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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Αυτή η διπλωματική εργασία υποβάλλεται από τον συγγραφέα της ως μερική εκπλήρωση των
απαιτήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διατίθεται μέσω της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης του Μ.Π.Σ.
και του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΟΠΑ «ΠΥΞΙΔΑ».

Υπεύθυνα δηλώνεται ότι, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει συγγραφεί από τον
υπογράφοντα και δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει εγκριθεί στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού ή
προπτυχιακού τίτλου σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εργασία αυτή, έχοντας εκπονηθεί
από τον υπογράφοντα, αντιπροσωπεύει τις προσωπικές του απόψεις επί του θέματος. Οι πηγές στις
οποίες ανέτρεξε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας αναφέρονται στο
σύνολό τους, με πλήρεις αναφορές στους συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που
ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο.

Σύντομες αναφορές στη διπλωματική εργασία επιτρέπονται χωρίς ειδική άδεια, υπό την προϋπόθεση
ότι γίνονται ακριβείς αναφορές στις πηγές. Η έγκριση των αιτήσεων για άδεια χρήσης εκτεταμένου
αποσπάσματος ή αναπαραγωγής μέρους ή του συνόλου της διπλωματικής εργασίας χορηγείται από
την Συντονιστική Επιτροπή του Μ.Π.Σ., εφόσον κρίνει ότι η χρήση του υλικού είναι προς το συμφέρον
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Βαρδαλά Ελεάνα
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω θέρμα τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σταθακόπουλο Βλάση, ο
οποίος με την καθοδήγησή του, με βοήθησε να ολοκληρώσω τη διπλωματική μου εργασία. Επιπλέον,
θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου η οποία με στήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια του
μεταπτυχιακού μου, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συνέβαλλαν στο να ολοκληρωθεί με
επιτυχία αυτό το βήμα το οποίο αποφάσισα να κάνω. Ακόμη, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους
καθηγητές που ήταν δίπλα μας, προκειμένου να σταδιοδρομήσουμε με επιτυχία στην αγορά
εργασίας και συνέβαλαν στη προσωπική μας εξέλιξη. Τέλος, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
του συμφοιτητές και συμφοιτήτριές μου, καθότι το μεταπτυχιακό, εκτός από προσωπικός αγώνας,
ήταν και ομαδικός.
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‘’The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are
treated.’’
«Το μεγαλείο ενός έθνους και η ηθική του πρόοδος, φαίνονται από το τρόπο που
αντιμετωπίζει τα ζώα.»
(Mahatma Gandhi, politician)

‘’What a greater gift than the love of a cat?’’
«Υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από την αγάπη μιας γάτας;»
(Charles Dickens, author)

‘’You cannot share your life with a dog and not know perfectly well that animals have
personalities, minds and feelings.’’
«Είναι αδύνατο να μοιραστείς τη ζωή σου με έναν σκύλο και να μην έχεις καταλάβει ότι τα
ζώα έχουν προσωπικότητα, νου και αισθήματα.»
(Jane Goodall, anthropologist)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ».
Η παρούσα εργασία είναι το τελευταίο στάδιο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
τμήματος «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφορά στα
κριτήρια βάσει των οποίων ο καταναλωτής – ιδιοκτήτης σκύλου, γάτας ή και των δυο, επιλέγει ένα
περιβάλλον λιανικής πώλησης για την αγορά τροφής και ποια από αυτά συμβάλλουν στην
ικανοποίηση που αισθάνεται από την επιλογή του. Ο απώτερος σκοπός είναι να αποδειχθεί, στη
συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία, εάν η ικανοποίηση είναι ικανή να δημιουργήσει μακροχρόνιους
δεσμούς μεταξύ πελάτη και λιανέμπορα και κατά πόσο πελάτης είναι διατεθειμένος να προτείνει στο
ευρύτερο κοινό το εκάστοτε σημείο λιανικής. Το γεγονός αυτό εξετάζεται μέσα σε ένα πολυκαναλικό
περιβάλλον, όπου τα φυσικά καταστήματα συνυπάρχουν με τα ηλεκτρονικά.

Οι παράγοντες που επιλέχθηκαν για περαιτέρω ανάλυση είναι το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, η τιμή
και οι προωθητικές ενέργειες, η διαπροσωπική επαφή και οι επιπρόσθετες υπηρεσίες φυσικών και
ηλεκτρονικών καταστημάτων σε σχέση με το αίσθημα ικανοποίησης του πελάτη.

Καταλληλότερη μέθοδος για τη παρούσα εργασία, λόγω της φύσης της και των συνθηκών διεξαγωγής
της, κρίθηκε αυτή της δημοσκόπησης με τη χρήση ερωτηματολογίου, λόγω των πλεονεκτημάτων της.
Τα σημαντικότερα είναι η εύκολη και γρήγορη συλλογή δεδομένων προς ανάλυση, το σχετικά μεγάλο
ποσοστό απόκρισης και η δυνατότητα γεωγραφικής κάλυψης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι
συμμετέχοντες να είναι ιδιοκτήτες σκύλου και γάτας, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η εν λόγω
έρευνα αφορούσε αποκλειστικά στις τροφές.

Η συγκεκριμένη έρευνα χαρακτηρίζεται ως περιγραφική (descriptive), στην οποία περιλαμβάνονται
οι Έλληνες ιδιοκτήτες σκύλου, γάτας ή και των δυο , καθώς εξετάζει τα αποτελέσματα σε μια
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κατά τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκε η
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δευτερογενής έρευνα και η πρωτογενής ποσοτική μέθοδος. Η ποσοτική μέθοδος επικεντρώνεται σε
αριθμητικά δεδομένα και σε στατιστικές αναλύσεις για τη μέτρηση θεωρητικών εννοιών,
προκειμένου να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν αιτιατές σχέσεις. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένα
θεωρητικό μοντέλο έρευνας στο οποίο βασίστηκαν τα υποθετικά ερωτήματα στα οποία καλείται να
απαντήσει η παρούσα έρευνα, και η γενίκευση αυτών σε μεγαλύτερους πληθυσμούς. Γίνεται
στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και χρησιμοποιείται το τρίτο πρόσωπο ως πιο επιστημονική
προσέγγιση.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν τη σχέση εξάρτησης της ικανοποίησης του Έλληνα
ιδιοκτήτη με δυο παράγοντες, την Ποικιλία και τη Διαπροσωπική Επαφή. Επιπλέον, η ερευνήτρια
κατέληξε στα συμπεράσματα πως, παρόλο που τα ηλεκτρονικά καταστήματα γνωρίζουν άνοδο, οι
Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν κυρίως τα Pet – Shop όταν πρόκειται για τροφή, αναδεικνύοντας έτσι
τον ρόλο των εξειδικευμένων καταστημάτων. Φυσικά, αυτή η επιλογή δικαιολογεί και τη σχέση
ικανοποίησης με τη διαπροσωπική επαφή και την ποικιλία, αφού τα Pet – Shop, ως εξειδικευμένα
σημεία λιανικής, διαθέτουν πλούσιο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο σε μάρκες και εξειδικευμένο
προσωπικό.

Ακόμη, φαίνεται πως οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για
τη τροφή προκειμένου να εξασφαλίσουν ποιότητα ζωής στα κατοικίδιά τους, όπως θα έκαναν και για
τους ίδιους.

Τέλος, αποδείχτηκε πως είναι σχετικά πιθανό οι ικανοποιημένοι καταναλωτές να παραμείνουν πιστοί
στο κατάστημα της επιλογής τους αλλά παράλληλα να το συστήσουν και σε άλλους ιδιοκτήτες
δεσποζόμενων ζώων.
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1. Εισαγωγή στη παρούσα ερευνητική εργασία
1.1. Εισαγωγή
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η μελέτη των κριτηρίων τα οποία οδηγούν τον ιδιοκτήτη
σκύλου και γάτας στην επιλογή ενός περιβάλλοντος λιανικής για την αγορά τροφής. Επιπροσθέτως,
εξετάζεται η πιθανότητα οι ικανοποιημένοι πελάτες να εξακολουθήσουν να αγοράζουν τροφή από το
ίδιο σημείο λιανικής αλλά και να το προτείνουν και σε άλλους ιδιοκτήτες.

Στο παρόν κεφάλαιο της εργασίας, παρατίθενται τρεις ενότητες υψίστης σημασίας, ώστε να γίνουν
κατανοητές οι βασικές παράμετροι της εν λόγω έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται σαφής αναφορά
της έρευνας αυτής σε θεωρητικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Μετέπειτα, παρουσιάζονται συνοπτικά
οι ερευνητικοί στόχοι που θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια και τέλος το κεφάλαιο κλείνει με μια
παρουσίαση της διάρθρωσης της εργασίας, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει τριβή με τον
τρόπο που δομείται η διατριβή.

1.2. Αντικείμενο και συνεισφορά της παρούσας εργασίας
Η αγορά του Pet – Care αποτελεί έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο, ειδικά μέσα στη τελευταία
δεκαετία. Αν και η οικονομική κρίση οδήγησε στην αύξηση του ποσοστού ανεργίας και τη συρρίκνωση
άλλων κλάδων, παρατηρήθηκε στροφή του ανθρώπου προς τα κατοικίδια ζώα, στην υιοθέτηση και
φροντίδας τους. Ειδικότερα, ο σκύλος και η γάτα συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς επιλογές του
ανθρώπου, αφού αποτελούν εναλλακτικές λύσεις κάλυψης της ανάγκης της συντροφικότητας.

Ως συνέπεια, πολλές επιχειρήσεις στράφηκαν στη παραγωγή τροφών, αξεσουάρ και υπηρεσιών που
αφορούν στα κατοικίδια και τους ιδιοκτήτες τους, κερδίζοντας διαρκώς μεγαλύτερο έδαφος.
Παράλληλα, μαζί με τους παραγωγούς αναπτύχθηκε και ο κλάδος της λιανικής πώλησης.
Εξειδικευμένα καταστήματα με είδη κατοικίδιων ζώων, Super – Market με διαδρόμους για τα
κατοικίδια, κτηνίατροι με δυνατότητα πώλησης τροφών και ηλεκτρονικά καταστήματα που πωλούν
αποκλειστικά τροφές και αξεσουάρ κατοικίδιων ζώων. Επιπλέον, η ερευνήτρια διαθέτει προϋπηρεσία
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στο συγκεκριμένο κλάδο ο οποίος αφορά, πρακτικά, σε δυο είδη καταναλωτών: τον αγοραστή
(άνθρωπος) και τον τελικό καταναλωτή (κατοικίδιο). Αυτά τα στοιχεία υποκίνησαν τον ενδιαφέρον
της ερευνήτριας να στραφεί στον κλάδο αυτό, προκειμένου να κατανοήσει και να αναδείξει τη
συμπεριφορά καταναλωτών, όταν καλούνται να αποφασίσουν για τις διατροφικές συνήθειες του
ζώου τους.

Τέλος, έχουν πραγματοποιηθεί ποικίλες έρευνες για τα κριτήρια που επηρεάζουν την επιλογή ενός
σημείου λιανικής σε σχέση με προϊόντα που αγοράζονται και καταναλώνονται από τον ίδιο τον
αγοραστή (άνθρωπο). Πώς όμως συμπεριφέρεται ως αγοραστής, όταν αποφασίζει για κάποιον ο
οποίος εξαρτάται πλήρως από αυτόν και θα καταναλώσει το αγοραζόμενο προϊόν;

1.3. Ερευνητικοί στόχοι
Βάσει των παραπάνω, καθίσταται σαφές πως ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η ανάδειξη κριτηρίων
τα οποία επηρεάζουν την επιλογή ενός περιβάλλοντος λιανικής, μέσα σε ένα πολυκαναλικό κόσμο,
εάν αυτά οδηγούν στην ικανοποίηση, και εάν, με τη σειρά της, η ικανοποίηση οδηγεί στη πιστότητα
και στη σύσταση του εν λόγω σημείου λιανικής.

Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής:
❖ Η ποικιλία συμβάλλει θετικά στη δημιουργία ικανοποίησης του πελάτη.
❖ Η τιμή συμβάλλει θετικά στη δημιουργία ικανοποίησης του πελάτη.
❖ Οι προσφορές συμβάλλουν θετικά στη δημιουργία ικανοποίησης του πελάτη.
❖ Η διαπροσωπική επαφή συμβάλλει θετικά στη δημιουργία ικανοποίησης του πελάτη.
❖ Οι επιπρόσθετες υπηρεσίες συμβάλλουν θετικά στη δημιουργία ικανοποίησης του πελάτη
(φυσικά καταστήματα).
❖ Οι επιπρόσθετες υπηρεσίες συμβάλλουν θετικά στη δημιουργία ικανοποίησης του πελάτη
(ηλεκτρονικά καταστήματα).
❖ Η ικανοποίηση επηρεάζει τη πιστότητα στο κατάστημα.
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❖ Η ικανοποίηση επηρεάζει το Word Of Mouth.

1.4. Δομή της εργασίας
Συνολικά τα έξι κεφάλαια τα οποία συγκροτούν τη παρούσα εργασία, ακολουθούν μια λογική
συλλογιστική πορεία, με σκοπό να είναι δυνατή η κατανόησή της

από τον αναγνώστη, και

περιγράφονται παρακάτω συνοπτικά.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ερευνητικός σκοπός της εργασίας, καθώς και η δομή της.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθενται αναλυτικά η συμπεριφορά του καταναλωτή και ειδικότερα στον
κλάδο του λιανικού εμπορίου, η έννοια της διανομής καθώς και τι είναι η πολυκαναλική διανομή, ο
κλάδος του λιανικού εμπορίου, μια σύντομη περιγραφή των φυσικών και ηλεκτρονικών
καταστημάτων και τέλος η διαδικασία της επιλογής ενός σημείου λιανικής και συνολικά τα κριτήρια
που τη κινητοποιούν.

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται η σχέση του ανθρώπου με τα κατοικίδια, ο όρος ‘’Pet – humanization’’
και η συμβολή του στον κλάδο του Pet – Care, πώς διαμορφώνεται το Pet – Food για σκύλους και
γάτες στην Ελλάδα και τέλος ποια είναι τα κανάλια διανομής και τα σημεία λιανικής στην Ελλάδα.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η ανάπτυξη του θεωρητικού μοντέλου έρευνας και η
συγκρότηση των υποθετικών ερωτημάτων.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας καθώς και τα
αποτελέσματα αυτής.

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, συνοψίζονται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τη
ποσοτική έρευνα, οι περιορισμοί που προέκυψαν αλλά γίνονται και προτάσεις για περαιτέρω
έρευνες.
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Τέλος, υπάρχει παράρτημα στο οποίο απεικονίζεται το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε
για τη πραγματοποίηση της έρευνας αυτής και η σχετική βιβλιογραφία.

2. Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου και η σχέση με τον καταναλωτή
2.1. Εισαγωγή
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιαστεί μέσω της εγχώριας και της διεθνούς
βιβλιογραφίας, το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίχθηκε η συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη.

Αναλυτικότερα, στη πρώτη ενότητα, γίνεται μια σύντομη αναφορά σχετικά με το πεδίο που
πραγματεύεται η συμπεριφορά του καταναλωτή και πώς αυτή διαμορφώνεται στο λιανικό εμπόριο.

Ακολουθεί αναφορά στην έννοια της διανομής και έπειτα της πολυκαναλικής (Multichannel). Ακόμη,
αναλύεται ο κλάδος του λιανικού εμπορίου και περιγράφονται τα φυσικά καταστήματα (Off – line
retail) και τα ηλεκτρονικά καταστήματα (On – line retail).

Στη προτελευταία ενότητα, περιγράφεται η διαδικασία επιλογής του σημείου λιανικής και βασικοί
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον υποψήφιο καταναλωτή, ως προς την επιλογή φυσικών και
ηλεκτρονικών καταστημάτων. Τέλος, ακολουθεί ένα γενικό συμπέρασμα βασισμένο σε όλα όσα
προαναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο.

2.2. Το πεδίο της «Συμπεριφοράς του καταναλωτή»
Η συμπεριφορά του καταναλωτή, ως επιστημονικό αντικείμενο διερεύνησης, έχει μελετηθεί από
πολλούς ερευνητές και η συμβολή της αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά για τον κλάδο του
Μάρκετινγκ. Στη διαμόρφωσή του έχουν συμβάλλει ποικίλες επιστήμες όπως η Κοινωνιολογία, η
Ψυχολογία (κυρίως η Εξελικτική Ψυχολογία κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος), η Κοινωνική
Ανθρωπολογία και η Οικονομική. Ο σκοπός του Μάρκετινγκ δεν είναι κανένας άλλος παρά να
ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών και όχι να τις δημιουργήσει, αποτυπώνοντας την αξία του
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υλικού ή άυλου αγαθού, το οποίο αγοράζεται προς κατανάλωση, μέσα από τα γνωστά 4P (Γ.
Μπάλτας, Π. Παπασταθοπούλου, 2013).

Η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών έχει ως απαρχή τη δημιουργία του κατάλληλου
προϊόντος (product) για την επιλεγμένη αγορά – στόχο, η οποία προκύπτει από τη σωστή κατάτμηση
της αγοράς. Έπειτα, επιλέγονται τα κατάλληλα κανάλια διανομής (place), ώστε να καθοριστεί το
σημείο ή σημεία από τα οποία θα το προμηθευτεί ο καταναλωτής. Ακόμη, σημαντικό ρόλο
διαδραματίζει η κατάλληλη προώθηση (promotion), δηλαδή η στρατηγική που ακολουθεί ένας
οργανισμός σχετικά με τη δημιουργία επίγνωσης, ενδιαφέροντος, επιθυμίας απόκτησης και εν τέλει
αγοράς του αγαθού (Ζώτος, κ.ά, 2018) . Τα τρία στοιχεία του μείγματος Μάρκετινγκ - προϊόν, διανομή
και προβολή – αποτελούν προσπάθειες της επιχείρησης να πείσουν τον πελάτη να αναγνωρίσει όσο
το δυνατόν υψηλότερη αξία στην αγορά του προϊόντος. Η αποδοτικότητα των προσπαθειών
δημιουργίας αξίας καθορίζει τη τιμή (το τέταρτο στοιχείο) που θα μπορέσει η επιχείρηση να λάβει
από τους πελάτες. Η επιχείρηση, λοιπόν, προσφέρει τα τρία P’s (προϊόν, διανομή, προβολή) και
παίρνει το τέταρτο P (τιμή) (Γεώργιος Ι. Σιώμκος, 2018, σελίδα 561). O στρατηγικός καθορισμός των
παραπάνω τακτικών κινήσεων είναι εξίσου σημαντικός για την απόδοση της επένδυσης των
οργανισμών (R.O.I), δηλαδή την αναλογία η οποία αποδίδει τη συσχέτιση επένδυσης και κέρδους
(Flamholtz 1985 σε Juan Meng, Bruce K. Berger, 2011).

Επομένως, για τον σωστό σχεδιασμό στρατηγικής Μάρκετινγκ ενός οργανισμού, σε συνδυασμό με τη
φιλοσοφία του Μάρκετινγκ, η οποία είναι πλέον πελατοκεντρική και όχι επικεντρωμένη στην
παραγωγή (William D. Perreault Jr., Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy, 2012), χρήζει μελέτης το
πεδίο της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή επιτρέπει
την αξιολόγηση και κατανόηση των βημάτων που ακολουθεί ο αγοραστής για να λάβει μια
αγοραστική απόφαση. Πιο συγκεκριμένα, ερευνά τις ανάγκες που θέλει να καλύψει, ποια κριτήρια
λαμβάνει υπόψιν για να αγοράσει ένα προϊόν, με ποιο τρόπο θα το αγοράσει και από ποιο μέρος, σε
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τι ποσότητα και συχνότητα, πώς θα το αξιολογήσει και εν τέλει πώς θα απαλλαχθεί από αυτό μετά τη
χρήση του (Γ. Μπάλτας, Π. Παπασταθοπούλου, 2013).

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι, το πεδίο της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι μια συνεχής
διαδικασία η οποία μελετάει τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική διαδικασία πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά την αγορά ενός αγαθού (Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg, 2016).

2.2.1. Συμπεριφορά του καταναλωτή στον κλάδο του λιανικού εμπορίου
Ένα σημαντικό κεφάλαιο το οποίο αναλύει το επιστημονικό πεδίο της συμπεριφοράς του καταναλωτή
είναι τα στάδια λήψης της αγοραστικής απόφασης καθώς και οι παράγοντες (εσωτερικές και
εξωτερικές διεργασίες, μακρο – περιβάλλον και Μάρκετινγκ), οι οποίοι συντελούν στη διαμόρφωση
αυτής. Αφού ο υποψήφιος καταναλωτής έχει διανύσει το προ – αγοραστικό στάδιο (pre – purchase),
δηλαδή την αναγνώριση ανάγκης, την αναζήτηση πληροφοριών και την αξιολόγηση των
εναλλακτικών μαρκών, καταλήγει στο αγαθό εκείνο που ικανοποιεί ιδανικότερα τις ανάγκες του. Ένα
από τα ερωτήματα που θέτει είναι από ποιο σημείο θα προμηθευτεί το αγαθό που τον ενδιαφέρει.

Η μελέτη, που αφορά στα κριτήρια με τα οποία ο καταναλωτής επιλέγει τα καταστήματα λιανικής,
είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τους παραγωγούς αλλά και για όσους έχουν καταστήματα λιανικής
υπό την ιδιοκτησία τους. Υπάρχουν βασικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη συμπεριφορά του
(εκτός από τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και δημογραφικούς), όπως το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο,
οι τιμές, οι προωθητικές ενέργειες, οι υπηρεσίες και τα λοιπά αλλά θα αναλυθούν εκτενέστερα στη
συνέχεια. Επιπλέον, οι αλλαγές που επιφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και το μακρο –
περιβάλλον αναδιαμορφώνουν διαρκώς τη συμπεριφορά του καταναλωτή στο χώρο του λιανικού
εμπορίου. Ως συνέπεια, όσοι εξειδικεύονται στον κλάδο των επιχειρήσεων, είτε ως παραγωγοί, είτε
ως ιδιοκτήτες σημείων λιανικής, βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση όλων των τάσεων και μεταβολών,
προκειμένου να υλοποιήσουν τις πιο κατάλληλες τακτικές Μάρκετινγκ (Sorensen, 2009 σε Γ.
Μπάλτας, Π. Παπασταθοπούλου, 2013).
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2.3. Η έννοια της διανομής και η ανάπτυξη καναλιών
Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2.2., η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη αποτελεί τον
πρωτεύοντα στόχο του πεδίου Μάρκετινγκ με πελατοκεντρική φιλοσοφία. Σημαντικό είναι να
επισημανθεί πως αυτή η φιλοσοφία πρέπει να διέπει όλα τα τμήματα ενός οργανισμού και όχι μόνο
το τμήμα Μάρκετινγκ. Μολαταύτα, ένα από τα συστατικά στοιχεία του μείγματος Μάρκετινγκ
αποτελεί η διανομή (Place). Με άλλα λόγια, μια από τις αρμοδιότητες ενός Marketer είναι να
φροντίσει το αγαθό (υλικό ή άυλο) να φτάσει στον τελικό καταναλωτή τη στιγμή που εκείνος το
χρειάζεται και από το σημείο που εκείνος επιλέγει να το προμηθευτεί. Για την υλοποίηση αυτού,
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα logistics, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η αποθήκευση, η
μεταφορά και η διαχείριση των αγαθών, αλλά δεν επικεντρώνεται η παρούσα έρευνα στη περαιτέρω
ανάλυσή τους.

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι η έννοια των καναλιών διανομής, δηλαδή η διαδρομή η οποία
σχεδιάζεται για τη μεταφορά των αγαθών από το παραγωγό έως τον τελικό καταναλωτή (R. Lewis, R.
Trevitt, 1996). Τα κανάλια διανομής μπορούν να είναι είτε άμεσα είτε έμμεσα. Σε ένα άμεσο κανάλι,
ο παραγωγός πουλάει απευθείας στον τελικό καταναλωτή, παραδείγματος χάριν μέσω δικού του E –
shop. Επομένως, ο ίδιος ο παραγωγός αυτόματα γίνεται έμπορος λιανικής. Εν αντιθέσει με το άμεσο
κανάλι, στο έμμεσο χρησιμοποιούνται μεσάζοντες προκειμένου να αποκτήσει ο τελικός καταναλωτής
το αγαθό που επιθυμεί. Στο έμμεσο κανάλι υπάρχουν δυο τρόποι συντονισμού. Στη πρώτη διαδρομή,
τα αγαθά πωλούνται στον λιανέμπορα και μετέπειτα στον καταναλωτή, ενώ στη δεύτερη διαδρομή ο
παραγωγός αποστέλλει τα αγαθά στον προμηθευτή και εκείνος με τη σειρά του στον λιανέμπορα. Οι
παραπάνω τρόποι διαμόρφωσης των καναλιών αποτελούν τους επικρατέστερους.

Το σημείο, το οποίο είναι κομβικό και κοινό για τα άμεσα και για τα έμμεσα κανάλια, είναι το
περιβάλλον λιανικής πώλησης των αγαθών, το οποίο επισκέπτεται ο καταναλωτής. Χωρίς τον
καταναλωτή, που αποτελεί το κέντρο ενός καναλιού, δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης αυτού, ενώ
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παράλληλα ο καταναλωτής αποτελεί πηγή πληροφόρησης, σχετικά με τις προτιμήσεις του και τις
αγοραστικές του συνήθειες, για τον παραγωγό και τον λιανέμπορα, σε κάθε κανάλι.

2.4. Πολυκαναλική διανομή (Multichannel Distribution)
Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 2.3. , η εισχώρηση του διαδικτύου και η ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών έδωσε τη δυνατότητα σχεδίασης νέων καναλιών διανομής από τους παραγωγούς,
δημιουργώντας έτσι προσοδοφόρο έδαφος και νέες πύλες για την επαφή τους με τους καταναλωτές.
Επομένως, η στρατηγική μιας πολυκαναλικής διανομής από τις επιχειρήσεις, δηλαδή η
αλληλεπίδραση μεταξύ αυτής και των δυνητικών καταναλωτών μέσω διαφορετικών καναλιών,
κρίνεται αναγκαία. Η πολυκαναλική διανομή, με λίγα λόγια, επιτρέπει στους καταναλωτές την αγορά
προϊόντων και υπηρεσιών μέσω πολλών και διαφορετικών καναλιών, όπως τα φυσικά καταστήματα
και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα (παραγωγός και λιανέμπορας), έχουν εγκαταλείψει τη
στρατηγική της μονοκαναλικής διανομής, ενώ λίγες είναι αυτές που δεν δραστηριοποιούνται στο
χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Βασικό λόγο αυτής της μετατόπισης αποτελεί το γεγονός ότι πλέον
οι ίδιοι οι καταναλωτές έχουν εξελιχθεί σε «multichannel» αγοραστές. Ως «multichannel», οι
καταναλωτές πλέον αποφασίζουν από πού θα αγοράσουν το προϊόν που επιθυμούν μέσω
συγκριτικών προσεγγίσεων. Αυτό συνεπάγεται πως ο καταναλωτής αναζητά πληροφορίες και μέσω
των φυσικών καταστημάτων λιανικής αλλά και μέσω των ιστοσελίδων. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί
να περιλαμβάνουν τιμή, διαθεσιμότητα, τόπο εύρεσης, δυνατότητα επιστροφής καθώς και
διαφορετικού τύπου πληροφορίες. Η διαδικασία αυτή αποτελεί και το πρώτο στάδιο της αγοραστικής
απόφασης, ωστόσο η συνέχεια της και η ολοκλήρωσή της, δύναται να πραγματοποιείται σε
διαφορετικό σημείο από αυτό που ξεκίνησε (παραδείγματος χάριν επίσκεψη σε φυσικό κατάστημα
αλλά αγορά του ίδιου προϊόντος μέσω Ε – commerce). Αυτή η συμπεριφορά του καταναλωτή
ονομάζεται ‘’Cross – Channel’’, δηλαδή όταν η διαδικασία της αγοραστικής απόφασης ξεκινάει από
ένα κανάλι αλλά συνεχίζεται ή ολοκληρώνεται σε κάποιο άλλο (Arikan, 2008). H απόφαση για το
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σημείο προμήθειας βασίζεται, σαφώς, σε κριτήρια μέσω των οποίων αναδεικνύονται τα δυνατά και
αδύνατα σημεία των διαφορετικών σημείων λιανικής, τα οποία θα αναλυθούν σε επόμενη ενότητα.

Με τη πολυκαναλική διανομή ο δυνητικός πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει κάθε φορά το
σημείο από το οποίο επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια αγορά, ακόμα και αν αυτό σημαίνει εναλλαγή
των σημείων πώλησης, καθότι υπάρχει συνέργεια μεταξύ των καναλιών (Rangaswamy & Brugen, 2005
σε Albesa 2008). Ενδεχομένως στις αρχές, το online κανάλι να θεωρούνταν ξεχωριστό από τα
υπόλοιπα κανάλια διανομής. Ωστόσο, δεδομένου πως ο στόχος είναι η διάδραση μεταξύ επιχείρησης
και καταναλωτών, το ηλεκτρονικό εμπόριο ενσωματώθηκε με τη σειρά του ως αναπόσπαστο κομμάτι
της πολυκαναλικής διανομής (Grewal & Motyka & Levy, 2018).

Βασικό πλεονέκτημα όσων επιλέγουν τη πολυκαναλική διανομή, είναι πως μπορούν να αποκτήσουν
πιο εύκολα πιστούς πελάτες, δεδομένου ότι αξιοποιούν Οff – line και Οn – line retailing ταυτοχρόνως
(Frasquet & Descals & Ruiz-Molina, 2017). O καταναλωτής θέλει να έχει το δικαίωμα της επιλογής
συνδυασμού Οn – line και Οff – line καναλιών κατά τη διάρκεια μιας αγοραστικής απόφασης.

2.5. Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου (Retailing)
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του τελικού καταναλωτή
με τον παραγωγό. Σε αυτά διεξάγονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου ο καταναλωτής
να προμηθευτεί αγαθά με τα οποία καλύπτει τις απαραίτητες ή επιθυμητές του ανάγκες, στο χρόνο
και χώρο που εκείνος επιλέγει. Αυτή η διαδικασία καλύπτει υλικά αγαθά και υπηρεσίες και αποτελεί
το τελευταίο στάδιο στο τομέα της διανομής. Mε μεγαλύτερη ακρίβεια, το σημείο πώλησης (Point Of
Purchase – POP) απεικονίζει το χώρο και το χρόνο στον οποίο πραγματοποιείται μια συναλλαγή
μεταξύ ενός εμπόρου και του τελικού καταναλωτή, η οποία ολοκληρώνεται με την καταβολή
χρηματικού ποσού από την πλευρά του τελικού αγοραστή (Quelch & Cannon – Bonventre, 1983). Αυτό
αποτελεί τη βασική αρχή του λιανικού εμπορίου στην πιο απλοποιημένη του μορφή.
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Σύμφωνα με την Erdei (2007), ο κλάδος του λιανικού εμπορίου έχει μεταβληθεί ιδιαιτέρως με τη
πάροδο των χρόνων, καθώς οι βασικές λειτουργίες εντός των καταστημάτων ήταν η διάσπαση των
συσκευασιών σε μικρότερες ποσότητες προς πώληση (bulk – breaking), η τοποθέτηση των προϊόντων
στα ράφια και η τελική αγορά τους από τους καταναλωτές. Στη σημερινή εποχή, η φιλοσοφία του
λιανικού εμπορίου βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο
προσανατολισμός προς τον πελάτη, αφού απώτερος σκοπός είναι η ικανοποίηση των πελατών. Η
δεύτερη βάση είναι η συνεργατική επιστράτευση όλων των μέσων που διαθέτει ο λιανέμπορας
προκειμένου να πετύχει τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του πελάτη του. Ο τρίτος πυλώνας είναι η
δημιουργία αξίας στον καταναλωτή και ο τέταρτος είναι η δημιουργία στόχων. Οι τέσσερις αυτές
κατευθύνσεις, θέτουν τη βάση δημιουργίας της κατάλληλης στρατηγικής από τον επιχειρηματία. Ο
τελικός στόχος ενός καταστήματος λιανικής είναι να δημιουργήσει ‘’Relationship – Retailing’’, δηλαδή
τη δημιουργία πραγματικών και μακροχρόνιων σχέσεων με τον πελάτη μέσω μιας ολοκληρωμένης
εμπειρίας στο χώρο του λιανικού εμπορίου, η οποία συνδυάζει προϊόντα και υπηρεσίες (Bermun &
Evans, 2013).

Αρχικά, ένα από τα πιο κομβικά σημεία στην εξέλιξη του λιανικού εμπορίου αποτελεί η εξάπλωση του
διαδικτύου η οποία μεταμόρφωσε την αγορά, καθιστώντας κάποιες προϊοντικές κατηγορίες λιγότερο
προσεγγίσιμες στα φυσικά καταστήματα, αφού η δυναμική τους βρίσκεται περισσότερο σε
ηλεκτρονικά καταστήματα. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν πολλούς και
διαφορετικούς τύπους λιανεμπορίου, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερα από ένα
κανάλια. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση συνέβαλε στην ανάπτυξη επεκτατικών στρατηγικών, αφού τα
περισσότερα brands βρίσκονται πλέον στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως. Επιπροσθέτως, οι
αλλαγές στο πολιτικό, οικονομικό και συνολικά κοινωνικό περιβάλλον, κάνουν τις αγοραστικές
συνήθειες ιδιαίτερα ευμετάβλητες λόγω αλλαγών των αναγκών των καταναλωτών. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η ολοένα και περισσότερο ένταξη της γυναίκας στον εργασιακό χώρο και η
χειραφέτησή της από το περιβάλλον του σπιτιού. Ο σημαντικά μειωμένος χρόνος και οι επαυξημένες
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υποχρεώσεις, δημιουργούν την ανάγκη να μπορούν να προμηθεύονται όλα όσα χρειάζονται από ένα
σημείο και όχι να χρειάζεται να αλλάζουν διαρκώς τοποθεσίες. Ακόμη, δεν είναι λίγοι οι λιανέμποροι
οι οποίοι παράγουν τις δικές τους μάρκες, φέροντας το δικό τους σήμα (Private – Labels), αυξάνοντας
τον ανταγωνισμό στην αγορά (Σιώμκος, 2016).

Σε όλα τα παραπάνω, συνδράμουν άμεσα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η εκρηκτική εξάπλωση
του διαδικτύου, παράγοντες οι οποίοι προσφέρουν νέες και ποικίλες δυνατότητες στους
καταναλωτές αλλά και όσους ασχολούνται με τον κλάδο της λιανικής. Το τμήμα Μάρκετινγκ
τροφοδοτείται και προσαρμόζεται εξίσου στις αλλαγές και διαμορφώνει τη στρατηγική του
αξιοποιώντας κάθε πηγή πληροφόρησης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να έρθουν πιο κοντά στους
καταναλωτές.

Η τεχνολογία, η οποία διαρκώς εξελίσσεται και φέρει νέα δεδομένα στο προσκήνιο, επηρεάζει την
συμπεριφορά του καταναλωτή και την αγοραστική διαδικασία, μετατρέποντας σε επιτακτική ανάγκη
τη διαρκή παρακολούθηση, από τη πλευρά των παραγωγών και λιανεμπόρων, των μεταβολών και
τάσεων προκειμένου να ελαττωθεί η απόσταση που έχουν από τον τελικό αγοραστή. Νέες
τεχνολογίες, όπως το Internet of things, Robotics, Artificial Intelligence, Mobile Marketing, Augmented
Reality και Virtual Reality αρχίζουν να μεταλλάσσουν τη πραγματικότητα που βιώνει η ανθρωπότητα
αλλά και την εμπειρία που αποκτά κάποιος μέσω ενός σημείου πώλησης.

Διαμέσου του διαδικτύου και της τεχνολογίας, αναπτύσσονται διαρκώς ηλεκτρονικά καταστήματα
(On – line retailing), ενώ παράλληλα μεταβάλλεται το περιβάλλον και στα φυσικά καταστήματα (Off
– line retailing). Οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να συλλέξουν δεδομένα μεταξύ ενός όγκου
πληροφοριών και να ενημερωθούν σε θέματα που τους απασχολούν.

Από τη πλευρά των καταστημάτων λιανικής, οι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν και
να επεξεργαστούν πληροφορίες (big data) σχετικές με το αγοραστικό κοινό τους (παραδείγματος
χάριν προγράμματα πιστότητας - loyalty cards), προκειμένου να τα αναλύσουν και να γνωρίσουν το
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αγοραστικό κοινό τους, να πραγματοποιήσουν καλύτερη στόχευση χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες
τεχνικές merchandising και εργαλεία που επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις, να παρέχουν
καλύτερη εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και να προτρέπουν τον καταναλωτή να έχει μεγαλύτερη
ανάμειξη (engagement) με την επιχείρησή τους. Όλα τα παραπάνω δύνανται να δημιουργήσουν αξία
για τους καταναλωτές, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί αξία για το χώρο του Μάρκετινγκ. Στο
κυκλικό σχεδιάγραμμα 1 που ακολουθεί, απεικονίζονται συνοπτικά όσα προαναφέρθηκαν.

Customer

Big data

Value for
customers

Analytics

Merchandising

Consumption
and
Engagement

and tools for
decision making

Personalized
services

Σχεδιάγραμμα 1: σχέση καταναλωτή και λιανέμπορα
Grewal D. & Roggeveen A. L. & Nordfalt J., ‘’The future of Retailing’’, 2017 March

2.5.1. Φυσικά καταστήματα (Off – line retail)
Ως φυσικό κατάστημα λιανικής, θα μπορούσε να οριστεί το περιβάλλον λιανικής στο οποίο πρέπει ο
καταναλωτής να δηλώσει φυσική παρουσία προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια συνδιαλλαγή
μεταξύ εκείνου και της επιχείρησης.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να διαφοροποιήσει κανείς τους τύπους καταστημάτων. Μεταξύ αυτών
είναι η ποικιλία των προϊόντων που πουλάνε, το μέγεθος του καταστήματος και ο τύπος ιδιοκτησίας
(R. Lewis& R. Trevitt, 1996). Σε αυτή τη διατριβή θα παρουσιαστούν οι δυο βασικοί τύποι, οι οποίοι
θα μας απασχολήσουν και στη διεξαγωγή της έρευνας.
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O πρώτος τύπος φυσικού καταστήματος είναι τα εξειδικευμένα καταστήματα (Specialty – Stores). Τα
καταστήματα αυτά προμηθεύονται και διαθέτουν προϊόντα προς πώληση συγκεκριμένης προϊοντικής
κατηγορίας και με μεγάλη ομοιογένεια, παραδείγματος χάριν, κατάστημα το οποίο πουλάει
αποκλειστικά είδη για κατοικίδια. Τα προϊόντα, που συνήθως εμπορεύονται έμποροι λιανικής των
εξειδικευμένων καταστημάτων, είναι υψηλής ποιότητας, αφού οι ίδιοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις
σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιούνται και είναι επιλεκτικοί ως προς τα προϊόντα
που διαθέτουν στα καταστήματά τους. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε αυτά τα καταστήματα, είναι
η παροχή εξειδικευμένης εξυπηρέτησης, αφού το προσωπικό πώλησης είναι άρτια καταρτισμένο και
έτοιμο να κατατοπίσει τους υποψήφιους αγοραστές (Calvo – Porral & Levy – Mangin, 2018).

O δεύτερος τύπος είναι τα Grocery – Stores, με ιδιαίτερη έμφαση στα Super – Markets. Τα Grocery –
Stores καλύπτουν τις ανάγκες του ανθρώπου, ειδικότερα στο κομμάτι της διατροφής. Τα Super –
markets συγκεκριμένα, αποτελούν συνήθως μεγάλα σημεία λιανικής πώλησης, τα οποία
εξειδικεύονται στο χώρο των τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσης. Το βασικό χαρακτηριστικό τους,
εν αντιθέσει με τα εξειδικευμένα καταστήματα, είναι πως οι καταναλωτές εξυπηρετούνται μόνοι
τους, με εξαίρεση το στάδιο που ολοκληρώνεται η συνδιαλλαγή (δηλαδή τη πληρωμή), αν και σε
κάποια Super – Markets έχουν ήδη εγκατασταθεί αυτόματες ταμειακές.

Tα Super – Markets διαθέτουν μεγάλο εύρος και βάθος σε προϊόντα καθώς επίσης και ευρεία ποικιλία
τιμών, από τα πιο ακριβά brands μέχρι και τα πιο οικονομικά (πχ Private – Label). Αρχικά, αυτό τους
εξυπηρετεί στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, αφού έχουν τη δυνατότητα παραγγελίας μεγάλου
όγκου σε προϊόντα και επιπλέον απευθύνονται στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού καλύπτοντας
με αυτό το τρόπο διαφορετικές ομάδες καταναλωτών.

2.5.2. Ηλεκτρονικά καταστήματα (Οn – line retail)
Τα ηλεκτρονικά καταστήματα ή αλλιώς E – retailing, είναι η πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω του
Internet με τη χρήση ιστοσελίδων ή εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (application – apps) (Harris &
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Dennis, 2002 σε Dennis & Fenech & Merrilees, 2004). Αφορά κυρίως σε B2C αγορές και
συμπεριλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες μέσω του Ε – commerce, ενώ βασικό χαρακτηριστικό
αποτελεί η απουσία πραγματικής τοποθεσίας και χώρου.

Με την εξάπλωση του διαδικτύου αλλά και με την αναβάθμιση των κινητών τηλεφώνων σε μικρούς
φορητούς υπολογιστές, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα,
να περιηγηθούν σε ιστοσελίδες, να αναζητήσουν πληροφορίες και, πλέον, να πραγματοποιήσουν τις
αγορές τους μέσω αυτού. Η εξάπλωση των ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι γεγονός και πλέον
ελάχιστες είναι οι εταιρείες οι οποίες δεν το αξιοποιούν ως μέσο επαφής με τον καταναλωτή. Αν και
σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται λόγος για ανταγωνισμό μεταξύ των Οff – line και των Οn – line
καναλιών, εν τέλει η συνεργατική σχέση μεταξύ τους μπορεί να αποδειχθεί πολύ ωφέλιμη, καθώς η
μια μορφή καναλιού καλύπτει τις αδυναμίες του άλλου. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα
εξυπηρέτησης μεγαλύτερου μέρους του αγοραστικού κοινού, αφού με αυτό το τρόπο μια επιχείρηση
μπορεί να προσεγγίσει και όσους προτιμούν το φυσικό κατάστημα και όσους επιθυμούν να
πραγματοποιούν Οn – line αγορές.

2.6. Διαδικασία απόφασης επιλογής σημείου λιανικής πώλησης
Προτού οι εταιρείες (παραγωγοί και λιανέμπορες) χαράξουν στρατηγική πολυκαναλικής διανομής,
είναι απαραίτητο να έχουν κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους ένας καταναλωτής επιλέγει ένα
συγκεκριμένο σημείο λιανικής από κάποιο άλλο. Η ολοκλήρωση της αγοραστικής διαδικασίας μπορεί
να πραγματοποιηθεί είτε με τη παρουσία του σε κάποιο κατάστημα, είτε από το προσωπικό του χώρο.
Το θεωρητικό υπόβαθρο της συμπεριφοράς του καταναλωτή σχετικά με τα σημεία λιανικής παρέχει
στις επιχειρήσεις όλα τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να σχεδιάσουν τη κατάλληλη στρατηγική
διανομής και την υλοποίηση των ανάλογων τακτικών κινήσεων (Balasubramian, 1998 σε Albesa,
2007). H κατανόηση των κινήτρων που ωθούν έναν καταναλωτή να επιλέξει σημείο ή σημεία λιανικής,
σε ένα πολυκαναλικό περιβάλλον, είναι τόσο σημαντική για τον παραγωγό και τον ενδιάμεσο (εάν
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υπάρχει), όσο και για τον ιδιοκτήτη επιχείρησης λιανικής (ακόμα και αν ο παραγωγός είναι
παράλληλα λιανέμπορος).

Σύμφωνα με τους Monroe & Guiltinan (1975), η διαδικασία της επιλογής του καταστήματος βασίζεται
αρχικά στο προφίλ των αγοραστών, βάσει τόπου διαμονής, δημογραφικών στοιχείων, κοινωνικών
ρόλων, τρόπου ζωής, προσωπικότητας και οικονομικής κατάστασης. Στη συνέχεια διευκρινίζονται τα
κίνητρα που ωθούν τον καταναλωτή σε κάποια αγορά, τα οποία διακρίνονται, βάσει του Edward M.
Tauber (1972), σε προσωπικά και κοινωνικά. Στα προσωπικά βρίσκονται η αυτοϊκανοποίηση που
αισθάνεται κάποιος έπειτα από κάποια αγορά, η ανάγκη συνύπαρξης με τις σύγχρονες τάσεις (όπως
μόδα), η φυσική δραστηριότητα και τα αισθητικά ερεθίσματα. Τα κοινωνικά κίνητρα περιλαμβάνουν
τις κοινωνικές συναναστροφές εκτός του προσωπικού τους χώρου, τη συνύπαρξη με άτομα τα οποία
προσιδιάζουν στα δικά τους ενδιαφέροντα, την εξασφάλιση κύρους μέσα από τη συμβολική αξία ενός
προϊόντος και τέλος την ικανότητα διαπραγμάτευσης των τιμών (Σιώμκος, 2016). Οι καταναλωτές,
μετέπειτα, αξιολογούν χαρακτηριστικά του καταστήματος, τα οποία αποτελούν τη κινητήρια πηγή
επιλογής καταστήματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά τροφοδοτούνται από τις στρατηγικές που
ακολουθεί ένα κατάστημα λιανικής πώλησης, ενώ οι καταναλωτές αποτελούν παράλληλα πηγή
γνώσης για το κατάλληλο σχεδιασμό της στρατηγικής και κατανομής του προϋπολογισμού. Η στάση
που διαμορφώνει ο καταναλωτής οδηγεί στην επιλογή του καταστήματος, μέσα στο οποίο ο
υποψήφιος πελάτης ακολουθεί τη διεργασία επεξεργασίας πληροφοριών που του παρέχονται (όπως
προωθητικές ενέργειες, πληροφορίες από το προσωπικό πώλησης) και εν τέλει αγοράζει το προϊόν
που θέλει και από τη μάρκα που επιθυμεί. Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά η διαδικασία, όπως
ακριβώς απεικονίζεται από τους Monroe & Guiltinan (1975).
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Η διαδικασία επιλογής καταστήματος των Monroe & Guiltinan (1975), σελίδα 21
Πηγή: « A Path-Analytic Exploration of Retail Patronage Influences, Journal of Consumer Research, Vol. 2, No. 1, (Jun., 1975,
pp. 19-28)

Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως η αγοραστική διαδικασία εξαρτάται από τέσσερις μεταβλητές
περίστασης, οι οποίες με τη σειρά τους κατασκευάζουν τέσσερις τύπους αγοραστικής
δραστηριότητας. Αρχικά, είναι οι αγορές περίστασης οι οποίες αφορούν κυρίως σε είδη χρηστικής
σημασίας (utilitarian) και είναι σκόπιμες αγορές. Ακολουθούν οι επιστημικές αγορές, στις οποίες
περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες προσανατολισμένες στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα
προϊόντα. Ύστερα υπάρχουν οι αγορές εμπειρίας, οι οποίες συσχετίζονται με τη διέγερση
συναισθημάτων (hedonic) και τέλος οι αυθόρμητες αγορές, οι οποίες είναι απρογραμμάτιστες,
συνήθως λαμβάνουν χώρα εντός του καταστήματος και έχουν ως άμεσο στόχο την αυτοϊκανοποίηση
(Babin & Harris σε Σιώμκος 2016).

Επομένως, ως τελικό συμπέρασμα διεξάγεται πως, η διαδικασία επιλογής του σημείου λιανικής
εμφανίζει αρκετά κοινά σημεία με την διαδικασία απόφασης αγοράς ενός προϊόντος. Στη συνέχεια,
θα αναπτυχθούν τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός σημείου λιανικής και χωρίζονται σε φυσικά και
ηλεκτρονικά καταστήματα.
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2.6.1. Κριτήρια επιλογής φυσικών καταστημάτων
Καθοριστικό ρόλο ως προς την επιλογή του καταστήματος λιανικής διαδραματίζει, αρχικά, το ίδιο το
κατάστημα λιανικής (Μπάλτας & Παπασταθοπούλου, 2013). Συγκεκριμένα, η συνολική εικόνα του
καταστήματος διαμορφώνει τη στάση του καταναλωτή προς αυτό, με αποτέλεσμα την επιλογή του
καταστήματος ή την απόρριψη αυτού. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές είναι οι
εξής:

2.6.1.1. Τοποθεσία και πρόσβαση
Ο άνθρωπος γίνεται «υποκείμενο μελέτης» ως καταναλωτής, αλλά στην καθημερινότητά του
αποτελεί κοινωνικό ον με υποχρεώσεις, οι οποίες απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Ως
συνέπεια, ο άνθρωπος ως καταναλωτής, επιλέγει συνήθως καταστήματα για τα οποία απαιτείται το
ελάχιστο του χρόνου προκειμένου να φτάσει σε αυτά. Δεδομένου ότι, στην ολότητά του, τον άνθρωπο
τον απωθεί η ιδιότητά του ως ‘’Problem – Solver’’, η επιλογή καταστημάτων, τα οποία βρίσκονται σε
μακρινές αποστάσεις, συνεπάγεται ελαχιστοποίηση του ελεύθερου χρόνου, επιπλέον έξοδα,
(αυτοκίνητο ή εισιτήρια μέσων) αλλά και σωματική κούραση. Η προσμέτρηση των παραπάνω τριών
κριτηρίων γίνεται ακόμα πιο αυστηρά στις περιπτώσεις όπου, ο καταναλωτής χρειάζεται να
επισκέπτεται συχνά κάποιο συγκεκριμένο κατάστημα και πραγματοποιεί αγορές ευκολίας (Μπάλτας
& Παπασταθοπούλου, 2013).

Παραδείγματος χάριν, μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Goodman & Remaud (2015) στην
Αυστραλία, έδειξε πως οι καταναλωτές κρασιού ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως να αγοράζουν κρασί από
καταστήματα τα οποία είναι σε μικρή απόσταση από το τόπο κατοικίας τους.

Οι αγορές ευκολίας συνήθως πραγματοποιούνται σε τακτικό επίπεδο και αφορούν σε προϊόντα
χαμηλής ανάμειξης, αφού ο καταναλωτής γνωρίζει εξαρχής τι είναι αυτό που χρειάζεται. Επιπλέον, η
αξία τους είναι σχετικά χαμηλή επομένως η αναλογία κόστους προϊόντων και κόστους μετακίνησης
(πρακτικά και σωματικά) πρέπει να είναι σε ισορροπία.
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Eν αντιθέσει με τα παραπάνω, στη περίπτωση των αγορών προορισμού, τα προϊόντα είναι
μεγαλύτερης αξίας και η συχνότητα των αγορών τους αρκετά πιο χαμηλή. Στις αγορές προορισμού, ο
καταναλωτής είναι περισσότερο διατεθειμένος να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση αφού σκοπός του
είναι να αγοράσει ένα συγκεκριμένο προϊόν και συνήθως υψηλής ανάμειξης. Επομένως, ο κόπος που
έχει καταβάλλει στο προ – αγοραστικό στάδιο, είναι μεγαλύτερος από την απόσταση που πρέπει να
διανύσει προκειμένου να φτάσει στο κατάστημα (Μπάλτας & Παπασταθοπούλου, 2013).

2.6.1.2. Ατμόσφαιρα καταστήματος
Εντός των καταστημάτων, πολλές από τις αγορές που πραγματοποιούνται είναι αυθόρμητες. Ένας
παράγοντας παρακίνησης αυτών αλλά και γενικής επιρροής της αγοραστικής συμπεριφοράς, είναι η
συνολική ατμόσφαιρα. Ο καταναλωτής, μέσω των ερεθισμάτων, δηλαδή οπτικών, ακουστικών,
απτικών και οσφρητικών, ανταποκρίνεται στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, βιώνοντας μια
αρνητική ή θετική εμπειρία. Ο πελάτης, σε ένα πλαίσιο ευχάριστης ατμόσφαιρας, είναι αρκετά πιο
πρόθυμος να προβεί στην αγορά κάποιου αγαθού, είτε προαποφασισμένου είτε μη, ενώ όσο πιο
ευχάριστη είναι η ατμόσφαιρα τόσο πιο μεγάλη και η παραμονή του στο κατάστημα. Αυτό φυσικά
συντείνει στη διαδικασία της πώλησης, αφού είναι πιο εύκολο για τους πωλητές να έρθουν σε
επικοινωνία με το αγοραστικό κοινό (Μπάλτας & Παπασταθοπούλου, 2013).

Αρχικά, στην ατμόσφαιρα περιλαμβάνεται η εξωτερική εμφάνιση του καταστήματος, η οποία
αποτελεί και τη πρώτη επαφή του υποψήφιου πελάτη προτού εισέλθει στο κατάστημα. Στο
εσωτερικό του καταστήματος, σημαντική είναι η διαρρύθμιση, δηλαδή το πώς είναι διαμορφωμένος
ο εσωτερικός χώρος (διάταξη εμπορευμάτων, σημεία εσόδου – εξόδου, μέγεθος διαδρόμων), ώστε ο
πελάτης να μπορεί να προσανατολιστεί εντός του καταστήματος (East & Wright & Vanhuel, 2013).

Όσον αφορά στην ατμόσφαιρα του εσωτερικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβάνονται η μουσική, τα
χρώματα, τα αρώματα, ο φωτισμός αλλά και οι επισημάνσεις όσον αφορά στα προϊόντα, όπως μια
προωθητική ενέργεια. Σύμφωνα με τον Kotler (1973), τα χαρακτηριστικά των καταστημάτων
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καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη αγοραστική διάθεση του καταναλωτή και άρα τη συνολική
συμπεριφορά του (East & Wright & Vanhuel, 2013). Ο Kotler (1974) ως ατμόσφαιρα όρισε «τον
συνειδητό σχεδιασμό του χώρου προκειμένου να δημιουργούνται ορισμένες επιδράσεις στους
αγοραστές» (Σιώμκος, 2016). Στα χρώματα αποδίδεται διαφορετική σημασία ενώ η μουσική μπορεί
να μειώσει ή να αυξήσει το καλάθι (East & Wright & Vanhuel, 2013). Η ατμόσφαιρα, μάλιστα, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τους λιανέμπορους στις περιπτώσεις
όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ καταστημάτων που εμπορεύονται την ίδια προϊοντική κατηγορία είναι
μεγάλος, όταν οι τιμές κυμαίνονται στα ίδια δεδομένα και όταν γίνεται επίκληση στο τρόπο ζωής των
αγοραστών (Σιώμκος, 2016).
Τα παραπάνω βασίζονται στη μελέτη του μοντέλου SOR δηλαδή stimulus → organism → response
(Μehrabian & Russel 1974, σε East & Wright & Vanhuel, 2013). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, όταν
ένα άτομο λαμβάνει μέσω των αισθήσεων του ένα ερέθισμα, τότε η αντίδρασή του σε αυτό
πραγματοποιείται μέσω μιας συγκινησιακής κατάστασης. Επομένως, η ατμόσφαιρα εγείρει μια
αντίδραση συμπεριφοράς εντός του καταστήματος, η οποία είναι είτε προσέγγισης είτε αποφυγής
(Μπάλτας & Παπασταθοπούλου, 2013).

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας, ο οποίος εμπεριέχεται στην ατμόσφαιρα, είναι ο συνωστισμός
εντός του καταστήματος. Αποτελεί συνηθισμένο πρόβλημα, κυρίως σε υπηρεσίες, η ύπαρξη
συνωστισμού η οποία σύμφωνα με τον Milgram (1970) μεταδίδει στο αγοραστικό κοινό έντονο στρες
και οι αγορές τους είναι αρκετά πιο σύντομες. Επομένως, η διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου
πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε τα επίπεδα του στρες να διατηρούνται χαμηλά (East & Wright
& Vanhuel, 2013).

2.6.1.3. Προϊοντική ποικιλία
Είτε αναφέρεται κανείς σε εξειδικευμένα καταστήματα είτε σε Super – Markets, αυτό το οποίο είναι
σημαντικό για τον καταναλωτή είναι η ύπαρξη εύρους και βάθους συλλογής. Το εύρος απεικονίζει το
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σύνολο των διαφορετικών προϊοντικών κατηγοριών, ενώ το βάθος είναι το σύνολο των κωδικών που
απαρτίζουν μια ποικιλία (Μπάλτας & Παπασταθοπούλου, 2013).

Οι καταναλωτές επιθυμούν ικανοποιητική ποικιλία σε κατηγορίες και προϊόντα, καθώς επιθυμούν να
έχουν τη δυνατότητα επιλογής. Ωστόσο, το μέγεθος της ποικιλίας πρέπει να είναι ελεγχόμενο, αφού
ο υπερβολικός αριθμός δημιουργεί σύγχυση στο μυαλό του καταναλωτή ενώ είναι πιθανός ο
«προϊοντικός κανιβαλισμός».

Οι έννοιες «ικανοποιητική» και «υπερβολικός αριθμός» είναι σχετικές, αφού κάθε καταναλωτής έχει
διαφορετικά διαμορφωμένη άποψη ως προς το εύρος και βάθος της ποικιλίας, ενώ ο χώρος του
καταστήματος σε συνδυασμό με το είδος των προϊόντων χρήζει και διαφορετικού μεγέθους ποικιλίας.
Στις τροφές γάτας υγρής μορφής, για παράδειγμα, δεδομένου ότι οι διατροφικές τους συνήθειες είναι
περίπλοκες, παρατηρείται ιδιαιτέρως μεγαλύτερη ποικιλία γεύσεων συγκριτικά με του σκύλου.
Συνεπώς, το γεγονός αυτό οδηγεί και στη κατηγοριοποίηση της χρήσης του προϊόντος, αν δηλαδή
είναι χρηστική ή ηδονική, με τα hedonic products να χρήζουν μεγαλύτερης ποικιλίας (Μπάλτας &
Παπασταθοπούλου, 2013).

2.6.1.4. Ποιότητα προϊόντων
Βασική παράμετρος επιλογής ενός καταστήματος αποτελεί η ποιότητα των προϊόντων που
προσφέρει. Τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από λειτουργικά χαρακτηριστικά αλλά και από τη
συμβολική τους διάσταση. Η λειτουργική διάσταση συσχετίζεται με τις αντικειμενικές προδιαγραφές
(τεχνικά χαρακτηριστικά), ενώ η συμβολική διάσταση συσχετίζεται άμεσα με την εικόνα που έχει ο
καταναλωτής για το προϊόν ή τη μάρκα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο καταναλωτής αναζητά
εξισορρόπηση μεταξύ κόστους και ποιότητας, επομένως θα αγοράσει εκείνο το αγαθό που του
αποδίδει τη μέγιστη ικανοποίηση σε προσιτή όμως, για εκείνον, τιμή. Σε αρκετές περιπτώσεις
μάλιστα, οι καταναλωτές βασίζονται ιδιαιτέρως στις κριτικές όσων έχουν καταναλώσει ήδη το προϊόν,
καθώς παρουσιάζουν εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία αγοράς ή μη ενός προϊόντος.

30

Μ.Π.Σ. ‘’Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας’’ Πλήρους Φοίτησης, 2018 – 2020
«Τα κριτήρια επιλογής περιβάλλοντος λιανικής για την προμήθεια τροφής σκύλου και γάτας από τους ιδιοκτήτες τους.»
Βαρδαλά Ελεάνα

2.6.1.5. Τιμές προϊόντων
Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η τιμολογιακή πολιτική στην επιλογή του καταστήματος καθώς και
η χρήση μεθόδων τιμολογιακής προώθησης των πωλήσεων. Ειδικά στις περιπτώσεις στις οποίες
μειώνεται η διαφοροποίηση, είτε στα εμπορεύματα που προμηθεύεται ο λιανέμπορας είτε στις
παροχές του, τόσο μεγαλύτερη βαρύτητα αποδίδεται στη τιμή. (Μπάλτας & Παπασταθοπούλου,
2013).

Οι μέθοδοι τιμολογιακής προώθησης των πωλήσεων δεν έχουν τον στόχο των προωθητικών
ενεργειών, δηλαδή κέρδη σε βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, αλλά ούτε και την παροδικότητά
τους. Αντιθέτως, η τιμολογιακή προώθηση των πωλήσεων προσφέρεται διαρκώς στον πελάτη. Η βάση
τους στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι καταναλωτές δεν επιθυμούν να σπαταλούν πολύ χρόνο ώστε να
ανακαλύψουν το σημείο με τις χαμηλότερες τιμές. Επιπλέον, οι καταναλωτές έχουν την πεποίθηση
πως η διαφορά τιμής, από το ένα κατάστημα στο άλλο, είναι τόσο μικρή που δεν χρειάζεται να
αφιερώσουν χρόνο και κόπο ως προς την αναζήτηση του καταστήματος με τις χαμηλότερες τιμές.
Επομένως, οι λιανέμποροι επικεντρώνουν τη προσοχή τους στην αντιλαμβανόμενη τιμή των
προϊόντων η οποία χτίζεται στο μυαλό του καταναλωτή, σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, και
αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιλογής ενός σημείου λιανικής πώλησης
(Manzur & Olavarrieta & Campos & Farias, 2015).

Οι λιανέμποροι χρησιμοποιούν σηματοδοτήσεις προκειμένου να δημιουργήσουν στον καταναλωτή
την εντύπωση πως ένας έχει τις χαμηλότερες τιμές έναντι των άλλων. Ο στόχος μέσω των μεθόδων
τιμολογιακής προώθησης, είναι να αποτρέψουν τον δυνητικό αγοραστή να σπαταλήσει προσωπικό
χρόνο και κόπο αναζητώντας τον πιο φθηνό λιανέμπορα, μετατρέποντας τους εν τέλει σε πιστούς
πελάτες . (Manzur & Olavarrieta & Campos &Farias, 2015).

Οι δυο πιο κλασικές μέθοδοι είναι η PMG (Price Matching Refund) και η EDLP (Every Day Low Price).
Στη πρώτη περίπτωση, ο λιανέμπορας εγγυάται πως διαθέτει τις χαμηλότερες τιμές και σε περίπτωση
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που διαψευστεί πραγματοποιεί επιστροφή χρημάτων. Στη δεύτερη περίπτωση, ο λιανέμπορας έχει
σταθερές και σε καθημερινή βάση χαμηλές τιμές, χωρίς όμως να κάνει άλλες προωθητικές ενέργειες.

Στη περίπτωση της PMG μεθόδου, οι δυνητικοί αγοραστές βασίζονται σε αυτή τη πληροφορία, αρχικά
επειδή εμπεριέχεται η έννοια της επιστροφής χρημάτων (refund) αλλά και επειδή αντιλαμβάνονται
πως κανένας επιχειρηματίας δε θα ήθελε να δημιουργηθεί αρνητική εικόνα για την επιχείρησή του.

Στη περίπτωση της μεθόδου EDLP, οι δυνητικοί αγοραστές, θεωρούν πως μπορούν να αγοράσουν
προϊόντα σε χαμηλές τιμές όποτε εκείνοι επιθυμούν, χωρίς να περιμένουν να ‘’τρέξει’’ κάποια
προωθητική ενέργεια (Manzur & Olavarrieta & Campos &Farias, 2015).

2.6.1.6. Προωθητικές ενέργειες
Η προώθηση πωλήσεων είναι διάφορες τεχνικές, συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, οι οποίες
χρησιμοποιούνται για τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των πωλήσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
προωθητικών πωλήσεων αποτελούν οι εκπτώσεις, οι συσκευασίας 1+1 δώρο, η διανομή δειγμάτων,
διαγωνισμοί, κάρτες πιστότητας, καθώς και άλλα.

Στα καταστήματα λιανικής, μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο
λιανέμπορας, είναι πότε θα πραγματοποιηθεί κάποια προωθητική ενέργεια και σε ποια προϊόντα. H
κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική σε συνδυασμό με τις κατάλληλες προωθητικές ενέργειες, μπορούν
να προσθέσουν αξία στα προϊόντα (Luiz & Descals, 2008).

Οι προωθητικές ενέργειες συνήθως χρησιμοποιούνται προκειμένου να αυξήσουν την κίνηση πελατών
και τη ζήτηση προϊόντων εντός του καταστήματος, με άμεσο στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών.
Μέσω των προωθητικών ενεργειών οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν τα προϊόντα
που συνηθίζουν σε χαμηλότερη τιμή ή παρακινούνται να δοκιμάσουν νέα προϊόντα / μάρκες. Ωστόσο,
σε αυτές τις περιπτώσεις, δημιουργείται μια ανισορροπία μεταξύ του λιανέμπορου και των
διαφορετικών παραγωγών. Πολλοί καταναλωτές, επιλέγουν να αγοράσουν προϊόντα που
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διαφυλάσσουν το πορτοφόλι τους και αυτό συνεπάγεται έλλειψη πιστότητας σε μάρκα. Για τον
λιανέμπορα υπάρχει παροδικό κέρδος, αλλά η συνεχής προώθηση πωλήσεων σε συγκεκριμένες
μάρκες μπορεί να υποβαθμίσει τις υπόλοιπες, δημιουργώντας πρόβλημα στον παραγωγό (Luiz &
Descals, 2008).

2.6.1.7. Προσωπικό πώλησης
Το προσωπικό πώλησης αφορά στην αλληλεπίδρασή με τον υποψήφιο πελάτη και στις ικανότητες
του εκάστοτε πωλητή να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή. Διαδραματίζει λιγότερο ή περισσότερο
σημαντικό ρόλο ανάλογα με τον τύπο του καταστήματος. Στα εξειδικευμένα καταστήματα οι πωλητές
κατέχουν ισχυρό και σημαντικό ρόλο, αφού είναι καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι με τέτοιο τρόπο
ώστε να κατατοπίσουν πλήρως τον δυνητικό αγοραστή. Αντιθέτως, στα Super – Markets, ο ρόλος τους
είναι πιο περιορισμένος αφού συνήθως λειτουργεί το σύστημα της αυτό – εξυπηρέτησης.

Πρώτο και κύριο μέλημα του προσωπικού πώλησης είναι η καλή γνώση των προϊόντων. Χωρίς αυτό
το υπόβαθρο, είναι αδύνατον, ο πωλητής, να υποδείξει στον πελάτη τα κατάλληλα προϊόντα για
αυτόν. Έπειτα, ακολουθεί η ευγενική και φιλική διάθεση προς τον πελάτη, καθώς επηρεάζεται άμεσα
η πρόθεση για αγορά, είτε θετικά είτε αρνητικά, από το τρόπο συμπεριφοράς του προσωπικού προς
αυτόν. Ακόμη, ένας καλό πωλητής ακούει και αφουγκράζεται τις ανάγκες του πελάτη και επιλύει κάθε
του απορία, υποδεικνύοντας παράλληλα ποιο προϊόν ή υπηρεσία καλύπτει ιδανικότερα τις ανάγκες
του (Μπάλτας & Παπασταθοπούλου, 2013). Τέλος, η αναγνώριση των τακτικών πελατών είναι
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προάγει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς το κατάστημα και ο
λιανέμπορας εξασφαλίζει πιο εύκολα τη πιστότητα των πελατών.

2.6.1.8. Επιπρόσθετες υπηρεσίες
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα καταστήματα λιανικής πώλησης δεν περιορίζονται πλέον στη πώληση
αγαθών αλλά παρέχουν και μια πληθώρα υπηρεσιών, με ή χωρίς πληρωμή, αναλόγως τη προϊοντική
κατηγορία, τον τύπο καταστήματος και το αγοραστικό κοινό. Οι υπηρεσίες είναι ιδιαιτέρως

33

Μ.Π.Σ. ‘’Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας’’ Πλήρους Φοίτησης, 2018 – 2020
«Τα κριτήρια επιλογής περιβάλλοντος λιανικής για την προμήθεια τροφής σκύλου και γάτας από τους ιδιοκτήτες τους.»
Βαρδαλά Ελεάνα

σημαντικές και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για ένα κατάστημα
λιανικής. Είναι αύλες και μερικές από αυτές αφορούν στον τρόπο πληρωμής, στην διάθεση χώρου
στάθμευσης, παράδοση προϊόντων στο σπίτι, επισκευές ελαττωματικών προϊόντων ή δυνατότητα
επιστροφής τους, εγγυήσεις και κατ’ επέκταση τη μετα – αγοραστική διαχείριση. Οι πιστοί πελάτες
είναι ιδιαιτέρως σημαντικοί για ένα κατάστημα λιανικής, επομένως είναι αναγκαία η κατανόηση των
αναγκών τους, ως προς τις υπηρεσίες, για την διατήρησή τους. Η πιστότητα, είναι αποτέλεσμα
υψηλού βαθμού ικανοποίησης μέσω και των επιπρόσθετων υπηρεσιών και αποτελεί βασικό στόχο
στο λιανεμπόριο (Yoon Jin Ma & Niehm, 2006).

2.6.1.9. Φήμη καταστήματος
Όλα τα παραπάνω, συμβάλλουν στη διαμόρφωση στάσης από τη πλευρά των καταναλωτών απέναντι
σε ένα κατάστημα λιανικής. Η φήμη είναι το κατά πόσο μια εταιρεία δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον
και ειλικρίνεια στους πελάτες της (Keh & Xie, 2009 σε Akroush & Al- Debei, 2015). Σε πολλές
περιπτώσεις, μέσω της κοινωνικής διάχυσης αυτής της στάσης (Word Of Mouth – WOM),
μεταφέρεται από καταναλωτή σε καταναλωτή η πληροφορία σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση ενός
καταστήματος. Αυτό πραγματοποιείται μέσω διαπροσωπικής επαφής, τηλεφώνου, αλλά η κύρια
δύναμη βρίσκεται στο διαδίκτυο. Οι καταναλωτές είναι σε θέση να εκφράσουν δημοσίως την
εμπειρία που αποκόμισαν από κάποιο κατάστημα λιανικής, προτρέποντας και άλλους να το
προτιμήσουν ή να το αποφύγουν. Το WOM έχει πολύ μεγάλη ισχύ και μπορεί να αποτελέσει πολύ
σημαντικό παράγοντα προτροπής ή αποτροπής επίσκεψης σε κάποιο κατάστημα αλλά και μέσο να
αναπτυχθούν σταδιακές σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ καταστήματος και πελάτη. Η καλή ή κακή
φήμη που ακολουθεί ένα κατάστημα καθορίζει τη πιστότητα των πελατών αλλά και τη προσέλκυση
νέων. Εν κατακλείδι, το WOM μπορεί να θεωρηθεί μέρος του προωθητικού μείγματος, αφού αποτελεί
τακτική η οποία δημιουργεί awareness αλλά και purchase intention (Ζώτος Χ. Γιώργος κ.ά, 2018).
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2.6.2. Κριτήρια επιλογής ηλεκτρονικών καταστημάτων
Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των ηλεκτρονικών καταστημάτων, κάποια από αυτά είναι κοινά με
των φυσικών καταστημάτων. Η ποικιλία, η ποιότητα, οι τιμές, οι προωθητικές ενέργειες, η φήμη και
οι επιπρόσθετες υπηρεσίες, αποτελούν κοινό παρονομαστή είτε κάποιος ψωνίζει από φυσικό
κατάστημα, είτε μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, είτε μέσω και των δυο. Αυτά που αλλάζουν είναι η
έννοια της ατμόσφαιρας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, η τοποθεσία αντικαθίσταται με την άνεση
και η φυσική επαφή με help – line.

2.6.2.1. Άνεση / Ευκολία
Το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα δεν στεγάζονται σε χώρο κάποιας περιοχής αλλά τα
βρίσκει εύκολα κανείς μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή, μέσω smartphone και tablet, «λύνει τα
χέρια» σε πολλούς καταναλωτές. Για την ακρίβεια, αποτελεί πολύ μεγάλο πλεονέκτημα το ότι δεν
χρειάζεται ο καταναλωτής να σπαταλήσει χρόνο και κόπο για να μεταφερθεί σε κάποιο κατάστημα.
Η απαιτητική καθημερινότητα σε συνδυασμό με την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, καθιστούν τα
ηλεκτρονικά καταστήματα την πιο εύκολη και γρήγορη λύση αγοράς για πολλές προϊοντικές
κατηγορίες. O καταναλωτής μπορεί εύκολα, γρήγορα και χωρίς αναμονή στο ταμείο να
πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συνδιαλλαγή επιθυμεί, σε όποιο χώρο και αν βρίσκεται. Αυτό, κατ’
επέκταση, δεν επιφέρει γεωγραφικούς περιορισμούς αφού μπορούν να αποσταλούν δέματα στο
εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό (Dennis & Fenech & Merrilees, 2004).

Τέλος, ο αγοραστής δεν αισθάνεται πίεση από τα ωράρια καταστημάτων και μπορεί να αφιερώσει
όσο χρόνο ο ίδιος θεωρεί κατά τη διαδικασία αναζήτησης ή επιλογής ενός προϊόντος.

2.6.2.2. Ατμόσφαιρα
Η ατμόσφαιρα σε αυτή τη περίπτωση σημαίνει εικόνα και περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας. Πιο
συγκεκριμένα, έναν λιανέμπορα απασχολεί η αντιλαμβανόμενη εικόνα του πελάτη προς την
ιστοσελίδα, δηλαδή η στάση που έχει διαμορφώσει ο καταναλωτής για το ηλεκτρονικό κατάστημα
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και πώς αντιλαμβάνεται τις λειτουργίες του, την ποικιλία των προϊόντων και τις υπηρεσίες που
παρέχει καθώς και ο τρόπος αλληλεπίδρασης με αυτόν. Με άλλα λόγια, η αντιλαμβανόμενη εικόνα
συσχετίζεται άμεσα με την ποιότητα στο εικαστικό και λειτουργικό κομμάτι της ιστοσελίδας, στις
παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και στην εξυπηρέτηση και
ολοκλήρωση μια συνδιαλλαγής.

Ειδικά το εικαστικό κομμάτι αποτελεί το πρώτο βασικό ερέθισμα προκειμένου να ξεκινήσει ο
καταναλωτής να περιηγείται σε μια ιστοσελίδα και να αφιερώσει χρόνο, ενώ παράλληλα η δομή και
το περιεχόμενο του site πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι αισθητή η απουσία του
προσωπικού πώλησης (Akroush & Al – Debei, 2015).

2.6.2.3. Help – line
Υφίστανται πολλοί αγοραστές οι οποίοι γνωρίζουν τι επιθυμούν ή προτιμούν να αναζητούν
πληροφορίες για προϊόντα και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς τη βοήθεια από προσωπικό
εξυπηρέτησης. Παράλληλα, υπάρχουν εξίσου πολλοί αγοραστές οι οποίοι αρνούνται να
εμπιστευτούν το προσωπικό πώλησης, καθότι θεωρούν πως δεν διαθέτουν πραγματικές γνώσεις
ώστε να εξυπηρετήσουν σωστά έναν δυνητικό καταναλωτή. Επομένως, αρκετοί από αυτούς,
ψωνίζουν από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, ακριβώς λόγω απουσίας της επαφής με προσωπικό
πώλησης.

Ωστόσο, υπάρχουν και καταναλωτές οι οποίοι χρειάζονται κατατόπιση και γι’ αυτό το λόγο πολλά
ηλεκτρονικά καταστήματα διαθέτουν ζωντανή Help – line γραμμή. Μέσω της γραμμής αυτής ο
πελάτης μπορεί να στείλει μέσω γραπτού μηνύματος τις απορίες του και ανταποκρίνεται άμεσα
κάποιος εξειδικευμένος πωλητής, ο οποίος με τη σειρά του κατανοεί και δίνει λύσεις στους
προβληματισμούς του υποψήφιου καταναλωτή. Σε αυτή τη περίπτωση απουσιάζει η διαπροσωπική
επαφή και η κοινωνική πλευρά των ανθρώπινων σχέσεων αλλά δεν εκλείπει το στοιχείο της
εξυπηρέτησης.
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Τα παραπάνω προκύπτουν μέσω της εμπειρίας της ερευνήτριας στον εργασιακό χώρο και στο τρόπο
με τον οποίο λειτουργούν αρκετά E – shop.

2.7. Συμπεράσματα
Εν κατακλείδι, η δημιουργία πιστότητας από τους καταναλωτές είναι το κλειδί ενός καταστήματος
λιανικής. Η επίτευξη διατήρησης πιστών πελατών αλλά και η σταδιακή προσέλκυση νέων συμβάλλει
στην εξασφάλιση μακροβιότητας μιας επιχείρησης.

Σε έναν πολυκαναλικό κόσμο, οι επιλογές που παρέχονται στον καταναλωτή προς αξιοποίηση είναι
ποικίλες και σίγουρα αυτός αποτελεί το επίκεντρο κάθε βήματος. Ο λιανοπωλητής οφείλει να λάβει
υπόψιν αρκετούς παράγοντες με στόχο τη καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των
πελατών. Μερικοί από αυτούς παρατέθηκαν ήδη στην εν λόγω διατριβή αλλά σίγουρα δεν
περιορίζονται εδώ.

3. Η αγορά του Pet – Food
3.1. Εισαγωγή
Ο σκοπό τους κεφαλαίου είναι να παρουσιαστεί εκτενέστερα η προσαρμογή της θεωρίας, που
προαναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, στην αγορά του Pet – Care γενικά και του Pet – Food ειδικά.
Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μια σύντομη αναφορά στους λόγους για τους οποίους ο άνθρωπος
έστρεψε τη προσοχή του προς τα κατοικίδια, ειδικά στο σκύλο και στη γάτα.

Έπειτα, ακολουθεί περιγραφή του όρου ‘’Pet – humanization’’ και πώς επηρέασε τον κλάδο του Pet –
Care, ειδικά στο κομμάτι των τροφών.

Στη συνέχεια περιγράφεται η αγορά του Pet – Food γενικά και στην Ελλάδα ειδικά, τα κανάλια τα
οποία υφίστανται στην αγορά του κλάδου αυτού και τέλος γίνεται σύνδεση του κεφαλαίου με την εν
λόγω έρευνα, η οποία διεξήχθη στα πλαίσια της διπλωματικής διατριβής.
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3.2. Κατοικίδια ζώα και άνθρωπος
Αποτελεί γεγονός πως ο άνθρωπος ενέταξε στη κοινωνία του τα ζώα από πολύ νωρίς. Τα ζώα είχαν
κυρίως χρηστικό ρόλο, μέσω των οποίων ο άνθρωπος άλλαξε την ποιότητα της καθημερινότητας του,
ειδικά στις αγροτικές κοινωνίες. Βέβαια, με την εξέλιξη των κοινωνιών, ξεκίνησε να μεταβάλλεται και
η οπτική του ανθρώπου ως προς τα ζώα και πλέον αρκετά είδη, με κυρίαρχους τους σκύλους και τις
γάτες, έχουν εξελιχθεί σε ζώα συντροφιάς (Harris & Harris, 2019).

Ο όρος ‘’pet’’, που χρησιμοποιείται ευρέως ακόμα και στην ελληνική αγορά (Pet – Shop έναντι
κατάστημα με είδη για κατοικίδια), έχει ρίζες από τον 16ο αιώνα. Μέσω της Βικτωριανής διαλέκτου,
ο όρος ‘’pet’’ χρησιμοποιούνταν ως ένδειξη στοργής προς τον άνθρωπο και ειδικά προς τα παιδιά.
Ωστόσο, όταν οι άνθρωποι ξεκίνησαν να έχουν πιο ιδιαίτερη επαφή με τα ζώα, ο όρος αυτός
χρησιμοποιήθηκε και για εκείνα ως ένδειξη αγάπης και προαγωγής αυτών ως μέλη της οικογένειας.
Μάλιστα, από τη δεκαετία του 1990, ο όρος ‘’pet’’ αντικαταστάθηκε από τη φράση ‘’companion
animal’’, δηλαδή ζώο συντροφιάς, ως ένδειξη ενσωμάτωσης του κατοικίδιου εντός της οικογένειας.
Αυτό με τη σειρά του δημιούργησε τη τάση του ‘’Pet – humanization’’ (Harris & Harris, 2019).

Σύμφωνα με μελέτη της Euromonitor (2019), στα παρακάτω γραφήματα φαίνεται πως ο σκύλος και η
γάτα αποτελούν αγαπημένα κατοικίδια για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συνολικά.
Συγκεκριμένα, στο γράφημα 3.1 αναπαρίσταται πως στην Ευρώπη την τελευταία πενταετία, οι
δεσποζόμενες γάτες έχουν φτάσει περίπου τα 111 εκ. σε πληθυσμό, οι σκύλοι περίπου τα 89 εκ., ενώ
τα υπόλοιπα κατοικίδια (ερπετά, τρωκτικά, ψάρια, πτηνά) περίπου τα 306 εκ. . Αντίστοιχα, στο
γράφημα 3.2 φαίνεται πως στην Ελλάδα συγκεκριμένα, οι δεσποζόμενες γάτες φτάνουν σε πληθυσμό
τις 610 χιλιάδες, οι σκύλοι τις 690 χιλιάδες και τα υπόλοιπα κατοικίδια τα 2.372 εκ. (Euromonitor
International). Σημαντικό να αναφερθεί πως η αναλογία σκύλου προς γάτα είναι αντίθετη με την
Ευρώπη.
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Συνολικός πληθυσμός κατοικίδιων ζώων στην Ευρώπη
Πληθυσμός σε εκατομμύρια
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Γράφημα 3.1: Πληθυσμός κατοικίδιων ζώων στην Ευρώπη
Πηγή: « Passport - Pet Care 2020, Euromonitor International »
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Γράφημα 3.2: Πληθυσμός κατοικίδιων ζώων στην Ελλάδα
Πηγή: « Passport - Pet Care 2020, Euromonitor International »

Η ύπαρξη συναισθηματικών δεσμών είναι κυρίως το συστατικό που χαρακτηρίζει τη σχέση μεταξύ
ανθρώπου και κατοικίδιου, καθώς αυτά είναι σε θέση να αναπτύσσουν τη δική τους μοναδική
προσωπικότητα και συναισθήματα στα πλαίσια της συμβίωσης με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος
επιλέγει κατοικίδια για λόγους συντροφικότητας, η οποία προσδίδει ποιότητα ζωής.
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Ειδικότερα, έχει αποδειχθεί πως οι σκύλοι και οι γάτες έχουν ευεργετικές επιδράσεις ως προς τη
ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Ξεκινώντας από τα πρώτα βήματα που κάνει το άτομο ως μικρό παιδί,
μαθαίνει από νωρίς το αίσθημα της ευθύνης, της προστασίας, της ενσυναίσθησης αλλά ταυτόχρονα
αποκομίζει ευχάριστες στιγμές από τη συμβίωσή του με ένα κατοικίδιο ζώο. Πολλοί γονείς επιλέγουν
να φέρουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον κάποιο κατοικίδιο ώστε να μάθει το παιδί τους από
μικρή ηλικία να αναλαμβάνει ευθύνες, μέσω της φροντίδας του ζώου, ενώ το κατοικίδιο, λόγων των
συναισθηματικών δεσμών που αναπτύσσει με τους ιδιοκτήτες του, αποκτά τον ρόλο του προστάτη
σχεδόν με πλήρη αυταπάρνηση. Επιπλέον, λόγω των υποχρεώσεων που έχουν οι γονείς, ο σκύλος και
η γάτα αποτελούν συντροφιά και παρέα για τα μικρά παιδιά, αφού όπως είναι γνωστό, η αστείρευτη
ενέργεια που έχουν τα κατοικίδια είναι ιδανική ευκαιρία ψυχαγωγίας για τα παιδιά, προάγοντας τη
θετική εξελικτική πορεία της ψυχοσύνθεσής τους (Gondalez – Perez & Georgiadou, 2019).

Επιπλέον, τα κατοικίδια ζώα βοηθούν τον άνθρωπο να αποβάλλει το έντονο στρες λόγω της
καθημερινότητας που βιώνει, ειδικά τη τελευταία δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Είναι
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι αντεπεξέρχονται με δυσκολία
στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, η τάση απόκτησης κάποιου κατοικίδιου έχει μικρή αλλά αυξητική
πορεία.

Οι θεραπευτικές ιδιότητες ενός ζώου και η επίδρασή τους στη ψυχική υγεία είναι αξιοθαύμαστες.
Αρχικά, πολλές επιχειρήσεις επιτρέπουν στους εργαζόμενους να φέρουν μαζί τους τα κατοικίδιά τους
και ειδικότερα τους σκύλους. Μέσω ερευνών αποδείχτηκε πως, πράγματι, στα φιλικά προς τα
κατοικίδια περιβάλλοντα εργασίας (PFW – Pet Friendly Workplaces) οι εργαζόμενοι είχαν καλύτερες
επιδόσεις, υποστηρίζοντας αποτελεσματικότερα τους στόχους και την αποστολή της επιχείρησης. Οι
βασικές αιτίες αυτού είναι πως οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες κατοικίδιων, θεωρούν πως
οι εταιρείες που είναι PWF ενδιαφέρονται για τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις τους εκτός του
εργασιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, το στρες των ιδιοκτητών μειώνεται καθώς τα κατοικίδια δεν
μένουν μόνα τους στο σπίτι και κατ’ επέκταση ενισχύεται η δημιουργικότητα και η
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αποτελεσματικότητα στις επιδόσεις τους. Χαρακτηριστικές PFW επιχειρήσεις αποτελούν η Google και
η Ben & Jerry’s (Wilkin & Fairlie & Ezzedeen, 2016).

Επιπροσθέτως, εφαρμόζονται δραστηριότητες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη χρήση ζώων
συντροφιάς (AAA – Animal Assisted Activities) σε κέντρα αποκατάστασης και σε νοσοκομειακές
μονάδες. Η παρουσία ζώων συντροφιάς μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο αποκατάστασης ή
νοσηλείας, αφού η ψυχολογική υποστήριξη που επιδέχονται οι ασθενείς, τους κάνει πιο ήρεμους και
δεκτικούς απέναντι στις συστάσεις των γιατρών και τη χορηγία θεραπειών (Ormerod, 2005).

Παράλληλα, οι υπερήλικες που έχουν υπό την ιδιοκτησία τους κάποιο κατοικίδιο επισκέπτονται τον
γιατρό λιγότερο συχνά από αυτούς που δεν έχουν, καθώς μειώνουν σημαντικά τα συμπτώματα
κατάθλιψης τα οποία επηρεάζουν και τη σωματική τους υγεία (Smith & Johnson & Rolph, 2014). Πιο
συγκεκριμένα, οι υπερήλικες αισθάνονται ότι είναι απαραίτητοι για κάποιον, δεν είναι μόνοι και
επιπλέον βγαίνουν εκτός του σπιτιού για τα κατοικίδιά τους, κάτι το οποίο προάγει τις κοινωνικές
συναναστροφές αλλά και την καλή υγεία μέσω περπατήματος (McNicholas, 2014).

3.3. Το φαινόμενο ‘’Pet – humanization’’ και η σημασία του για το Pet – Care
Στην ενότητα 3.2. αναφέρθηκε συνοπτικά η ανάγκη του ανθρώπου για την συντροφικότητα μέσω
κατοικίδιου και η θετική επίδραση αυτών στη ζωή του. Επομένως, όλα αυτά δημιουργούν την έννοια
του ‘’Pet – humanization’’, η οποία δεν είναι άλλη από την ένταξη του κατοικίδιου στην οικογένεια,
ως ισότιμο μέλος. Αυτό συνεπάγεται πως πλέον πολλοί ιδιοκτήτες σκύλου και γάτας αντιμετωπίζουν
τα κατοικίδια τους με τέτοιο τρόπο ώστε να τους εξασφαλίζουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο
διαβίωσης, σαν να είναι ένα μικρό παιδί. Πιο συγκεκριμένα, όπως ένας άνθρωπος, έτσι και το
κατοικίδιο έχει το δικό του γιατρό, το δικό του κομμωτήριο, συγκεκριμένες ανάγκες σε διατροφή,
αξεσουάρ και ψυχαγωγία (Euromonitor International, 2014). Αυτό αποδεικνύεται και από έρευνα της
Euromonitor η οποία επιβεβαιώνει αυτή τη θεώρηση.
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Σύμφωνα με τη Euromonitor (2014) λοιπόν, αυτή η προσήλωση στο κατοικίδιο συμβαίνει κυρίως στις
αστικές περιοχές. Η διαμονή των ανθρώπων στις πόλεις τους εξαναγκάζει να εντάσσουν στο χώρο
τους και τα κατοικίδια. Παρατηρείται, μάλιστα, τάση απόκτησης μικρόσωμων κυρίως σκύλων ή γατών
λόγω έλλειψης χώρου. Σε κάθε περίπτωση όμως λόγω της καθημερινής και στενής επαφής με το
κατοικίδιο, οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να τους προσφέρουν τη καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής, σαν να
είναι άνθρωποι.

Αυτό αποτέλεσε και τη βάση της αγοράς του Pet – Care, η οποία αποφέρει στη παγκόσμια αγορά 131
δις. USD σε πωλήσεις, σύμφωνα με έρευνα της Euromonitor (2019). Η αγάπη των ιδιοκτητών για τα
κατοικίδια τους και η επιθυμία τους να τους εξασφαλίσουν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης,
αποτελεί τη κινητήρια δύναμη για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη αγορά. Η
ανάγκη του ανθρώπου ξεκινάει από την επιθυμία του για συντροφικότητα σε συνδυασμό με την
αγάπη του προς τα ζώα. Η απόκτηση και σωστή φροντίδα του ζώου αποτελεί κύριο μέλημά του και
οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τροφές, φάρμακα, αξεσουάρ και υπηρεσίες σπεύδουν να
καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Ποικιλία σε μάρκες, εξειδικευμένα καταστήματα, κτηνίατροι με
ειδίκευση (όπως παθολόγοι, χειρούργοι, καρδιολόγοι, δερματολόγοι), groomers, δηλαδή κομμωτές
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για τη σωματική περιποίηση του κατοικίδιου, ξενώνες για φύλαξη, Pet – taxi και η ολοένα αυξανόμενη
παραγωγή κτηνιατρικών φαρμάκων από γνωστές φαρμακευτικές εταιρείες, είναι μόνο μερικές από
τις συνολικές ειδικεύσεις και παροχές που υπάρχουν, αποκλειστικά για τους ιδιοκτήτες και τα
κατοικίδιά τους.

Ιδιαίτερα στη κατηγορία του Pet – Food, υπάρχει ταύτιση των διατροφικών επιθυμιών του ανθρώπου
με τις διατροφικές ανάγκες του σκύλου και της γάτας, καθώς θεωρείται πως έτσι εξασφαλίζεται η
προστασία της υγείας των πιστών τους φίλων. Όσο οι ίδιοι στρέφονται προς τις τροφές υψηλής
ποιότητας, με βιολογικά και φυσικά / αγνά συστατικά, άλλο τόσο θεωρούν πως και η διατροφή του
σκύλου πρέπει να βασίζεται στο ίδιο μοτίβο. Μέσα από μελέτες διαπιστώνεται πως όλο και
περισσότεροι «γονείς» κατοικίδιων επιλέγουν τροφές με αυξημένη ζωική πρωτεΐνη και χαμηλές σε
σιτηρά (η τάση των Grain – free τροφών). Επιπλέον, αναζητούν τροφές οι οποίες είναι non – GMO,
δηλαδή μη γενετικά τροποποιημένες, και παράλληλα είναι πλούσιες σε φυσικά συστατικά, όπως το
cranberry το οποίο θεωρείται αντιοξειδωτικό (Olivo, 2017). Ακολουθούν παραδείγματα μέσω οπτικού
υλικού.

Πηγή: pet.gr/dog/dog-food/solid-fooddog/nutram-t25-grain-free-salmon-trout-1134kg-detail
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Πηγή:
https://www.zooplus.co.uk/shop/dogs
/dry_dog_food/hills_ideal_balance/ad
ult/463006

Στην Ελλάδα, το φαινόμενο του ‘’Pet – humanization’’ διαμορφώνει αντιστοίχως τη στάση των
ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων. Ο σκύλος και η γάτα αποτελούν μέλη της οικογένειας και παροχή
φροντίδας υψηλών προδιαγραφών σε θέματα διατροφής, άνεσης και παροχών αποτελούν το
επίκεντρο στο μυαλό του ιδιοκτήτη. Επιπλέον, το 2012, ψηφίστηκαν νόμοι υπέρ της προστασίας των
ζώων και θεσπίστηκαν κυρώσεις σε περιπτώσεις κακοποίησης αυτών. Αυτό ενίσχυσε ιδιαιτέρως τη
θετική στάση των ανθρώπων απέναντι στα ζώα, για τα οποία κατοχυρώθηκαν δικαιώματα και μέσω
του νόμου (Euromonitor, 2019).

Αν και λόγω της οικονομικής κρίσης η αγορά του Pet – Care στην Ελλάδα θεωρείται ώριμη, σύμφωνα
με έρευνα της Euromonitor, υπάρχει η πεποίθηση πως η απόδοση της αγοράς θα καλυτερέψει λόγω
της τάσης των ανθρώπων να υιοθετούν όλο και περισσότερο γάτες και μικρόσωμους σκύλους έναντι
των μεσαίων και μεγαλόσωμων. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως στον ελλαδικό χώρο
δραστηριοποιείται εταιρεία λιανικής με περισσότερα από 60 φυσικά καταστήματα, κλινική αλλά και
E – Shop.
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Pet – Care στην Ελλάδα
Πηγή: « Passport - Pet Care In Greece 6/2019, Euromonitor International »

3.4. Ο κλάδος του Pet – Food
Η σημασία των τροφών στη συνολική αγορά του Pet – Care, είναι προφανής και μέσω της μελέτης της
Euromonitor (2019). Στο γράφημα 3.3, απεικονίζονται οι πωλήσεις που αποφέρουν οι τροφές για
σκύλους, γάτες, των υπόλοιπων κατοικίδιων και τα αξεσουάρ.

Πωλήσεις

37.000.000.000$

56.000.000.000$

4.000.000.000$

34.000.000.000$
Τροφή σκύλου

Τροφή γάτας

Τροφή υπόλοιπων κατοικίδιων

Αξεσουάρ

Γράφημα 3.3: η σημασία του Pet Food στην αγορά του Pet – Care
Πηγή: « Passport – The World Market For Pet Care 5/2019, Euromonitor International »

Όπως και στους ανθρώπους, η διατροφή αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα ποιοτικής ζωής και
μακροβιότητας για τα κατοικίδια ζώα. Στην αγορά του Pet – Care, οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται
και εξειδικεύονται στη παραγωγή τροφής για σκύλους και γάτες ποικίλουν και διαρκώς, μέσω
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επιστημονικών μεθόδων, επιδιώκουν την αναβάθμιση των συστατικών και της ποιότητας που
προσφέρουν στα κατοικίδια. Τα συστατικά των τροφών αποτελούν τη πηγή του premiumization,
δηλαδή τροφές ισορροπημένες υψηλής θρεπτικής αξίας, με φυσικά συστατικά τα οποία θα
προσιδιάζουν στις προδιαγραφές μιας ανθρώπινης υγιεινής διατροφής (Euromonitor International,
2019).

Στην αγορά υπάρχουν πέντε βασικές κατηγορίες τροφών. Η πρώτη είναι η Economy, δηλαδή
οικονομικές τροφές οι οποίες συνήθως είναι χαμηλής ποιότητας. Η δεύτερη είναι η Premium ή αλλιώς
μεσαία κατηγορία, η οποία έχει μεγαλύτερο κόστος αλλά ποιοτικά είναι ανώτερη από τις οικονομικές
τροφές. Η τρίτη κατηγορία είναι η Super – Premium, η οποία είναι η ακριβότερη κατηγορία τροφής,
αλλά η παραγωγή της βασίζεται σε μακροχρόνιες κλινικές μελέτες και τα συστατικά της είναι
αυστηρών προδιαγραφών. Η τέταρτη κατηγορία είναι οι κλινικές τροφές, οι οποίες απευθύνονται σε
κατοικίδια τα οποία έχουν κάποια πάθηση, όπως για παράδειγμα διαβήτη, παχυσαρκία, πρόβλημα
στο συκώτι, αλλεργία και άλλες, και συνταγογραφούνται από κτηνίατρο. Αν και απευθύνονται σε
συγκεκριμένο κοινό, υπάγονται στη κατηγορία των Super – Premium τροφών. Η πέμπτη κατηγορία
είναι η BARF (Biological Appropriate Raw Food), η οποία είναι βιολογικά κατάλληλη ωμή τροφή και
βασίζεται στο τρόπο διατροφής των σκύλων προτού εξελιχθεί η επιστήμη και ξεκινήσει η παραγωγή
της ξηρής και υγρής τροφής. Στην Ελλάδα, υπάρχουν τουλάχιστον 250 μάρκες τροφών, συνολικά από
όλες τις κατηγορίες (GFK, 2016).

Μολαταύτα, ο διαχωρισμός των τροφών δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένος. Δεν υπάρχουν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες να ορίζουν πότε μια τροφή θεωρείται Premium ή όχι.
Σύμφωνα με την Cailin R. Heinze (2016), η οποία είναι κτηνίατρος εξειδικευμένη στη διατροφή των
κατοικίδιων, ο όρος ‘’premiumization’’ χρησιμοποιήθηκε από το Μάρκετινγκ προκειμένου να
εντυπωθεί μεγαλύτερη ποιοτική αξία ενός προϊόντος στο μυαλό του καταναλωτή. Κατ’ επέκταση η
τιμολογιακή πολιτική ορίζει υψηλές τιμές σε αυτά τα προϊόντα. Βάσει κλινικών μελετών, όλες οι
τροφές πρέπει να περιέχουν τα ίδια συστατικά και σε συγκεκριμένες ποσότητες, γεγονός το οποίο δεν
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ενστερνίζεται από πολλούς παραγωγούς τροφής λόγω έλλειψης γνώσεων. Ωστόσο, υπάρχει η θεωρία
πως μια οικονομική τροφή δεν σημαίνει απαραιτήτως πως είναι υποδεέστερη μια ακριβότερης
τροφής. Επομένως, η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση έχει εφαρμοστεί στην αγορά, αλλά υπάρχει η
πιθανότητα να μην υφίσταται ουσιαστικά.

3.4.1. Pet – Food για σκύλους στην Ελλάδα
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι περισσότεροι δυνητικοί ιδιοκτήτες σκύλου, στρέφονται σταδιακά στην
απόκτηση μικρόσωμων σκύλων, αφενός γιατί το κόστος συντήρησης είναι χαμηλότερο, αφετέρου
γιατί η διαμονή τους σε διαμερίσματα και μικρά σπίτια τους αποτρέπει από την υιοθέτηση ενός
μεγαλόσωμου σκύλου. Φυσικά, ακόμα και οι Έλληνες καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη
διατροφή του σκύλου, αναζητώντας τη καλύτερη δυνατή ποιοτικά τροφή. Σύμφωνα με τη
Euromonitor (2019), η μορφή τροφής που επιλέγεται είναι κυρίως η ξηρή τροφή έναντι της υγρής
(κονσέρβα). Ο λόγος είναι η ημερήσια δοσολογία κατανάλωσης, η οποία αυξάνει συνολικά το κόστος,
αλλά και το ότι η ξηρή τροφή είναι πιο εύκολη στη χρήση της.

Αν και λόγω της οικονομικής κρίσης αρκετοί ιδιοκτήτες μετατοπίστηκαν από τις Premium και Super –
Premium στις Economy τροφές, ένα μεγάλο ποσοστό επιμένει να αγοράζει τις ανώτερες ποιοτικά
κατηγορίες αφού αναγνωρίζεται η σημασία της καλής διατροφής για τη ποιοτική ζωή του σκύλου.
Στις οικονομικές τροφές τα σκήπτρα κρατάνε οι τροφές ιδιωτικής ετικέτας και πιο συγκεκριμένα του
Lidl, ενώ η εταιρεία με το μεγαλύτερο ποσοστό αγοράς, για το 2018 είναι η Nestle, μέσω τροφών
μεσαίας κατηγορίας (Friskies, Tonus, Gourmet κ.ο.κ) και Super – Premium (ProPlan). Στη Super
Premium κατηγορία, τη θέση του ηγέτη έχει η Royal Canin.

Παρακάτω απεικονίζεται, μέσω της Euromonitor, η πορεία των κατηγοριών σε ξηρά και υγρή τροφή
από το 2005 έως το 2024.
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Economy τροφές σκύλου

Οι πωλήσεις της Economy ξηρής τροφής
Πηγή: « Passport – Economy Dry Dog Food In Greece - Datagraphics, 6/2019, Euromonitor International »

Οι πωλήσεις της Economy υγρής τροφής
Πηγή: « Passport – Economy Wet Dog Food In Greece - Datagraphics, 6/2019, Euromonitor International »
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Premium τροφές σκύλου

Οι πωλήσεις της Premium ξηρής τροφής
Πηγή: « Passport – Mid - Priced Dry Dog Food In Greece - Datagraphics, 6/2019, Euromonitor International »

Οι πωλήσεις της Premium υγρής τροφής
Πηγή: « Passport – Mid - Priced Wet Dog Food In Greece - Datagraphics, 6/2019, Euromonitor International »
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Super – Premium τροφές σκύλου

Οι πωλήσεις της Super – Premium ξηρής τροφής
Πηγή: « Passport – Premium Dry Dog Food In Greece - Datagraphics, 6/2019, Euromonitor International »

Οι πωλήσεις της Super – Premium υγρής τροφής
Πηγή: « Passport – Premium Wet Dog Food In Greece - Datagraphics, 6/2019, Euromonitor International »
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3.4.2. Pet – Food για γάτες στην Ελλάδα
Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.2, στην Ελλάδα οι ιδιοκτήτες γάτας είναι λιγότεροι από τους
ιδιοκτήτες σκύλου και ο αριθμός των υιοθετημένων γατών, μέχρι και το 2019, δεν έχει παρουσιάσει
ιδιαίτερες διακυμάνσεις. Ως συνέπεια και οι πωλήσεις στις τροφές της γάτας δεν έχουν ιδιαίτερη
αυξητική τάση. Παράλληλα, το μέγεθος των πωλήσεων είναι χαμηλότερο συγκριτικά με τις τροφές
σκύλου, αφού η γάτα καταναλώνει αισθητά μικρότερες ημερήσιες ποσότητες.

Εν αντιθέσει με τις τροφές σκύλου και σύμφωνα με έρευνα της Euromonitor (2019), αν και η ξηρή
τροφή θεωρείται πιο σημαντική, η υγρή τροφή προτιμάται εξίσου από τους ιδιοκτήτες. Αρχικά, ο
λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή οι συσκευασίες και το περιεχόμενο της υγρής τροφής,
επιτρέπουν να τη χρήση τους ως μέσο επιβράβευσης ή ως λιχουδιά για τις γάτες. Παράλληλα, οι γάτες
καταναλώνουν μικρότερη ποσότητα νερού από το σκύλο. Η υγρή τροφή επομένως, βοηθάει στην
αναπλήρωσης της απαραίτητης ποσότητες νερού. Ακόμη, οι γάτες είναι αρκετά πιο απαιτητικές όσον
αφορά στη διατροφή τους, με αποτέλεσμα η ποικιλία σε γεύσεις και υφές να είναι ακόμα πιο
πληθωρική εν συγκρίσει με του σκύλου.

Για το 2018, στις τροφές γάτας, η εταιρεία Mars (Whiskas, Sheba, Kitekat κ.ο.κ) κατέχει το μεγαλύτερο
μερίδιο αγοράς, με τροφές κυρίως Premium κατηγορίας, ενώ στην Economy κατηγορία, ηγέτη
αποτελεί η αλυσίδα Lidl. Στη Super – Premium κατηγορία, η Royal Canin κατέχει τη πρώτη θέση σε
πωλήσεις.

Παρακάτω απεικονίζεται, μέσω της Euromonitor, η πορεία των κατηγοριών σε ξηρά και υγρή τροφή
από το 2005 έως το 2024.
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Economy τροφές γάτας

Οι πωλήσεις της Economy ξηρής τροφής
Πηγή: « Passport - Economy Dry Cat Food In Greece - Datagraphics, 6/2019, Euromonitor International »

Οι πωλήσεις της Economy υγρής τροφής
Πηγή: « Passport - Economy Wet Cat Food In Greece - Datagraphics, 6/2019, Euromonitor International »
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Premium τροφές γάτας

Οι πωλήσεις της Premium ξηρής τροφής
Πηγή: « Passport – Mid - Priced Dry Cat Food In Greece - Datagraphics, 6/2019, Euromonitor International »

Οι πωλήσεις της Premium υγρής τροφής
Πηγή: « Passport – Mid - Priced Wet Cat Food In Greece - Datagraphics, 6/2019, Euromonitor International »
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Super – Premium τροφές γάτας

Οι πωλήσεις της Super – Premium ξηρής τροφής
Πηγή: « Passport – Premium Dry Cat Food In Greece - Datagraphics, 6/2019, Euromonitor International »

Οι πωλήσεις της Super – Premium υγρής τροφής
Πηγή: « Passport – Premium Wet Cat Food In Greece - Datagraphics, 6/2019, Euromonitor International »
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3.5. Κανάλια διανομής και σημεία λιανικής πώλησης τροφής σκύλου και γάτας
Στο θεωρητικό υπόβαθρο έγινε αναφορά στην έννοια της πολυκαναλικής διανομής και για ποιο λόγο
είναι σημαντική η αξιοποίηση διαφορετικών καναλιών και η μεταξύ τους συνέργεια από τις
επιχειρήσεις. Στην ενότητα αυτή, το θεωρητικό πλαίσιο θα ενσωματωθεί στην κατηγορία του Pet –
Food.

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν τροφές σκύλου και γάτας, ακολουθούν τις τάσεις της αγοράς και
δεν αγνοούν τις εξελίξεις οι οποίες ασκούν άμεση επιρροή στη διαμόρφωση των αγοραστικών
αποφάσεων των καταναλωτών. Συνεπώς, η δημιουργία διαφορετικών καναλιών διανομής της τροφής
κρίνεται αναγκαία.

Ο πρώτος σημαντικός παράγοντας ο οποίος επιτάσσει την ανάγκη της πολυκαναλικής διανομής είναι
η ποικιλομορφία των γενεών σε μια κοινωνία. Υπάρχουν οι Baby Boomers, οι οποίοι ανήκουν στην
ηλικιακή ομάδα 55 έως 74 ετών, η Generation X από 40 έως 54 ετών, οι Millennials από 25 έως 39
ετών και η Generation Ζ από 18 έως 24 ετών. Η κάθε γενιά παρουσιάζει διαφορές ως προς τη
πιστότητα σε μάρκες, τα κύρια σημεία από τα οποία πραγματοποιεί αγορές, τους τρόπους με τους
οποίους ενημερώνεται, την ένταση χρήσης της τεχνολογίας και των social media, ως προς την
αντίληψη του τρόπου ζωής και κυρίως ως προς την οικονομική τους κατάσταση.

Αυτό συνεπάγεται πως οι εταιρείες αξιοποιούν τη πολυκαναλική διανομή με στόχο τη κάλυψη των
διαφορετικών αναγκών και των προτιμήσεων όλων των ηλικιακών ομάδων. Στο παρακάτω πίνακα
εμφανίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε γενιάς και ποιες είναι οι βασικές τους διαφορές,
σύμφωνα με έρευνα της Euromonitor (2019).
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Πηγή: «Passport - Baby boomers: consumers in their golden years, Euromonitor International, 3/2019, pp.32»

Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι, όπως έχει αναφερθεί ήδη αρκετές φορές στη παρούσα
διατριβή, η διαρκής ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εξάπλωση του διαδικτύου. Ειδικότερα, η
εξάπλωση και η χρήση των smartphones σε 24/7 βάση, έχει μεταλλάξει το κινητό τηλέφωνο σε ένα
μικρό φορητό πολυ – εργαλείο. Πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, σύνδεση στο Internet είτε για
την έναρξη, είτε για την ολοκλήρωση της αγοραστικής διαδικασίας και αξιολόγησης αυτής,
εξατομικευμένη προσέγγιση καταναλωτή μέσω εφαρμογών, αποτελούν μόνο μερικές από τις
λειτουργίες του. Παράλληλα, με την εξάπλωση του διαδικτύου, ολοένα και περισσότερα ηλεκτρονικά
καταστήματα κερδίζουν έδαφος στις αγορές των καταναλωτών.

Βάσει των παραπάνω, στη κατηγορία του Pet – Food έχουν αναπτυχθεί τρία βασικά κανάλια
διανομής. Τα δυο αφορούν σε φυσικά περιβάλλοντα λιανικής ενώ το τρίτο αφορά σε διαδικτυακά.
Το πρώτο κανάλι, το οποίο αναφέρεται ως grocery, στην Ελλάδα περιλαμβάνει τα Super – Markets,
τα Mini – Markets και τα Convenience Stores. Συνήθως στα συγκεκριμένα σημεία λιανικής βρίσκει
κανείς Economy και Premium τροφές και καλύπτουν ανάγκες ανθρώπων που θέλουν να συνδυάζουν

56

Μ.Π.Σ. ‘’Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας’’ Πλήρους Φοίτησης, 2018 – 2020
«Τα κριτήρια επιλογής περιβάλλοντος λιανικής για την προμήθεια τροφής σκύλου και γάτας από τους ιδιοκτήτες τους.»
Βαρδαλά Ελεάνα

τις αγορές τους ή δεν θέλουν να περιορίζονται στα τυπικά ωράρια καταστημάτων. Σύμφωνα με
έρευνα της Euromonitor (2019), στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται το μερίδιο αγοράς του
Grocery Channel από το 2014 έως το 2019. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων, το μερίδιο
αγοράς του Grocery έχει σημειώσει μικρή πτώση, καθώς το E – Commerce κερδίζει διαρκώς έδαφος.

Μερίδιο αγοράς του Grocery Channel
Ποσοστό μεριδίου
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Xρονολογίες
Grocery
Γράφημα 3.3: το μερίδιο αγοράς του Grorecy
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Το δεύτερο κανάλι είναι τα εξειδικευμένα καταστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν τα Vet – Clinics
(κτηνιατρικές κλινικές), τα Pet – Shops , τα καταστήματα με είδη γεωπονικής και τους groomers
(κομμωτές). Σε αυτά παρέχονται εξειδικευμένες πληροφορίες από καταρτισμένο προσωπικό, το
οποίο μπορεί να κατατοπίσει πλήρως τους ιδιοκτήτες για τις ανάγκες των κατοικίδιών τους. Συνήθως,
τα επισκέπτονται καταναλωτές οι οποίοι θέλουν όλα τα είδη του Pet – Care συγκεντρωμένα και
απευθύνονται μόνο στους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων. Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται το
μερίδιο αγοράς των εξειδικευμένων καταστημάτων. Η διαπίστωση είναι πως τα Pet – Shops
διατηρούν σχετικά σταθερό το μερίδιο αγοράς τους τη τελευταία πενταετία. Αντιθέτως, οι κτηνίατροι
και οι καλλωπιστές χάνουν μερίδιο αγοράς καθώς αυτό μεταφέρεται, όπως φαίνεται και στο
διάγραμμα 3.4 που ακολουθεί, στο E – Commerce.
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Το τρίτο κανάλι είναι τα διαδικτυακά καταστήματα, οποία περιλαμβάνουν τα Market – Places και το
Specialty E – commerce. Τα Market – Places δεν εξετάζονται στη παρούσα εργασία εν αντιθέσει με το
Specialty Ε-commerce. Τα διαδικτυακά καταστήματα ορίζονται ως specialty διότι πωλούν
αποκλειστικά τροφές και εξειδικευμένα προϊόντα για κατοικίδια ζώα.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των ηλεκτρονικών καταστημάτων διαθέτουν γνώσεις σχετικά
με το κλάδο του Pet – Care και δύνανται να κατατοπίσουν τους υποψήφιους αγοραστές, ενώ κάποιες
εταιρείες επιθυμούν τη πώληση των προϊόντων τους αποκλειστικά μέσω εξειδικευμένων
καταστημάτων (Οn – line και Οff – line). Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται το μερίδιο αγοράς
του E – Commerce. Όπως φαίνεται, στη πορεία των χρόνων, το E – Commerce κάνει όλο και πιο
αισθητή τη παρουσία του, καθώς μέσα σε πέντε χρόνια το μερίδιο αγοράς του έχει ανέβει κατά δυο
μονάδες.
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3.6. Συμπεράσματα
Ο κλάδος του Pet έχει γνωρίσει μεγάλη άνθιση με τη πάροδο του χρόνου, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ακόμα και εν μέσω οικονομικής κρίσης, ο άνθρωπος στράφηκε προς τα κατοικίδια ζώα, τα οποία
βοηθούν στην αποφόρτιση από τις καθημερινές ανησυχίες και άγχη. Ο άνθρωπος ενέταξε τα
κατοικίδια στην οικογένειά του και φροντίζει καθημερινώς για την εξασφάλιση ποιοτικής ζωής μέσω
εξειδικευμένων προϊόντων. Ειδικότερα, η διατροφή είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα
τους ιδιοκτήτες, αφού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη πορεία της υγείας του ζώου.

Ωστόσο, με την ύπαρξη διαφορετικών καναλιών, ο καταναλωτής καλείται να απαντήσει το εξής
ερώτημα: « Ποιο σημείο λιανικής να επιλέξω προκειμένου να αγοράσω τη τροφή που επιθυμώ για το
κατοικίδιο μου; ». Οι εταιρείες από τη πλευρά τους προσπαθούν να κατανοήσουν ποια είναι τα
βασικά κριτήρια τα οποία καθορίζουν την επιλογή του σημείου λιανικής από τους καταναλωτές,
καθώς αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία χτίζουν τις στρατηγικές τους.
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4. Θεωρητικό πλαίσιο και ερευνητικές υποθέσεις
4.1. Εισαγωγή – στόχος έρευνας
Στα προηγούμενα κεφάλαια έως τώρα, παρουσιάστηκε αναλυτικά το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο
στηρίχθηκε η εν λόγω έρευνα μέσω βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Πραγματοποιήθηκε
επισκόπηση στη συμπεριφορά καταναλωτή, στα κανάλια διανομής και πώς επηρεάζεται η
αγοραστική τους απόφαση σε αυτά. Επιπροσθέτως, παρουσιάστηκε μια ενδελεχής επισκόπηση της
αγοράς του Pet – Food και της ιδιοκτησίας σκύλου και γάτας μέσω δευτερογενών δεδομένων από
έρευνες και αρθρογραφία που υφίστανται σχετικά με το Pet – Industry. Κατ’ επέκταση, κρίθηκε
σκόπιμη η ποσοτική έρευνα μέσω της δημοσκόπησης «με στόχο την κατανόηση ή την πρόβλεψη
συμπεριφοράς του τμήματος του πληθυσμού που μας ενδιαφέρει. Η συλλογή των πληροφοριών
γίνεται με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου» (Σταθακόπουλος, 2005, σελίδα 82). Η εν λόγω ποσοτική
έρευνα καλείται να εξετάσει ορισμένες υποθέσεις – κλειδιά αναφορικά με τη επίδραση
συγκεκριμένων παραγόντων, οι οποίοι ενδεχομένως οδηγούν στην ικανοποίηση που αισθάνονται οι
καταναλωτές. Για το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, δημιουργήθηκε πρωτίστως ένα θεωρητικό
μοντέλο έρευνας, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τον σχεδιασμό ερευνητικών υποθέσεων και
απεικονίζεται στο Σχεδιάγραμμα 2 που ακολουθεί.

Τιμή /
Προωθητικές
Ενέργειες
Word Of Mouth

Προϊοντικό
Χαρτοφυλάκιο
του Retailer

Βαθμός
Ικανοποίησης
Του Πελάτη

Σχέση /
Διαπροσωπική
Επαφή

Πιστότητα Σε Κατάστημα
Πρόσθετες
Υπηρεσίες

Σχεδιάγραμμα 2: θεωρητικό μοντέλο έρευνας
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4.2. Θεωρητικό υπόβαθρο μοντέλου έρευνας
Η έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε αποτελεί σύνθεση άλλων αντίστοιχων μελετών, οι οποίες έχουν
σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σε ιδιοκτήτες σκύλου και γάτας αλλά και σε καταναλωτές διαφορετικών
αγαθών. Οι εν λόγω μελέτες χρησιμοποιήθηκαν με στόχο το σχεδιασμό του μοντέλου έρευνας και
των ερευνητικών υποθέσεων.

Στη βιβλιογραφική επισκόπηση αξιοποιήθηκε πληθώρα δημοσιεύσεων, οι οποίες έχουν υποδείξει
αρκετούς παράγοντες που ασκούν με τη σειρά τους επιρροή στην επιλογή των σημείων λιανικής.
Δεδομένης της ύπαρξης ποικίλων συνθηκών, έγινε επιλογή τεσσάρων βασικών παραγόντων βάσει
πορισμάτων άλλων ερευνών μέσω των οποίων σχηματίστηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις της
παρούσας έρευνας.

Αρχικά, όντας βασισμένη στην έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα PetfoodIndustry.com,
από τον Tim Wall (2018), διαπιστώθηκε πως ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους προτίμησης ενός
σημείου λιανικής από τους ιδιοκτήτες σκύλου και γάτας αποτελεί η ποικιλία σε μάρκες. Η έρευνα
αυτή έλαβε χώρα στην Αμερική και συμμετείχαν σε αυτή 1191 ιδιοκτήτες. Οι ερωτώμενοι απέδωσαν
σημασία 58% στον συγκεκριμένο παράγοντα, καθώς κρίνουν πως η ύπαρξη ευρείας ποικιλίας και η
ύπαρξη μαρκών που γνωρίζουν και προτιμούν, διαμορφώνει θετική ή αρνητική στάση απέναντι σε
κάποιο σημείο λιανικής. Ο συγκεκριμένος παράγοντας επιβεβαιώθηκε και σε άλλες μελέτες
προκειμένου να επικυρωθεί η αξία του. Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή του σημείου λιανικής για τη
τροφή σκύλου και γάτας παραλληλίστηκε με την επιλογή των σημείων λιανικής για την αγορά των
organic foods. O παραλληλισμός αυτός έγινε διότι, όσο ενδιαφέρονται οι καταναλωτές για τη ποικιλία
και ποιότητα σε organic foods, τόσο ενδιαφέρονται για την ύπαρξης ποικιλίας και διατροφικής αξίας
στις τροφές του σκύλου και της γάτας. Όπως προαναφέρθηκε, ο όρος ‘’Pet – humanization’’
επιβεβαιώνει αυτή τη θεωρία. Η έρευνα που υλοποίησαν οι Jiyoung Hwang και Jae – Eun Chung (2018)
επιβεβαίωσε την υπόθεση πως, στη ποιότητα του σημείου λιανικής συμπεριλαμβάνεται η ποικιλία
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και πως οι καταναλωτές επικεντρώνονται ιδιαιτέρως σε αυτόν τον παράγοντα. Επομένως, η πρώτη
υπόθεση που σχηματίζεται είναι η εξής:

Η1α : η ποικιλία επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση του πελάτη.

Παράλληλα, η ίδια έρευνα στην Αμερική η οποία ανέδειξε τη σημασία της ποικιλίας σε τροφές,
απέδειξε εξίσου τη σημασία της τιμής των προϊόντων αλλά και των προωθητικών ενεργειών. Οι
ερωτώμενοι απέδωσαν 99% σημασία στην τιμή των προϊόντων και 24% στις προωθητικές ενέργειες.
Πιθανότητα, είναι αρκετή η εξέταση της τιμής και μόνο στα πλαίσια της έρευνας, όμως δεδομένης της
ύπαρξης πολλαπλών προωθητικών ενεργειών, κρίθηκε κατάλληλη η εξέταση των προσφορών ως
υποερώτημα. Οι υποθέσεις αυτές επιβεβαιώνονται από την έρευνα που διεξήγαγε ο Dr. Sunil (2013),
o οποίος επικεντρώθηκε στις τάσεις των πελατών όσον αφορά στις καταναλωτικές τους συνήθειες σε
φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Μέσω της έρευνας, η οποία υλοποιήθηκε μέσω του
πανεπιστημίου του Δελχί, αποδείχτηκες πως οι χαμηλές τιμές και οι ανταγωνιστικές προωθητικές
ενέργειες αποτελούν πόλο έλξης για τον καταναλωτή. Ειδικότερα, τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι
αυτά που προσφέρουν προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές καθώς και καλύτερες προσφορές.
Συμπερασματικά, η τιμή των προϊόντων και οι προωθητικές ενέργειες τίθενται ως ερώτημα προς
εξέταση σχετικά με τις τροφές σκύλου και γάτας και κατά πόσο συμβάλλουν στη δημιουργία
ικανοποίησης του πελάτη. Άρα, οι υποθέσεις που ακολουθούν είναι οι παρακάτω:

Η1β: η τιμή επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση του πελάτη.

Η2β: οι προσφορές επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση του πελάτη.

Αντίστοιχα, μέσω της ίδιας έρευνας διαπιστώθηκε πως η ύπαρξη ειδήμονων και εξειδικευμένου
προσωπικού είναι υψίστης σημασίας. Αναλυτικότερα, η ύπαρξη πωλητών στα φυσικά καταστήματα
λιανικής και η γραμμή βοήθειας (help – line) στα ηλεκτρονικά, συνεπάγεται άμεσης επίλυσης
αποριών και προβληματισμών. Παράλληλα, οι δυνητικοί πελάτες, μέσω της επικοινωνίας με το
προσωπικό πώλησης, δύνανται να συλλέξουν πληροφορίες στο χρονικό διάστημα που τους
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ενδιαφέρει και να ολοκληρώσουν άμεσα μια αγορά, αυθόρμητη ή μη. Αρκετοί είναι οι πελάτες οι
οποίοι θεωρούν την επαφή με το προσωπικό πώλησης ως μια καλή ευκαιρία «κοινωνικοποίησης» και
δημιουργίας προσωπικών σχέσεων, ενώ οι απρόσωπες αγορές εξυπηρετούν μια μικρότερη μερίδα
καταναλωτών. Το υποθετικό ερώτημα που διαμορφώνεται είναι κατά πόσο το προσωπικό πώλησης
είναι σε θέση να φέρει ικανοποίηση του πελάτη πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά την αγορά ενός
προϊόντος. Ως φυσικό επόμενο, το ερώτημα που καλείται η έρευνα να απαντήσει είναι το εξής:

Η1γ: η διαπροσωπική επαφή επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση του πελάτη.

Τέλος, η έρευνα από τον Dr. Sunil, έδειξε πως οι επιπρόσθετες υπηρεσίες φυσικών και ηλεκτρονικών
καταστημάτων μπορούν να διεγείρουν εξίσου το ενδιαφέρον του καταναλωτή. Μερικές από αυτές
που μελετήθηκαν ήταν το κόστος των μεταφορικών, η διαθεσιμότητα των επιθυμητών προϊόντων και
η ασφάλεια των συναλλαγών. Ωστόσο, οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να ποικίλουν, αναλόγως τον τύπο
καταστήματος (πχ Specialty – Store) και από τη προϊοντική κατηγορία. Στη περίπτωση αυτή, για τη
διερεύνηση των υπηρεσιών, αξιοποιήθηκαν υφιστάμενες σχεδόν σε όλα τα σημεία λιανικής αλλά και
υπηρεσίες τις οποίες γνωρίζει η ερωτώμενη βάσει επαγγελματικής εμπειρίας. Το ερευνητικό ερώτημα
το οποίο προκύπτει είναι κατά πόσο οι επιπρόσθετες υπηρεσίες αντικατοπτρίζουν την ικανοποίηση
που αισθάνεται ο πελάτης όταν τις χρησιμοποιεί. Επομένως οι υποθέσεις που προκύπτουν είναι οι
ακόλουθες:

Η1δ: οι επιπρόσθετες υπηρεσίες επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση του πελάτη (φυσικά
καταστήματα).

Η2δ: οι επιπρόσθετες υπηρεσίες επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση του πελάτη (ηλεκτρονικά
καταστήματα).

Με τη παραπάνω συλλογιστική πορεία, η ερευνήτρια αποσκοπεί στη εξέταση σύνδεσης των
παραπάνω παραγόντων με την ικανοποίηση που αισθάνεται ο πελάτης και την εμπειρία που
αποκομίζει από ένα περιβάλλον λιανικής. Ο πραγματικός στόχος μιας εταιρείας και ενός σημείου
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λιανικής, είναι να προσφέρει στον αγοραστή το αίσθημα της ικανοποίησης και πως η επιλογή του
είναι η ιδανικότερη. Παραδείγματος χάριν, ένας καταναλωτής επιλέγει ένα συγκεκριμένο Pet – Shop,
διότι η ποικιλία σε μάρκες είναι πιο πλούσια εν συγκρίσει με άλλα σημεία λιανικής. Ωστόσο, δεν έχει
απαραιτήτως άμεση συνάφεια με το αίσθημα της ικανοποίησης, αφού η επιλογή του μπορεί να είναι
ένδειξη συμβιβασμού και στη πραγματικότητα να αισθάνεται μεγαλύτερη δυσαρέσκεια παρά
ικανοποίηση. Συνοπτικά, η έννοια της ικανοποίησης αφορά σε πιο στοχευμένη προσέγγιση και μέσω
αυτής αποκωδικοποιούνται τα σημεία στα οποία ένας καταναλωτής (αναλόγως της προϊοντικής
κατηγορίας) επικεντρώνεται.

Τέλος, το επίκεντρο της έρευνας αυτής, θα μελετηθεί και ως προς δυο πυλώνες ακόμα.
Αναλυτικότερα, η ερευνήτρια θέλει να εξετάσει κατά πόσο οι παράγοντες που οδηγούν στην
ικανοποίηση, αποτελούν τη κινητήρια δύναμη ώστε να παραμείνει πιστός ο καταναλωτής σε ένα
σημείο λιανικής (store loyalty) αλλά και στη σύσταση αυτού σε άλλους καταναλωτές (word of mouth).
Επομένως, οι τελευταίες υποθέσεις διατυπώνονται ως εξής:

Η1ε: η ικανοποίηση του πελάτη επηρεάζει θετικά τη πιστότητα ως προς το σημείο λιανικής.

Και

Η1στ: η ικανοποίηση του πελάτη επηρεάζει θετικά το Word Of Mouth του σημείου λιανικής.
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5. Διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας
5.1 Θεωρητικό Πλαίσιο
5.1.1. Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζονται το ερευνητικό πρόβλημα και η επιλογή σχεδίου έρευνας, το
δείγμα της ποσοτικής έρευνας, η μεθοδολογία συλλογής στοιχείων, η δομή του ερευνητικού
εργαλείου (ερωτηματολογίου) και τέλος οι μέθοδοι ανάλυσης των στοιχείων. Στο τέλος του
κεφαλαίου, αναλύονται τα καίρια ευρήματα της έρευνας. Συνοπτικά, όλα όσα προαναφέρθηκαν,
παρουσιάζονται εκτενώς στις ενότητες που ακολουθούν.

5.1.2. Ερευνητικό πρόβλημα και επιλογή σχεδίου έρευνας
Προτού ξεκινήσει η διαδικασία σχεδιασμού του ερωτηματολογίου, είναι σημαντικό να οριστεί το
αντικείμενο μελέτης. Στη συγκεκριμένη μελέτη, ερευνητικό πρόβλημα αποτελεί η διερεύνηση των
κριτηρίων επιλογής του σημείου λιανικής από το οποίο θα επιλέξουν οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων και
κατά πόσο αυτά οδηγούν στην πραγματική ικανοποίηση τους.

Για τον λόγο αυτό, θεωρήθηκε σημαντική η χρήση περιγραφικής έρευνας προκειμένου να
συλλεχθούν πρωτογενή δεδομένα και να αξιοποιηθούν στην εν λόγω διατριβή. Μέσω της
περιγραφικής έρευνας δύναται «να σκιαγραφηθεί το προφίλ συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς
και να διαπιστωθεί η γνώμη ή η στάση των καταναλωτών απέναντι σε συγκεκριμένα θέματα»
(Σταθακόπουλος, 2005, σελίδα 53). Επομένως, η χρήση της έρευνας αυτής έγινε για να αποτυπωθεί
η γνώμη των καταναλωτών όσον αφορά στα σημεία λιανικής από τα οποία επιλέγουν να αγοράζουν
τροφή για τα κατοικίδιά τους και ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στο αίσθημα της
ικανοποίησης.

Οι υπόλοιποι τύποι ερευνών είναι η εξερευνητική και η αιτιολογική. Η εξερευνητική χρησιμοποιείται
σε περιπτώσεις όπου το θεωρητικό υπόβαθρο του ερευνητή είναι ελλιπές απέναντι στο πρόβλημα
που εξετάζει και χρειάζεται περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος. Η αιτιολογική βασίζεται σε
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πειράματα προκειμένου να προσδιοριστεί η σχέση αιτίου και αιτιατού (Burns & Bush, 2014). Οι
συγκεκριμένες έρευνας όμως δεν αξιοποιούνται στην παρούσα εργασία.

5.1.3. Επιλογή πληθυσμού και δειγματοληψίας
Όπως προαναφέρθηκε, η έρευνα αφορά στα κριτήρια με τα οποία οι ιδιοκτήτες σκύλου και γάτας
επιλέγουν το σημείο λιανικής από το οποίο θα αγοράσουν τροφή (Pet – Shop, Super – Market,
κτηνιατρείο και Online – Shop). Άρα, ο πληθυσμός της έρευνας είναι όλοι όσοι έχουν στο χώρο τους
σκύλο, γάτα ή και τα δυο στην Ελλάδα. Ηλικιακός περιορισμός δεν υφίσταται αφού, όπως θα φανεί
και παρακάτω από την έρευνα, άνθρωποι όλων των ηλικιών εκδηλώνουν ενδιαφέρον ως προς την
απόκτηση σκύλου ή γάτας. Εξίσου, δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των δυο φύλων, δεδομένου ότι
άνδρες και γυναίκες επιθυμούν τη συντροφιά ενός κατοικίδιου.

Όσον αφορά στο δείγμα του πληθυσμού, είναι συμβατικό δείγμα μη πιθανότητας και πιο
συγκεκριμένα ευκολίας. Επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος τρόπος γιατί έτσι εξασφαλίστηκε η εύκολη
προσβασιμότητα σε στοιχεία του πληθυσμού, εξυπηρετώντας την εν λόγω έρευνα από πλευράς
κόστους και χρόνου. Προσεγγίστηκαν 312 άτομα αλλά από το μέγεθος αυτό αποκρίθηκε καταλλήλως
το 77% (δηλαδή ο τελικός αριθμός των ερωτηματολογίων που αξιοποιήθηκαν ήταν 241).

5.1.4. Μεθοδολογία συλλογής πρωτογενών στοιχείων
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων μέσω ερωτηματολογίου
είναι η Δομημένη – Άμεση / Μη συγκεκαλυμμένη. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη
τεχνική είναι ώστε όλοι οι ερωτώμενοι να απαντούν στις ίδιες ερωτήσεις (Σταθακόπουλος, 2005).
Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία απόλυτα τυποποιημένων ερωτήσεων και απαντήσεων από την
ερευνήτρια , ώστε το φάσμα επιλογής των απαντήσεων από τους ερωτώμενους να είναι
οριοθετημένο και συγκεκριμένο. Επιπλέον, αυτομάτως γίνεται πιο εύκολο για την ερευνήτρια να
προβεί στην ανάλυση των δεδομένων.
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Η διανομή και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε μέσω του διαδικτύου. Συνολικά
συγκεντρώθηκαν 241 ερωτηματολόγια, αφού η έρευνα δεν αφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες ευρείας
κατανάλωσης και ο αριθμός θεωρήθηκε ικανοποιητικός. Η μέθοδος της προσωπικής συνέντευξης
(CAPI) δεν αξιοποιήθηκε καθώς, πηγαίνοντας έξω από φυσικά καταστήματα, αποκλειόταν δείγμα το
οποίο επιλέγει να αγοράζει τροφή μόνο μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Αντιθέτως, όπως θα
αποδειχθεί και στις αναλύσεις, μέσω του διαδικτύου συλλέχθηκαν απαντήσεις για όλα τα κανάλια
διανομής. Επιπλέον, η μέθοδος της ταχυδρομικής και τηλεφωνικής συνέντευξης (Σταθακόπουλος
Βλάσης, 2005) δυσχέραιναν αρκετά τη συλλογή δεδομένων για τη συγκεκριμένη έρευνα. Η περίοδος
συλλογής δεδομένων διήρκησε από τις 23/09/2019 έως τις 2/10/2019.

5.1.5. Δομή και περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου
Το ερωτηματολόγιο το οποίο σχεδιάστηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα (υπάρχει λεπτομερώς στο
Παράρτημα 1 της εργασίας) , αποτελείται από 23 ερωτήσεις, σε έκταση 8 σελίδων. Δομήθηκε με
τέτοιο τρόπο, ώστε να περιέχει απλό και κατανοητό λεξιλόγιο, χωρίς σύνθετους όρους και με σαφείς
οδηγίες, ώστε να καταλαβαίνει ο ερωτώμενος πώς πρέπει να απαντήσει.

Στο εισαγωγικό κομμάτι του ερωτηματολογίου, υπήρξε παρουσίαση σχετικά με το θέμα και το σκοπό
της έρευνας. Αναγραφόταν το μέγιστο που χρειαζόταν σε χρόνο για τη συμπλήρωσή του (έγινε
πιλοτικός έλεγχος σε 10 άτομα) και γινόταν σαφές το απόρρητο των απαντήσεων τους. Επιπλέον,
υπήρχαν διευκρινίσεις για όλες τις ερωτήσεις.

Στο παρόν ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές κλίμακες στις ερωτήσεις και πιο
συγκεκριμένα αξιοποιήθηκαν οι ονομαστική κλίμακα (nominal measure), η βαθμική κλίμακα (ordinal
measure), καθώς και η κλίμακα απόστασης (interval scale) (Alvin C. Burns, Ronald F. Bush, 2014).
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Όσον αφορά στη δομή, το ερωτηματολόγιο έχει χωριστεί σε τέσσερις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα:

Ενότητα 1η : εξετάζονται κάποια γενικά στοιχεία σχετικά με τα κατοικίδιά σας.
Σε ένα σύνολο οκτώ ερωτήσεων, εξετάζονται γενικά στοιχεία και ερωτήσεις συμπεριφορικού
χαρακτήρα, ώστε να τεθεί μια βάση στο προφίλ του ιδιοκτήτη σχετικά με το είδος του κατοικίδιου
ζώου, το είδος της διατροφής που επιλέγει, το σημείο πώλησης που επιλέγει αλλά και τις δαπάνες
του.
Ενότητα 2η : εξετάζεται η σημασία παραγόντων που επηρεάζουν τις αγοραστικές σας
αποφάσεις.
Σε ένα σύνολο έξι ερωτήσεων, καλούνται οι ερωτώμενοι να αξιολογήσουν, βάσει του σημείου
που αγοράζουν τροφή και του / των κατοικίδιου / κατοικίδιων που έχουν, τα τέσσερα κανάλια
διανομής. Η αξιολόγηση βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες και αυτοί είναι με βάση τη ποικιλία σε
μάρκες, την τιμή / προσφορές, τη διαπροσωπική επαφή και τις επιπρόσθετες υπηρεσίες
(διαχωρίζονται σε υπηρεσίες φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων). Η αξιολόγηση γίνεται
μέσω κλίμακας Likert (ισορροπημένη, μονός αριθμός κατηγοριών, αναγκαστική). Η κλίμακα Likert
ήταν σχεδιασμένη λεκτικά (Διαφωνώ Απόλυτα, Διαφωνώ, Ούτε Διαφωνώ / Ούτε Συμφωνώ,
Συμφωνώ, Συμφωνώ Απόλυτα), ώστε να υποδεικνύουν την ένταση της συμφωνίας ή διαφωνίας
τους (Burns & Bush, 2014).
Ενότητα 3η : εξετάζεται η ικανοποίηση από το περιβάλλον λιανικής που επιλέγετε.
Σε ένα σύνολο τεσσάρων ερωτήσεων, οι ερωτώμενοι δηλώνουν την ικανοποίησή τους και τη
πιθανότητα πιστότητας στο σημείο λιανικής από το οποίο ψωνίζουν αλλά και τη σύστασή του
(word of mouth). Γίνεται και πάλι χρήση της κλίμακας Likert (όπως και στη 3η ενότητα) σε δυο
ερωτήσεις, ενώ στις υπόλοιπες δυο σχηματίζεται δεκαβάθμια κλίμακα (από το 1 έως το 10), στις
οποίες οι ερωτώμενοι δηλώνουν το βαθμό ικανοποίησης και ευχαρίστησης από το κανάλι.
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Ενότητα 4η: δημογραφικά στοιχεία καταναλωτών.
Μέσα από πέντε ερωτήσεις, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να δηλώσουν συγκεκριμένα
δημογραφικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε το φύλο, η ηλικιακή κατηγορία, ο τόπος
διαμονής, το επίπεδο εκπαίδευσης και τα μηνιαίο προσωπικό εισόδημα (μέσω κατηγοριών). Ο
λόγος που τα δημογραφικά στοιχεία τοποθετήθηκαν στο τέλος είναι για να μειωθεί η πιθανότητα
άρνησης συμπλήρωσης όλου του ερωτηματολογίου (Βλάσης Σταθακόπουλος, 2005).

Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις φίλτρου, ώστε ο ερωτώμενος να μη χρειάζεται να απαντάει σε
ερωτήσεις που δεν τον αφορούν (στο SPSS αναλύονται ως missing values). Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η ερώτηση 4 με το είδος τροφής με το οποίο ταΐζουν τα κατοικίδιά τους οι
ερωτώμενοι. Όσοι επιλέξουν το Μαγειρευτό , κατευθύνονται αυτόματα στα δημογραφικά στοιχεία,
αφού μαγειρεύουν οι ίδιοι για το κατοικίδιό τους και δεν συσχετίζονται άμεσα με τα τέσσερα
κανάλια.

5.1.6. Μέθοδος ανάλυσης των στοιχείων
Η ανάλυση των στοιχείων από τα 241 ερωτηματολόγια πραγματοποιήθηκε μέσω του SPSS Statistics
22 για Windows. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές στατιστικές τεχνικές, όπως είναι
ο Πίνακας Συχνοτήτων (Frequency Table), η Ανάλυση της Αξιοπιστίας (Reliability Analysis), η Γραμμική
Παλινδρόμηση (Linear Regression) και η Συσχέτιση (Correlation).
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5.2. Ανάλυση ευρημάτων έρευνας
5.2.1 Εισαγωγή
Για την διεξαγωγή συμπερασμάτων και την ολοκλήρωση του σκοπού της έρευνας, χρήζει η ανάλυση
των ερωτηματολογίων μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. Πρωταρχικό στάδιο αποτελεί η ανάλυση
των δημογραφικών στοιχείων, η ανάλυση και παρουσίαση του τύπου ιδιοκτησίας και τέλος το
συμπεριφορικών στοιχείων, προκειμένου να καταγραφεί το προφίλ όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα.
Έπειτα, ακολουθεί η σχέση της εξαρτημένης μεταβλητής «Ικανοποίηση», με τις ανεξάρτητες
μεταβλητές «Προϊοντικό Χαρτοφυλάκιο, Τιμές / Προσφορές, Διαπροσωπική Επαφή, Επιπρόσθετες
Υπηρεσίες». Τέλος η «Ικανοποίηση» θα συσχετιστεί με τις έννοιες « Store Loyalty, Word Of Mouth».

5.2.2. Περιγραφή προφίλ του δείγματος
5.2.2.1. Το φύλο του δείγματος
Στη πρώτη ερώτηση των δημογραφικών στοιχείων, οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν σε μια
διχοτομική ερώτηση (Άνδρας / Γυναίκα), ονομαστικής κλίμακας, και να επιλέξουν το φύλο τους. Όπως
προκύπτει από την έρευνα και αναπαρίσταται στο γράφημα 5.2.1, από το σύνολο των 241
ερωτηθέντων, το 76% που απάντησαν είναι γυναίκες (184 συμμετέχοντες), ενώ το υπόλοιπο 24% του
δείγματος το αποτελούν άνδρες (57 συμμετέχοντες). Η αναλογία αυτή φανερώνει ότι, ενδεχομένως,
οι γυναίκες είναι κυρίως αυτές οι οποίες επιμελούνται τη φροντίδα του κατοικίδιου ζώου τους αλλά
παράλληλα αποτελούν και τους decision – makers όσον αφορά τις διατροφικές του συνήθειες.

Φύλο
24%
Άνδρας
Γυναίκα

76%

Γράφημα 5.2.1: το φύλο του δείγματος
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5.2.2.2. Η ηλικία του δείγματος
Στη δεύτερη ερώτηση των δημογραφικών στοιχείων, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν την
ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκουν μέσω αναλογικής κλίμακας. Οι κατηγορίες χωρίζονται σε
Βaby boomers (55 – 74 ετών), σε Generation X (40 – 54 ετών), σε Millennials (25 – 39 ετών) και σε
Generation Z (18 – 24 ετών). Τέλος, υπάρχουν και όσοι είναι άνω των 75. Το δείγμα χωρίστηκε έτσι,
προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων ανά γενιά (3 keys to
Gen Z and millennial pet food marketing, PetfoodIndustry.com). Όπως προκύπτει από το γράφημα
5.2.2, οι Millennials αποτελούν το 47,3% από το συνολικό δείγμα (114 συμμετέχοντες), οι Generation
X το 39% (94 συμμετέχοντες), οι Generation Z το 8,7% (21 συμμετέχοντες) και τέλος το 5% οι Baby
boomers (12 συμμετέχοντες). Δεδομένου ότι το δείγμα είναι ευκολίας και τα ερωτηματολόγια
απαντήθηκαν μέσω του διαδικτύου είναι επόμενο, όσοι είναι 75 ετών και άνω, να έχουν πιο δύσκολη
πρόσβαση στην έρευνα. Τα άτομα ηλικίας 25 – 39 ετών, φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη προτίμηση ως
προς την απόκτηση κατοικίδιου ζώου.

5,0%

Hλικία
8,7%
18-24 ετών
25-39 ετών

39,0%

40-54 ετών

47,3%

55-74 ετών
75 ετών ≤

Γράφημα 5.2.2: η ηλικία του δείγματος
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5.2.2.3. Ο τόπος διαμονής του δείγματος
Στη τρίτη ερώτηση των δημογραφικών διερευνήθηκε, μέσω ονομαστικής και πάλι κλίμακας, ο τόπος
διαμονής του δείγματος. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, όπως φαίνονται και στο γράφημα 5.2.3,
είναι ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, με ποσοστό 26,1% (63 συμμετέχοντες), κατοικεί στα
Νότια προάστια Αττικής, ενώ ακολουθούν όσοι μένουν στα Βόρεια προάστια με ποσοστό 22,4% (54
συμμετέχοντες). Ενδιαφέρον είναι το ποσοστό όσων κατοικούν στο κέντρο, με ποσοστό 20,7% (50
συμμετέχοντες), αφού όπως φαίνεται, η έλλειψη ευρύ χώρου και το μέγεθος των διαμερισμάτων, δεν
αποτελούν εμπόδιο στην απόκτηση ενός ζώου συντροφιάς. Ακόμη, όσοι διαμένουν στα Δυτικά
Προάστια αποτελούν το 12,4% του δείγματος (30 συμμετέχοντες) ενώ μόλις το 7,1% (17
συμμετέχοντες) διαμένουν στα Ανατολικά προάστια Αττικής. Τέλος, υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό,
μεγέθους 11,2% (27 συμμετέχοντας) το οποίο βρίσκεται εκτός Αττικής.

Τόπος Διαμονής
11,2%

Βόρεια Προάστια

22,4%

Νότια Προάστια
Ανατολικά Προάστια

20,7%

Δυτικά Προάστια

12,4%

26,1%

Κέντρο
Άλλο

7,1%
Γράφημα 5.2.3: ο τόπος διαμονής του δείγματος
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5.2.2.4. Το επίπεδο εκπαίδευσης του δείγματος
Στη συνέχεια εξετάστηκε το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτώμενων, μέσω ονομαστικής κλίμακας και
τα αποτελέσματα που προέκυψαν, όπως φαίνονται και στο γράφημα 5.2.4, είναι πως τη πλειοψηφία
απαρτίζουν οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ποσοστό 51% (123 ερωτώμενοι). Έπειτα,
ακολουθούν όσοι είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού διπλώματος με ποσοστό 27,8% (67
ερωτώμενοι), ενώ χωρίς ιδιαίτερη απόκλιση το 21,2% του δείγματος (51 ερωτώμενοι) αποτελούν οι
απόφοιτοι Γυμνασίου ή Λυκείου. Ως συμπέρασμα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι υψηλού
μορφωτικού επιπέδου, καθώς το 72% αποτελείται από άτομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίπεδο εκπαίδευσης
Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου

27,8%

21,2%
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ

51,0%

Κάτοχος
Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού
Διπλώματος

Γράφημα 5.2.4: το επίπεδο εκπαίδευσης του δείγματος
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5.2.2.5. Το προσωπικό μηνιαίο εισόδημα του δείγματος
Τέλος, ένα ακόμα δημογραφικό στοιχείο αλλά ιδιαίτερα σημαντικό αποτελεί το προσωπικό μηνιαίο
εισόδημα του δείγματος. Στη παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερώτηση αναλογικής κλίμακας και
τα αποτελέσματα αυτής, όπως φαίνονται στο γράφημα 5.2.5, έδειξαν πως το 38,2% των ερωτώμενων
(92 συμμετέχοντες) έχουν προσωπικό μηνιαίο εισόδημα 601€ έως 1000€ ενώ το 29% (70
συμμετέχοντες) 1001€ έως 2000€. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως άτομα των οποίων οι
απολαβές φτάνουν μέχρι τα 600€, έχουν ζώο συντροφιάς, με ποσοστό 26,1% (63 συμμετέχοντες).
Αυτό αποδεικνύει την ανάγκη του ανθρώπου για συνύπαρξη με κάποιο κατοικίδιο, παρόλο που οι
υποχρεώσεις οικονομικής φύσης είναι ιδιαιτέρως αυξημένες στην Ελλάδα.

Μειοψηφία αποτελούν οι ιδιοκτήτες των οποίων το εισόδημα ξεπερνάει τα 2001€, με ποσοστό μόλις
6,6% (16 συμμετέχοντες). Ως συμπέρασμα, το 64% έχει εισόδημα κάτω από 1000€.

Προσωπικό Μηνιαίο Εισόδημα
6,6%

26,1%
≤ 600€

29,0%

601€ – 1000€
1001€ – 2000€
2001€ ≤

38,2%
Γράφημα 5.2.4: το προσωπικό μηνιαίο εισόδημα του δείγματος
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5.2.3. Χαρακτηριστικά ιδιοκτησίας κατοικίδιων ζώων
5.2.3.1. Σκύλος, Γάτα ή και τα δυο;
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία συνοψίζονται στο γράφημα 5.3.1, η πλειοψηφία
των ιδιοκτητών επιλέγει το σκύλο, ως κατοικίδιο συντροφιάς, με ποσοστό 47,3% (114 ερωτώμενοι).
Έπειτα, ακολουθεί η γάτα με ποσοστό 30,7% (74 ερωτώμενοι) ενώ δεν παραβλέπει κανείς όσους
έχουν και σκύλο και γάτα στο νοικοκυριό τους, με ποσοστό 22% (53 ερωτώμενοι). Συνεπάγεται πως
ο σκύλος διατηρεί τα σκήπτρα στην Ελλάδα.

Τύπος ιδιοκτησίας κατοικίδιων ζώων

22,0%
47,3%

Σκύλος
Γάτα
Και τα δυο

30,7%

Γράφημα 5.3.1: η ιδιοκτησία κατοικίδιων ζώων
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5.2.3.2. Αριθμός κατοικίδιων ζώων ανά νοικοκυριό
Σύμφωνα με την έρευνα και όπως απεικονίζεται στο γράφημα 5.3.2, η πλειοψηφία του συνολικό
δείγματος, με ποσοστό 78% (188 ερωτώμενοι), φιλοξενεί στο νοικοκυριό του ένα με δυο κατοικίδια
ζώα, ενώ το 12% (29 ερωτώμενοι) τρία έως τέσσερα. Ακόμη, το 6,6% (16 ερωτώμενοι) έχει στο
νοικοκυριό του από πέντε έως έξι δεσποζόμενα ζώα, ενώ μόλις το 3,3% (8 ερωτώμενοι) έχει εφτά ή
και περισσότερα δεσποζόμενα ζώα.

Αριθμός κατοικίδιων ζώων ανά νοικοκυριό
6,6% 3,3%

1-2

12,0%

3-4
5-6

78,0%

7≤

Γράφημα 5.3.2: αριθμός κατοικίδιων ζώων ανά νοικοκυριό
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5.2.3.3. Μέγεθος κατοικίδιου ζώου μόνο για τους ιδιοκτήτες σκύλου.
Ζητήθηκε από τους ερωτώμενους, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες σκύλων, να δηλώσουν το μέγεθος του
σκύλου, αφού ανάλογα με τη σωματική τους διάπλαση, διαφοροποιείται η ημερήσια ποσότητα
κατανάλωσης σε τροφή και κατ’ επέκταση το κόστος της τροφής. Αρχικά, είναι σημαντικό να
αναφερθεί πως από τους 241 ερωτώμενους, σε αυτή την ερώτηση έπρεπε να απαντήσουν οι 167
(όσοι δηλαδή είναι ιδιοκτήτες σκύλου μόνο). Όσοι έχουν στη κατοχή τους γάτα δηλώθηκαν ως missing
values (74 ερωτώμενοι), με τον κωδικό 999. Επομένως, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων
η πλειοψηφία των ιδιοκτητών σκύλου, με ποσοστό 35,9% (60 ερωτώμενοι), έχουν μικρόσωμο σκύλο
για συντροφιά (1-10 κιλά), ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ακολουθούν οι ιδιοκτήτες
γιγαντόσωμων σκυλιών, με ποσοστό 32,3% (54 ερωτώμενοι). Στη τρίτη θέση βρίσκονται όσοι έχουν
υπό την ιδιοκτησία τους μεγαλόσωμους σκύλους (25 – 45 κιλά) με ποσοστό 28,7% (48 ερωτώμενοι),
ενώ δεν δύναται να μη σχολιαστεί πως μόνο το 3% (5 ερωτώμενοι) έχουν μεσαίου μεγέθους σκύλους
(11-24 κιλά). Ως συμπέρασμα, εξάγεται η τάση των ιδιοκτητών σκύλου να προτιμούν κυρίως
μικρόσωμες και μεγαλόσωμες φυλές. Τα αποτελέσματα αυτά απεικονίζονται στο διάγραμμα 5.3.3
που ακολουθεί.

Μέγεθος σκύλων (σε κιλά)

32,3%

35,9%

1 - 10 κιλά
11 - 24 κιλά
25 - 45 κιλά
45 κιλά ≤

28,7%

3,0%

Γράφημα 5.3.3: μέγεθος κατοικίδιου ζώου μόνο για ιδιοκτήτες σκύλου (σε κιλά)
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5.2.4. Διαφορετικές επιλογές των ερωτώμενων
5.2.4.1. Η επιλογή της διατροφής των δεσποζόμενων ζώων
Βάσει της έρευνας και όπως απεικονίζεται στο γράφημα 5.4.1, το 58,9% (142 ερωτώμενοι) από το
συνολικό δείγμα, επιλέγει για τις διατροφικές συνήθειες των κατοικίδιων τους τη ξηρή τροφή
(κροκέτες), ενώ το 32,8% (79 ερωτώμενοι) επιλέγει το συνδυασμό ξηρής τροφή και κονσέρβας. Στον
αντίποδα του κλασικού διαιτολογίου βρίσκεται η κατηγορία τροφής BARF, με ποσοστό 4,6% (11
ερωτώμενοι), ενώ χαμηλό είναι και το ποσοστό όσων μαγειρεύουν για τα κατοικίδιά τους, δηλαδή
3,3% (8 ερωτώμενοι). Συντριπτικά είναι τα αποτελέσματα για την υγρή τροφή (κονσέρβα) αφού μόνο
το 0,4% (1 ερωτώμενος) του συνολικού δείγματος, την επιλέγει ως βασική τροφή για το κατοικίδιό
του.

Διατροφή δεσποζόμενων ζώων
4,6% 3,3%
Ξηρή τροφή
Κονσέρβα

32,8%
58,9%

Συνδυασμός ξηρής τροφής και
κονσέρβας
BARF
Μαγειρευτό

0,4%
Γράφημα 5.4.1: η επιλογή της διατροφής των δεσποζόμενων ζώων
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5.2.4.2. Η κατηγορία της τροφής των κατοικίδιων ζώων
Στη συγκεκριμένη ερώτηση καλούνταν να απαντήσουν όσοι επιλέγουν οποιοδήποτε τύπο διατροφής
εκτός από το Μαγειρευτό. Το φίλτρο χρησιμοποιήθηκε διότι, όσοι μαγειρεύουν για τα κατοικίδιά τους
επιλέγουν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν και οι ίδιοι για το διαιτολόγιό τους. Επομένως, δεν
μπορούν να απαντήσουν έγκυρα στο υπόλοιπο ερωτηματολόγιο. Όντας 8 ερωτώμενοι από το σύνολο
το 241, οι 233 είναι αυτοί οποίοι δύνανται να συμπεριληφθούν στο υπόλοιπο του ερωτηματολογίου,
ενώ οι 8 δηλώνονται ως missing values. Εξετάζοντας, λοιπόν, τη κατηγορία της τροφής που επιλέγουν
οι ιδιοκτήτες (ποιότητα), όπως φαίνεται και στο γράφημα 4.5, η ερευνήτρια διαπίστωσε πως το 56,7%
(132 ερωτώμενοι) προτιμάει τη Super – Premium κατηγορία, ενώ το 22,3% (52 ερωτώμενοι) αγοράζει
τη μεσαία κατηγορία. Έπειτα, ακολουθούν όσοι αγοράζουν χύμα (μη συσκευασμένη) τροφή, με
ποσοστό 8,2% (19 ερωτώμενοι) και με ποσοστό 6,9% (16 ερωτώμενοι) όσοι επιλέγουν την οικονομική
κατηγορία σε κλειστή συσκευασία. Τέλος, όσων τα κατοικίδια πάσχουν από κάποια πάθηση
επιλέγουν την ανάλογη κλινική δίαιτα και το ποσοστό αυτών ανέρχεται σε μόλις 6% (14 ερωτώμενοι).
Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως η πλειοψηφία των ερωτώμενων επιλέγει τη καλύτερη δυνατή
ποιότητα σε τροφή για τα κατοικίδιά της, προκειμένου να τους προσφέρει τα απαραίτητα συστατικά
για τον οργανισμό τους και για να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα υγείας. Τα παραπάνω
συμπεράσματα προβάλλονται και στο γράφημα 5.4.2 που ακολουθεί.

Κατηγορία τροφής
6,0% 8,2%
6,9%
Χύμα
Οικονομική συσκευασμένη

22,3%
56,7%

Μεσαία
Super premium
Κλινική δίαιτα

Γράφημα 5.4.2: η κατηγορία της τροφής των κατοικίδιων ζώων
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5.2.4.3. Η επιλογή του σημείου λιανικής για την αγορά τροφής
Όπως προαναφέρθηκε και στην ενότητα 5.2.3.2, 8 είναι οι ερωτώμενοι οι οποίοι δηλώνονται ως
missing values και απαντάνε ξανά στις ερωτήσεις δημογραφικού τύπου. Άρα,

από τους 233

ερωτώμενους, το σημείο λιανικής το οποίο συγκεντρώνει το πιο υψηλό ποσοστό είναι τα Pet-shop με
67,4% (157 ερωτώμενοι). Προς έκπληξη, το E – commerce συγκεντρώνει 17,6% (41 ερωτώμενοι) ενώ
τα Super – Market 9,4% (22 ερωτώμενοι). Τέλος, από τους κτηνιάτρους αγοράζει μόνο το 5,6% (13
ερωτώμενοι) του δείγματος. Συμπερασματικά, παρόλο που υπάρχει ραγδαία εξάπλωση του E –
commerce και των online αγορών, τα Specialty – stores (Pet – Shop) εξακολουθούν να είναι η πρώτη
επιλογή των ερωτώμενων. Τα παραπάνω ευρήματα αποτυπώνονται στο γράφημα 5.4.3.

Επιλογή σημείου λιανικής

17,6%
Pet-shop

5,6%

Super-Market

9,4%

Κτηνίατρος

67,4%

Online-shop

Γράφημα 5.4.3: επιλογή σημείου λιανικής για την αγορά τροφής
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5.2.4.4. Το συνολικό ποσό δαπάνης για το κατοικίδιο ανά μήνα (κατά μέσο όρο)
Σύμφωνα με το γράφημα 5.4.4, οι συνολικές δαπάνες αφορούν σε επιπλέον προϊόντα (όπως φάρμακα
και αξεσουάρ) και υπηρεσίες (όπως κομμωτήριο ή κτηνίατρο). Όπως φαίνεται και στο γράφημα 4.7,
από τους 233 ερωτώμενους, το 34,3% (80 ερωτώμενοι) ξοδεύει από 31€ έως 60€ το μήνα ενώ το
26,2% (61 ερωτώμενοι) 16€ έως 30€. Ακολουθούν όσοι ξοδεύουν από 61€ έως 90€, με ποσοστό 21,9%
(51 ερωτώμενοι) ενώ στο 9,9% (23 ερωτώμενοι) ανήκουν όσοι ξοδεύουν από 91€ και πάνω. Τέλος,
μικρό είναι το ποσοστό (μόλις 7,7%, δηλαδή 18 ερωτώμενοι) το οποίο ξοδεύει 15€ το μήνα ως μέγιστο
ποσό. Είναι σπουδαίο το γεγονός ότι, εν μέσω οικονομικής κρίσης, το 32% των ερωτώμενων ξοδεύει
πάνω από 61€.

Συνολικό ποσών δαπανών ανά μήνα
7,7%
9,9%
≤ 15€

21,9%

26,2%

16€ - 30€
31€ - 60€
61€ -90€
91€ ≤

34,3%

Γράφημα 5.4.4: συνολικό ποσό δαπάνης για το κατοικίδιο ανά μήνα (κατά μέσο όρο)

81

Μ.Π.Σ. ‘’Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας’’ Πλήρους Φοίτησης, 2018 – 2020
«Τα κριτήρια επιλογής περιβάλλοντος λιανικής για την προμήθεια τροφής σκύλου και γάτας από τους ιδιοκτήτες τους.»
Βαρδαλά Ελεάνα

5.2.4.5. Το κόστος τροφής του κατοικίδιου ανά μήνα
Τέλος, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο πόσο τους κοστίζει η τροφή για τα κατοικίδιά
τους το μήνα. Η πλειοψηφία, με ποσοστό 36,9% (86 ερωτώμενοι) αποκρίθηκε πως η τροφή μόνο
κοστίζει 21€ έως 40€, ενώ το 25,8% (60 ερωτώμενοι) δαπανά 11€ έως 20€. Επιπροσθέτως, το 20,6%
(48 ερωτώμενοι) δαπάνα 41€ έως 70€, ενώ το 9,4% (22 ερωτώμενοι) δαπανά από 71€ και άνω. Ακόμη,
ένα πολύ μικρό ποσοστό, μεγέθους 7,3% (17 ερωτώμενοι), το μέγιστο που ξοδεύει είναι 10€ το μήνα.
Τα παραπάνω συμπεράσματα απεικονίζονται στο γράφημα 5.4.5 που ακολουθεί.

Κόστος τροφής ανά μήνα
7,3%
9,4%
≤ 10€

20,6%

25,8%

11€ - 20€
21€ - 40€
41€ -70€
71€ ≤

36,9%

Γράφημα 5.4.5: κόστος τροφής του κατοικίδιου ανά μήνα
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5.2.5. Αξιοπιστία κλιμάκων μέτρησης
Η ερευνήτρια, αφού υλοποίησε μονομεταβλητές αναλύσεις και έκανε αφαίρεση ακραίων τιμών στις
περιπτώσεις όπου ήταν απαραίτητο, προκειμένου όλες οι μεταβλητές να ακολουθούν κανονική
κατανομή, προχώρησε στον έλεγχο αξιοπιστίας των κλιμάκων μέτρησης. Η αφαίρεση ακραίων τιμών
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Boxplot. Έπειτα, ομαδοποιήθηκαν οι σχετικές ερωτήσεις που
μελετούν κάθε κριτήριο και δημιουργήθηκαν αθροιστικές κλίμακες.

Η αξιοπιστία των κλιμάκων μέτρησης πραγματοποιείται προκειμένου να ελεγχθεί η εσωτερική
συνοχή των ερωτήσεων για το υπό μελέτη κριτήριο. Όπως απεικονίζονται και στους Πίνακες 1, 2 και
3 το Cronbach’s Alpha έχει ως αφετηρία το 0,420 και φτάνει ως το 0,950.

Κριτήριο 1ο
Ποικιλία Μαρκών

Κριτήριο 2ο
Τιμή

Κριτήριο 3ο
Προσφορές

Είναι σημαντική η ύπαρξη ευρείας
ποικιλίας μαρκών στο περιβάλλον
λιανικής από το οποίο αγοράζω
τροφή.
Στο pet-shop βρίσκω τη ποικιλία
που θέλω σε μάρκες.

Θεωρώ σημαντική την τιμή της
τροφής ως προς την επιλογή του
σημείου λιανικής από το οποίο
αγοράζω τροφή.
Θεωρώ σημαντική την
αναζήτηση του σημείου λιανικής
με τις χαμηλότερες τιμές, πριν
κάνω κάποια αγορά τροφής.
Στο pet-shop βρίσκω την
καλύτερη τιμή.
Στο super-market δεν βρίσκω
την καλύτερη τιμή.
Στο κτηνίατρο βρίσκω την
καλύτερη τιμή.
Στο online-shop βρίσκω την
καλύτερη τιμή.

Είναι σημαντική η ύπαρξη προσφορών
στις τροφές στο σημείο λιανικής από το
οποίο αγοράζω. (1+1 δώρο, έκπτωση,
συσκευασία με δωρεάν επιπλέον).
Στο pet-shop βρίσκω τις καλύτερες
προσφορές.

Στο super-market δε βρίσκω τη
ποικιλία που θέλω σε μάρκες.
Στο κτηνίατρο βρίσκω τη ποικιλία
που θέλω σε μάρκες.
Στο online-shop βρίσκω τη ποικιλία
που θέλω σε μάρκες.
-

Cronbach’s Alpha: 0,429
Cronbach’s Alpha: 0,469
Πίνακας 1: Reliability Analysis and Cronbach’s Alpha

Στο super-market δεν βρίσκω τις
καλύτερες προσφορές.
Στο κτηνίατρο βρίσκω τις καλύτερες
προσφορές.
Στο online-shop βρίσκω τις καλύτερες
προσφορές.
-

Cronbach’s Alpha: 0,420
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Κριτήριο 4ο
Διαπροσωπική Επαφή

Κριτήριο 5ο
Επιπρόσθετες Υπηρεσίες
(Φυσικά καταστήματα)

Κριτήριο 6ο
Επιπρόσθετες Υπηρεσίες
(Ηλεκτρονικά καταστήματα)

Θεωρώ σημαντική τη
διαπροσωπική επαφή με το
προσωπικό του σημείου λιανικής
πώλησης.
Το προσωπικό με κατατοπίζει ως
προς τις διάφορες μάρκες τροφών.
Το προσωπικό μου συστήνει
συγκεκριμένη τροφή για το
κατοικίδιό μου.
Το προσωπικό συμβάλλει στη
δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης
ως προς το σημείο λιανικής.
Έχω διαμορφωμένη άποψη για το τι
θα αγοράσω και δεν επηρεάζομαι
από το προσωπικό.
-

Με ενδιαφέρει η παροχή
επιπρόσθετων υπηρεσιών από το
σημείο λιανικής που ψωνίζω.

Δεν με χρεώνει για πληρωμή με
αντικαταβολή.

Μου παρέχει delivery στο σπίτι.

Δεν μου χρεώνει το κόστος των
μεταφορικών.
Μου παρέχει δυνατότητα επιστροφής
προϊόντος με δωρεάν μεταφορικά.

Μου παρέχει υπηρεσία
κομμωτηρίου.
Μου παρέχει δυνατότητα
φιλοξενίας κατά την απουσία μου
(πχ διακοπές).
Μου παρέχει δυνατότητα
εκπαίδευσης του κατοικίδιου.

Μου παρέχει ασφάλεια συναλλαγών.

Μου παρέχει υπηρεσία help-line.

-

Μου παρέχει κτηνιατρικές
υπηρεσίες.
Διαθέτει χώρο στάθμευσης.

-

Μου παρέχει υπηρεσία Pet-taxi.

-

-

Cronbach’s Alpha: 0,517
Cronbach’s Alpha: 0,848
Πίνακας 2: Reliability Analysis and Cronbach’s Alpha

Μου παραδίδει το προϊόν εντός 48
ωρών από τη παραγγελία.

Με ενδιαφέρει η παροχή
επιπρόσθετων υπηρεσιών από το
σημείο λιανικής που ψωνίζω.
Υπάρχει πάντα διαθεσιμότητα
προϊόντος.
Μου παρέχει υπηρεσία Pet-taxi.
Διαθέτει υπηρεσία newsletter.
Μου παρέχει delivery στο σπίτι.
Cronbach’s Alpha: 0,755

Εξαρτημένη Μεταβλητή
Συνολική Ικανοποίηση

Συνέπεια
Πιστότητα σε κατάστημα

Συνέπεια
Word Of Mouth

Ποια είναι η συνολική σας
ικανοποίηση από το σημείο
λιανικής που πραγματοποιήσατε τις
περισσότερες αγορές σας τους
τελευταίους 12 μήνες;

Στο άμεσο μέλλον δεν προτίθεμαι
να αλλάξω περιβάλλον λιανικής.

Θα συστήσω στο κοντινό μου
περιβάλλον το συγκεκριμένο
περιβάλλον λιανικής.

Ποια είναι η συνολική σας
ευχαρίστηση από το σημείο
λιανικής που πραγματοποιήσατε τις
περισσότερες αγορές σας τους
τελευταίους 12 μήνες;

Θα εξακολουθήσω και στο άμεσο
μέλλον να ψωνίζω από το
συγκεκριμένο περιβάλλον
λιανικής.

Θα προτείνω σε φίλους και γνωστούς
να αγοράσουν από το συγκεκριμένο
περιβάλλον λιανικής.

-

Θα αυξήσω τις αγορές μου στο
άμεσο μέλλον από το
συγκεκριμένο περιβάλλον
λιανικής.
-

Κάνω θετικά σχόλια για το
συγκεκριμένο περιβάλλον λιανικής.

-

Cronbach’s Alpha: 0,950
Cronbach’s Alpha: 0,761
Πίνακας 3: Reliability Analysis and Cronbach’s Alpha

Αναρτώ θετικές κριτικές μέσω του
διαδικτύου για το συγκεκριμένο
περιβάλλον λιανικής.
Cronbach’s Alpha: 0,813
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5.2.6. Γραμμική Παλινδρόμηση (Linear Regression)
Στο κεφάλαιο αυτό, η ερευνήτρια έχει προβεί στην απόδειξη ή μη σχέσης μεταξύ της εξαρτημένης
μεταβλητής «Ικανοποίηση» με τις ανεξάρτητες μεταβλητές «Ποικιλία, Τιμές / Προσφορές,
Διαπροσωπική Επαφή, Επιπρόσθετες Υπηρεσίες». Για την απόδειξη των σχέσεων αυτών,
χρησιμοποιήθηκε η Γραμμική Παλινδρόμηση. Εξετάζονται, δηλαδή, τα υποθετικά ερωτήματα τα
οποία διαμορφώθηκαν στην ενότητα 4.2. και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Enter,
όπου

Η1α : η ποικιλία επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση του πελάτη.

Η1β: η τιμή επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση του πελάτη.

Η2β: οι προσφορές επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση του πελάτη.

Η1γ: η διαπροσωπική επαφή επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση του πελάτη.

Η1δ: οι επιπρόσθετες υπηρεσίες επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση του πελάτη (φυσικά
καταστήματα).

Η2δ: οι επιπρόσθετες υπηρεσίες επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση του πελάτη (ηλεκτρονικά
καταστήματα).

Επομένως, ο στόχος είναι να αποδειχθεί ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι συνδράμουν και οδηγούν
στην δημιουργία ικανοποίησης του πελάτη.

Για την απόδειξη των υποθέσεων Η1α έως Η2δ χρησιμοποιήθηκε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση.
Τα αποτελέσματα αυτής φαίνονται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί.
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Regression: Πίνακας 4

Ανεξάρτητες Μεταβλητές

Standard
B

P – Value

Ποικιλία

0,156

0,060

Τιμή

0,124

0,195

Προσφορές

-0,100

0,304

Διαπροσωπική Επαφή

0,193

0,015

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες
(Φυσικά καταστήματα)
Επιπρόσθετες Υπηρεσίες
(Ηλεκτρονικά καταστήματα)

0,083

0,288

0,134

0,442

F = 4,322 P – Value = 0,01 < 0,10 R2 = 0,110

Συμπερασματικά
❖ Η υπόθεση Η1α αναφέρεται στη σχέση μεταξύ ποικιλίας και ικανοποίησης του πελάτη. Η
υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται (Beta=0,156, P=0,060 < 0,10) για όλα τα καταστήματα.
❖ Η υπόθεση Η1β αναφέρεται στη σχέση μεταξύ τιμής και ικανοποίησης του πελάτη. Η υπόθεση
αυτή απορρίπτεται (Beta=0,124, P=0,195 > 0,10) για όλα τα καταστήματα.
❖ Η υπόθεση Η2β αναφέρεται στη σχέση μεταξύ προσφορών και ικανοποίησης του πελάτη. Η
υπόθεση αυτή απορρίπτεται (Beta=-0,100, P=0,304 > 0,10) για όλα τα καταστήματα.
❖ Η υπόθεση Η1γ αναφέρεται στη σχέση μεταξύ διαπροσωπικής επαφής και ικανοποίησης του
πελάτη. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται (Beta=0,193, P=0,015 < 0,10) για όλα τα
καταστήματα.
❖ Η υπόθεση Η1δ αναφέρεται στη σχέση μεταξύ επιπρόσθετων υπηρεσιών (φυσικά
καταστήματα) και ικανοποίησης του πελάτη. Η υπόθεση αυτή απορρίπτεται (Beta=0,083,
P=0,288 > 0,10) για όλα τα φυσικά καταστήματα.
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❖ Η υπόθεση Η2δ αναφέρεται στη σχέση μεταξύ επιπρόσθετων υπηρεσιών (ηλεκτρονικά
καταστήματα) και ικανοποίησης του πελάτη. Η υπόθεση αυτή απορρίπτεται (Beta=134,
P=0,442 > 0,10) για τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Πιο αναλυτικά, ο πίνακας Anova για την περίπτωση της υπόθεσης Η1γ και Η1α έδειξε πως το μοντέλο
της παλινδρόμησης έχει αξία καθώς υπάρχει ευθεία γραμμή η οποία συνδέει τις μεταβλητές
Ικανοποίηση, Διαπροσωπική Επαφή και Ποικιλία. Αυτό υποστηρίζεται από το γεγονός ότι
επαληθεύεται η περίπτωση H1 : R ≠ 0 αφού P – Value < 0,10. Επομένως, αφού ο συντελεστής R2 ισούται
με 0,110, σημαίνει πως η διαπροσωπική επαφή και η ποικιλία ως ανεξάρτητες μεταβλητές,
ερμηνεύουν το 11% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που είναι η Ικανοποίηση
(Πίνακας 4).
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5.2.7. Ανάλυση Συσχέτισης (Correlation Analysis)
Στο κεφάλαιο 5.2.6. εξετάστηκαν ενδελεχώς τα υποθετικά ερωτήματα τα οποία πλαισιώνουν την εν
λόγω έρευνα και ποια από αυτά επιβεβαιώνονται. Στο παρόν κεφάλαιο το ερευνητικό ενδιαφέρον
επικεντρώνεται γύρω από την ικανοποίηση, τη πιστότητα στο κατάστημα και τη πιθανότητα σύστασης
αυτού στο ευρύ κοινό. Με άλλα λόγια πραγματεύεται τη πιθανότητα οι ικανοποιημένοι πελάτες να
διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις με το συγκεκριμένο σημείο λιανικής αλλά και την εξάπλωση της
φήμης αυτού. Για το λόγο αυτό, η ερευνήτρια προσχώρησε Ανάλυση Συσχέτισης (Correlation Analysis)
κατά Pearson μέσω του SPSS και τα αποτελέσματα απεικονίζονται στον Πίνακα 5.
Correlation
Πιστότητα Σε Κατάστημα

Συνολική Ικανοποίηση

Word Of Mouth

Pearson

0,505

0,573

Correlation
Sig. (2 – tailed)

0,000

0,000

233

233

N

Πίνακας 5: Ανάλυση συσχέτισης Ικανοποίησης - Πιστότητας Σε Κατάστημα και Ικανοποίησης – Word Of Mouth

Συμπερασματικά
❖ Η υπόθεση Η1ε αναφέρεται στη σχέση μεταξύ ικανοποίησης του πελάτη και της πιστότητας
στο σημείο λιανικής από το οποίο ψωνίζει. Επιβεβαιώνεται πως υπάρχει συσχέτιση και
μάλιστα θετική (P – Value= 0,000 < 0,10, R=0,505).
❖ Η υπόθεση Η1στ αναφέρεται στη σχέση μεταξύ ικανοποίησης του πελάτη και του Word Of
Mouth για το σημείο λιανικής από το οποίο ψωνίζει. Επιβεβαιώνεται πως υπάρχει εξίσου
θετική συσχέτιση (P – Value= 0,000 < 0,10, R=0,573).

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά που προκύπτουν εύκολα διαπιστώνει κανείς πως υπάρχει μια μέτρια προς
ικανοποιητική συσχέτιση της Ικανοποίησης με τη πιθανότητα Πιστότητας σε κάποιο σημείο λιανικής
και του Word Of Mouth. Αυτό που αξιοποιείται αρχικά είναι το Sig < 0,10 και έπειτα η τιμή από
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Pearson Correlation, η οποία δείχνει τη τιμή του r. Στις δυο αυτές περιπτώσεις το r έχει μια μέτρια
προς ικανοποιητική τιμή, με 0,505 για τη Πιστότητα Σε Κατάστημα και 0,573 για το Word Of Mouth.

6. Συμπεράσματα και Προτάσεις
6.1. Εισαγωγή
Το έκτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης λειτουργεί ως πιλοτικό για την ανάδειξη των κυριότερων
ευρημάτων της έρευνας. Με αυτό το τρόπο, επισημαίνονται οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης
έρευνας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και παρουσιάζεται η συνεισφορά της. Στο
τέλος, αναφέρονται οι περιορισμοί που υπήρξαν αλλά και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα επί
του θέματος.

6.2. Σύνοψη των ευρημάτων έρευνας
6.2.1. Θεωρητικές επιπτώσεις της έρευνας
Στο κεφάλαιο 5, η ερευνήτρια επιβεβαίωσε τις υποθέσεις οι οποίες συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ιδιοκτήτη κατοικίδιου - πελάτη αλλά και ποιες από αυτές τελικά απορρίπτονται για τη
συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία.

Οι υποθέσεις που επιβεβαιώθηκαν ήταν οι Η1α και Η1γ, οι οποίες αφορούν στην άμεση συνάφεια της
ποικιλίας σε μάρκες και της διαπροσωπικής επαφής με την ικανοποίηση των πελατών.

Το πρώτο αξιοσημείωτο εύρημα και ενδεχομένως το αναμενόμενο, θα ήταν η τιμή να ασκεί τη
μεγαλύτερη επιρροή και να προσφέρει ικανοποίηση στον αγοραστή. Η συγκεκριμένη όμως υπόθεση
καταρρίφθηκε. Οι περισσότεροι καταναλωτές πιθανότατα να αναζητούν τη καλύτερη δυνατή
εξισορρόπηση κόστους και ποιότητας, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται ικανοποίηση αλλά λύση
ανάγκης. Επομένως, η τιμή δεν αποτελεί παράγοντα που οδηγεί στη συνολική ικανοποίηση και αν
συνδεθεί με το φαινόμενο του ‘’Pet – humanization’’, όλοι οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να αγοράζουν τη
τροφή καλύτερης ποιότητας, μη αναλογιζόμενοι το κόστος.
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Αντιστοίχως και οι προσφορές λειτουργούν με ανάλογο τρόπο. Παρόλο που οι προωθητικές ενέργειες
αποτελούν ευκαιρία να αγοράσει κάποιος μια τροφή αρκετά φθηνότερα, δεν οδηγούν στην
ικανοποίηση. Πιθανότατα αυτό να συμβαίνει λόγω της βραχυπρόθεσμης διάρκειας και της
δημιουργίας δυσαρέσκειας όταν ο πελάτης θα αναγκαστεί να αγοράσει την ίδια τροφή στην κανονική
της τιμή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα πως οι επιπρόσθετες παροχές, όπως η δυνατότητα αγοράς
τροφής σε συνδυασμό με τον κτηνίατρο στον ίδιο χώρο, δεν δημιουργούν ικανοποίηση στον πελάτη.
Ένας πιθανός λόγος είναι πως η συχνότητα αγοράς τροφής και επίσκεψης στον κτηνίατρο ή στο
κομμωτήριο διαφέρουν αισθητά. Επομένως, ο καταναλωτής ίσως να μην αντιλαμβάνεται κάποια
διαφορά ενώ μπορεί να εξυπηρετεί δυο διαφορετικές ανάγκες στο ίδιο σημείο.

Επιπλέον, η συνήθεια από τη δική του καθημερινότητα ενδεχομένως ορίζει και τη συμπεριφορά του
ως προς το κατοικίδιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός πως για τα βασικά είδη
ανάγκης επισκέπτεται το Super – Market, για φάρμακα το φαρμακείο, για μεταφορά χρησιμοποιεί
άλλη υπηρεσία κ.ο.κ. Με τον ίδιο τρόπο, αντιλαμβάνεται και ένα σημείο λιανικής για το κατοικίδιό
του, δηλαδή από διαφορετικό σημείο επιθυμεί να αγοράζει τροφή και από διαφορετικό να
χρησιμοποιεί άλλου είδους υπηρεσίες.

‘’Σταθμό’’ αποτελεί το γεγονός πως οι καταναλωτές επιλέγουν ιδιαιτέρως τα Pet – Shop, εύρημα το
οποίο δεν είναι άξιο απορίας. Τα Pet – Shop, ως Specialty Stores, διαθέτουν πράγματι μεγάλη ποικιλία
ενώ το προσωπικό είναι εξειδικευμένο σε οτιδήποτε αφορά στα κατοικίδια ζώα.

Κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση, οι καταναλωτές θέλουν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής και
κατ’επέκταση το εύρος και το βάθος στη προϊοντική ποικιλία είναι αναγκαία αλλά πάντα ελεγχόμενα.

Η διαπροσωπική επαφή αποτελεί εξίσου βασικό συστατικό της ικανοποίησης για αρκετούς λόγους.
Οι καταναλωτές επιλέγουν τα Pet – Shop, γιατί έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν πληροφορίες για
ένα θέμα το οποίο αρχικά τους είναι αρκετά άγνωστο. Οι διατροφικές συνήθειες από κατοικίδιο σε
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κατοικίδιο διαφέρουν κατά πολύ, αναλόγως το ηλικιακό στάδιο, το μέγεθος ή και τις παθήσεις (πχ
νεφροπάθεια). Συνήθως οι πωλητές εξειδικευμένων καταστημάτων μπορούν να ενημερώσουν και να
κατατοπίσουν ιδανικότερα τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, προκειμένου να προβούν στις
ορθότερες επιλογές σχετικά με τη διατροφή τους.

Επίσης, ακριβώς επειδή τους ενδιαφέρει η ύπαρξη ποικιλίας σε κωδικούς, είναι αναμενόμενη η μη
αναγνώριση των διαφορών από τροφή σε τροφή και να χρειάζονται απαραιτήτως περισσότερες
πληροφορίες.

Ακόμη, μέσω της επαφής με το προσωπικό, ο δυνητικός πελάτης καλύπτει και την εσωτερική του
ενόρμηση για κοινωνική ένταξη και ανήκειν. Ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον, αισθάνεται ότι γίνεται
μέλος μιας κοινότητας ενώ παράλληλα είναι σε θέση να έρθει σε επαφή με νέα άτομα τα οποία δεν
αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς του. Η δημιουργία δεσμών, με νέα φυσικά πρόσωπα ενισχύει
τη κοινωνικότητά του αλλά και τον αποφορτίζει από τη ρουτίνα και τη καθημερινότητά του.

Συμπερασματικά, η ποικιλία σε μάρκες και η διαπροσωπική επαφή με άλλα πρόσωπα, αποτελούν
μέρος της συνολικής ικανοποίησης που αισθάνεται ένας πελάτης επισκεπτόμενος κάποιο κατάστημα.
Ωστόσο, δεν πρέπει να παραληφθεί πως στις αναλύσεις το R2 = 11% έδειξε πως οι υπάρχουν άλλοι
παράγοντες οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο αίσθημα ικανοποίησης που βιώνει ένας
πελάτης όταν επιλέγει κάποιο σημείο λιανικής. Όλοι όμως αποσκοπούν στην προσέλκυση πελατών
και στη δημιουργία μακροχρόνιων δεσμών μαζί τους, μέσω της ουσιαστικής ικανοποίησής τους.

Τέλος, αποδείχτηκε πως οι ικανοποιημένοι πελάτες ενδέχεται να παραμείνουν πιστοί σε κάποιο
κατάστημα αλλά είναι και εξίσου πιθανό να επικοινωνήσουν και σε άλλα άτομα, είτε μέσω του
διαδικτύου είναι μέσω φυσικού διαλόγου. Από το r, το οποίο είναι 0,505 για τη πιστότητα και 0,573
για το word of mouth, η διάθεση των καταναλωτών είναι απλώς πιθανή. Θα ήταν εφικτό να
αναφερθεί η λέξη βεβαιότητα, στη περίπτωση που η τιμή του δείκτη Pearson Correlation πλησίαζε
περισσότερο τον αριθμό 1.
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στο συγκεκριμένο κλάδο
τροφών σκύλου και γάτας, συνεισφέροντας όμως στο γενικότερο θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά
στα σημεία λιανικής. Το σημαντικότερο εύρημα είναι πως, παρόλο που στη βιβλιογραφία
γενικεύονται και αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση του καταναλωτή απέναντι σε
ένα σημείο λιανικής, πρέπει να επισημαίνεται πως ανάλογα με τη προϊοντική κατηγορία και το
καταναλωτικό κοινό στο οποίο απευθύνεται, τα κριτήρια αναδιαμορφώνονται. Η κατανόηση του
σκεπτικού του καταναλωτή και τι είναι αυτό που τον κινητοποιεί στις επιλογές του αλλάζει διαρκώς,
όπως επίσης και το αίσθημα ικανοποίησης. Ακόμα περισσότερο δε όταν η δική του επιλογή επηρεάζει
κυριολεκτικά τη ποιότητα ζωής ενός όντος ο οποίος εξαρτάται πλήρως από αυτόν.

Συνοψίζοντας, υπάρχει η πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη μελέτη έχει συμβάλει στην ανάδειξη
της καταλυτικής σημασίας της μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και πως η ικανοποίηση του
πελάτη είναι ένα έργο το οποίο δυσχεραίνει διαρκώς και μεταβάλλεται από κατηγορία σε κατηγορία.

6.2.2. Συνέπειες της έρευνας σε διοικητικό επίπεδο
Λόγω της εμπεριστατωμένης έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί και των ευρημάτων που
παρατίθενται, πιθανότατα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τη πλευρά των επιχειρήσεων που
έχουν ως αντικείμενο τον συγκεκριμένο κλάδο.

Καταρχάς, το πιο σημαντικό εύρημα είναι πως το προσωπικό αποτελεί την αρχή και το τέλος μιας
αγοραστικής διαδικασίας. Οι τροφές σκύλου και γάτας απαιτούν γνώσεις εξειδικευμένες
προκειμένου να καθοδηγηθούν οι πελάτες σωστά.

Εξίσου το προσωπικό πρέπει να πληροί κριτήρια, όπως η ευγένεια και η καλή διάθεση προς τον
πελάτη, αλλά κυρίως την ικανότητα να αφουγκράζεται τις ανάγκες του. Ειδικότερα στη κατηγορία
αυτή, καθώς οι πραγματικοί πελάτες είναι τα ίδια τα κατοικίδια ενώ οι ιδιοκτήτες τους εκείνοι που
αναλαμβάνουν τη ευθύνη να κατανοήσουν τι είναι το καλύτερο για αυτά, η διαπροσωπική επαφή και
η σωστή εξυπηρέτηση έχουν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα.
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Επομένως, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον κλάδο της λιανικής, οφείλουν να επενδύουν στο
προσωπικό τους και να φροντίζουν για τη διαρκή βοήθεια και εκπαίδευσή τους, προκειμένου να
ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού. Αρκετές είναι οι
περιπτώσεις στις οποίες το προσωπικό πώλησης είναι πολύ σημαντικό, όπως σε ένα specialty store,
αλλά η ίδια η επιχείρηση δεν μεριμνάει για αυτό. Άρα, η έρευνα αυτή αποτελεί μια ευγενική
υπενθύμιση προς τον επιχειρησιακό κλάδο.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως οι καταναλωτές θέλουν να έχουν το δικαίωμα επιλογής μέσα από
μια επαρκή και ευρεία ποικιλία. Είτε αγοράζουν τροφή από φυσικό είτε από ηλεκτρονικό κατάστημα,
αναζητούν το ιδανικότερο για το κατοικίδιό τους μέσα από μια πληθώρα κωδικών. Οι καταναλωτές
πλέον, έχουν στα χέρια τους το μεγαλύτερο εργαλείο, το διαδίκτυο. Είναι φυσικό επόμενο να
ανακαλύπτουν πολύ πιο εύκολα, ότι οι ενναλακτικές λύσεις τους είναι ποικίλες με αποτέλεσμα να
απογοητεύονται όταν βλέπουν περιορισμένη ποικιλία σε κάποιο σημείο λιανικής. Η αναζήτηση νέων
και αξιόλογων προϊόντων καθίσταται αναγκαία προκειμένου ένα σημείο λιανικής να προσελκύσει το
ενδιαφέρον του καταναλωτή, παρέχοντάς εναλλακτικές λύσεις και χωρίς να τον περιορίζει.

Τέλος, σημαντικό εύρημα αποτελεί πως η πιθανότητα πιστότητας σε ένα σημείο λιανικής αλλά και
σύστασης αυτού, δεν είναι πανάκια. Αντιθέτως, παρόλο που

μπορεί ο πελάτης να νιώσει

ικανοποιημένος από την εμπειρία του σε ένα σημείο λιανικής, λόγω του ανταγωνιστικού πλέγματος
το οποίο υφαίνεται διαρκώς, αυτό μπορεί εύκολα να μεταβληθεί. Όπως παρατηρήθηκε στη
συσχέτιση ικανοποίησης και πιστότητας στο σημείο λιανικής, η πιθανότητα αποκλειστικότητας ως
προς αυτό είναι ικανοποιητική μεν, σχετική δε. Το ίδιο ισχύει και για το word οf mouth. Οι
διθυραμβικές κριτικές δεν είναι δεδομένες ακόμα και από έναν ικανοποιημένο πελάτη. Συνεπώς, η
εξέλιξη και διαρκής κατανόηση των αναγκών του πελάτη αποτελούν σύμμαχο του λιανέμπορα ενώ η
στασιμότητα βασικό αντίπαλο.
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6.5. Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχείρησε να μελετήσει μερικούς από τους παράγοντες που είναι
καταλυτικοί ως προς την επιλογή ενός σημείου λιανικής και οδηγούν στην ικανοποίηση του
καταναλωτή, στο χώρο των τροφών σκύλου και γάτας. Επειδή η έρευνα δεν αφορά σε προϊόντα
ευρείας κατανάλωσης, το μέγεθος του δείγματος που συλλέχθηκε ανήλθε στους 241 ερωτώμενους.

Ωστόσο, υπήρξε ένας σημαντικός περιορισμός ως προς τος είδος του δείγματος, αν και ο αριθμός
θεωρείται ικανοποιητικός. Το δείγμα το οποίο αξιοποιήθηκε, δεν συλλέχθηκε με αντιπροσωπευτικό
τρόπο. Το δείγμα ευκολίας δεν είναι η ιδανικότερη επιλογή, αφού ο ερευνητής οφείλει να επιλέξει
μέθοδο δειγματοληψίας με αντικειμενικά κριτήρια. Βέβαια, πρέπει να διευκρινιστεί πως οι αναλύσεις
που παρουσιάστηκαν είναι στατιστικώς σημαντικές και ικανοποιούν τον σκοπό της έρευνας.
❖ Μολαταύτα, θα ήταν ωφέλιμο να μελετηθούν επιπλέον παράγοντες, εκτός από αυτούς που
εφαρμόστηκαν στη παρούσα έρευνα, στην ίδια προϊοντική κατηγορία, καθώς είναι ένας
κλάδος ο οποίος, ακόμα και εν μέσω οικονομικής κρίσης, γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση.
❖ Σημαντικό ενδιαφέρον θα παρουσίαζε επίσης να υλοποιηθεί μελέτη σχετικά με το επίπεδο,
τις μεθόδους και την επένδυση για την ουσιαστική εκπαίδευση του προσωπικού.
❖ Εξίσου κομβικό σημείο αποτελεί η μελέτη σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του ηλεκτρονικού
καταστήματος και πώς αυτό θα δημιουργήσει «διαπροσωπική επαφή»
❖ Για τον συγκεκριμένο κλάδο θα ήταν σκόπιμη η μελέτη της τάσης του ‘’ Pet – humanization’’
και πώς αυτή εξελίσσεται διαχρονικά
❖ Ακόμη, ενδιαφέρουσα μελέτη θα αποτελούσε η αναγνώριση του επιπέδου δυσκολίας σχετικά
με την αντίληψη της ικανοποίησης μεταξύ τελικού καταναλωτή «σκύλου ή γάτας» και του
αγοραστή.
❖ Τέλος, στοχευμένη μελέτη θα ήταν αυτή των κριτηρίων αγοράς τροφής από κρατικούς φορείς,
όπως καταφύγια, δήμοι, αστυνομία και στρατός.
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Παράρτημα
Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο για την έρευνα των κριτηρίων επιλογής περιβάλλοντος λιανικής για την
προμήθεια τροφής σκύλου και γάτας από τους ιδιοκτήτες τους.
Η συγκεκριμένη έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας στο μεταπτυχιακό
τμήμα «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα είναι «Τα
κριτήρια επιλογής περιβάλλοντος λιανικής για την προμήθεια τροφής σκύλου και γάτας από τους
ιδιοκτήτες τους» και αφορά μόνο ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων.
Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες, θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για την εν λόγω έρευνα και για τη
δημιουργία συγκεντρωτικών πινάκων και διαγραμμάτων μέσω στατιστικών αναλύσεων. Η
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν απαιτεί πάνω από 10 λεπτά.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο και τη προθυμία σας να συμβάλετε στη
παρούσα έρευνα.
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Ενότητα 1η
Εξετάζονται κάποια γενικά στοιχεία σχετικά με τα κατοικίδιά σας. Παρακαλώ σημειώστε με (Χ) τις απαντήσεις
σας, επιλέγοντας ένα μόνο κουτάκι για κάθε πρόταση.
1) Είσαστε ιδιοκτήτης:
Σκύλου
Γάτας
Και των δυο

2) Πόσα κατοικίδια έχετε;
1-2
3-4
5-6
7≤

3) Ποιο είναι το μέγεθος του σκύλου σας; (Εάν επιλέξατε ΓΑΤΑ στην 1η ερώτηση, αγνοήστε τη.)
1 - 10 κιλά
11 - 24 κιλά
25 - 45 κιλά
45 ≤ κιλά

4) Τι είδους τροφή ταΐζετε τα κατοικίδιά σας;
Ξηρή τροφή
Κονσέρβα
Συνδυασμός ξηρής τροφής και κονσέρβας
BARF
Μαγειρευτό

5) Ποια είναι η κατηγορία της τροφής που επιλέγετε; (Εάν στη 4η ερώτηση έχετε επιλέξει ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΟ,
μεταβείτε κατευθείαν στην ερώτηση 19.)
Χύμα
Οικονομική συσκευασμένη
Μεσαία (π.χ Pedigree, Friskies, Tonus, Brekkies, Whiskas)
Super Premium (π.χ Pro Plan, Hill’s, Royal Canin, Acana, Iams.)
Κλινική δίαιτα (πχ Νεφροπάθεια, Παχυσαρκία)

6) Από πού επιλέγετε να αγοράζετε τροφή συνήθως;
Pet shop

Super Market

Κτηνίατρο

Online-shop

7) Τι πόσο δαπανάτε κατά μέσο όρο το μήνα για το κατοικίδιό σας; (πχ τροφή, αξεσουάρ, φάρμακα,
λιχουδιές)
≤ 15€
16€ - 30€
31€ - 60€
61€ - 90€
91€ ≤
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8) Τι ποσό δαπανάτε το μήνα μόνο για τη τροφή του κατοικίδιου σας;
≤ 10€
11€ - 20€
21€ - 40€
41€ - 70€
71€ ≤

Ενότητα 2η
Εξετάζεται η σημασία παραγόντων που επηρεάζουν τις αγοραστικές σας αποφάσεις. Παρακαλώ σημειώστε με
(Χ) τις απαντήσεις σας, επιλέγοντας ένα μόνο κουτάκι για κάθε πρόταση.
9) Αξιολογήστε τη ποικιλία μαρκών ανά περιβάλλον λιανικής.
Διαφωνώ
Απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε
Διαφωνώ/
Ούτε
Συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απόλυτα

Είναι σημαντική η ύπαρξη
ευρείας ποικιλίας μαρκών στο
περιβάλλον λιανικής από το
οποίο αγοράζω τροφή.
Στο pet-shop βρίσκω τη
ποικιλία που θέλω σε μάρκες.
Στο super-market δε βρίσκω τη
ποικιλία που θέλω σε μάρκες.
Στο κτηνίατρο βρίσκω τη
ποικιλία που θέλω σε μάρκες.
Στο online-shop βρίσκω τη
ποικιλία που θέλω σε μάρκες.

10) Αξιολογήστε τις τιμές για την τροφή που αγοράζετε ανά περιβάλλον λιανικής.
Διαφωνώ
Απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε
Διαφωνώ/
Ούτε
Συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απόλυτα

Θεωρώ σημαντική τη τιμή της
τροφής ως προς την επιλογή
του σημείου λιανικής από το
οποίο αγοράζω τροφή.
Θεωρώ
σημαντική
την
αναζήτηση
του
σημείου
λιανικής με τις χαμηλότερες
τιμές, πριν κάνω κάποια αγορά
τροφής.
Στο pet-shop βρίσκω την
καλύτερη τιμή.
Στο super-market δεν βρίσκω
την καλύτερη τιμή.
Στο κτηνίατρο βρίσκω την
καλύτερη τιμή.
Στο online-shop βρίσκω την
καλύτερη τιμή.
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11) Αξιολογήστε τις προσφορές για τη τροφή που αγοράζετε ανά περιβάλλον λιανικής.
Διαφωνώ
Απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε
Διαφωνώ/
Ούτε
Συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απόλυτα

Είναι σημαντική η ύπαρξη
προσφορών στις τροφές στο
σημείο λιανικής από το οποίο
αγοράζω τροφή (1+1 δώρο,
έκπτωση, συσκευασία με
δωρεάν επιπλέον προϊόν).
Στο pet-shop βρίσκω τις
καλύτερες προσφορές.
Στο super-market δεν βρίσκω
τις καλύτερες προσφορές.
Στο κτηνίατρο βρίσκω τις
καλύτερες προσφορές.
Στο online-shop βρίσκω τις
καλύτερες προσφορές.

12) Αξιολογήστε τη διαπροσωπική σας επαφή με το προσωπικό του σημείου λιανικής πώλησης.
Διαφωνώ
Απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε
Διαφωνώ/
Ούτε
Συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απόλυτα

Θεωρώ
σημαντική
τη
διαπροσωπική επαφή με το
προσωπικό του σημείου λιανικής
πώλησης.
Το προσωπικό με κατατοπίζει ως
προς τις διάφορες μάρκες
τροφών.
Το προσωπικό μου συστήνει
συγκεκριμένη τροφή για το
κατοικίδιό μου.
Το προσωπικό συμβάλλει στη
δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης
ως προς το σημείο λιανικής.
Έχω διαμορφωμένη άποψη για το
τι θα αγοράσω και δεν
επηρεάζομαι από το προσωπικό.
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13) Αξιολογήστε τη παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (Αγνοήστε τη αν αγοράζετε τροφή από online-shop
και μεταβείτε στην ερώτηση 14).
Επιλέγω φυσικά καταστήματα διότι:
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤ

Διαφωνώ
Απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε
Διαφωνώ/
Ούτε
Συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απόλυτα

Με ενδιαφέρει η παροχή
επιπρόσθετων
υπηρεσιών
από το σημείο λιανικής που
ψωνίζω.
Μου παρέχει delivery στο
σπίτι.
Μου
παρέχει
υπηρεσία
κομμωτηρίου.
Μου παρέχει δυνατότητα
φιλοξενίας κατά την απουσία
μου (πχ διακοπές).
Μου παρέχει δυνατότητα
εκπαίδευσης του κατοικίδιου.
Μου παρέχει κτηνιατρικές
υπηρεσίες.
Διαθέτει χώρο στάθμευσης.
Μου παρέχει υπηρεσία Pettaxi.
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14) Αξιολογήστε τη παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (Αγνοήστε την αν αγοράζετε από pet-shop, supermarket ή κτηνίατρο και μεταβείτε στην ερώτηση 15).
Επιλέγω online-shop διότι:
ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαφωνώ
Απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε
Διαφωνώ/
Ούτε
Συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απόλυτα

Με ενδιαφέρει η παροχή
επιπρόσθετων
υπηρεσιών
από το σημείο λιανικής που
ψωνίζω.
Μου παρέχει delivery στο
σπίτι.
Δεν μου χρεώνει το κόστος
των μεταφορικών.
Δεν με χρεώνει για πληρωμή
με αντικαταβολή.
Μου παρέχει υπηρεσία helpline.
Μου παραδίδει το προϊόν
εντός 48 ωρών από τη
παραγγελία.
Μου
παρέχει
ασφάλεια
συναλλαγών.
Μου παρέχει υπηρεσία Pettaxi.
Υπάρχει πάντα διαθεσιμότητα
προϊόντος.
Διαθέτει
υπηρεσία
newsletter.
Μου παρέχει δυνατότητα
επιστροφής προϊόντος με
δωρεάν μεταφορικά.

Ενότητα 3η
Εξετάζεται η ικανοποίηση σας από το περιβάλλον λιανικής που επιλέγετε.
15) Παρακαλώ σημειώστε με (Χ) το βαθμό συμφωνίας/διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις.
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Ούτε
Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα
Διαφωνώ/
Απόλυτα
Ούτε
Συμφωνώ
Στο άμεσο μέλλον δεν
προτίθεμαι
να
αλλάξω
περιβάλλον λιανικής.
Θα εξακολουθήσω και στο
άμεσο μέλλον να ψωνίζω από
το συγκεκριμένο περιβάλλον
λιανικής.
Θα αυξήσω τις αγορές μου στο
άμεσο μέλλον από το
συγκεκριμένο
περιβάλλον
λιανικής.
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16) Παρακαλώ σημειώστε με (Χ) το βαθμό συμφωνίας/διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις.
Διαφωνώ
Απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε
Διαφωνώ/
Ούτε
Συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απόλυτα

Θα συστήσω στο κοντινό μου
περιβάλλον το συγκεκριμένο
περιβάλλον λιανικής.
Θα προτείνω σε φίλους και
γνωστούς να αγοράσουν από
το συγκεκριμένο περιβάλλον
λιανικής.
Κάνω θετικά σχόλια για το
συγκεκριμένο
περιβάλλον
λιανικής.
Αναρτώ θετικές κριτικές μέσω
του διαδικτύου για το
συγκεκριμένο
περιβάλλον
λιανικής.

17) Ποια είναι η συνολική σας ικανοποίηση από το σημείο λιανικής που πραγματοποιήσατε τις
περισσότερες αγορές σας τους τελευταίους 12 μήνες;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18) Ποια είναι η συνολική σας ευχαρίστηση από το σημείο λιανικής που πραγματοποιήσατε τις
περισσότερες αγορές σας τους τελευταίους 12 μήνες;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Ενότητα 4η
Δημογραφικά Στοιχεία. Παρακαλώ σημειώστε με (Χ) τις απαντήσεις σας, επιλέγοντας ένα μόνο κουτάκι για κάθε
πρόταση.
19) Φύλο*
Άνδρας
Γυναίκα

20) Ηλικία*
18-24 ετών
25 - 39 ετών
40 - 54 ετών
55-74 ετών
75 ετών ≤

21) Τόπος Διαμονής*
Βόρεια Προάστια
Νότια Προάστια
Ανατολικά Προάστια
Δυτικά Προάστια
Κέντρο
Άλλο

22) Επίπεδο Εκπαίδευσης*
Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Κάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Διπλώματος

23) Προσωπικό Μηνιαίο Εισόδημα*
≤ 600€
601€ – 1000€
1001€ – 2000€
2001€ ≤

Τέλος Ερωτηματολογίου
Σας ευχαριστώ πολύ!!!
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