θαη πνιιέο θνξέο ηαπηνρξφλσο. Γειαδή εμπκλνχλ ηα 
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ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ δίλνληαο παξάιιεια ηελ 

αξλεηηθή πιεπξά ησλ αληίζηνηρσλ ζπλζεηηθψλ. Σα πνζά πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ 

δηαθήκηζε ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο θαη κε φινπο ηνπο ηξφπνπο είλαη πξαγκαηηθά 

κεγάια. Σν πνζνζηφ απφ ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ εηαηξηψλ πνπ πεγαίλεη 

ζηε δηαθήκηζε είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα γηα φιεο ηηο εηαηξίεο, ζπγθξηηηθά κε ηα 

πνζνζηά γηα ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο (έιεγρνη πξντφλησλ, αλαβάζκηζε 

κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο θηι).  

αλ παξάδεηγκα παξαζέηνπκε ηνλ πίλαθα πνπ παξνπζηάδεη ηε δηαλνκή ησλ 

αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ, απφ ηελ εηζαγσγή ζην Υξεκαηηζηήξην αμηψλ Αζελψλ, ηεο 

εηαηξίαο Κνξξέο Α.Δ. ηνλ πίλαθα είλαη παξαπάλσ απφ εκθαλέο πφζν βάξνο δίλεη ε 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξία ζηε δηαθήκηζε, κηαο θαη δηαζέηεη γχξσ ζηα 5 εθαηνκκχξηα 

Δπξψ ή ην 42% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ γηα απηή.   
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2.3.3) ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ Ω ΣΟ ΒΑΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ  

 

 

Γλσξίδνπκε φηη ην θαηάιιειν πξντφλ, κε ηελ θαηάιιειε ηηκή θαη κε ην 

θαιχηεξν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο δελ ηθαλνπνηεί ηνλ θαηαλαισηή, αλ ην πξντφλ απηφ 

δε βξίζθεηαη ζηνλ θαηάιιειν ηφπν θαη ρξφλν, φηαλ δειαδή ην δεηήζεη ν 

θαηαλαισηήο.  

 Σα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο έρνπλ σο ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

χπαξμε πξντφλησλ, φηαλ θαη φπνπ δεηνχληαη, ψζηε ν αγνξαζηήο λα απνθηήζεη ηα 

πξντφληα  φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ε 
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Γηεχζπλζε Marketing εθηειεί κία ζεηξά απφ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ θαη ζπλνςίδνληαη ζε δχν κεγάιεο νκάδεο: 

1. Λεηηνπξγίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηεο κεηαβίβαζεο ηεο 

θπξηφηεηαο (απηφ ζπλήζσο ιέγεηαη αγνξνπσιεζία) θαη  

2. Λεηηνπξγίεο ηεο θπζηθήο δηαλνκήο, δειαδή ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ.  

 Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ πσο ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ θάζε εηαηξίαο απνηειεί 

βαζηθή κέξηκλα ηνπ Marketing, κηαο θαη ην δίθηπν δηαλνκήο θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ 

απηφ ζα ππνζηεξίμεη ην πξντφλ είλαη θξίζηκα.  

 ηελ πεξίπησζε ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ ην Marketing επέιεμε σο αξρηθφ 

θαη βαζηθφ δίθηπν δηαλνκήο ην Φαξκαθείν. Απηφ δελ έγηλε ηπραία αιιά κεηά απφ 

έξεπλα θαη κειέηε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηάζεσλ ηεο αγνξάο θαη απνηέιεζκα ηνχηνπ 

είλαη πσο θαη νη ηξεηο βαζηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ (Apivita, Κνξξέο θαη Mastic Spa) 

έρνπλ επηιέμεη σο βαζηθφ δίθηπν ηνπο ην Φαξκαθείν. Παξαζέηνληαο θάπνηα πνζνηηθά 

ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, αξθεί λα πνχκε πσο ζήκεξα ηα θπζηθά 

θαιιπληηθά δηαηίζεληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ 5000 Φαξκαθεία ζηελ Διιάδα(ηα 2.440 

βξίζθνληαη ζηελ Αηηηθή, 460 ζηελ Πεινπφλλεζν, 200 ζηελ Κξήηε, 1.200 ζηε Βφξεηα 

Διιάδα θαη 700 ζηελ ππφινηπε Διιάδα) θαη ε ηάζε είλαη αθελφο απμεηηθή ζηα ήδε 

ππάξρνληα θαη αθεηέξνπ νδεγεί ζην λα παξέρνληαη ζε θάζε λέν Φαξκαθείν πνπ 

αλνίγεη. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαζέηνπκε σο παξάδεηγκα ηα επίζεκα 

ζηνηρεία απφ ην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ, ζε ζρέζε κε ην δίθηπν δηαλνκήο, ηεο 

εηαηξείαο ηνπ Κνξξέο Α.Δ., φπνπ είλαη θαλεξή ε ππεξνρή ηνπ Φαξκαθείνπ (πεξίπνπ 

70% ηνπ ηδίξνπ) έλαληη ησλ ππνινίπσλ δηθηχσλ δηαλνκήο. 
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 Σν βαζηθφ εξψηεκα φκσο είλαη γηαηί ην Marketing επέιεμε σο αξρηθφ θαη 

βαζηθφ δίθηπν δηαλνκήο ην Φαξκαθείν. Ζ απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα 

δίδεηαη ηφζν απφ ηηο εηαηξείεο φζν θαη απφ ην ίδην ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ (κέζσ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ).  

Σν Φαξκαθείν αλέθαζελ απνηεινχζε «θαηάζηεκα» πςεινχ θχξνπο γηα ηε 

ζπλείδεζε ηνπ θνηλφ. Γελ είλαη ην κέζν εκπνξηθφ πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 

απαξαίηεηε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Σν θαξκαθείν σο ρψξνο 

πςειήο επζχλεο (απφ ηνλ ελ γέλεη πξννξηζκφ ηνπ θαη ηελ θχξηα ιεηηνπξγία πνπ είλαη 

ε δηάζεζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ ζην επξχηεξν θνηλφ) θαη αδηαπξαγκάηεπηνπ 

θχξνπο, πξνζδίδεη ζηα πξντφληα πνπ παξέρεη αληίζηνηρα ησλ αλσηέξσ 

ραξαθηεξηζηηθά! Δίλαη θνηλφο ηφπνο ζηε ζπλείδεζε φισλ, πσο πξντφληα ηα νπνία 

δηαθηλνχληαη κέζσ ησλ Φαξκαθείσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ αζθαιή πξνο ρξήζε θαη 

θηιηθά πξνο ηνλ άλζξσπν, κελ πξνθαιψληαο παξελέξγεηεο θαη αλεπηζχκεηεο 

θαηαζηάζεηο γηα ην ρξήζηε (αιιεξγίεο, δηαθφξνπ ηχπνπ παζήζεηο θαη αιινηψζεηο 

ζηελ επηδεξκίδα θ.α.). Απηφ φκσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηηο κέξεο καο, κηαο θαη ζην 

βσκφ ηνπ θέξδνπο νη επηδξάζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία έξρνληαη ζε δεχηεξε κνίξα 

απφ πνιιέο εηαηξείεο θαη ε δηαξθήο επαγξχπλεζε ηνπ θνηλνχ θαζίζηαηαη αλαγθαία 

γηα φια ηα πξντφληα πνπ θαηαλαιψλεη, είηε απηά είλαη δηαηξνθήο, είηε έλδπζεο, είηε 

νκνξθηάο θ.ν.θ. Δπνκέλσο έλαο αμηφπηζηνο πξνκεζεπηήο (Φαξκαθείν) θάπνησλ εθ 

ησλ θαζεκεξηλψλ καο πξντφλησλ, πνπ δελ απαηηεί ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ ηεηακέλε 

φζσλ αθνξά ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ, θαληάδεη σο φαζε ζην 

γεληθφηεξν ηνπίν.  

Απηφ άιισζηε είλαη πνπ επηδίσθαλ θαη νη εηαηξείεο θπζηθψλ θαιιπληηθψλ 

επηιέγνληαο ην ζαλ ην θχξην δίθηπν δηαλνκήο ηνπο. Ζ απφδνζε θχξνπο ζηα πξντφληα 

ηνπο, ε απνθπγή νπνηνλδήπνηε ζπλεηξκψλ πεξί πξνρεηξφηεηαο, θαζψο θαη ην 

επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ησλ ηδίσλ ησλ θαξκαθνπνηψλ απνηεινχζαλ ηα βαζηθά 

ερέγγπα κηαο θαιήο πνξείαο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ.  Ζ επηθξαηνχζα αληίιεςε ηνπ 

θφζκνπ πεξί ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηα θαξκαθεία θαη ηεο πνηφηεηαο απηψλ 

απνηππψλεηαη θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ.  

ηε ζπλέρεηα δίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ ζε ζρεηηθέο κε ην 

ζέκα εξσηήζεηο (εξσηήζεηο νκάδαο Α) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα πνηνηηθή 

αλάιπζε απηψλ. 
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ΔΡΧΣΖΖ 1 

Αγνξάδεηε πάληα θαιιπληηθά θαη πξντόληα νκνξθηάο  

από ηα θαξκαθεία ή θαη από αιινύ; 
ΠΑΝΣΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΑΠ ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΟΤ ΤΝΟΛΟ 

64 166 230 

27,83% 72,17% 100,00% 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 2 

Πξνηηκάηε ηα θαιιπληηθά πνπ βξίζθεηε ζηα θαξκαθεία ή εθηόο απηώλ  

(κεγάιεο αιπζίδεο Hondos Center, Beauty Shop θηι). 

ΠΡΟΣΗΜΧ ΣΑ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ ΣΧΝ 

ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ  

ΠΡΟΣΗΜΧ ΣΑ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ ΠΟΤ 

ΒΡΗΚΧ 

 Δ ΑΛΛΑ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

ΤΝΟΛΟ 

152 78 230 

66,09% 33,91% 100,00% 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 3 

Θεσξείηαη πην αμηόπηζηα ηα θαξκαθεπηηθά θαιιπληηθά  

ζε ζρέζε κε απηά ζηα ππόινηπα δίθηπα δηαλνκήο; 

ΝΑΗ ΥΗ ΤΝΟΛΟ 

137 93 230 

59,57% 40,43% 100,00% 

 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 5 

Δίλαη πην θαηαξηηζκέλνη θαη ελεκεξσκέλνη νη θαξκαθνπνηνί  

ζε ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο 

θαιιπληηθώλ ηεο αγνξάο; 

ΝΑΗ ΥΗ ΤΝΟΛΟ 

171 59 230 

74,35% 25,65% 100,00% 

 

 

 Απφ ηηο πην πάλσ εξσηήζεηο γίλεηαη θαλεξή ε αληίιεςε ηνπ θνηλνχ πεξί 

απμεκέλνπ θχξνπο ηνπ θαξκαθείνπ θαη αλαιπηηθφηεξα έρνπκε ηα αθφινπζα.  
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ηελ εξψηεζε 1 «Αγνξάδεηε πάληα θαιιπληηθά θαη πξντόληα νκνξθηάο από 

ηα θαξκαθεία ή θαη από αιινύ;» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξψηεζε 2 Πξνηηκάηε ηα 

θαιιπληηθά πνπ βξίζθεηε ζηα θαξκαθεία ή εθηόο απηώλ  

(κεγάιεο αιπζίδεο Hondos Center, Beauty Shop θηι) παξαηεξνχκε πσο ελψ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ δελ αγνξάδεη θαιιπληηθά πξντφληα 

απνθιεηζηηθά απφ ηα θαξκαθεία, παξφια απηά παξαδέρεηαη πσο ηα πξνηηκά έλαληη 

ησλ άιισλ. Ζ εμήγεζε ζηελ αλσηέξσ αληίθαζε θαη κεηά απφ ζπδήηεζε κε κέξνο ηνπ 

θνηλνχ, απνδίδεηαη ζηελ έσο ηψξα ζπλήζεηα πνιιψλ εμ’ απηψλ λα αγνξάδνπλ 

θαιιπληηθά θαη γεληθά πξντφληα νκνξθηάο απφ φρη ζπγθεθξηκέλεο πεγέο θαη δίθηπα 

δηαλνκήο, αιιά απφ φπνην θαηάζηεκα ηνπο ¨βνιεχεη¨ θαηά πεξίπησζε.  

Λακβάλνληαο ππ’ φςε φκσο θαη ηηο απαληήζεηο ζηηο επφκελεο εξσηήζεηο (ζα 

ζρνιηαζζνχλ ακέζσο κεηά), γίλεηαη θαλεξφ πσο πιένλ αξρίδεη λα αιιάδεη ε αληίιεςε 

ηνπ θνηλνχ πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, παξαηεξψληαο πσο ηα θαξκαθεία είλαη έλα 

κεγάιν θαη αμηφπηζην δίθηπν δηαλνκήο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα. Ζ αιιαγή ζηελ αληίιεςε απηή πξνβιέπνπκε πσο ζχληνκα ζα 

αιιάμεη θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ θνηλνχ, θέξλνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξνπο αγνξαζηέο 

πξντφλησλ νκνξθηάο ζην θαξκαθείν.  

Γελ είλαη ηπραίν πσο ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε 3 «Θεσξείηαη πην αμηόπηζηα 

ηα θαξκαθεπηηθά θαιιπληηθά ζε ζρέζε κε απηά ζηα ππόινηπα δίθηπα δηαλνκήο;» 

δίλεη κηα μεθάζαξε ππεξνρή ηνπ θαξκαθείνπ έλαληη ησλ ππνινίπσλ δηθηχσλ 

δηαλνκήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε είλαη βέβαην πσο εληζρχεηαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

θνηλνχ θαη απφ ην απμεκέλν θχξνο ηνπ Φαξκαθείνπ, φπσο απηφ έρεη πεξηγξαθεί 

αλσηέξσ, δίλνληαο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θαη ζηα πξντφληα πνπ απηφ δηαθηλεί. Αμίδεη 

επίζεο λα ζεκεησζεί πσο  ην απμεκέλν απηφ θχξνο πξνζδίδεηαη θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θαξκαθνπνηνχ, ηελ επηζηεκνληθφηαηα ηνπ θαη ηελ θαιχηεξε-βαζχηεξε 

ελεκέξσζε ηνπ, πεξί ησλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλεί, έλαληη ησλ ππαιιήισλ ζηεο 

αιπζίδεο θαιιπληηθψλ. Φαίλεηαη μεθάζαξα απηφ θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηεο 

εξψηεζεο 5 «Δίλαη πην θαηαξηηζκέλνη θαη ελεκεξσκέλνη νη θαξκαθνπνηνί  

ζε ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο θαιιπληηθώλ ηεο αγνξάο;» 

φπνπ ε άπνςε φηη ν Φαξκαθνπνηφο είλαη πην ελεκεξσκέλνο έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

δίλεη πνζνζηφ 74,35% επί ηνπ ζπλφινπ. 
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2.3.4) ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

 

 Πνιινί ελζηεξλίδνληαη ηελ άπνςε πσο έλαο από ηνπο δείθηεο επεκεξίαο θαη 

νηθνλνκηθήο επκάξεηαο ελόο ιανύ απνηειεί θαη ν βαζκόο θαηαλάισζεο πξντόλησλ 

νκνξθηάο θαη πεξηπνίεζεο ζώκαηνο. Απηή ε ινγηθή εδξάδεηαη ζηελ αληίιεςε πσο 

φπνηνο δελ έρεη γεληθά αξθεηά ρξήκαηα, απηά πνπ μνδεχεη πξνζαλαηνιίδνληαη θχξηα, 

ζε είδε πξψηεο αλάγθεο (δηαηξνθή, έλδπζε, κφξθσζε θ.ν.θ). ηελ παξνχζα εξγαζία 

δελ ζα δηαθνξνπνηεζνχκε απφ ηε βαζηθή αξρή ηεο πξναλαθεξζείζαο άπνςεο, αιιά 

ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ ζπκπιεξψζνπκε.  

  λησο κηα θνηλσλία κε ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν θαη βαζηθέο αλάγθεο ζε 

αγαζά πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο μνδεχεη πνιχ ιίγα έσο θαζφινπ γηα πξντφληα 

νκνξθηάο θαη πεξηπνίεζεο. κσο θαη ζε αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο φπνπ ηα θαιιπληηθά 

πξντφληα είλαη ζηελ θαζεκεξηλή δηάηαμε, νη ηηκέο απηψλ απνηεινχλ θξίζηκε 

παξάκεηξν γηα ηελ επηινγή ηνπο.  

Οη επηπιένλ αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη (εθηφο ησλ βαζηθψλ) ζε 

αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο φιν θαη πνιιαπιαζηάδνληαη απνξξνθψληαο ίζσο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κεληαίνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε ζπηηηνχ. Μέζα ζε απηή ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε νηθνλνκηθή δαπάλε φζσλ αθνξά ηα θαιιπληηθά πθίζηαηαη θαη 

απηή πνιιαπιά θίιηξα. Έηζη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ εηαηξεηψλ νθείιεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεη κεγάιε θαηαλαισηηθή δηείζδπζε.  

Κάησ απφ έλα ηέηνην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη δελ ζα κπνξνχζαλ λα  μεθχγνπλ 

θαη νη εηαηξείεο Φπζηθψλ θαιιπληηθψλ πνπ επηιέγνπλ ζαλ θχξην δίθηπν δηαλνκήο 

ηνπο ην Φαξκαθείν. Δίλαη φλησο πξνζηηέο νη ηηκέο ησλ πεξηζζνηέξσλ πξντφλησλ 

Φπζηθήο πξνέιεπζεο πνπ βξίζθνληαη ζηα Φαξκαθεία, θαη απηφ απνηειεί βαζηθή 

πνιηηηθή ηνπ Marketing ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηα παξάγνπλ. 

Πηζηεχνπκε πσο ε ζσζηή-ρακειή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή φισλ αλεμαηξέησο 

ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξάγνπλ πξντφληα νκνξθηάο Φπζηθήο πξνέιεπζεο, απνηέιεζε 

έλα επηπιένλ ιφγν γηα ηε ζηξνθή ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πξνο απηά. Γελ 

ηζρπξηδφκαζηε πσο αλαγθαζηηθά ηα Φπζηθά πξντφληα είλαη θζελφηεξα ησλ 

πλζεηηθψλ, αιιά φηη ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη αθξηβφηεξα. Απηφ δελ ην αλαθέξνπκε 

ηπραία αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο κέρξη ζήκεξα ε γεληθφηεξε αληίιεςε ηνπ θφζκνπ 

είλαη πσο «όζν πην αγλό είλαη θάηη, ηόζν πην αθξηβό είλαη» (βιέπε βηνινγηθά 
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ηξφθηκα έλαληη ησλ άιισλ, νηθνινγηθά ξνχρα έλαληη ησλ ππνινίπσλ θ.ν.θ). Παξφιν 

πνπ ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζζνχκε πσο ην θφζηνο παξαζθεπήο ησλ Φπζηθψλ 

πξντφλησλ είλαη πςειφηεξν έλαληη ησλ πλζεηηθψλ (πνιχ θζελή πξψηε χιε-

παξάγσγα πεηξειαίνπ θηι βιέπε θεθάιαην ΑΓΝΟΣΖΣΑ: ΜΤΘΟ Ή 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ζει.25), νη εηαηξίεο πνπ ηα παξάγνπλ θαηάθεξαλ λα 

ζπγθξαηήζνπλ ηελ ηειηθή ηηκή ηνπο σο βαζηθή επηινγή ηνπ Marketing (ειπίδνπκε 

ρσξίο εθπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα) πνπ επηιέγνπλ, κε απνηέιεζκα ε ηηκή απηψλ λα κελ 

απνηειεί αληηθίλεηξν γηα ηελ αγνξά ηνπο.  

Σα αλσηέξσ εληζρχνληαη  θαη απφ ηελ αληίζηνηρε Δξψηεζε 4 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 78,7% ησλ εξσηεζέλησλ βξίζθεη 

αληαγσληζηηθέο ηηο ηηκέο ησλ Φπζηθψλ θαιιπληηθψλ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα. 

 

Θεσξείηαη αληαγσληζηηθέο ηηο ηηκέο ησλ Φπζηθώλ 

θαιιπληηθώλ 

  ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα; 

ΝΑΗ ΥΗ ΤΝΟΛΟ 

181 49 230 

78,70% 21,30% 100,00% 

 

Παξαηεξνχκε απφ ηελ απάληεζε ηεο Δξψηεζεο 7,  πσο ε ηηκή είλαη κφλν γηα 

ην 7,43% ν πξψηνο ιφγνο πνπ ηα επηιέγνπλ. Γελ απνηειεί φκσο φπσο πξναλαθέξακε 

αληηθίλεηξν γηα ηελ απφθηεζε ηνπο.  

 

“ Γηα πνηνπο ιόγνπο πξνηηκάηε θπζηθά (αλ ζπκβαίλεη απηό θαη όηαλ ζπκβαίλεη); 

Γώζηε ηνλ θύξην ιόγν. ” 

i. Έρεηε αθνύζεη ή ππνςηάδεζηε όηη είλαη πην αγλά από ηα ππόινηπα;   

ii. Γλσξίδεηαη ηεθκεξησκέλα όηη είλαη πην αγλά από ηα ππόινηπα;    

iii. Είλαη πην δξαζηηθά-απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο;    

iv. Σαο σζεί ν θαξκαθνπνηόο ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή θαιιπληηθώλ;  

v. Είλαη νη ηηκέο ησλ θπζηθώλ θαιιπληηθώλ αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηα ζπλζεηηθά. 

vi. Είλαη ηεο κόδαο ηειεπηαία θαη νη θίινη-γλσζηνί κνπ ηα ίδηα παίξλνπλ.   

vii. Είλαη πην ειθπζηηθά ζηελ εκθάληζε θαη κνπ αξέζεη ην ιαλζάξηζκά ηνπο. 

viii. Άιινη ιόγνη. 

 

Γηα πνηνπο ιόγνπο πξνηηκάηε θπζηθά (αλ ζπκβαίλεη απηό θαη όηαλ ζπκβαίλεη); Γώζηε ηνλ θύξην ιόγν. 

i ii iii iv v vi vii viii ΤΝΟΛΟ 

64 11 6 9 11 21 17 9 148 

43,24% 7,43% 4,05% 6,08% 7,43% 14,19% 11,49% 6,08% 100,00% 
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2.3.5) ΜΔΡΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΝΑ ΥΩΡΑ 

 

 Σέινο κηα αθφκα ηερληθή πνπ αθνινπζεί ην Marketing ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

ιαλζάξνπλ ζηελ αγνξά θαιιπληηθά Φπζηθήο πξνέιεπζεο θαη βνήζεζε ζηε ζηξνθή 

ηνπ θνηλνχ πξνο απηά, είλαη θαη ε Μεξηθή πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ απηψλ αλά 

Υψξα. Απηή ε παξαηήξεζε έγηλε εμ΄ εκψλ θαη παξαηίζεηαη εδψ σο κηα αθφκε 

παξάκεηξνο πνπ έρεη νδεγήζεη ηα πξντφληα απηά ζήκεξα ζε φιν θαη κεγαιχηεξε 

δήηεζε ηνπο. Ζ παξαηήξεζε απηή δπζηπρψο δελ ζα κπνξνχζε λα επαιεζεπηεί θαη 

απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ κέζσ θάπνηαο εξψηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κηαο θαη 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα γλσξίδεη ηα πξντφληα πνπ δηαθηλνχληαη ζε άιιεο ρψξεο θαη 

άιιεο επείξνπο. εκεηψλνπκε πσο ε παξαηήξεζε απηή έγηλε απφ εκάο κεηά απφ 

έξεπλα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ θαηαιφγσλ ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ νη 

εηαηξείεο ζε δηάθνξεο ρψξεο. 

Μεξηθή Πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ ινηπφλ αλά ρψξα ελλννχκε ηελ 

πξνζαξκνγή πνπ επηδηψθνπλ νη εηαηξίεο Φπζηθψλ θαιιπληηθψλ ζηα πξντφληα ηνπο 

αλάινγα κε ηε ρψξα γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Ζ πξνζαξκνγή απηή αθνξά ηελ 

βαζηθή πξψηε χιε απφ ηελ νπνία παξαζθεπάδνληαη. Γηα παξάδεηγκα πνιιά Φπζηθά 

πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο κεζνγεηαθέο Υψξεο έρνπλ ζαλ πξψηε χιε ηνπο ηελ 

ειηά, ην κέιη, ην ηζάη θηι. Γηα ηελ Διιάδα εηδηθά, εκπινπηίδνληαη κε ην ειιεληθφ 

ζπκάξη, ηε ξίγαλε, ηνλ θξφθν Κνδάλεο θ.α. Γηα ηηο αγνξέο ηεο Αζίαο απφ δηάθνξεο 

πνηθηιίεο ξπδηνχ, επίζεο ηζάη, άξσκα απφ επθάιππην ηεο Ηλδνλεζίαο θαη ηεο 

Απζηξαιίαο θ.ν.θ. Γηα ηελ Ακεξηθή απφ θχιια θαη ςίρα Αιφεο, απφ άξσκα Μάλγθνπ 

θηι.  

Γελ ζεκαίλεη φηη απηά ηα πξντφληα δελ δηαθηλνχληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο 

αλεμαξηήησο ηεο βαζηθήο πξψηεο χιεο ηνπο, απιά αλάινγα κε ην ραξαθηήξα, ηελ 

θνπιηνχξα, ηελ ηνπηθή παξάδνζε θαη ηα έζηκα θάζε ηφπνπ ιαλζάξνληαη θπξίσο θαη 

δηαθεκίδνληαη ηα πξντφληα πνπ ηνπο ¨ηαηξηάδνπλ¨. Απηφ γίλεηαη θπξίσο επεηδή ην 

θνηλφ γλσξίδεη θαιχηεξα ηα πξντφληα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηφπν ηνπ, ηα 

εκπηζηεχεηαη πεξηζζφηεξν θαη ηειηθά ηα πξνηηκά. Οη εηαηξίεο πξνζπαζνχλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ απηή ηελ ηάζε ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ θνηλνχ, πεξί 

αγλφηεηαο ησλ Φπζηθψλ πξντφλησλ, πξνζπαζψληαο λα ηνπ δψζνπλ πξντφληα νηθεία 

πξνο απηφ, δεκηνπξγψληαο ηνπ ηνπο αλάινγνπο ζπλεηξκνχο πεξί θχζεο θαη ηεο 

αγλφηεηαο πνπ απνξξέεη απφ απηήλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

MARKETING Ή ΑΓΝΟΣΗΣΑ Ο ΒΑΙΚΟ ΜΟΥΛΟ 

ΣΗ ΣΡΟΦΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ; 
 

 ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα ζέιακε λα δψζνπκε κηα εηθφλα γηα ηνλ θχξην ιφγν 

πνπ νδήγεζε ην θνηλφ ζηε ζηξνθή πξνο ηα πξντφληα Φπζηθήο πξνέιεπζεο. Οη 

εθηηκήζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζεκεηψλνπκε πσο απνηεινχλ θαζαξά πξνζσπηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη δελ είλαη απνηέιεζκα θάπνηαο βαζχηεξεο έξεπλαο κηαο θαη ε 

πνζνηηθή αλάιπζε ζε έλα ηέηνην εξψηεκα είλαη πξαγκαηηθά δχζθνιε. 

 θεπηφκελνη ινηπφλ πσο αλ ζα έπξεπε λα δηαιέμνπκε ηη απφ ηα δχν (ε 

αγλφηεηα ησλ Φπζηθψλ πξντφλησλ ή ην Marketing ζε απηά) είλαη πνπ ππεξηζρχεη ζηε 

ζηξνθή ηνπ θνηλνχ πξνο ηα Φπζηθά πξντφληα νκνξθηάο απφ ηα αληίζηνηρα πλζεηηθήο 

πξνειεχζεσο ζα επηιέγακε ηελ ΑΓΝΟΣΖΣΑ.  

 Ζ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δνχκε είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θαίλεζζε θαη ηνπ 

ιακπεξνχ, ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ιάκςεο θαη ηνπ πεξηηπιίγκαηνο. ε κηα ηέηνηα 

πξαγκαηηθφηεηα αλαδεηείηαη απφ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ε νπζία, ην λφεκα θαη ε 

αιήζεηα. Ο θφζκνο αξρίδεη λα βαξηέηαη ην ζηεκέλν θαη ην ςεχηηθν, ζέιεη ην 

απζεληηθφ ην γλήζην θαη ην αγλφ. Έρεη αληηιεθζεί πσο ε ηηκή δελ απνηειεί πιένλ ην 

κφλν θξηηήξην γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο, αιιά θαη ε πνηφηεηα είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή, πφζν κάιινλ φηαλ απηή έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ. Δίλαη 

αικαησδψο απμεηηθή ε ηάζε ηνπ θνηλνχ πξνο ηε θχζε, ηελ νηθνινγία, ηα βηνινγηθά 

ηξφθηκα, ηα θπζηθήο πξνέιεπζεο πξντφληα γεληθά. 

 ε ηέηνηνπο θαηξνχο βξήθε πξφζθνξν έδαθνο θαη ε αλάπηπμε Φπζηθήο 

πξνέιεπζεο θαιιπληηθψλ κηαο θαη νη εηαηξίεο αθνπγθξάζζεθαλ ηηο αλεζπρίεο ηνπ 

θφζκνπ θαη ηα ζέισ ηνπ θαη ηειηθά φπσο πάληα πξνζαξκφζζεθαλ ζηηο επηζπκίεο ηνπ. 

Γελ είλαη πάληα ζσζηφ πσο ζηηο κέξεο καο κέζσ ηνπ Marketing ηειηθά νη 

πνιπεζληθέο δηακνξθψλνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ ζηα κέηξα ηνπο. 

Απνδεηθλχεηαη γηα κηα αθφκα θνξά πσο ε δχλακε ηνπ θφζκνπ αλαηξέπεη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζρέδηα θαη ζε θξίζηκα κεγέζε θαη επαίζζεηα πξντφληα έρεη ιφγν.  

 Γελ ιέκε ζε θακία πεξίπησζε πσο ην Marketing δελ έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζε απηή ηε ζηξνθή, αληηζέησο κάιηζηα. Σν Marketing είλαη απηφ πνπ ελίζρπζε 

θαη δηφγθσζε απηή ηελ ηάζε ηνπ θνηλνχ. Σα ζέισ ηνπ ηα έθαλε πην ηζρπξά 

αλαδεηθλχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο κεγάιεο δηαθνξέο ησλ Φπζηθήο πξνέιεπζεο 
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πξντφλησλ απφ ηα αληίζηνηρα πλζεηηθήο. Γελ ήηαλ φκσο απηφ πνπ μεθίλεζε ηελ 

θνχξζα, απηφ πνπ έθαλε ηελ αξρή. Απηφ πνπ έδσζε ην έλαπζκα ήηαλ ε αγάπε ηνπ 

θφζκνπ γηα ηε θχζε σο ε κεηέξα πνπ ιχλεη ηειηθά ηα πξνβιήκαηα, πνπ δελ ιχλεη ε 

επηζηήκε πξνζπαζψληαο κε ηνπο ρίιηνπο δχν ηξφπνπο λα ηελ αληηγξάςεη, αλεπηηπρψο 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο.  

Οχησο ε άιισο θαη νη εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ πξντφληα πλζεηηθήο 

πξνέιεπζεο θάλνπλ πνιχ πξνζεγκέλν Marketing, αιιά ηειηθά δελ θηάλεη κφλν απηφ 

γηα λα θξαηήζνπλ ηνλ θφζκν θνληά ηνπο. Αξθεί λα αλαθέξνπκε πσο ζηε Γεξκαλία (ε 

ρψξα απηή απνηειεί ην κέηξν ηνπ ηη ζα ζπκβεί θαη ζηηο ππφινηπεο ηεο Δπξψπεο θαη 

ηνπ ππνινίπνπ θφζκνπ κηαο θαη ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πνπ ιαλζάξηζαλ πξντφληα 

Φπζηθήο πξνέιεπζεο θαη είλαη γεληθά κπξνζηά ζηνλ ηνκέα απηφ)  ην πνζνζηφ ηνπ 

θνηλνχ πνπ πξνηηκά πιένλ ηα Φπζηθήο πξνέιεπζεο πξντφληα έρεη μεπεξάζεη ην 40% 

επί ηνπ ζπλφινπ θαη ζπλερίδεη θαη απμάλεηαη, ελψ ζηε Γαιιία είλαη ζην 29%. Απηφ 

είλαη έλα δείγκα ηνπ ηη ζα αθνινπζήζεη θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

 ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο ζα ιέγακε πσο εδψ θαη κηα δεθαεηία 

ίζσο θαη ιηγφηεξν παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ζηελ ειιεληθή αγνξά (θαη παγθφζκηα) 

πξνο ηα θαιιπληηθά πξντφληα Φπζηθήο πξνέιεπζεο έλαληη απηψλ πλζεηηθήο. Απηφ 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηα 

εκπνξεχνληαη, κηαο θαη παξνπζηάδνπλ ζπλερψο κεγαιχηεξνπο θχθινπο εξγαζηψλ θαη 

θαιχηεξα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζε κηα ζηαζεξή γεληθά αγνξά θαιιπληηθψλ 

(εηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη πησηηθή ε αγνξά ησλ θαιιπληηθψλ γεληθφηεξα 

ζε απφιπηα κεγέζε). Απηφ ζεκαίλεη πσο ζίγνπξα θεξδίδνπλ απφ ηελ πίηα ηεο αγνξάο, 

ζε βάξνο ησλ εηαηξηψλ πνπ εκπνξεχνληαη ηα αληίζηνηρα πλζεηηθήο πξνέιεπζεο.   

Ζ ζηξνθή απηή ηεο αγνξάο είλαη απνηέιεζκα θπξίσο ηξηψλ παξαγφλησλ: 

 Δίλαη απνηέιεζκα ηεο ελ’ γέλε αληίιεςεο ηνπ θνηλνχ πεξί αγλφηεηαο απηψλ.  

 Δίλαη απνηέιεζκα ηνπ επλντθνχ θιίκαηνο θαη ηεο πεξηξένπζαο αηκνζθαίξαο 

πεξί ζηξνθήο ζηα θπζηθά πξντφληα γεληθφηεξα. Δίλαη ηειηθά κηα κφδα. 

 Δίλαη απνηέιεζκα ελφο πνιχ απνηειεζκαηηθνχ θαη ζσζηά κειεηεκέλνπ 

Marketing. 

Ζ δηεζλήο εκπεηξία απφ ρψξεο πνπ είλαη πην κπξνζηά απφ εκάο ζε απηφ ηνλ ηνκέα, 

κηαο θαη έρνπλ ιαλζάξεη ηέηνηα πξντφληα πνιχ λσξίηεξα, δείρλεη πσο ε ζηξνθή απηή 

ζα ζπλερηζηεί κέρξη λα αληηζηξαθνχλ νη δείθηεο ππέξ ησλ πξντφλησλ Φπζηθήο 

πξνέιεπζεο. Δπίζεο ζα δνχκε ζην κέιινλ πνιιέο εηαηξίεο πνπ απηή ηε ζηηγκή 

παξάγνπλ απνθιεηζηηθά πξντφληα πλζεηηθήο πξνέιεπζεο λα εηζάγνπλ ζηνπο 

θαηαιφγνπο ηνπο θαη ζεηξέο αληηζηνίρσλ πξντφλησλ Φπζηθήο πξνέιεπζεο. 

Σέινο, ζχληνκα ζα δνχκε θαη ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο ζεηξάο πξντφλησλ πνπ ζα 

ιαλζαξηζηνχλ σο Βηνινγηθά θαιιπληηθά πξντφληα θαη ζα ππφζρνληαη ηελ πξνέιεπζή 

ηνπο απφ βηνινγηθά πξνεξρφκελα θπηηθά πξντφληα ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ κεδεληθή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ζπλζεηηθά ππνπξντφληα θαη αλεπηζχκεηα ζπζηαηηθά.  

Σν κέιινλ ηειηθά κήπσο νδεγεί πίζσ ζηε Φχζε θαη ζηε Βηψζηκε αλάπηπμε σο 

απαίηεζε πιένλ ηνπ θφζκνπ πνπ ζπλεηδεηνπνηεί, πνπ ππνςηάδεηαη, πνπ απαηηεί;  
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ΠΗΓΔ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 http://www.beautyassist.com/men/organic-chemical.html 

 http://www.exnaturalproducts.com/natural-products-regular/ 

 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ (Μειέηε ηεο ICAP γηα ηα Καιιπληηθά) Αζήλα, 15 

Ννεκβξίνπ 2005 

 Stat Bank: Έξεπλα γηα ηελ εγρώξηα αγνξά θαξκάθσλ – θαιιπληηθώλ 

26/6/2007 20:34 (http://www.capital.gr/news.asp?Details=318460) 

 STAT BANK - Γειηίν Σύπνπ www.statbank.gr 

(http://www.netrino.gr/reloaded/blog-post.php?bp_id=322) 

 Δγρώξηα αγνξά θαιιπληηθώλ (18-4-2006) 

http://www.economics.gr/articleData/reports/2006-04-18-

KALLYNTIKA(STATBANK).htm 

 ΟΙ ΑΛΤΙΓΔ ΚΤΡΙΑΡΥΟΤΝ 

http://www.hrima.gr/article.asp?view=138&ref=133 

 ΚΟΡΡΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ 

ΓΔΛΣΙΟ ΑΘΗΝΑ, 14 ΜΑΡΣΙΟΤ 2007 
 APIVITA in Export Managers Forum 23-24/01/07 

 ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ  ΓΔΛΣΙΟ LAVIPHARM εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνύ 

δειηίνπ είλαη ε 23 Απγνύζηνπ 2007 

 Natural Hair Care - It's cheaper and it's BETTER! (http://www.fine-skin-

care-products.com/natural_hair_care.html) 

 Organic Skin Care Vs Chemical Skin Care 

(http://www.beautyassist.com/men/organic-chemical.html) 

 Organic vs. traditional beauty products, what's the difference? 

(http://www.realself.com/question/whats-difference-between-organic-and-

regular-beauty-products) 

 Are Natural Products As Good As Regular Cosmetics? 

(Http://www.exnaturalproducts.com/natural-products-regular/) 

 Kαιιπληηθά: Νέα όμπλζε ηνπ αληαγσληζκνύ 

(http://www.euro2day.gr/articles/132211/) 

 ΦΔΚ 352/Β’/18.3.2005 

 Δγθύθιηνο ΔΟΦ 77257/28-11-06 

 Directive 76/768/EEC 

(http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/consolidated_dir.htm) 

 Cosmetics legislation in the EU 

(http://www.leffingwell.com/cosmetics/vol_1en.pdf) 

 Comparative study on cosmetics legislation in EU and other Principal 

Markets 

(http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_comparative_study.h

tm) 

 Ο trendy Κνξξέο θαη νη άιινη... 27/3/2007 

Http://www.capital.gr/news.asp?Details=266704 

 Αύμεζε πσιήζεσλ 14% από ηελ Κνξξέο ζην ελλεάκελν (Η 

ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ Παξαζθεπή, 5 Οθησβξίνπ 2007 07:00) 

 Δξεπλα ηεο STAT BANK γηα ηελ αγνξά Φαξκάθσλ – Καιιπληηθώλ 

STAT BANK - Γειηίν Σύπνπ http://www.statbank.gr 

http://www.beautyassist.com/men/organic-chemical.html
http://www.exnaturalproducts.com/natural-products-regular/
http://www.capital.gr/news.asp?Details=318460
http://www.statbank.gr/
http://www.netrino.gr/reloaded/blog-post.php?bp_id=322
http://www.economics.gr/articleData/reports/2006-04-18-KALLYNTIKA(STATBANK).htm
http://www.economics.gr/articleData/reports/2006-04-18-KALLYNTIKA(STATBANK).htm
http://www.hrima.gr/article.asp?view=138&ref=133
http://www.fine-skin-care-products.com/natural_hair_care.html
http://www.fine-skin-care-products.com/natural_hair_care.html
http://www.beautyassist.com/men/organic-chemical.html
http://www.realself.com/question/whats-difference-between-organic-and-regular-beauty-products
http://www.realself.com/question/whats-difference-between-organic-and-regular-beauty-products
http://www.exnaturalproducts.com/natural-products-regular/
http://www.euro2day.gr/articles/132211/
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/consolidated_dir.htm
http://www.leffingwell.com/cosmetics/vol_1en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_comparative_study.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_comparative_study.htm
http://www.capital.gr/news.asp?Details=266704
http://www.statbank.gr/
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 Πάλσ από 1,3 δηζεθαηνκκύξηα επξώ ε ειιεληθή αγνξά θαιιπληηθώλ 

(Καζεκεξηλή Tξίηε, 25 Γεθεκβξίνπ 2007 – Aξρείν) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ – ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ 

 
ΟΜΑΓΑ 1 

 

ΦΤΛΛΟ:     Άλδξαο  Γπλαίθα  

ΗΛΙΚΙΑ:      15-20   20-30  31-40  41-50  51-Άλσ  

ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ: Απφθνηηνο Α΄ζκηαο  Δθπ/ζεο    

Απφθνηηνο Β΄ζκηαο  Δθπ/ζεο      

Απφθνηηνο Σξηηνβάζκηαο Δθπ/ζεο   

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΙΟΓΗΜΑ: Κάησ απφ 700 €     

    700 € - 1500 €     

1500 € - 2500 €    

2500 € θαη Άλσ    

 

ΟΜΑΓΑ 2 

 

8.Αγνξάδεηε πάληα θαιιπληηθά θαη πξντόληα νκνξθηάο από ηα θαξκαθεία ή 

θαη από αιινύ; 

 

9.Πξνηηκάηε ηα θαιιπληηθά πνπ βξίζθεηε ζηα θαξκαθεία ή εθηόο απηώλ 

(κεγάιεο αιπζίδεο Hondos Center, Beauty Shop θηι). 

 

10. Θεσξείηαη πην αμηόπηζηα ηα θαξκαθεπηηθά θαιιπληηθά ζε ζρέζε κε 

απηά ζηα ππόινηπα δίθηπα δηαλνκήο; 

 

11. Θεσξείηαη αληαγσληζηηθέο ηηο ηηκέο ησλ θαιιπληηθώλ ζηα θαξκαθεία 

ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα; 

 

12. Δίλαη πην θαηαξηηζκέλνη θαη ελεκεξσκέλνη νη θαξκαθνπνηνί ζε ζρέζε 

κε ηνπο ππαιιήινπο ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο θαιιπληηθώλ ηεο αγνξάο; 

 

ΟΜΑΓΑ 3 

 

13. Πξνηηκάηε θπζηθά θαιιπληηθά θαη πξντόληα νκνξθηάο ή αληίζηνηρα 

ζπλζεηηθήο πξνέιεπζεο 

i. Φπζηθήο πξνέιεπζεο        

ii. πλζεηηθήο πξνέιεπζεο       

  

iii. Καη ηα δχν         

 

14. Γηα πνηνπο ιόγνπο πξνηηκάηε θπζηθά (αλ ζπκβαίλεη απηό θαη όηαλ 

ζπκβαίλεη); Γώζηε ηνλ θύξην ιόγν.   

i. Έρεηε αθνχζεη ή ππνςηάδεζηε φηη είλαη πην αγλά απφ ηα ππφινηπα;   



 44 

ii. Γλσξίδεηαη ηεθκεξησκέλα φηη είλαη πην αγλά απφ ηα ππφινηπα;    

iii. Δίλαη πην δξαζηηθά-απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο;    

iv. αο σζεί ν θαξκαθνπνηφο ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή θαιιπληηθψλ;   

v. Δίλαη νη ηηκέο ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηα 

ζπλζεηηθά.          

vi. Δίλαη ηεο κφδαο ηειεπηαία θαη νη θίινη-γλσζηνί κνπ ηα ίδηα παίξλνπλ.   

vii. Είλαη πην ειθπζηηθά ζηελ εκθάληζε θαη κνπ αξέζεη ην ιαλζάξηζκά ηνπο;   

viii. Άιινη ιφγνη.          

 

 
ΣΟ ΠΑΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ ΑΝΧΝΤΜΑ  

Ζ ΠΡΧΣΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

 

 
ΔΡΧΣΖΖ 1 

Αγνξάδεηε πάληα θαιιπληηθά θαη πξντόληα νκνξθηάο  

από ηα θαξκαθεία ή θαη από αιινύ; 
ΠΑΝΣΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΑΠ ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΟΤ ΤΝΟΛΟ 

64 166 230 

27,83% 72,17% 100,00% 

 

ΔΡΧΣΖΖ 2 

Πξνηηκάηε ηα θαιιπληηθά πνπ βξίζθεηε ζηα θαξκαθεία ή εθηόο απηώλ  

(κεγάιεο αιπζίδεο Hondos Center, Beauty Shop θηι). 

ΠΡΟΣΗΜΧ ΣΑ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ ΣΧΝ 

ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ  

ΠΡΟΣΗΜΧ ΣΑ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ ΠΟΤ 

ΒΡΗΚΧ 

 Δ ΑΛΛΑ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

ΤΝΟΛΟ 

152 78 230 

66,09% 33,91% 100,00% 

 

ΔΡΧΣΖΖ 3 

Θεσξείηαη πην αμηόπηζηα ηα θαξκαθεπηηθά θαιιπληηθά  

ζε ζρέζε κε απηά ζηα ππόινηπα δίθηπα δηαλνκήο; 

ΝΑΗ ΥΗ ΤΝΟΛΟ 

137 93 230 

59,57% 40,43% 100,00% 

 

ΔΡΧΣΖΖ 4 

Θεσξείηαη αληαγσληζηηθέο ηηο ηηκέο ησλ Φπζηθώλ 

θαιιπληηθώλ 

  ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα; 

ΝΑΗ ΥΗ ΤΝΟΛΟ 

181 49 230 

78,70% 21,30% 100,00% 
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ΔΡΧΣΖΖ 5 

Δίλαη πην θαηαξηηζκέλνη θαη ελεκεξσκέλνη νη θαξκαθνπνηνί  

ζε ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο 

θαιιπληηθώλ ηεο αγνξάο; 

ΝΑΗ ΥΗ ΤΝΟΛΟ 

171 59 230 

74,35% 25,65% 100,00% 

 
ΔΡΧΣΖΖ 6 

 

Πξνηηκάηε θπζηθά θαιιπληηθά θαη πξντόληα νκνξθηάο ή αληίζηνηρα ζπλζεηηθήο 

πξνέιεπζεο; 

ΦΤΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ ΤΝΟΛΟ 

54 82 94 230 

23,48% 35,65% 40,87% 100,00% 

 
ΔΡΧΣΖΖ 7 

 

Γηα πνηνπο ιόγνπο πξνηηκάηε θπζηθά (αλ ζπκβαίλεη απηό θαη όηαλ ζπκβαίλεη); Γώζηε ηνλ θύξην ιόγν. 

i ii iii iv v vi vii viii ΤΝΟΛΟ 

          Ά-ζκηαο ΄Β-ζκηαο ΄Γ-ζκηαο        

64 11 6 9 11 2 12 7 17 9 148 

43,24% 7,43% 4,05% 6,08% 7,43% 14,19% 11,49% 6,08% 100,00% 

 

 

ΣΗ ΔΗΝΑΗ H ICAP 

 

Ζ ICAP είλαη ε κεγαιχηεξε Δηαηξία Οηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ, Δθδφζεσλ θαη 

πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ ηεθκεξηψλεηαη απφ ην 

νηθνλνκηθφ ηεο κέγεζνο, ην θχξνο ηεο θαη ηα κέρξη ζήκεξα επηηεχγκαηά ηεο. ην 

θαηψθιη ηνπ 21νπ αηψλα ε ICAP είλαη ζε ζέζε λα αθνκνηψλεη άκεζα ηηο δηεζλείο 

εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνγλσζίαο, ελψ παξάιιεια 

παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ θφζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ φπσο δηακνξθψλνληαη παγθνζκίσο.  

ήκεξα ε Δηαηξία έρεη αλαπηχμεη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο κε εμεηδηθεπκέλνπο νίθνπο ζε 

φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. ηελ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο κεηέρεη 

ε Global Finance, κέζσ ηνπ πην πξφζθαηνπ θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ 
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πνπ δηαρεηξίδεηαη, θαζψο θαη ν κηινο Coface, έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

Δπξσπατθνχο νκίινπο αζθαιίζεσο εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

Ζ ICAP είλαη κέινο ηνπ δηεζλνχο δηθηχνπ CreditAlliance, ηεο FEBIS (Federation of 

Business Information Services), ηεο EADP (European Association of Directory 

Publishers), ηεο FEACO (European Federation of Management Consulting 

Association) θαη ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ εξεπλψλ Gallup International. Δπίζεο είλαη 

κέινο ηνπ ΔΜΑ, ηνπ ΔΓΔΑ θαη ηεο ESOMAR. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ   

(ΦΔΚ 352/Β’/18.3.2005, Παξάξηεκα A) 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ  

1 Κξέκεο, γαιαθηώκαηα, πιύκαηα (ινζηόλ), πεθηώκαηα (gels) θαη ιάδηα γηα 

ην δέξκα (ρέξηα, πξόζσπν, πόδηα θιπ.) 

2 Μάζθεο νκνξθηάο (εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπλζεηηθώλ απνιεπηζηηθώλ – 

peeling – πξντόλησλ) 

3 Υξσκαηηζκέλεο βάζεηο καθηγηάδ (make-up), (πγξά, θξέκεο, πνύδξεο) 

4 Πνύδξεο γηα καθηγηάδ, γηα ρξήζε κεηά ην ινπηξό, γηα ηελ πγηεηλή ηνπ 

ζώκαηνο, θιπ 

5 απνύληα ινπηξνύ, απνζκεηηθά ζαπνύληα θιπ. 

6 Αξώκαηα, θνιόληεο, θιπ 

7 Παξαζθεπάζκαηα γηα ην ινπηξό θαη ην ληνπο (άιαηα, αθξνί, ιάδηα, 

πεθηώκαηα (gels), θιπ.) 

8 Απνηξηρσηηθά 

9 Απνζκεηηθά θαη αληηηδξσηηθά 

10 Πξντόληα γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ καιιηώλ 

11 Πξντόληα μπξίζκαηνο 

12 Πξντόληα γηα ην καθηγηάδ θαη ην ληεκαθηγηάδ ηνπ πξνζώπνπ θαη ησλ 

καηηώλ   

13 Πξντόληα πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα ρείιηα 

14 Πξντόληα γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ δνληηώλ θαη ηνπ ζηόκαηνο 

15 Πξντόληα γηα ηελ πεξηπνίεζε θαη ην βάςηκν ησλ λπρηώλ 

16 Πξντόληα εμσηεξηθήο ρξήζεσο γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ επαίζζεησλ 
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πεξηνρώλ 

17 Πξντόληα αληειηαθά 

18 Πξντόληα γηα καύξηζκα ρσξίο ήιην 

19 Πξντόληα γηα ηελ ιεύθαλζε ηνπ δέξκαηνο 

20 Πξντόληα αληηξξπηηδηθά 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΝΘΔΣΗΚΧΝ 

ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο κε ηηο δέθα θπξηφηεξεο εηαηξείεο ηφζν Φπζηθψλ 

θαιιπληηθψλ, φζν θαη πλζεηηθψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο. 

 

Α/Α ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΦΤΗΚΧΝ 

ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

ΤΝΘΔΣΗΚΧΝ 

ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ 
1 ΚΟΡΡΔ ΦΤΗΚΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

VICHY 

2 APIVITA ROC 

3 MASTIC SPA AVENE 

4 SANOFLORE LOREAL 

5 VERDESATIVA LA ROCHE POSAY 

6 BIOPLASIS NIVEA 

7 PRIMAVERA ESTEE LAUDER 

8 MARJA ENTRICH WELLA 

9 HIMALAYA CHRISTIAN DIOR 

10 LAVERA CLINIQUE 

 

ΟΡΙΜΟ – ΟΔΗΓΟ  ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

 

 Μάξθεηηλγθ νξίδεηαη ην «ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

θαηεπζχλνπλ ηε ξνή ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ παξαγσγφ πξνο ηνλ 

θαηαλαισηή ή απηφλ πνπ θάλεη ρξήζε». 

 Σν κάξθεηηλγθ απνηειείηαη απφ εθείλεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ νξηζκέλσλ 

νκάδσλ θαηαλαισηψλ κε θάπνην θέξδνο.  

 Μάξθεηηλγθ είλαη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε δηαπίζησζε  ησλ ησξηλψλ θαη κειινληηθψλ αλαγθψλ ησλ 
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πειαηψλ, ζηε κειέηε θαη ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ, θαη θαηφπηλ ζηελ παξαγσγή, ηππνπνίεζε, 

ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά, πξνψζεζε, πξνβνιή θαη πψιεζε ησλ 

πξντφλησλ απηψλ ζηνλ θαηάιιειν ηφπν θαη ρξφλν. Δπηπιένλ παξαθνινχζεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη κεηά ηελ πψιεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ 

πξντφλησλ πξνο ηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο.  

  

 

Λειτοσργίες τοσ μάρκετινγκ 

 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη θαζνιηθέο, κε ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα 

εθηειεζηνχλ ζε φια ηα ζπζηήκαηα κάξθεηηλγθ.  

 Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη: 

 Η ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, πνπ ζεκαίλεη ηε δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

 Η ιεηηνπξγία ηεο πώιεζεο, πνπ ζεκαίλεη ηελ πξνψζεζε ελφο πξντφληνο. 

Πεξηιακβάλεη ηελ πξνζσπηθή πψιεζε, ηε δηαθήκηζε θαη άιιεο κεζφδνπο καδηθψλ 

πσιήζεσλ. Δίλαη ε πεξηζζφηεξν γλσζηή ιεηηνπξγία θαη πνιινί άλζξσπνη λνκίδνπλ 

φηη είλαη ε κφλε ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ. 

 Οη δχν παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. 

 Η ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο, πνπ ζεκαίλεη ηε κεηαθίλεζε ησλ αγαζψλ απφ ηε 

κηα πεξηνρή ζηελ άιιε. 

 Η ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεπζεο, πνπ ζεκαίλεη ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ησλ 

αγαζψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δήηεζεο ζηνλ επηζπκεηφ ρξφλν. 

 Η ηππνπνίεζε θαη δηαβάζκηζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

πξντφλησλ αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνηφηεηα. Ζ ηππνπνίεζε δηεπθνιχλεη ηελ 

αγνξά θαη ηελ πψιεζε, γηαηί απνθεχγεηαη έηζη ε θαζπζηέξεζε γηα εμέηαζε θαη 

δεηγκαηνιεςία. 

 Η ρξεκαηνδόηεζε, πνπ παξέρεη ηα αλαγθαία θεθάιαηα, ηηο απαξαίηεηεο 

πηζηψζεηο γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, πξνψζεζε, πψιεζε θαη 

αγνξά ησλ πξντφλησλ. 
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 Η αλάιεςε θηλδύλνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ κάξθεηηλγθ. Κακηά επηρείξεζε δελ είλαη βέβαηε φηη νη  πειάηεο ζα 

ζέινπλ λα αγνξάζνπλ ηα πξντφληα ηεο. Σα πξντφληα κπνξεί επίζεο λα 

θαηαζηξαθνχλ, λα θιαπνχλ  ή θαη λα κε ρξεηάδνληαη πηα (νηθνλνκηθή απαμίσζε). 

 πζθεπαζία, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ζε εηδηθφ 

ζπζθεπαζηηθφ πιηθφ γηα λα ηα θάλεη πην ειθπζηηθά ζηνλ αγνξαζηή θαη λα ηα 

πξνζηαηέςεη απφ δηάθνξνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο. 

 Η ιεηηνπξγία ηεο πιεξνθόξεζεο ηεο αγνξάο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή, 

αλάιπζε θαη δηαλνκή πιεξνθνξηψλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 

εθηέιεζε θαη έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κάξθεηηλγθ. 

 

Σο μίγμα τοσ μάρκετινγκ 

 Ο φξνο απηφο, ζεκαίλεη ην ζπλδπαζκφ θαη ζπληνληζκφ ησλ δηαθφξσλ 

ειεγρφκελσλ κεηαβιεηψλ ηνπ κάξθεηηλγθ, ηηο νπνίεο δηαιέγεη ε επηρείξεζε θαη πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην πξφγξακκα κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο γηα λα ηθαλνπνηήζεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαηαλαισηψλ, πξνο ηνπο νπνίνπο επηζπκεί λα απεπζπλζεί ζε 

κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σν «κίγκα ηνπ κάξθεηηλγθ» είλαη έλα ζχζηεκα 

αιιειεμαξηεκέλσλ θαη αιιεινζρεηηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Ο θαζνξηζκφο ηνπ κίγκαηνο ηνπ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ε πην 

ζπνπδαία απφθαζε πνπ παίξλεη ην κάλαηδκελη. Σα θεθάιαηα θαη νη δηάθνξνη πφξνη 

ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ πξνζεθηηθά αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 

δηεπζχλζεηο, ηκήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο κέζα ζ’ απηά (ηα ηκήκαηα). 

 Οη ειεγρφκελεο κεηαβιεηέο πνπ απαξηίδνπλ ην «κίγκα ηνπ κάξθεηηλγθ» είλαη 

γλσζηέο ζαλ ηα «4 P’ ο «, δει. ην πξντφλ, ε ηηκή , ε πξνψζεζε θαη ε δηαλνκή. 

 Σν πξντόλ αλαθέξεηαη φρη κφλν ζην θπζηθφ πξντφλ, αιιά θαη ζηηο ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ ην ζπλνδεχνπλ, φπσο είλαη ε νλνκαζία θαη ην ζήκα ηνπ πξντφληνο, ε 

ζπζθεπαζία θαη ηππνπνίεζε, νη δηάθνξεο πνηθηιίεο ηνπ πξντφληνο θιπ. 

 Ζ ηηκή πξέπεη λα θαζνξηζηεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ην πξντφλ λα είλαη 

ειθπζηηθφ ζηελ νκάδα ησλ πειαηψλ πνπ απεπζπλφκαζηε, ζηα θαλάιηα δηαλνκήο θαη 

κέζα ζηα ζρεηηθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ δηάθνξνπο αγνξαλνκηθνχο θαη 

θνξνινγηθνχο λφκνπο, ψζηε λα παξέρνπλ θαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ θέξδνο. 



 50 

 Ζ ηηκνιφγεζε ηνπ πξντφληνο πεξηιακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ην επίπεδν 

ησλ ηηκψλ, ηα πεξηζψξηα θαη ηα είδε ησλ εθπηψζεσλ θαη ην γεσγξαθηθφ ή κε 

δηαθνξηζκφ ησλ ηηκψλ. 

 Ζ πξνώζεζε ζπλίζηαηαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ή ηνπο πηζαλνχο 

πειάηεο γηα λα πιεξνθνξεζνχλ φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, πνπ ε 

δηνίθεζε ηνπ κάξθεηηλγθ απνθάζηζε λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο πειάηεο. Πξνψζεζε 

ζεκαίλεη επηθνηλσλία δηακέζνπ ηεο δηαθήκηζεο, πσιεηψλ ηεο εηαηξίαο, εθζέζεσλ, 

θαηαιφγσλ, δεκνζηφηεηαο θιπ. 

 Ζ δηαλνκή ζπλίζηαηαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο εθεί φπνπ ζα είλαη 

δηαζέζηκν απνηειεζκαηηθά ζηνπο πειάηεο. Κάζε νηθνλνκία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο 

πνιιά θαλάιηα δηαλνκήο ζην ελδηάκεζν ζηάδην ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ, φπσο θαη ζην 

ηειηθφ ζηάδην ηεο θαηαλάισζεο κε ην ιηαληθφ εκπφξην. Ζ δηαλνκή θαη ηα δηάθνξα 

θαλάιηα δηαλνκήο πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπ πξντφληνο. 

Ζ εθινγή ησλ θαηάιιεισλ θαλαιηψλ δηαλνκήο κπνξεί λα επηβάιιεη έλα πξντφλ 

ζηελ αγνξά ή λα πξνθαιέζεη ηελ απνηπρία ηνπ. 

 

ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ 

ΓΔΝΗΚΑ 

 Πξντφλ είλαη ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ηθαλνπνηήζεσλ, ηηο 

νπνίεο πξνζθέξεη ζηνλ αγνξαζηή. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο κφλν ε πξψηε απφ απηέο 

ηηο ηθαλνπνηήζεηο είλαη ζπνπδαία. Τπάξρνπλ φκσο πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο νη ςπρνινγηθέο ηθαλνπνηήζεηο απνηεινχλ έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο…………………………………………………………... 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 Τπάξρνπλ πξντφληα «επξείαο θαηαλάισζεο», «επηιεγφκελα» θαη «εηδηθά» ηα 

νπνία δειψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο δηεθπεξαηψλνπλ ηελ 

αλαδήηεζή ηνπο θαη απνηεινχλ βάζε ζηα αγνξαζηηθά πξφηππα ησλ θαηαλαισηψλ.  

Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε: 1) πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

επξείαο θαηαλάισζεο  2) επηιεγφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο  3) εηδηθά πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο. 

 

Πξντόληα θαη ππεξεζίεο επξείαο θαηαλάισζεο 
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Πξντφληα επξείαο θαηαλάισζεο είλαη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο 

αγνξάδεη ν θαηαλαισηήο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή δήηεζε. Ο θαηαλαισηήο 

πξνζπαζεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ην ρξφλν, ηα έμνδα θαη ηελ πξνζπάζεηα, ε νπνία 

απαηηείηαη γηα ηελ αλαδήηεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη απηφ, γηαηί ε αλακελφκελε 

σθέιεηα απφ ηε ζχγθξηζε νκνεηδψλ θαη παξεκθεξψλ πξντφλησλ είλαη αζήκαληε. 

Σα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρνπλ αλειαζηηθή δήηεζε, αγνξάδνληαη ζπρλά 

θαη ζπλήζσο έρνπλ ρακειή ηηκή. Οη παξαγσγνί ησλ πξντφλησλ ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο πξνηηκνχλ ιφγσ ηεο νξγάλσζεο πνπ ρξεηάδεηαη θαη ησλ κεγάισλ θεθαιαίσλ 

πνπ απαηνχληαη, λα αλαζέηνπλ ζε εηδηθεπκέλνπο ρνλδξεκπφξνπο ηε δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. 

  

Δπηιεγόκελα πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

Δπηιεγφκελα πξντφληα είλαη εθείλα γηα ηα νπνία ε αλακελφκελε σθέιεηα γηα ηνλ 

θαηαλαισηή απφ ηελ έξεπλα θαη ζχγθξηζε νκνεηδψλ πξντφλησλ σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ ηηκή ηνπο, είλαη ζρεηηθά κεγάιε. Ζ δήηεζε γηα ηα επηιεγφκελα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηείλεη λα γίλεη πνιχ ειαζηηθή. 

 Ο παξαγσγφο δελ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ, ζηα 

νπνία ζα δηαλεκεζεί ην πξντφλ ηνπ, φζν γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

Δηδηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

 Δηδηθά πξντφληα θαινχληαη ηα πξντφληα εθείλα γηα ηα νπνία ν θαηαλαισηήο 

δηαζέηεη αμηφινγν ρξφλν, πξνζπάζεηα θαη πνιιέο θνξέο, ρξήκα, γηα λα ηα 

απνθηήζεη.  πλήζσο ηα εηδηθά πξντφληα είλαη ηα κνλαδηθά πξντφληα, ηα νπνία 

θέξνπλ ζήκα θαη γηα ηα νπνία νξηζκέλνη αγνξαζηέο δε δέρνληαη ππνθαηάζηαηα.  

 

Ζ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

 Έλα πξντφλ απαξηίδεηαη: α) απφ ηα πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο ηα 

πιηθά, ηελ θαηαζθεπή, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε, 

ηε ζπζθεπαζία, ηε κάξθα ή ην εκπνξηθφ ζήκα, θαζψο θαη απφ άπια 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην πξντφλ θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ, απφ 

ηνπο πθηζηάκελνπο θαη δπλαηνχο πειάηεο. ια ηα παξαπάλσ ζπληζηνχλ απηφ πνπ 

ζπρλά θαινχκε εηθφλα, θήκε ή ηδέα γηα ην πξντφλ θαη ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαιή 

ή θαθή. 
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Ο έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξντόληνο 

 Έλα ζπνπδαίν βήκα ζηελ αλαδήηεζε ηνπ άξηζηνπ πξντφληνο απνηειεί ν 

έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζην εξγαζηήξηφ ηνπ. 

 Ζ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ελφο πξντφληνο απφ ηνπο θαηαλαισηέο είλαη 

δχζθνιε δεδνκέλνπ φηη ππεηζέξρνληαη ζε απηήλ νη πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο θαη νη 

πξνηηκήζεηο ηνπο. Ο θαηαζθεπαζηήο φκσο ζα πξέπεη λα επηκέλεη ζηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο ηνπ. Οη πξνδηαγξαθέο βαζίδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ ηεο αγνξάο γηα ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ην 

πξντφλ. 

 

Οη εγγπήζεηο γηα ην πξντόλ  

 Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο θαη ε δνθηκή ηνπ πξντφληνο νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξντφληνο. Πάλσ ζε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα ζα 

βαζηζηνχλ νη εγγπήζεηο γηα ην πξντφλ, ηηο νπνίεο ζα πξνζθέξεη ε επηρείξεζε πξνο 

ηνπο πειάηεο ηεο. θνπφο ηεο εγγχεζεο είλαη λα δνζεί ζηνλ αγνξαζηή κηα 

εμαζθάιηζε φηη ζα πξνζηαηεπζεί ζηελ πεξίπησζε, πνπ ην πξντφλ δε ζα πξνζθέξεη 

ηηο αλακελφκελεο ππεξεζίεο. 

 Σν πξφβιεκα, πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο θνξέο νη θαηαζθεπαζηέο, είλαη γηα 

πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα πξέπεη λα εγγπψληαη ηα πξντφληα ηνπο θάησ απφ ζπλζήθεο 

ρξεζηκνπνίεζεο, ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ. 

 

Ζ ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

 Σα πξντφληα, πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζπληήξεζή ηνπο. 

Δλ ηνχηνηο πνιινί θαηαζθεπαζηέο θαη ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπζθεπαζία ζαλ κέζν πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. 

 Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπζθεπαζίαο ελφο πξντφληνο νη ππεχζπλνη ηνπ 

Μάξθεηηλγθ πξέπεη λα δψζνπλ ιχζεηο ζε νξηζκέλα πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ην 

θφζηνο ηεο ζπζθεπαζίαο, ηα κεγέζε ηεο ζπζθεπαζίαο, ην είδνο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ, ρξψκαηα, ζρήκαηα θιπ. Γηα πνιιά πξντφληα ε 
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ζπκκεηνρή ηνπ θφζηνπο ζπζθεπαζίαο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο είλαη 

πνιχ πςειή.  

 

ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΖΜΑ 

 Οη επηρεηξεκαηίεο επηζπκνχλ λα εμαζθαιίζνπλ γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο έλα 

βαζκφ αλεμαξηεζίαο θαη αζθάιεηαο. Έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θαηαζθεπαζηέο, 

ρνλδξέκπνξνη θαη ιηαλέκπνξνη, πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο 

είλαη κε ηελ αλαγξαθή πάλσ ζην πξντφλ ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

ειπίδνπλ λα θεξδίζνπλ ηελ πξνηίκεζε θαη αθνζίσζε ησλ θαηαλαισηψλ. Σν 

εκπνξηθφ ζήκα είλαη δπλαηφλ λα είλαη ιέμεηο, γξάκκαηα, έλα ζχκβνιν θιπ. Σν 

εκπνξηθφ ζήκα, εθφζνλ αλαγλσξηζηεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δκπνξίνπ, θαηνρπξψλεηαη λνκηθά. 

 

Ζ Δπηινγή ηνπ εκπνξηθνύ ζήκαηνο 

 ηαλ ν θαηαζθεπαζηήο επηιέγεη έλα εκπνξηθφ ζήκα, πξνζπαζεί λα 

ζπγθξαηείηαη εχθνια ην ζήκα, λα ππνλνεί ηε ιεηηνπξγία ή ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη 

λα δηεπθνιχλεη ηελ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ. 

 ηαλ ην εκπνξηθφ ζήκα επηιεγεί, ν θαηαζθεπαζηήο πξνζέρεη, ψζηε ε αμία ηνπ 

λα κε ραζεί απφ αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο πνηφηεηαο, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

πξντφλ. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ελόο ή πνιιώλ ζεκάησλ  

 Ο θαηαζθεπαζηήο, πνπ έρεη κηα ζεηξά πξντφλησλ, κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ 

ελφο ή πνιιψλ ζεκάησλ γηα ηα πξντφληα ηνπ. 

 Έλα ζπλεζηζκέλν πξφβιεκα, ην νπνίν αθνξά θπξίσο ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ 

Μάξθεηηλγθ, είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο πιαηηά δηαδεδνκέλνπ ζήκαηνο ζ’ έλα λέν 

θαη άγλσζην πξντφλ, ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα κελ επηηχρεη ζηελ αγνξά. Μία 

απνηπρία ηέηνηνπ είδνπο είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηξέςεη θαη ηα ππφινηπα πξντφληα, 

πνπ θέξνπλ ην ίδην ζήκα. 

 

Ζ αθνζίσζε ζην εκπνξηθό ζήκα 

Οη θαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα εκπνξηθά ζήκαηα γηα αλαγλψξηζε θαη 

δηαρσξηζκφ ησλ πξντφλησλ ηνπο απφ εθείλα ησλ αληαγσληζηψλ. Μέζσ ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο νη θαηαζθεπαζηέο ζπλδένληαη κε ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο 

θαη έηζη αλεμαξηεηνπνηνχληαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν απφ ηνπο κεζάδνληεο. 
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Με ηε κέζνδν ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, νη θαηαζθεπαζηέο ειπίδνπλ φηη νη 

θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηψληαο κία κάξθα πξντφληνο, ζα εμαθνινπζνχλ κφληκα πηα 

λα ηελ αγνξάδνπλ. 

 

Ο ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

 πσο νη άλζξσπνη θαη ηα πξντφληα έρνπλ έλαλ θχθιν δσήο. 

αλ θχθινο δσήο ελφο πξντφληνο κπνξεί λα νξηζζεί ε ρξνληθή πεξίνδνο απφ ηελ 

εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά σο ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία απνζχξεηαη απφ 

απηή. πλήζσο ν θχθινο δσήο ησλ πξντφλησλ έρεη κία αξρή, έλα ζεκείν αθκήο θαη 

έλα ηέινο. Τπάξρνπλ πξντφληα, ηα νπνία δηαηεξνχλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά γηα 

πνιιέο δεθαεηίεο θαη άιια, ησλ νπνίσλ ν θχθινο δσήο δηαξθεί ιίγεο βδνκάδεο ή 

κήλεο. Ο θχθινο δσήο ησλ πξντφλησλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, πεξηιακβάλεη 

πέληε ζηάδηα.  

 Δηζαγσγή ηνπ πξντόληνο  

 Ζ εηζαγσγή ζπκβαίλεη, φηαλ ην πξντφλ εηζέξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ 

αγνξά. Καηά ην ζηάδην απηφ, ην πξντφλ ζπλνδεχεηαη κε πςειέο επελδχζεηο κε ηελ 

πξνψζεζή ηνπ ζηελ αγνξά απφ ιεπηνκεξψο ειεγκέλα πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη κε 

πξνζαξκνγέο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ Μάξθεηηλγθ. Άιια ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ 

ζηαδίνπ είλαη ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο, ην ρακειφ χςνο ησλ πσιήζεσλ, ε 

πεξηνξηζκέλε δηαλνκή, φπσο θαη ε έιιεηςε άκεζνπ αληαγσληζκνχ. 

 ηάδην αλάπηπμεο ησλ πσιήζεσλ 

 Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε ηαρεία αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ γηα εθείλα ηα πξντφληα, πνπ επέδεζαλ θαηά ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο 

ηνπο. ε απηή ηε θάζε ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αξρίζεη λα ζθέπηεηαη λέεο ρξήζεηο 

θαη λέεο αγνξέο γηα ην πξντφλ ηεο. Ζ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ αχμεζε ησλ 

θεξδψλ. Σα θέξδε απηά δεκηνπξγνχλ ηνλ αληαγσληζκφ. ζν δε πεξηζζφηεξν 

απμάλνπλ νη πσιήζεηο θαη ηα θέξδε, ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεη θαη ν 

αληαγσληζκφο. 

 ηάδην σξηκόηεηαο 

 Ζ σξηκφηεηα αθνινπζεί ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ ηνπ δεχηεξνπ 

ζηαδίνπ. ην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ην πξντφλ έρεη θηάζεη ζην δελίζ ηεο 

απνδνρήο ηνπ απφ κέξνο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο, ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη. Οη πσιήζεηο θαη ε ρξεζηκφηεηα έρνπλ αξρίζεη λα πιεζηάδνπλ ην 
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κέγηζην ηεο απνδνηηθφηεηαο. Δπίζεο, θαηά ην ζηάδην απηφ εηζάγνληαη λέα 

αληαγσληζηηθά πξντφληα ζηελ αγνξά θαη έηζη αξρίδεη ν αληαγσληζκφο «ζεκάησλ 

θαη ηηκψλ».  

 

 

 ηάδην θνξεζκνύ 

 Ο θνξεζκφο ζπκβαίλεη, φηαλ νη αληαγσληζηέο αληηγξάθνπλ, ηειεηνπνηνχλ ή 

δηαθνξεηηθά εμαζζελνχλ ηε δεκνηηθφηεηα ελφο πξντφληνο. Καηά ην ηέινο απηνχ ηνπ 

ζηαδίνπ, νη πσιήζεηο θαη ηα θέξδε αξρίδνπλ λα κεηψλνληαη, ιφγσ ηνπ φηη ε αγνξά 

ζηξέθεηαη πξνο άιια αληαγσληζηηθά πξντφληα. 

 ηάδην παξαθκήο 

 Ζ παξαθκή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλερή κείσζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ 

πξντφληνο, ην νπνίν πηζαλφλ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ λέα πξντφληα θαη απηφ 

γηαηί έραζε ηελ πξνεγνχκελε ηνπ ζέζε ζηελ αγνξά. Δδψ ηειεηψλεη ν θχθινο δσήο 

ηνπ πξντφληνο. Δλ ηνχηνηο, πνιιέο θνξέο είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξήζεη κία 

επηρείξεζε έλα πξντφλ ζηε δσή παξά ην γεγνλφο φηη βξίζθεηαη ζηε δεκηνγφλν 

πεξηνρή, αλ δειαδή απηφ ην επηβάιινπλ ηα καθξνπξφζεζκα ζρέδηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

 Σν θιεηδί ηεο επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο βξίζθεηαη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξντφλησλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη ζηαζεξά λέα θαη 

πιένλ επηθεξδή πξντφληα θαη δηεηζδχνπλ ζηελ αγνξά, ελψ ηα παιηά θαη ιηγφηεξν 

επηθεξδή, είηε αλαλεψλνληαη, είηε πεξηνξίδνληαη, είηε αθφκα εμαθαλίδνληαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. ήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δηαρεηξίδνληαη 

πνιιά πξντφληα αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, 

επηρεηξήζεηο ρνλδξεκπνξίνπ ή ιηαλεκπνξίνπ.   

Οη ζεηξέο ησλ πξντόλησλ 

 Οη ππεχζπλνη ηνπ Μάξθεηηλγθ κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ζπλέρεηα απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή, ηελ νπνία ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηα 

πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. Χο πξνο ηηο ζεηξέο ησλ πξντφλησλ, νη κάξθεηεξο, ζα 

απνθαζίζνπλ αλ πξέπεη λα πξνζηεζεί έλα λέν πξντφλ ζε κηα ζεηξά πξντφλησλ, αλ 

πξέπεη λα αθαηξεζεί έλα παιηφ ή απνηπρεκέλν πξντφλ απφ ηελ ελ ιφγσ ζεηξά ή αλ 
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πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί  θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα θαιχπηεη ηηο  λέεο αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 

Ζ πνιηηηθή ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξντόληνο 

 Σξνπνπνίεζε ζεσξείηαη θάζε εζθεκκέλε αιιαγή ησλ θπζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο ή ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ. Πνιινί είλαη νη 

παξάγνληεο εθείλνη, πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξνηξχλνπλ έλαλ παξαγσγφ ζην λα 

ηξνπνπνηήζεη ην πξντφλ ηνπ. Απηφο ηξνπνπνηεί ην πξντφλ ηνπ, γηα λα επσθειεζεί 

κηαο λέαο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, απφ αλάγθε, ιφγσ ηνπ πθηζηάκελνπ 

αληαγσληζκνχ. 

Δπίζεο ν παξαγσγφο ηξνπνπνηεί έλα πξντφλ, φηαλ παξνπζηάδεη θάκςε πσιήζεσλ. 

Πνιινί παξαγσγνί αλαλεψλνπλ ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ ηνπο, φηαλ λέα θαη 

θαιχηεξα αληαγσληζηηθά πξντφληα δηεηζδχνπλ ζηελ αγνξά. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ελφο πξντφληνο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο 

ζηξαηεγηθέο: α) ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, κε ηελ νπνία αλέξρεηαη 

ε θήκε θαη ην γφεηξν ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ ππνβνεζά ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ β) ηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο, κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε επέθηαζε ηνπ πξντφληνο θαη ζε άιια 

ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη γ) ηε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ηνπ πξντφληνο, κε ηελ νπνία 

επηηπγράλεηαη ε πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. 

 Ζ πνιηηηθή ηεο δηαθνπήο ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ πξντόληνο 

 Οη επηρεηξεκαηίεο παξακεινχλ πνιιέο θνξέο λα εμεηάζνπλ ην ζέκα ηεο 

απνκάθξπλζεο ελφο πξντφληνο, αλ βέβαηα απηφ είλαη γηα ην ζπκθέξνλ ηεο 

επηρείξεζεο. Έηζη, πνιιά αδχλαηα θαη νξηαθά πξντφληα ηεο επηρείξεζεο 

παξακέλνπλ ζηελ αγνξά, κέρξη λα επέιζεη ε θπζηνινγηθή εμαθάληζή ηνπο. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

ηθαλφηεηάο ηεο λα επσθειεζεί απφ ηηο λέεο παξνπζηαδφκελεο επθαηξίεο. 

  

Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ  

 Ζ αλαλέσζε ησλ παιηψλ πξντφλησλ θαη ε αλάπηπμε λέσλ απνηειεί ην 

επίθεληξν ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο δηνίθεζεο κηαο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο. ια ηα 

πξντφληα, κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε θχζε 

ηνπ πξντφληνο, εηζέξρνληαη ζην ζηάδην ηεο θάκςεο, νπφηε είηε αληηθαζίζηαληαη, 

είηε εγθαηαιείπνληαη, είηε δηαηεξνχληαη, αθνχ βέβαηα απηφ είλαη γηα ην ζπκθέξνλ 

ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, γηα λα επηβηψζεη κηα επηρείξεζε ζήκεξα, πξέπεη λα 
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δεκηνπξγεί ζπλέρεηα θαηλνχξηα πξντφληα. Οη θπξηφηεξεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο είλαη ζχληνκα νη παξαθάησ:  

 

Ζ ζπγθέληξσζε ή ε ζύιιεςε λέσλ ηδεώλ: γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν πξντφλ, 

ρξεηάδεηαη λα πξνυπάξμεη ε ηδέα γη’ απηφ. Οη ηδέεο είλαη δπλαηφλ λα πξνέξρνληαη 

είηε κέζα απφ ηελ επηρείξεζε, νπφηε κηιάκε γηα εζσηεξηθέο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ 

ηδεψλ, είηε έμσ απφ ηελ επηρείξεζε, νπφηε κηιάκε γηα εμσηεξηθέο πεγέο πξνέιεπζεο 

ησλ ηδεψλ. 

Δζσηεξηθέο πεγέο γηα ηε ζπγθέληξσζε ηδεώλ είλαη:  

1) Οη πσιεηέο ηεο επηρείξεζεο  ιφγσ ηεο ζηελήο επαθήο ηνπο κε ηνπο πειάηεο ηεο 

επηρείξεζεο, είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηα παξάπνλα θαη ηηο επηζπκίεο ησλ 

πειαηψλ. 

 Δίλαη εθείλνη, πνπ πξψηνη καζαίλνπλ ηηο δηαζέζεηο ησλ αληαγσληζηψλ. 

2) Ο Γηεπζπληήο ηνπ θάζε πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο. Απηφο εθηφο απφ ηηο άιιεο 

αξκνδηφηεηέο ηνπ πξέπεη λα ζθέθηεηαη θαη λα βξίζθεη λένπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ηελ ππφδεημε λέσλ πξντφλησλ, ηα νπνία έρεη 

αλάγθε ε αγνξά. 

3) ην ηκήκα εξεπλψλ: νη επηζηήκνλεο ηεο επηρείξεζεο. πλήζσο νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ηκήκα εξεπλψλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα λα 

κειεηνχλ ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο.  

4) Σν ηκήκα λέσλ πξντφλησλ. Σειεπηαία ζηελ Διιάδα πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηελ ίδξπζε ηνπ ηκήκαηνο λέσλ πξντφλησλ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θαηλνχξησλ πξντφλησλ. 

Δμσηεξηθέο πεγέο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηδεώλ είλαη:  

1) Οη δηάθνξεο δεκνζηεχζεηο. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εμεηάδνπλ θάζε είδεζε 

ζρεηηθή κε ηα πξντφληα. Σνχην ζεκαίλεη κειέηε φισλ ησλ εκπνξηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ δεκνζηεπκάησλ, ησλ πεξηνδηθψλ ηνπ θαηαλαισηή θαη γεληθά 

νηηδήπνηε είλαη δπλαηφλ λα δηεγείξεη κία ηδέα γηα έλα λέν πξντφλ.  

2) Οη δηάθνξνη νξγαληζκνί, ηλζηηηνχηα θαη γξαθεία εξεπλψλ. Απηά δηαζέηνπλ εηδηθφ 

ηκήκα, ην νπνίν αζρνιείηαη εηδηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο κε ακνηβή. 

3) Οη κεζάδνληεο (ρνλδξέκπνξνη – ιηαλέκπνξνη). Απηνί έρνπλ έλα κεγάιν 

πιενλέθηεκα φηη γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηελ αγνξά, ηελ νπνία εμππεξεηνχλ, 

αζρνινχληαη κε ηελ θπθινθνξία θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη έξρνληαη ζε άκεζε 
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επαθή κε ηνλ θαηαλαισηή. Έηζη, γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, 

ελψ ζπγρξφλσο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα. 

4) Οη αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο. Σα λέα πξντφληα ησλ αληαγσληζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ παξέρνπλ ηδέεο γηα ηε δεκηνπξγία παξεκθεξψλ πξντφλησλ. Ζ πεγή 

απηή ησλ ηδεψλ ρξεζηκνπνηείηαη πιαηηά απφ ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

5) Οη ίδηνη νη θαηαλαισηέο. Οη θαηαλαισηέο απνηεινχλ ηε βαζηθφηεξε 

εμσεπηρεηξεκαηηθή πεγή ηδεψλ γηα λέα πξντφληα. Ζ ιήςε ηδεψλ θαηεπζείαλ απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο είλαη δπλαηή κε ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη 

απφ ηελ έξεπλα ηεο αγνξάο.   

 

Ζ επηινγή ησλ ηδεώλ: Ο βαζηθφηεξνο ζθνπφο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ είλαη ε 

ζπγθέληξσζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ηδεψλ. Ο θπξηφηεξνο ζθνπφο φισλ ησλ 

άιισλ ζηαδίσλ, ηα νπνία αθνινπζνχλ, είλαη λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ηδεψλ θαη 

ηνχην γηαηί φιεο νη ηδέεο δελ είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζνχλ απφ κηα επηρείξεζε 

ειιείςεη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δπίζεο, φιεο νη ζπγθεληξσκέλεο ηδέεο δελ είλαη 

εμίζνπ θαιέο. Έηζη ην δεχηεξν ζηάδην είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ηδεψλ θαη ε  επηινγή 

ησλ θαιχηεξσλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα πξνσζεζνχλ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

 

Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ηδεώλ: Οη ηδέεο, πνπ παξέκεηλαλ, έρνπλ αλάγθε 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο πξηλ, παξά φηαλ εηζέιζνπλ ζηε θάζε ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο. Έηζη ε επηρείξεζε ζ’ απηφ ην ζηάδην πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ηδεψλ κε θαζαξά νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Δμεηάδεη, δειαδή, παξάγνληεο, φπσο ε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ επηρείξεζε, αλ ππνβνεζά ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο, πξνυπνινγίδεη ηελ πθηζηάκελε θαη πηζαλή δήηεζε ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο αγνξάο, πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην εμεηαδφκελν πξντφλ, πξνβαίλεη 

ζηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ θεξδψλ θιπ. 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ λένπ πξντόληνο: Καηά ην ζηάδην απηφ κεηνπζηψλεηαη ε ηδέα ζε 

θπζηθφ πξντφλ. Σελ πξσηνβνπιία ηελ αλαιακβάλνπλ ηα εξγαζηήξηα ηνπ ηκήκαηνο 

έξεπλαο θαη παξαγσγήο. Καη’ αξρήλ θαηαζθεπάδνληαη δείγκαηα ηνπ πξντφληνο ζε 

κηθξέο πνζφηεηεο κε ζθνπφ ηελ εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηελ επηρείξεζε. Σα δείγκαηα 

απηά ηίζεληαη ζε δνθηκαζία θαη πξνζαξκφδνληαη απφ πιεπξάο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηδηνηήησλ πξνο ην επηζπκεηφ απφ ηελ επηρείξεζε πξντφλ, ψζηε λα θαζνξηζηεί ζηε 

ζπλέρεηα ν θαιχηεξνο ηξφπνο παξαγσγήο ηνπ. Καηά ην ζηάδην απηφ 
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πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε πξψηε εθηίκεζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο πψιεζεο ηνπ 

πξντφληνο, θαζψο, επίζεο θαη ην αλακελφκελν απφ απηφ θέξδνο. Σνχην ζεκαίλεη φηη 

είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ησλ ζηειερψλ ηεο Γηεχζπλζεο Μάξθεηηλγθ, 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Παξαγσγήο.  

   

Ζ δνθηκή ηνπ πξντόληνο: Μεηά ηε δνθηκαζηηθή παξαγσγή, ην πξντφλ πξέπεη λα 

εθιερζεί κε δνθηκή θαηά πφζν αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο, θαηά 

πφζν, δειαδή, θαιχπηεη ηελ αλάγθε, γηα ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε δνθηκαζηηθή θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο. Αλ δηαπηζησζεί φηη 

δελ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο πξνβιέςεηο, ηφηε ε επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπ κε δηάθνξεο βειηηψζεηο. 

  

Δηζαγσγή ηνπ πξντόληνο ζηελ αγνξά: Καηά ην ζηάδην απηφ εηζάγεηαη ην 

επηηπρεκέλν πηα πξντφλ ζηελ αγνξά. Ζ επηρείξεζε κπαίλεη ζηελ πην δαπαλεξή 

θάζε, θαηά ηελ νπνία δηαηίζεληαη ζεκαληηθά πνζά γηα ηελ παξαγσγή θαη 

πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο. Ζ θαιή νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, ε επηινγή ησλ κέζσλ 

πξνψζεζεο θαη ν ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο, ε επηινγή θαλαιηψλ δηαλνκήο θαη ε 

θπζηθή δηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο, είλαη νξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ε 

επηρείξεζε νθείιεη λα επηιχζεη κε επηηπρία. ζν πεξηζζφηεξα θέξδε επηθέξεη έλα 

πξντφλ ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν θχθινο δσήο ηνπ.   

 

Ζ ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

 Μφιηο ην λέν πξντφλ θζάζεη ζην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζηελ αγνξά, νη 

επθαηξίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ επηηπρία ηνπ ζα απμεζνχλ αηζζεηά, αλ ε Γηνίθεζε 

Μάξθεηηλγθ θαηνξζψζεη λα πξνζδηνξίζεη ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ηεο απνδνρήο 

ηνπ πξντφληνο απηνχ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

 

Νεσηεξηζηέο: Απηνί αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ηνικεξψλ θαηαλαισηψλ. Οη 

θαηαλαισηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αγνξάδνπλ πξψηνη ην λέν πξντφλ, ρσξίο λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο ηπρφλ θηλδχλνπο, ηνπο νπνίνπο πεξηθιείεη. Σν πνζνζηφ ησλ  

λεσηεξηζηψλ είλαη πνιχ κηθξφ. Οη λεσηεξηζηέο είλαη ζπλήζσο λένη ζηελ ειηθία κε 

αλαγλσξηζκέλε θνηλσληθή ζέζε θαη έρνπλ ςειά εηζνδήκαηα. 

  



 60 

Πξώηκνη απνδέθηεο: Οη πξψηκνη απνδέθηεο ζεσξνχληαη ζαλ αληηπξφζσπνη ηεο 

αιιαγήο. Παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη γη’ απηφ ζσζηά 

ραξαθηεξίδνληαη θαη θαζνδεγεηέο γλψκεο. Δπίζεο, νη πξψηκνη απνδέθηεο είλαη 

ζπλήζσο λένη ζηελ ειηθία κε πνιιή κφξθσζε. Ζ θαηεγνξία απηή ησλ 

θαηαλαισηψλ παίξλεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο πσιεηέο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε 

θαηεγνξία. 

  

Πξώηκε πιεηνλόηεηα: Ζ θαηεγνξία απηή ησλ θαηαλαισηψλ είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζεθηηθή ζηηο αγνξέο ηεο. Πξνβαίλνπλ ζηελ αγνξά ηνπ λένπ πξντφληνο, κφιηο θαη 

πξηλ αγνξαζηεί απηφ απφ ην κέζν απνδέθηε. Σα άηνκα ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

παίξλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντφλ απφ ηε δηαθήκηζε, ηνπο πσιεηέο θαη 

απφ ηηο επαθέο, ηηο νπνίεο πξνζπαζνχλ λα έρνπλ κε ηνπο πξψηκνπο απνδέθηεο. 

 

Μεηέπεηηα πιεηνλόηεηα: ζπλήζσο απνδέρνληαη έλα λέν πξντφλ απφ νηθνλνκηθή ή 

θνηλσληθή αλάγθε. Οη θαηαλαισηέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη ζπληεξεηηθνί θαη 

σο εθ ηνχηνπ δελ αξέζθνληαη ζηηο αιιαγέο. Δίλαη άλζξσπνη θαηψηεξεο 

εηζνδεκαηηθήο ηάμεο θαη κεγάιεο ειηθίαο. 

  

Οη ηειεπηαίνη απνδέθηεο: Απηνί είλαη πνιχ ζπληεξεηηθνί, απνθαζίδνπλ δε λα 

αγνξάζνπλ ην πξντφλ, φηαλ πηα έρεη πεξάζεη ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο. Οη 

θαηαλαισηέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρνπλ πνιχ ρακειά εηζνδήκαηα, είλαη 

δχζπηζηνη θαη δελ παίξλνπλ εχθνια απνθάζεηο. 

ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Γεληθά 

 Γλσξίδνπκε φηη ην θαηάιιειν πξντφλ, κε ηελ θαηάιιειε ηηκή θαη κε ην 

θαιχηεξν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο δελ ηθαλνπνηεί ηνλ θαηαλαισηή, αλ ην πξντφλ απηφ 

δε βξίζθεηαη ζηνλ θαηάιιειν ηφπν θαη ρξφλν, φηαλ δειαδή ην δεηήζεη ν 

θαηαλαισηήο.  

 Σα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο έρνπλ σο ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

χπαξμε πξντφλησλ, φηαλ θαη φπνπ δεηνχληαη, ψζηε ν αγνξαζηήο λα απνθηήζεη ηα 

πξντφληα  φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ε 

Γηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ εθηειεί κία ζεηξά απφ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ θαη ζπλνςίδνληαη ζε δχν κεγάιεο νκάδεο: 
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2. Λεηηνπξγίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηεο κεηαβίβαζεο ηεο 

θπξηφηεηαο (απηφ ζπλήζσο ιέγεηαη αγνξνπσιεζία) θαη  

2. Λεηηνπξγίεο ηεο θπζηθήο δηαλνκήο, δειαδή ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ.  

 

ΟΗ ΒΑΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ ΔΜΠΟΡΗΑ 

Ο κεζάδσλ  

 Ο κεζάδσλ είλαη έλα ζχζηεκα εκπνξηθήο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο νη 

παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο αλαθέξνληαη ζην Μάξθεηηλγθ. Απφ ην κεζάδνληα 

δηεπθνιχλεηαη ε ξνή ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πξνο ηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή. Οη επηρεηξήζεηο ησλ κεζαδφλησλ γεθπξψλνπλ ην ράζκα, ην νπνίν 

ππάξρεη κεηαμχ θαηαζθεπαζηή θαη ηειηθνχ θαηαλαισηή.  

Ο έκπνξνο θαη ν αληηπξόζσπνο 

 Κάζε κεζάδνληαο κπνξεί λα εληαρζεί ζε κία απν ηηο δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, 

ζηελ θαηεγνξία ησλ εκπφξσλ ή ζηελ θαηεγνξία ησλ αληηπξνζψπσλ. Ο κεζάδσλ – 

έκπνξνο αγνξάδεη απεπζείαο πξντφληα θαη γίλεηαη θχξηνο απηψλ. Δλψ ν κεζάδσλ 

αληηπξφζσπνο πξνζθέξεη άκεζε βνήζεηα γηα ηε δεκηνπξγία εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ ηελ αιιαγή ηεο θπξηφηεηαο ησλ αγαζψλ, ρσξίο 

φκσο απηφο λα γίλεηαη θχξηνο ησλ αγαζψλ απηψλ.  

Ο ρνλδξέκπνξνο θαη ν ιηαλέκπνξνο 

 Κάζε κεζάδσλ αλεμάξηεηα, αλ πξφθεηηαη  γηα έκπνξν ή αληηπξφζσπν, 

ηαμηλνκείηαη, επίζεο, ζε κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ζηε θαηεγνξία ησλ 

ρνλδξεκπφξσλ ή ιηαλέκπνξσλ. Ο Υνλδξέκπνξνο είλαη έλαο κεζάδσλ, ν νπνίνο 

αγνξάδεη θαη κεηαπσιεί ηα εκπνξεχκαηα ζνπο ιηαλέκπνξνχο, ηνπο βηνκεράλνπο, ηα 

ηδξχκαηα θιπ δελ πνπιάεη φκσο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Ο Ληαλέκπνξνο είλαη 

έλαο κεζάδσλ – έκπνξνο ν νπνίνο πνπιάεη απεπζείαο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο.  

 Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ιφγνη, νη νπνίνη δηθαηνινγνχλ ηελ χπαξμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη απηνί είλαη νη νηθνλνκίεο, ηηο 

νπνίεο πξνζθέξνπλ απφ ηελ: 

1. Δμεηδίθεπζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Μάξθεηηλγθ.  

Ζ θίλεζε ησλ θπζηθψλ πξντφλησλ απφ ηα ζεκεία παξαγσγήο ζηα ζεκεία 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο απαηηεί ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. Οη αλαιπηέο 

ηνπ Μάξθεηηλγθ ιέλε φηη «κπνξείο λα εμαιείςεηο ην κεζάδνληα, αιιά δελ κπνξείο 

λα εμαιείςεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο εθηειεί».  
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3. Μείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπλαιιαγώλ  

Οη κεζάδνληεο κε ηελ πείξα, ηελ νπνία δηαζέηνπλ, ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο θαη ηηο 

δηαζπλδέζεηο , ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχλ, πξνζθέξνπλ ζηνλ παξαγσγφ πεξηζζφηεξα 

απφ φηη ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θαηνξζψζεη κφλνο ηνπ. Πέξα φκσο απφ απηά κε ηνπο 

κεζάδνληεο είλαη δπλαηφλ λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ πξνο ην ζπκθέξνλ 

ηφζν ησλ παξαγσγψλ, φζν θαη ησλ θαηαλαισηψλ.  

 Οη κεζάδνληεο παξέρνπλ θαη άιιεο ρξεζηκφηεηεο εθηφο απφ ηε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ. Απηνί πξνβαίλνπλ ζηελ εθινγή θαη ζπγθέληξσζε ησλ 

πξντφλησλ ησλ δηαθφξσλ παξαγσγψλ θαη ηε δηάζεζε απηψλ ζε πνζφηεηεο θαη 

πνηθηιίεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Οη κεζάδνληεο, επίζεο 

παξέρνπλ πηζηψζεηο θαη ηηο αλαγθαίεο ππεξεζίεο ζηνπο θαηαλαισηέο.  

 

4. Σνπηθέο θαη ρξνληθέο επθνιίεο  

Δθφζνλ ην ζεκείν ηεο βηνκεραλίαο είλαη ηνπηθά δηαρσξηζκέλν απφ ην ζεκείν ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, νη ρνλδξέκπνξνη θαη νη ιηαλέκπνξνη 

δηαδξακαηίδνπλ έλαλ εηδηθφ νηθνλνκηθφ ξφιν, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηε κεηαθνξά, 

απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ ηφπν ηεο βηνκεραλίαο ζηηο 

δηάθνξεο δηαζθνξπηζκέλεο γεσγξαθηθέο αγνξέο.  

 

Οη ιεηηνπξγίεο ησλ θνξέσλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντόλησλ 

 Ο κεζάδνληαο πξέπεη λα θξνληίδεη, φπσο νη εθηεινχκελεο απ’ απηφλ 

ιεηηνπξγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα λα ηνπ 

εμαζθαιίζνπλ έλα δηαθνξεηηθφ θαη κνλαδηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά. 

Τπεξεζίεο ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο 

 Οη ρνλδξέκπνξνη θαη νη ιηαλέκπνξνη επεηδή αλαιχνπλ ζπλερψο θαη 

ζπζηεκαηηθά ηηο αγνξέο ηνπο είλαη ζε ζέζε λα εθνδηάζνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο 

κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξντφληνο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ, ηε δπλαηφηεηα ηεο αγνξάο, 

ηελ εμέιημε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ πθηζηακέλσλ θαη δπλαηψλ 

πειαηψλ ηεο αγνξάο ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αληαγσληζηψλ.  

 Ζ δηαηήξεζε απνζεκάησλ απφ ηνπο κεζάδνληεο πξνο εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ηνπο κεηψλεη ην χςνο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, ηα νπνία ζα έπξεπε λα 

δεζκεχζνπλ νη πξνκεζεπηέο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ απηψλ. Πνιινί, 
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επίζεο κεζάδνληεο εθηεινχλ θαη πξνσζεηηθέο εξγαζίεο κε ηε δηαηήξεζε εθζέζεσλ 

θαη κε ηελ απνζηνιή πξνο ηνπο πειάηεο ησλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ θαη 

δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ. 

Τπεξεζίεο ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο 

 Οη ρνλδξέκπνξνη θαη νη ιηαλέκπνξνη κεζάδνληεο πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο παξά απηφ ην θπζηθφ πξντφλ.  

 Οη ρνλδξέκπνξνη θαη νη ιηαλέκπνξνη κεζάδνληεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηνπο 

πειάηεο ηνπο γηα ηελ πξφβιεςε αλαγθψλ ηνπο θαη γηα ηελ πξναγνξά ησλ πξντφλησλ 

θαη δηαηήξεζε απνζεκάησλ γηα ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ. Δπηπιένλ, νη 

κεζάδνληεο ζπγθεληξψλνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, απφ ηα νπνία ν 

πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη.  

 Σέινο ν κεζάδσλ δεκηνπξγεί ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ γηα ηε 

δηαηήξεζε απνζεκάησλ θαη δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

ζέζεηο ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη άλεηε ε πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο 

πειάηεο.  

 

 

ΑΠΟΘΗΚΔΤΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ 

 Με ηελ απνζήθεπζε δηαθφπηεηαη ε θπζηθή ξνή ησλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ δηθηχνπ ησλ πσιήζεσλ.  Ζ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ απνηειεί 

έλα κέζν, κε ην νπνίν κπνξνχλ λα ελαξκνληζηνχλ ρξνληθά ε παξαγσγή κε ηελ 

πψιεζε.  

 Έλα πξντφλ απνζεθεχεηαη, φηαλ ε παξαγσγή ηνπ είλαη επνρηαθή ή δε δήηεζή 

ηνπ ζρεδφλ ζηαζεξή ζε φιν ην έηνο. Απνζεθεχεηαη επίζεο, έλα πξντφλ, φηαλ ε 

δήηεζε ηνπ είλαη επνρηαθή, αιιά ε παξαγσγή ηνπ είλαη ζπλερήο φιν ην έηνο γηαηί 

θαη’ απηφλ ην ηξφπν ε επηρείξεζε έρεη νηθνλνκία παξαγσγήο, δειαδή επηηπγράλεη 

ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ γεληθψλ ηεο εμφδσλ θαζ΄ φιν ην έηνο.  

 Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε απνζήθεπζε κπνξεί λα ρξεζηκεχεη 

ζαλ βαιβίδα, γηα λα ειαηηψζεη ή λα απμήζεη ηε ξνή ησλ πξντφλησλ απφ ηελ 

παξαγσγή πξνο ηνλ θαηαλαισηή.  
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Ζ επηινγή ηεο ζέζεο ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ  

 Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεπζεο είλαη ν 

αξηζκφο θαη ε ζέζε ησλ ζεκείσλ απνζήθεπζεο. ηελ αληαγσληζηηθή νηθνλνκία καο 

νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα έρνπλ ηα πξντφληα ηνπο δηαζέζηκα «αλά πάζα 

ζηηγκή» γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. Σα απνζέκαηα ζπλεπψο πξέπεη λα είλαη 

απνζεθεπκέλα ζε αξθεηά ζεκεία, ψζηε ε δηαλνκή λα εθηειείηαη γξήγνξα.  

 Ζ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο δελ έρεη κφλν λα απνθαζίζεη ηη είδνπο 

απνζεθεπηηθφ ρψξν λα επηιέμεη, αιιά θαη ηε ζέζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

απνζεθεπηηθψλ  ρψξσλ. Απηή ε απφθαζε γηα ηελ ηειηθή ζέζε ησλ απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ ζα επεξεαζζεί απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη:   

 Ζ θχζε ηεο αγνξάο  

 ζν κεγαιχηεξε έθηαζε θαηαιακβάλεη κηα αγνξά γεσγξαθηθή, ηφζν 

κεγαιχηεξε ηάζε ππάξρεη εθ κέξνπο ηνπ επηρεηξεκαηία γηα ηε δεκηνπξγία 

πεξηζζνηέξσλ ζεκείσλ απνζήθεπζεο.  

 Ζ θχζε ηνπ πξντφληνο 

 Αλ π.ρ. ην πξντφλ είλαη πξψηε χιε ή έλα επνρηαθφ αγξνηηθφ πξντφλ είλαη 

πηζαλφλ νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη λα βξίζθνληαη ζηε ζεκείν ηεο εμφξπμεο ή ηεο 

παξαγσγήο.  

 Ζ θχζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο  

 Αλ π.ρ. ν βηνκήραλνο έρεη αλαιάβεη ηε δηάζεζε ηνπ πξντφλησλ σο ηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή, ν βηνκήραλνο απηφο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηε ζέζε ησλ 

δηάθνξσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ζε ηξφπν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη 

νιφθιεξε ηελ αγνξά πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. Αλ πάιη ν βηνκήραλνο έρεη 

πεξηνξηζζεί κφλν ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ζε κεζάδνληεο, 

απηνί είλαη εθείλνη, νη νπνίν ζα κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζέζε ησλ δηάθνξσλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ.   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

 αλ έιεγρνο απνζεκάησλ ελλννχκε ηελ αλαδήηεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ αλαγθαίνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ, θαηά ηξφπν, 

ψζηε λα κελ ππάξμεη πνηέ έιιεηςε απφ έλα δεηνχκελν πξντφλ, αιιά θαη λα κε 

δεζκεχνληαη πεξηζζφηεξα  θεθάιαηα γηα ηε δηαηήξεζε πεξηηηψλ απνζεκάησλ. Τπφ 

απηφλ ηνλ φξν «απφζεκα» ελλνείηε κία πνζφηεηα απφ έλα πξντφλ, ε νπνία 

πξνζσξηλά παξακέλεη αρξεζηκνπνίεηε.   
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 Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ηήξεζε ελφο απνζέκαηνο κίαο επηρείξεζεο πξέπεη λα 

θαζνξηζηεί 

1. Ζ παξαγφκελε πνζφηεηα ζηελ θάζε πεξίπησζε  

2. Ζ ζπρλφηεηα, κε ηελ νπνία ζα δίλεηαη ε παξαγγειία. Ο αληηθεηκεληθφο 

ζθνπφο είλαη ε επίηεπμε ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο θαη ε ιχζε, ε νπνία επηηπγράλεη 

απηφ. Δμαξηάηαη απφ ηξεηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ:  

 Σν θφζηνο  

 Σελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε  

 Σνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

 

Σν θόζηνο  

 αλ θφζηνο ιακβάλεηαη ην πξφζζεην θφζηνο, ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα ησλ 

δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.  

 Γηαθξίλνπκε δηάθνξα είδε θφζηνπο: 

 

 Τν θόζηνο δηαηεξήζεσο ηνπ απνζέκαηνο  

Έρεη ηελ έλλνηα ηνπ πφζν θνζηίδεη ε επηρείξεζε λα δηαηεξεί έλα νξηζκέλν επίπεδν 

απνζέκαηνο. Απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ επηκέξνπο είδε θφζηνπο : 

 Σν θφζηνο ηνπ ζε απφζεκα επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ  

 Σν θφζηνο απνζήθεπζεο. Απηφ πεξηιακβάλεη ην ελνίθην ηνπ απνζεθεπηηθνχ 

ρψξνπ, καδί κε ηα άιια έμνδα, ζέξκαλζε, Φσηηζκνχ απνζεθψλ.  

 Σν θφζηνο αζθάιηζεο ησλ πιηθψλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ απνζήθε.  

 Τν θόζηνο παξαγγειίαο  

Σνχην πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα, ηα νπνία πθίζηαηαη ε επηρείξεζε απφ ηεο 

ζηηγκήο ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο κηαο παξαγγειίαο πξνο ηνλ 

πξνκεζεπηή κέρξη ηελ ζηηγκή άθημεο ησλ πξντφλησλ ζηελ απνζήθε ζε θαηάζηαζε, 

πνπ λα επηηξέπεη ηε δηάζεζε ηνπο.  

 Τν θόζηνο κε δπλαηόηεηαο ηθαλνπνίεζεο ηεο δήηεζεο ή θόζηνο ειιείκκαηνο 

Σν θφζηνο απηφ πεξηιακβάλεη ηε δεκία απφ ηελ απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

πειαηψλ πξνο ηελ επηρείξεζε θαη πηζαλφλ ηελ απψιεηα πσιήζεσλ πνζνχ ίζνπ πξνο 

ηε κε ηθαλνπνηνχκελε δήηεζε.  
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Ζ πξνζθνξά θαη ε δήηεζε 

 Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε ζρέζε κε ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο πξνζθνξάο είλαη ν ρξφλνο 

κεηαμχ παξαγγειίαο θαη παξάδνζεο θαη νη δηάθνξεο κεηαμχ παξαγγειζείζαο θαη 

παξαδνζείζαο πνζφηεηαο. Ο ρξφλνο παξαγγειίαο θαη παξάδνζεο είλαη δπλαηφλ λα 

παξνπζηάζεη κηθξέο δηαθπκάλζεηο, νπφηε κπνξεί λα ιεθζεί σο κηα ζηαζεξά. Χο 

πξνο ηελ πνζφηεηα, πνιιέο θνξέο ν πξνκεζεπηήο ιφγσ ησλ ηδηνκνξθηψλ ηνπ δηθνχ 

ηνπ ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα ζηείιεη φιε ηελ παξαγγειφκελε πνζφηεηα θαη γηα 

απηφ θνξηψλεη ηελ παξαγγειία ηκεκαηηθά. Απηνχ ηνπ είδνπο νη δηαθπκάλζεηο 

πεξηπιέθνπλ ζπλήζσο ην ζχζηεκα ειέγρνπ απνζεκάησλ.  

 

Πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

 Γηάθνξνη πεξηνξηζκνί είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο ηφζν ζην ζχζηεκα απηφ θαζ’ απηφ, φζν θαη ζην επξχηεξν ζχζηεκα 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί απφ ην δηαζέζηκν 

απνζεθεπηηθφ ρψξν, απφ ηελ αλαγθαηφηεηα, φπσο ε παξαγγειφκελε πνζφηεηα 

αληηζηνηρεί ζε αθέξαηα θνξηία θιπ. 

 

πζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ απνζέκαηνο 

 Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε ζπζηήκαηνο, ηα νπνία φκσο απνηεινχλ παξαιιαγέο 

δχν βαζηθψλ ζπζηεκάησλ. Απηά είλαη ηα ζπζηήκαηα επηπέδνπ επαλαπαξαγγειίαο 

θαη ην ζχζηεκα πεξηνδηθνχ ειέγρνπ.  

 Καηά ην πξψην ζχζηεκα ην απφζεκα ειέγρεηαη ζπλερψο θαη φηαλ απηφ 

θαηέβεη ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν, ηφηε δίλεηαη κηα παξαγγειία. Ζ παξαγγειφκελε 

πνζφηεηα κπνξεί λα είλαη:  

1. Ίζε πξνο ηε ιεγφκελε νηθνλνκηθή πνζφηεηα ηεο παξαγγειίαο 

2. Σφζε ψζηε ην ζχλνιφ ηνπ ζηηο απνζήθεο θαη ζηελ παξαγγειία ηνπ λα κελ 

ππεξβαίλεη νξηζκέλε πνζφηεηα.  

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 

 αλ κεηαθνξά ελλννχκε ηελ κεηαθίλεζε απφ ηφπν ζε ηφπν ησλ πξντφλησλ. Ζ 

κεηαθίλεζε απηή ησλ πξντφλησλ είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη ρψξα εληφο ηεο 

βηνκεραλίαο εληφο ηεο απνζήθεο, εληφο ησλ πφιεσλ, κεηαμχ πφιεσλ ή κεηαμχ 

δηάθνξσλ γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ.  
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 Βαζηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο εκπνξηθνχ θέληξνπ είλαη ν 

αξηζκφο θαη ηα είδε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ηα νπνία εμππεξεηνχλ απηφ ην 

εκπνξηθφ θέληξν. Σα κεηαθνξηθά κέζα απνηεινχλ επίζεο απνθαζηζηηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο κηαο βηνκεραλίαο. 

  

Ζ επηινγή ηνπ ηξόπνπ κεηαθνξάο 

 Ζ ηαρχηεηα κεηαθνξάο θαη ε επηβάξπλζε απηή απνηεινχλ ηνπο 

ζπνπδαηφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο. 

Αλαιπηηθφηεξα ε δηεχζπλζε Μάξθεηηγθ πξέπεη λα ζπγθξίλεη ηα ζρεηηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ γλσζηψλ κέζσλ κεηαθνξάο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ άπνςε ηαρχηεηαο βαζκνχ αζθαιείαο, θαλνληθφηεηαο 

θαη ζπρλφηεηαο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ηνπ κεγέζνπο απηνχ θαη ηέινο θαη ην 

ζπνπδαηφηεξν ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο.  

 Ζ απφζηαζε κεηαθνξάο ελφο πξντφληνο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ θφζηνπο 

κεηαθνξάο ηνπ . Έηζη, φζν κηθξφηεξν φγθν θαη βάξνο έρεη έλα πξντφλ θαη φζν 

κεγαιχηεξε αμία έρεη, ηφζν ε απφζηαζε κεηαθνξάο ηνπ είλαη κεγαιχηεξε.  

Αληίζεηα, αλ ην πξντφλ έρεη κεγάιν βάξνο θαη φγθν θαη κηθξή αμία, ε απφζηαζε 

κεηαθνξάο ηνπ είλαη κηθξή.  

 Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο εμεηδηθεπκέλα 

γξαθεία κεηαθνξψλ, κεηαθνξηθά κέζα δεκφζηαο ρξήζεο θ.ι.π. 

 Χο πξνο ην ρξφλν κεηαθνξάο, απηφο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε, δηφηη 

επεξεάδεη ην χςνο ησλ απνζεκάησλ ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο ην 

χςνο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ζε απνζέκαηα. Απηή ε ηαρχηεηα κεηαθνξάο 

επεξεάδεη ηελ απφθαζε επηινγήο ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο ελφο πξντφληνο.   

 

ΔΡΔΤΝΔ ΑΓΟΡΑ 

 Ζ θαηάζηξσζε θάζε Marketing Plan πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ 

αγνξάο γηα ηελ επηινγή ειθπζηηθψλ αγνξψλ. Οη έξεπλεο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ 

ζε πξντφλ, ζε θαλάιη δηαλνκήο, ζην ζχλνιν ηεο εηαηξίαο θηι. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο 

αγνξάο είλαη ε αλάιπζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηνπ marketing. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο επηκέξνπο 

δξάζεηο ηνπ Marketing Plan πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο. 
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 Ζ έξεπλα αγνξάο βνεζά ηελ επηρείξεζε λα επηηχρεη ηζνξξνπία ηφζν κε ηηο 

ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο, φζν θαη κε ην πεξηβάιινλ θαη 

ηηο δπλάκεηο πνπ δξνπλ ζε απηφ. 

 

 Ζ έξεπλα αγνξάο είλαη ρξήζηκε γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη γηα: 

 Να ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο  

 Να πξνβάιιεη λέεο δπλαηέο επηινγέο  

 Να ειέγρεη ηελ πνξεία ησλ πξντφλησλ 

 Να παξνπζηάζεη φια ηα απνηειέζκαηα πνπ θξίλνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. 

Δπνκέλσο ε έξεπλα αγνξάο κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα ζέζεη ζηφρνπο, 

λα επηιχζεη ηα πηζαλά πξνβιήκαηά ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα λα βειηηψζεη ηελ 

αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. 
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ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

 

 

 

 

Καζνξηζκφο 

ζηφρσλ 

 Πξνζδηνξηζκφο 

κεγέζνπο αγνξάο 

θαη ζπλαγσληζκνχ 

 Σκεκαηνπνίεζε 

αγνξάο ζε νκάδεο 

 Πξνζδηνξηζκφο 

πηζαλψλ πειαηψλ 

 Γεκηνπξγία 

πιάλνπ marketing  

 πκπεξάζκαηα 

γηα ηα πεξηζψξηα 

ζηηο ηηκέο 

 Δπίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

 Γηαηί κεηψλνληαη νη 

πσιήζεηο  

 Γηαηί κεηψλνληαη ηα 

πεξηζψξηα θέξδνπο; 

 Γηαηί κεηψλεηαη ην 

κεξίδην ηεο αγνξάο; 

 Πνηεο είλαη νη 

πηζαλέο ιχζεηο; 

 Βειηίσζε αλάπηπμεο 

αγνξάο 

 Γηαηί νη 

θαηαλαισηέο 

πξνηηκνχλ 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα 

ε παξνρή ππεξεζηψλ; 

 Πνηνη ιφγνη 

επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ; 

 Τπφ πνηεο ζπλζήθεο 

θαηαλαιψλνπλ νη 

πειάηεο;  

 

 

 

Καηεγνξίεο ησλ εξεπλώλ αγνξάο  

 Δμσηεξηθέο.  Απηέο νη έξεπλεο πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, φπνπ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζε ζρέζε κε: 

 Σηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο αγνξάο 

 Σηο ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ 

 Σελ επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο ζηηο πσιήζεηο 
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 Δζσηεξηθέο.  Οη έξεπλεο απηέο ζπκπιεξψλνπλ ηηο εμσηεξηθέο κε πιεξνθνξίεο 

απφ ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη ινηπφ δηαζέζηκν πιηθφ. 

Έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο δηαρσξηζκφο ησλ εξεπλψλ αγνξάο είλαη ν αθφινπζνο: 

 Έξεπλεο εθ ησλ πξνηέξσλ. Απηέο δίλνπλ ζηνηρεία βαζηζκέλα ζε κεηξήζεηο πξηλ 

ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ. Οη πιένλ ζπλήζεηο κέζνδνη έξεπλαο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνπλ: 

 Έξεπλα γξαθείνπ φπνπ κειεηάηαη ππάξρνλ πιηθφ (δηαθεκίζεηο, 

παιαηφηεξεο έξεπλεο αγνξάο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία απφ 

εκπνξηθνχο ζπιιφγνπο θηι.) 

 Υξήζε εξσηεκαηνινγίσλ (ηειεθσληθή έξεπλα, πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε, θηι.) 

 Πεηξακαηηζκφο κε ηελ πξνζσξηλή δηάζεζε πξντφλησλ θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο αγνξάο. 

 Έξεπλεο εθ ησλ ύζηεξσλ. Απηέο βαζίδνληαη ζηελ θαηαλφεζε θαη επεμήγεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο αγνξάο κεηά ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ. Οη πιένλ ζπλήζεηο 

κέζνδνη έξεπλαο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνπλ: 

 Έξεπλα πσιήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ απφ 

ηηο απνζήθεο πξνο ηνπο πσιεηέο θαη ηα κεγέζε πψιεζεο ησλ 

δεηγκάησλ απηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 Έξεπλα κε ηε βνήζεηα νκάδαο θαηαλαισηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ αγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη 

θαηαλαισηέο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Έξεπλεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο δήηεζεο. Οη εηαηξίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο κηα δηαδηθαζία ηξηψλ θάζεσλ γηα λα πξνεηνηκάζνπλ κηα 

πξφβιεςε πσιήζεσλ: 

 Πεξηβαιινληηθή πξόβιεςε / Κιαδηθή πξόβιεςε / Πξόβιεςε πσιήζεσλ ηεο 

εηαηξίαο.  

 Ζ πεξηβαιινληηθή πξφβιεςε γίλεηαη γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ησλ 

επηηνθίσλ, ησλ επελδχζεσλ εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ 

θαη άιια πεξηβαιινληηθά κεγέζε θαη γεγνλφηα κε ζεκαζία γηα ηελ επηρείξεζε. 

Αθνινχζσο, ε εηαηξία εθηηκά ηελ πξφβιεςε ησλ πσιήζεψλ ηεο, ππνζέηνληαο φηη ζα 

θεξδίζεη θάπνην κεξίδην αγνξάο. ιεο νη πξνβιέςεηο γίλνληαη κε βάζε ηξεηο πεγέο 
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πιεξνθνξηψλ: ηα φζα ηζρπξίδεηαη ν θφζκνο, ηα φζα θάλεη ν θφζκνο ή ηα φζα έρεη 

θάλεη ν θφζκνο. 

 

ρεδηαζκόο έξεπλαο αγνξάο 

 Ζ ζσζηή ζρεδίαζε ηεο έξεπλαο αγνξάο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε επηρείξεζε 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα νδεγεζεί ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα. 

Υξνλνδηάγξακκα

Πξνϋπνινγηζκόο

Επηινγή κεζόδωλ

Έξεπλαο

Απαηηνύκελεο

Πιεξνθνξίεο γηα

εθπιήξωζε ηωλ ζηόρωλ

ηόρνη

Έξεπλαο

 

 

Βήκαηα γηα ην ζρεδηαζκό ηεο έξεπλαο αγνξάο  

 

 Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο αγνξάο πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ζηα εμήο 

εξσηήκαηα: 

 Ση πιεξνθνξίεο ρξεηάδνκαη; 

 Πσο ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο; 
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 Γηα λα ζπγθεληξψζεη ε επηρείξεζε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

ζέζεη ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο. 

Πνηνη είλαη νη πηζαλνί πειάηεο; 

 Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο επηιεγκέλεο αγνξάο;  

 Ση κεξίδην ηεο αγνξάο πξνζδνθνχκε; 

 Τπάξρνπλ παξφκνηα πξντφληα ζηελ αγνξά; 

 Πνηνη είλαη νη αληαγσληζηέο; 

 Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ησλ πξντφλησλ καο κε 

ηα αληαγσληζηηθά; 

 Πνηνο είλαη ν ξπζκφο πσιήζεσλ; 

 Τπάξρνπλ δηαθπκάλζεηο ζηηο πσιήζεηο; 

 Πνηα είλαη ε θαηαιιειφηεξε ρξνληθή ζηηγκή εηζαγσγήο ηνπ 

πξντφληνο; 

 Πνηα είλαη ηα πεξηζζφηεξν / ιηγφηεξν ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξντφληνο; 

 Πνηψλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ ζα επεξεάδεηαη ε δήηεζε; 

 Πνηεο είλαη νη ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο πξνβιέςεηο γηα ηε 

δήηεζε ηνπ πξντφληνο; 

 Ζ έξεπλα αγνξάο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα 

επζπγξακκίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο 

επηρείξεζεο. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα πινπνηείηαη κηα ακθίδξνκε επίδξαζε κεηαμχ ηεο 

έξεπλαο αγνξάο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ έξεπλα αγνξάο πξέπεη λα 

ζπκβαδίδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο επίζεο θαη ν 

επηρεηξεκαηηθφο ζρεδηαζκφο πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε επειημία γηα λα 

αθνκνηψλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αγνξάο. 

 

Σα Μέζα πιινγήο ησλ ηνηρείσλ 

Δμίζνπ ζεκαληηθά είλαη θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε γηα λα 

ζπιιέμεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία κέζα απφ κηα έξεπλα αγνξάο. 
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Κπξηόηεξεο Σερληθέο Έξεπλαο Αγνξάο  

 Ζ αμηνπνίεζε ππαξρφλησλ πιεξνθνξηψλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

εζσηεξηθψλ εξεπλψλ. 

 Ζ ηειεθσληθή έξεπλα θαη ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

εξεπλψλ κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 Οη ζπδεηήζεηο κε δηάθνξεο νκάδεο θαηαλαισηψλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

έξεπλαο εθ ησλ πζηέξσλ κε ηε βνήζεηα ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Ζ κνληεινπνίεζε ηεο αγνξάο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εμσηεξηθψλ εξεπλψλ.  

 

ρέζε θόζηνπο θαη αλακελόκελνπ απνηειέζκαηνο 

 Απφ κία έξεπλα αγνξάο πξνθχπηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ θαηαηάζζνληαη είηε σο 

πνζνηηθνύ ηχπνπ είηε σο πνηνηηθνύ ηχπνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνζνηηθνχ ηχπνπ 

δίλνπλ ζηνηρεία βαζηζκέλα ζηνπο δείθηεο κέηξεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελψ 

νη πιεξνθνξίεο πνηνηηθνχ ηχπνπ δίλνπλ κία έλδεημε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

αγνξάο. 

Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ ηεο έξεπλαο εμαξηάηαη: 

 Απφ ηνλ ηχπν πιεξνθνξίαο πνπ αλαδεηά ε επηρείξεζε. 

 Απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο έξεπλαο. Πξέπεη λα εθηηκεζεί ην 

θφζηνο ησλ πεγψλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ ζα δηεμάγνπλ ηελ έξεπλα. 

Με γλψκνλα ην θφζηνο, ε επηρείξεζε επηζπκεί λα κεηξήζεη ηελ αμία ησλ 

ζπιιερζέλησλ πιεξνθνξηψλ. Σν θφζηνο ηεο έξεπλαο είλαη θαηά θαλφλα εχθνιν λα 

πξνζδηνξηζηεί, ελψ ε αμία είλαη πην δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί. 

 Σα αλακελόκελα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε ζρέζε κε 

επηπιένλ θέξδε πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

Αμηνπνίεζε

ππάξρνληωλ

πιεξνθνξηώλ (π.ρ.)

πεξηνδηθά θαη βηβιία εκπνξηθά ζηνηρεία

Σειεθωληθή

έξεπλα

Πξνζωπηθή

ζπλέληεπμε

πδεηήζεηο κε

δηάθνξεο νκάδεο

θαηαλαιωηώλ

Μνληεινπνίεζε ηεο

αγνξάο

Σερληθέο Έξεπλαο Αγνξάο
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θαηαλφεζε ησλ εκπνξηθψλ επθαηξηψλ, αιιά θαη ηε κείσζε ηνπ ξίζθνπ ησλ 

επελδχζεσλ. 

 

πρλόηεηα Δξεπλώλ – Αμηνπηζηία Απνηειεζκάησλ 

 Ζ έξεπλα αγνξάο είλαη έλα εξγαιείν πνπ παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. κσο ε αγνξά κεηαβάιιεηαη ζπλερψο 

θαη νη πιεξνθνξίεο απαηηνχλ επηθαηξνπνίεζε. 

 πλεπψο ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα απνθαζίζεη: 

 Σε ζπρλόηεηα επαλάιεςεο ηεο έξεπλαο. 

 Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο.  

Ζ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ απμάλεηαη φηαλ ε ζρεδίαζε πξνβιέπεη 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα πιεζπζκνχ θαη βαζίδεηαη ζε επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλεο κεζφδνπο. Ζ επηρείξεζε θαιείηαη λα θαηαζηξψζεη έλα ζρέδην 

δεηγκαηνιεςίαο, ην νπνίν πξνυπνζέηεη ηξεηο απνθάζεηο: 

 Γείγκα. Ζ έξεπλα marketing πξέπεη λα νξίζεη ηνλ πιεζπζκφ – ζηφρν απφ ηνλ 

νπνίν ζα ιεθζεί ην δείγκα. 

 Μέγεζνο δείγκαηνο, δειαδή πφζα άηνκα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζην δείγκα. Σα 

κεγάια δείγκαηα δίλνπλ πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 

 Γηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο. Γηα ηελ επηινγή ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ 

δείγκαηνο, πξέπεη λα ιεθζεί έλα δείγκα πιεζπζκνχ κε ηε κέζνδν ησλ πηζαλνηήησλ. 

Δπηπιένλ, νη αθφινπζνη ηέζζεξηο παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ κηα νινθιεξσκέλε 

θαη άξηηα πινπνηεκέλε έξεπλα αγνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνπλ 

κεγάιν βαζκφ αμηνπηζηίαο: 

 Δθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ: πξνζεθηηθή παξαηήξεζε, 

δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ, πξφγλσζε θαη έιεγρνο. 

 Γεκηνπξγηθφηεηα ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκηθέο κέζνδνη επίιπζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο. 

 Δθαξκνγή πνιιαπιψλ κεζφδσλ θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ πιεζψξα πεγψλ. 

 Αιιειεμάξηεζε κνληέισλ θαη δεδνκέλσλ. 

Υξνληθή ύλδεζε κε ηελ Πνξεία ησλ Πξντόλησλ 

 Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπεη θάζε ζρεδηαζκφο marketing πξέπεη 

λα αληινχλ ζε ζπλερή θαη ζηαζεξή βάζε πιεξνθνξίεο απφ ηηο έξεπλεο αγνξάο. Γηα 
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λα επηηχρεη ε επηρείξεζε ηνπο ζηφρνπο marketing πξέπεη νη ζηξαηεγηθέο marketing  

πνπ εθαξκφδεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ 

ηεο. 

      

Κχθινο Εσήο                                        Πιεξνθνξίεο 

Δηζαγσγή πξντφληνο 

 Αλάγθε εηζαγσγήο λένπ πξντφληνο 

 Δηνηκφηεηα αγνξάο 

 Θέζε ηνπ αληαγσληζκνχ  

 Απφθξηζε ηεο αγνξάο ζηε 

δηαθήκηζε – πξνβνιή 

 Άπνςε αγνξάο γηα ηελ ηηκή 

εηζαγσγήο ηνπ λένπ πξντφληνο  

 Άπνςε αγνξάο γηα ηελ πνηφηεηα 

ηνπ λένπ πξντφληνο 

Αλάπηπμε πξντφληνο 

 Αληίδξαζε αληαγσληζκνχ  

 Απφθξηζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο  

 Θέζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά  

 Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επάξθεηα 

ηνπ πξντφληνο 

 Νέεο αλεξρφκελεο αγνξέο 

 Αλαδήηεζε αγνξψλ ζην εμσηεξηθφ 

 Άπνςε αγνξάο γηα ηελ ηηκή ηνπ 

λένπ πξντφληνο 

 

 

 

σξηκόηεηα 

 

 

 

 Μεξίδην αγνξάο 

 Ηθαλνπνίεζε αγνξαζηψλ  

 Απφςεηο θαηαλαισηψλ γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ πξντφληνο 

 Απφθξηζε αγνξάο ζηελ κεηαβνιή 

ηεο ηηκήο 

 Απφθξηζε ηεο αγνξάο ζε 

δηαθνξεηηθή δηαθήκηζε – πξνβνιή 

 Αλαδήηεζε πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ 

Παξαθκή 

 Απφθξηζε αγνξάο ζε εθπηψζεηο – 

πξνζθνξέο 

 Απφθξηζε αγνξάο ζε ηερλνινγηθέο 

αιιαγέο ζην πξντφλ 

 Απφθξηζε αγνξάο ζε ξηδηθέο 

αιιαγέο ζηελ εκθάληζε θαη ζηελ 

πνηφηεηα 

 Θέζε αληαγσληζκνχ 

Πίλαθαο: ύλδεζε ηνπ θύθινπ δσήο κε ηηο έξεπλεο αγνξάο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
 

ΗΟΛΟΓΗΜΟΗ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ 
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ΚΟΡΡΔ ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ Α.Δ. 

Κσδηθόο: 0222266 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 
Κ. Μάλνπ 20-26 

116 33, Αζήλα, Αηηηθή 

 

 

Σει. 21-07565800 

Fax. 21-07562122 

U.R.L. www.korres.com 

e-mail. info>korres.com 

 

PROFILE 

ΚΛΑΓΟ : Βηνκεραλία (Φάξκαθα - Καιιπληηθά - Απνξξππαληηθά) 

ΗΓΡΤΖ (ΔΣΟ)       : 2001 

ΑΡΥΗΚΖ ΗΓΡΤΖ       : 1996 

ΓΗΔΤΘ.ΤΜΒΟΤΛΟ     : Γεψξγηνο Νηθ. Κνξξέο 

ΜΔΣΟΥ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ     : Euro 2.310.000 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ       : Euro 6.573.411 

                      (31.12.2006) 

ΠΧΛΖΔΗ            : Euro 26.914.023 

                      (01.01.2006 - 31.12.2006) 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ           : 206 

ΟΗΚΟΝ. ΚΑΣΑΣΑΖ : Αξθεηά θαιή 

ΠΟΡΔΗΑ ΔΡΓΑΗΧΝ : Αλνδηθή 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 
Παξαγσγή, εηζαγσγέο θαη εκπφξην θπηηθψλ θαιιπληηθψλ θαη 

ζθεπαζκάησλ νκνηνπαζεηηθήο, αληηβερηθψλ, παξαθαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ, βαθήο καιιηψλ, νδνληφπαζηαο, θαιιπληηθψλ, πξντφλησλ 

αηνκηθήο πγηεηλήο θαη δηαηηεηηθψλ εηδψλ 

ΒΑΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΗ ΤΝΘΔΗ 
 

Γεψξγηνο Νηθ. Κνξξέο (έηνο γελλήζεσο 1965) 

Πέηξνο ππ. Καηζνχιαο 

Απφζηνινο Νηθ. Κνξξέο 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ: 
 

Γεψξγηνο Νηθ. Κνξξέο Πξφεδξνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
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Παλαγηψηεο Ησά. ππξφπνπινο Αληηπξφεδξνο 

Πέηξνο ππ. Καηζνχιαο Μέινο 

Θεφδσξνο Διε. Βεληάκεο Μέινο 

Γεψξγηνο Βαζ. Σελεδηψηεο Μέινο 

Υξήζηνο Παλ. Παπαδφπνπινο Μέινο 

Γεψξγηνο Παλ. Κηληήο Μέινο 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ (ζε Euro) 
 

                     01/01/2007-30/06/2007 00/00/0000-00/00/0000 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ              17 759 047 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ         40 454 311 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖ     17 261 266 

ΚΔΡΓΟ ΠΡΟ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓ      3 053 754 

 

 Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηππψλνληαη κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Παξνπζίαζεο. 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ  ΚΟΡΡΔ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ Α.Δ. 
ΣΑ ΠΟΑ Δ                          EURO           EURO           EURO 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ                             31/12/2006     31/12/2005     31/12/2004 
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ                          13.749.573     11.303.360      7.023.386 

  ΓΖΠΔΓΑ - ΟΗΚΟΠΔΓΑ                      973.000        973.000        973.000 

  ΚΣΗΡΗΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ                 9.635.791      6.193.522      5.024.322 

  ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ                 1.450.987        923.640        568.876 

  ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠ.-ΓΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟ        853.418        572.061        441.742 

  ΜΔΗΟΝ ΤΧΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ       1.876.404      1.215.964        797.705 

  ΑΠΟΒ. ΚΣΗΡΗΧΝ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ         1.358.889        870.191        568.841 

  ΑΠΟΒΔΔΗ ΜΖΥΑΝ. ΔΞΟΠΛ.               205.698        150.733        111.277 

  ΑΠΟΒ.ΓΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΒ.-ΑΧΜ.ΑΚΗ        311.817        195.040        117.587 

  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ            2.712.781      3.857.101        130.277 

  ΤΜΜΔΣΟΥΔ                                   0              0        682.874 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ                              5.192.404      3.677.927      2.393.816 

  ΔΣΟΗΜΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ-ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ          3.936.785      2.625.734      1.405.445 

  ΤΛΔ & ΤΛΗΚΑ                         1.255.619      1.052.193        988.371 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ                            12.374.694      8.486.024      7.720.360 

  ΑΠΑΗΣ. ΠΔΛΑΣΧΝ-ΓΡΑΜΜ.ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ     10.598.504      6.401.987      5.343.617 

  ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ                    1.776.190      2.084.037      2.376.743 

ΣΑΜΔΗΟ - ΣΡΑΠΔΕΔ                      1.672.079        947.390        255.048 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ                    32.988.750     24.414.701     17.392.610 
                                  --------------------------------------------- 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ                          6.573.411      4.603.599      3.331.589 

  ΜΔΣΟΥΗΚΟ-ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ           1.830.000      1.703.650      1.703.650 

  ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ                            520.851        362.611        182.573 

  ΑΓΗΑΝ. ΚΔΡΓΖ-ΤΧΡΔΤΜΔΝΔ ΕΖΜΗ      4.222.560      2.537.338      1.445.366 

ΜΔΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΤΠΟΥ.& ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ       10.241.502      5.339.531      4.750.419 

  ΜΔΟΜΑΚΡ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ               10.055.852      5.205.817      4.750.419 

  ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ                             185.650        133.714              0 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ            16.173.837     14.471.571      9.310.602 

  ΟΦΔΗΛΔ Δ ΣΡΑΠ.-ΓΟΔΗ Μ.ΓΑΝΔΗ      7.056.056      8.670.369      5.530.233 

  ΓΡΑΜ. ΠΛΖΡΧΣΔΑ-ΠΡΟΜ/ΣΔ-ΠΗΣΧΣΔ      6.349.953      4.377.151      2.261.688 

  ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ                   2.767.828      1.424.051      1.518.681 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ                      32.988.750     24.414.701     17.392.610 
                                  --------------------------------------------- 

                                       01/01/2006     01/01/2005     01/01/2004 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ                   31/12/2006     31/12/2005     31/12/2004 
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  ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ)          26.914.023     17.064.487     14.778.019 

ΜΔΗΟΝ ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ                9.330.150      6.412.697      5.638.055 

  ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ                        17.583.873     10.651.790      9.139.964 

                                  --------------------------------------------- 

  ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ & ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣ. ΔΟΓΑ          37.844        198.977              0 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ             1.057.604        724.121              0 

ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ               12.522.943      8.116.366      6.102.222 

  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ                4.041.170      2.010.280      3.037.742 

                                  --------------------------------------------- 

ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ                           0              0        696.562 

ΑΠΟΒ. ΔΚΣΟ ΚΟΣΟΤ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ                0              0        348.134 

  ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ                      712.555        420.276        348.134 

  ΑΠΟΒ. ΜΔΑ ΣΟ ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣ        712.555        420.276              0 

  ΚΔΡΓΟ ΠΡΟ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ         4.041.170      2.010.280      1.993.046 

                                  --------------------------------------------- 

  ΦΟΡΟ ΔΗΓΟΓΖΜΑΣΟ                    1.199.363-       877.830-       881.689- 

                                  --------------------------------------------- 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  ΚΟΡΡΔ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ Α.Δ. 
ΣΑ ΠΟΑ Δ                          EURO 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ                             30/06/2007 
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ                          15.777.074 

  ΓΖΠΔΓΑ - ΟΗΚΟΠΔΓΑ                      973.000 

  ΚΣΗΡΗΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ                10.335.207 

  ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ                 1.957.199 

  ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠ.-ΓΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟ      1.182.732 

  ΜΔΗΟΝ ΤΧΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ       2.364.350 

  ΑΠΟΒ. ΚΣΗΡΗΧΝ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ         1.721.823 

  ΑΠΟΒΔΔΗ ΜΖΥΑΝ. ΔΞΟΠΛ.               257.836 

  ΑΠΟΒ.ΓΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΒ.-ΑΧΜ.ΑΚΗ        384.691 

  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ            2.719.738 

  ΤΜΜΔΣΟΥΔ                             973.548 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ                              4.746.444 

  ΔΣΟΗΜΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ-ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ          3.061.351 

  ΤΛΔ & ΤΛΗΚΑ                         1.685.093 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ                            17.656.423 

  ΑΠΑΗΣ. ΠΔΛΑΣΧΝ-ΓΡΑΜΜ.ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ     15.101.780 

  ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ                    2.554.643 

ΣΑΜΔΗΟ - ΣΡΑΠΔΕΔ                      2.274.370 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ                    40.454.311 
                                  --------------- 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ                         17.759.047 

  ΜΔΣΟΥΗΚΟ-ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ           2.310.000 

  ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ                         10.643.351 

  ΑΓΗΑΝ. ΚΔΡΓΖ-ΤΧΡΔΤΜΔΝΔ ΕΖΜΗ      4.805.696 

ΜΔΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΤΠΟΥ.& ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ        7.925.316 

  ΜΔΟΜΑΚΡ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ                7.714.666 

  ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ                             210.650 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ            14.769.948 

  ΟΦΔΗΛΔ Δ ΣΡΑΠ.-ΓΟΔΗ Μ.ΓΑΝΔΗ      3.434.996 

  ΓΡΑΜ. ΠΛΖΡΧΣΔΑ-ΠΡΟΜ/ΣΔ-ΠΗΣΧΣΔ      7.292.786 

  ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΜΔΣΟΥΧΝ-ΔΣΑΗΡΧΝ            430.161 

  ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ                   3.612.005 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ                      40.454.311 
                                  --------------- 

                                       01/01/2007 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ                   30/06/2007 
  ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ)          17.261.266 

ΜΔΗΟΝ ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ                6.268.188 
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  ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ                        10.993.078 

                                  --------------- 

  ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ & ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣ. ΔΟΓΑ         523.465 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ               447.591 

ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ                8.015.198 

  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ                3.053.754 

                                  --------------- 

ΑΠΟΒ. ΔΚΣΟ ΚΟΣΟΤ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ                0 

  ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ                      489.424 

  ΑΠΟΒ. ΜΔΑ ΣΟ ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣ        489.424 

  ΚΔΡΓΟ ΠΡΟ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ         3.053.754 

                                  --------------- 

  ΦΟΡΟ ΔΗΓΟΓΖΜΑΣΟ                      930.618- 

                                  --------------- 

  

Σειεπηαία Δλεκέξσζε: 15/10/2007 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ICAP DATABANK γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α 

εηαηξίεο πξνέξρνληαη απφ πεγέο πιεξνθφξεζεο φπσο ηα Δλεκεξσηηθά Γειηία πνπ εθδίδνπλ νη 

εηαηξίεο, ηνλ Οηθνλνκηθφ Σχπν, ηα Φχιια Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο, ηηο δεκνζηεπκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ απ' επζείαο επαθή κε ηηο εηαηξίεο. Σν profile ησλ επηρεηξήζεσλ 

(νηθνλνκηθή θαηάζηαζε - πνξεία εξγαζηψλ), πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο ζπλνιηθήο 

εηθφλαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Δπηδηψθεηαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ εβδνκαδηαίσο ε νπνία σζηφζν εμαξηάηαη 

απφ ηε ξνή αλαθνηλψζεσλ ησλ ζρεηηθψλ πεγψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο απνηεινχλ βνεζεηηθφ 

εξγαιείν θαη δελ απνηεινχλ ζε θακία πεξίπησζε παξάγνληα ζηήξημεο επηρεηξεκαηηθψλ ή 

επελδπηηθψλ απνθάζεσλ. 

 

 

 

 

Λεηηνπξγηθά θέξδε  (EBITDA) 

 

 
 


