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Περίληψη
Εργάστηκα στο τμήμα Marketing της εταιρίας Beiersdorf Hellas AE. Πιο συγκεκριμένα, ως
Marketing Assistant στις κατηγορίες NIVEA Face Care, NIVEA Body, Bath & Shower και
Liposan. Οι κατηγορίες NIVEA Face Care και NIVEA Body αποτελεούν τις δύο μεγαλύτερες
κατηγορίες προϊόντων της εταιρίας, καθώς η πρώτη αποτελεί το No 2 brand στην
κατηγορία του στην ελληνική αγορά, ενώ η δεύτερη το No 1. Επιπλέον, τα προϊόντα Liposan
κατέχουν 86% μερίδιο στην αγορά, γεγονός, που το καθιστά No 1 στην κατηγορία του.
Το συγκεκριμένο παραδοτέο έχει ως στόχο να παρουσιάσει, την εξάμηνη πρακτική μου
άσκηση στην εταιρία της Beiersdorf Hellas AE, αλλά και να αναλύσει τα προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας στην Ελλάδα, τις διαφορές τους με τα προϊόντα εμπορικού σήματος, για ποιους
λόγους τα επιλέγουν οι καταναλωτές σε περιόδους κρίσης, αλλά και να θίξει την επιρροή
του store image, τόσο επάνω στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όσο και στα προϊόντα
εμπορικού σήματος.

Abstract
I worked in the marketing department of Beiersdorf Hellas SA. More specifically, as a
Marketing Assistant in NIVEA Face Care, NIVEA Body, Bath & Shower and Liposan brands.
The categories NIVEA Face Care and NIVEA Body are the two largest product categories of
the company, as the first is the No 2 brand in the Greek market, while the second one is
the No 1. In addition, Liposan products hold 86% market share, which makes it No 1 in its
catergory.
This paper is intended to present my six-month internship at Beiersdorf Hellas SA and to
analyze private label products in Greece, their differences with nationally branded
products, and why consumers choose them at times of crisis. It also is to discuss the
influence of store image, both on private label products and nationally branded products.
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1. Εισαγωγή
1.1 Περιγραφή της εταιρείας (βασικά χαρακτηριστικά και κύριες δραστηριότητες).
Η Beiersdorf είναι μια πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα
περιποίησης της επιδερμίδας. Η διεθνής επιτυχία της βασίζεται κυρίως στα ισχυρά
εμπορικά της σήματα. Το 1893 για παράδειγμα, μόλις 11 χρόνια μετά την ίδρυση της το
1882 από το φαρμακοποιό Paul C. Beiersdorf στο Αμβούργο, ξεκίνησε η εμπορική
συναλλαγή με τις ΗΠΑ. Το 1911 λανσάρεται η NIVEA κρέμα, η πρώτη κρέμα με σταθερό
μείγμα νερού και λαδιού που μπορεί να παραχθεί μαζικά σε όλο τον κόσμο. Σύντομα η
NIVEA έγινε μία διεθνής επιτυχία. Το 1914, το 42% των πωλήσεων της μάρκας NIVEA, και
των υπολοίπων μαρκών γινόταν εκτός Γερμανίας, μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων
που υπήρχαν σε 34 χώρες – με παραγωγή στο Μπουένος Άιρες, την Κοπεγχάγη, την πόλη
του Μεξικό, τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Σύδνεϋ και τη Μόσχα. Στις παρακάτω εικόνες
(εικόνα¹) φανερώνονται κάποιοι πολύ σημαντικοί σταθμοί για την ιστορία και την πορεία
της Beiersdorf.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ BEIERSDORF

Με δυναμική ανάπτυξη και slogan “Η περιποίηση της επιδερμίδας είναι το πάθος
μας”, η Beiersdorf κατάφερε να έχει διεθνής παρουσία και μέχρι σήμερα να διαθέτει τα
προϊόντα της σε περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η NIVEA, είναι ένα από
τα μεγαλύτερα εμπορικά σήματα περιποίησης της επιδερμίδας στον κόσμο, 97% Brand
awareness worldwide1.
Η Beiersdorf είναι μία διεθνής εταιρία καταναλωτικών προϊόντων που εστιάζει
γενικότερα, σε αγορές που παρουσιάζουν υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης, παράλληλα
όμως διεισδύει σε αναπτυσσόμενες αγορές σε όλο τον κόσμο – ιδίως τη Βραζιλία, την
Κίνα και τη Ρωσία. Τα τελευταία Κέντρα Περιφερειακής Ανάπτυξης, άνοιξαν πρόσφατα
στο Wuhan (Κίνα) και το Μεξικό, μαθαίνοντας τις ανάγκες των καταναλωτών που ζουν
σε αυτές τις σημαντικές μελλοντικές αγορές, παρόλα αυτά η Ευρώπη είναι η κύρια αγορά
της Beiersdorf.
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Χάρτης παγκόσμιας παρουσίας εταιρίας Beiersdorf

1.1.1 H Beiersdorf στην Ελλάδα
Η Beiersdorf Hellas ιδρύθηκε
στην Ελλάδα το 1968 και έχει
αντικείμενο την εμπορική εκμετάλλευση
των
επώνυμων
καταναλωτικών
προϊόντων NIVEA, Eucerin, Liposan, atrix,
DUO, ΛΕΟΝΤΟΣ και Hansaplast.
Η Beiersdorf Hellas είναι θυγατρική του
ομίλου Beiersdorf AG Γερμανίας που
διαθέτει περισσότερες από 150
θυγατρικές και κοινοπραξίες σε όλο τον
κόσμο. Εδώ και πάνω από 130 χρόνια,
πρωταρχικό μέλημα της εταιρίας είναι η κάλυψη των αναγκών των πελατών της, ενώ
θεωρείται ότι είναι οι εφευρέτες της σύγχρονης περιποίησης του δέρματος. Οι
εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στο Γέρακα Αττικής. Στο χώρο αυτό, στεγάζονται
όλες οι δραστηριότητες της (Διοικητικές Υπηρεσίες, Αποθήκευση, Διακίνηση Προϊόντων).
Η Beiersdorf Hellas επίσης, είναι υπεύθυνη για τις εξαγωγές σε Κύπρο και Ισραήλ.
Ακόμα, η Beiersdorf Hellas από το 1980 κυκλοφόρησε στην Ελλάδα τα προφυλακτικά DUO
και τη δεκαετία του 1920 τα έμπλαστρα ΛΕΟΝΤΟΣ, τα οποία αποτελούν τις μοναδικές
κατηγορίες της εταιρίας που κυκλοφορούν μόνο εγχώρια.
Η διεθνής επιτυχία βασίζεται στην εμπειρία που κατέχει η εταιρία, στον τομέα της
έρευνας και της ανάπτυξης, στα πρωτοποριακά προϊόντα της, καθώς και στα εμπορικά
της σήματα. Το εμπορικό σήμα NIVEA της Beiersdorf είναι το Νο.1 προϊόν περιποίησης
της επιδερμίδας στον κόσμο2. Τα προϊόντα της εταιρίας διατίθενται σε διάφορα σημεία
λιανικής πώλησης, από Super Market και περίπτερα, μέχρι καταστήματα καλλυντικών και
φαρμακεία. Η θυγατρική της, η tesa SE, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους
παραγωγούς αυτοκόλλητων προϊόντων και συστημάτων για τη βιομηχανία, τις βιοτεχνίες
και τους καταναλωτές.
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1.1.2 NIVEA: Η Ιστορία
Τι Σημαίνει NIVEA;
Προέρχεται από τη λατινική λέξη «nivius», που σημαίνει «λευκή σαν το χιόνι»

Η Ιστορία της NIVEA CREME
 Γεννήθηκε στο Αμβούργο της Γερμανίας το 1911
 Εμφανίστηκε στην αγορά σαν η πρώτη κρέμα μακράς διάρκειας για την
επιδερμίδα, παγκοσμίως
 Χάρισε στον κόσμο των καλλυντικών μια τεράστια για την εποχή καινοτομία: το
Eucerin. Το Eucerin ήταν το πρώτο γαλάκτωμα που είχε ως βάση τη λανολίνη και
επέτρεπε τη μίξη του λαδιού με το νερό.
 Το Eucerin σημαίνει «όμορφο κερί»
 Το Eucerin παραμένει και σήμερα, 96 χρόνια μετά, το κύριο συστατικό της NIVEA
CREME.

Η πρώτη κρέμα NIVEA, 1911
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Η NIVEA στα 1920
 Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος δημιούργησε προβλήματα στην αγορά των
καλλυντικών, τα οποία εκείνη την εποχή θεωρούνταν προϊόντα πολυτελείας
 Παρ΄ όλα αυτά, η επωνυμία NIVEA ήταν αρκετά γνωστή και η Beiersdorf
αποφάσισε, μετά τον Πόλεμο, να τη χρησιμοποιήσει και σε άλλα προϊόντα
Η κρέμα NIVEA,1924

Η πρώτη μπλε μεταλλική συσκευασία της NIVEA,1925

Η NIVEA στο 1930
 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’30, η NIVEA καθιερώθηκε ως η ιδανική
κρέμα περιποίησης της επιδερμίδας επίσης, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
’30 παρουσιάστηκαν νέα προϊόντα, όπως η κρέμα ξυρίσματος, η τονωτική λοσιόν
και το σαμπουάν.

Η πρώτη αφίσα κρέμας ξυρίσματος NIVEA, 1930

Η NIVEA στο 1940
 Kατά τη διάρκεια του Πολέμου, οι περισσότερες χώρες
που μάχονταν ενάντια στη Γερμανία ιδιοποιήθηκαν την
επωνυμία NIVEA, σύντομα μετά τη λήξη του Πολέμου, η
Beiersdorf ξεκίνησε την ανάκτηση των δικαιωμάτων της,
μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε μόλις το 1997.
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Η NIVEA στο 1960 – 70’ και 1980 – 90’ μετατράπηκε…

..σε μάρκα με πολλές
υποκατηγορίες

Περίοδο 80 - 90
Η Πρώτη Διαφήμιση
Η πρώτη διαφήμιση NIVEA δημιουργήθηκε από το διάσημο καλλιτέχνη αφισών
Ηans Rudi Erdt που σχεδίασε την αφίσα «με την ομοιότητα μιας κυρίας» το 1912. Υπήρξε
ένας καλλιτέχνης από τη νέα γενιά γραφιστών με ειδίκευση στην προωθητική τέχνη, στο
τέλος του αιώνα. Το ειδικό ύφος του Erdt είχε σημαντική επιρροή στη γερμανική τέχνη
αφισών της δεκαετίας του '20. Στη διαφήμιση NIVEA, ο
Erdt έπαιξε με τα χαρακτηριστικά της ιδανικής γυναίκας
όπως επικράτησαν μέχρι το τέλος του αιώνα - το τρωτό
"αριστοκρατική και εύθραυστη". Στη συνέχεια
ακολούθησαν πολλές ακόμα διαφημίσεις που με την
πάροδο του χρόνου εξελίσσονταν και ακολουθούσαν τα
trend της κάθε εποχής.

Η πρώτη διαφήμιση NIVEA, 1912
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1.1.3 Κατηγορίες Προϊόντων στην Ελλάδα

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIVEA Crème
NIVEA Face Care
NIVEA Deodorant
NIVEA Men
NIVEA Soft
Liposan
NIVEA Hand
Atrix
NIVEA Body
NIVEA Shower
Duo
Hansaplast
NIVEA SUN
NIVEA Hair Styling
Λέοντος

1.2 Στόχος Πρακτικής Άσκησης
Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι, αρχικά, η εμπλοκή και η συνανστροφή με τις
λειτουργίες ενός πολυεθνικού οργανισμού, ο οποίος δραστηριοποιείται στην
παγκόσμια αγορά. Μέσα από αυτόν, μου δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσω το
εμπορικό περιβάλλον στην κατηγορία της προσωπικής περιποίησης, έχοντας πλήρη
εικόνα όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών, που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα στάδια
υλοποίησης και προώθησης ενός προϊόντος.
Η απόκτηση των εμπειριών που πήρα κατά το χρόνο της πρακτικής μου άσκησης στην
εταιρία συμβάλλουν στον σωστό επαγγελματικό μου προσανατολισμό, λαμβάνοντας τα
κατάλληλα εφόδια για να φτάσω πιο κοντά στους επαγγελματικούς μου στόχους. Μέσω
της πρακτική μου άσκησης δημιουργήθηκε, επιπλέον, μια ροή πληροφοριών, που
συνδυάζει τις σπουδές/εμπειρίες μου με την αγορά εργασίας, καθώς συνδυάζει τη
θεωρία και την πράξη.
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Στόχοι της Πρακτικής μου Άσκησης στην εταιρία Beiersdorf Hellas AE ήταν:
•
•
•
•
•

Η πρακτική εξάσκηση των θεωρητικών γνώσεων, τις οποίες έλαβα τόσο από το
προπτυχιακό, όσο και από το μεταπτυχιακό μου πρόγραμμα
Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεών μου
Η κατανόηση των απαιτήσεων ενός πολεθνικού εργασιακού περιβάλλοντος και η
προσωπική εξέλιξη με στόχο την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης
Η καθημερινή συναναστροφή με έμπειρους και ικανούς επαγγελματίες του
χώρου του Marketing, με σκοπό την απόκτηση πρακτικών γνώσεων
Η απόκτηση προϋπηρεσίας, σχετικής με τον χώρο, με τον οποίο θα ήθελα να
ασχοληθώ στην μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία

1.3 Οργάνωση της έκθεσης/report
Το πρώτο κεφάλαιο της παρόντος report, περιλαμβάνει την ιστορία της εταιρίας
Beiersdorf, τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Ελλάδα. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι
σταθμοί του προϊόντος-ορόσημο για την Beiersdorf, την κρέμα NIVEA, ανά τα χρόνια και
πως αυτή εξελίχθηκε σε ένα Brand με πολλές διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων.
Τέλος, παρατίθενται όλες οι παραπάνω κατηγοριες, καθώς και όλα τα Brands, τα οποία
παράγει η εν λόγω εταιρία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της εγασίας, περιλαμβάνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση
και πιο συγκεκριμένα, τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, σε
σύγκριση με τα προϊόντα εμπορικού σήματος. Έπειτα, αναφέρεται το προφίλ των
καταναλωτών, που επιλέγουν τέτοιους είδους προϊόντα, παγκοσμίως, αλλά και η στάση
τους προς αυτά, στην Ελλάδα της κρίσης. Στη συνέχεια, αναλύεται η επιρροή, που έχει
το store image στην εικόνα των Brands στα καταστήματα λιανικής πώλησης, εν γένει,
αλλά και, πιο συγκεκριμένα, η επιρροή, που έχει το store image στην πρόθεση αγοράς
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας από τους καταναλωτές. Τέλος, αναφέρεται το
αποτέλεσμα, που έχει το παραπάνω σε άμεση σύνδεση με τα προϊόντα εμπορικού
σήματος.
Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφεται και αναλύεται η θέση μου μέσα στην εταιρία
Beiersdorf Hellas AE, καθώς και κάποιες κύριες δραστηριότητες που ανέλαβα κατά την
διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης.
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2. Βιβλιογραφική επισκόπηση
2.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

2.1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PLB) είναι αγαθά τα οποία παράγονται και
πωλούνται με το όνομα ενός συγκεκριμένου retailer. Στη βιβλιογραφία, αναφέρονται
επίσης και ως "μάρκα καταστήματος". Ανταγωνίζονται άμεσα τα προϊόντα εμπορικού
σήματος και οι τιμές τους τείνουν να είναι χαμηλότερες από αυτές των εθνικά
αναγνωρισμένων προϊόντων εμπορικού σήματος.
Κατά τον Ray (2010) μια μάρκα ιδιωτικής ετικέτας (PLB) είναι ένα εμπορικό σήμα
που ανήκει, ελέγχεται, εμπορεύεται, διαφημίζεται, τιμολογείται και πωλείται από τους
εμπόρους λιανικής πώλησης στο δικό τους κατάστημα. Η ονομασία των PLB προϊόντων
μπορεί να είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν του καταστήματος πώλησης ή να έχει
οποιαδήποτε άλλη ονομασία, που δημιουργεί ο κάτοχος του PLB.
Επιπλέον ο Ray εξήγησε πως υπάρχουν ορισμένα πλεονεκτήματα στην πρακτική της
δημιουργίας ενός PLB και τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:
•

Το περιθώριο ενός PLB είναι μεγαλύτερο, λόγω της απουσίας κόστους
εφοδιαστικής αλυσίδας.

•

Ένα PLB παρέχει αποκλειστικότητα και διαφοροποίηση σε σχέση με τους
ανταγωνιστές, επειδή το ίδιο το προϊόν δεν μπορεί να βρεθεί στο λιανικό εμπόριο
των ανταγωνιστών.

•

Τα PLBs μπορεί να δημιουργήσει πιστότητα σε κάποιο κατάστημα

•

Κάποια PLBs μπορούν να ανταποκριθούν στο κενό το οποίο μπορεί να προκύψει
από την μη εκπλήρωση των αναγκών των καταναλωτών από κάποιο γνωστό
προϊόν εμπορικού σήματος.
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•

Μέσω των PLBs, δίνεται η δυνατότητα στους retailers να έχουν μεγαλύτερο
επίπεδο ελέγχου των καταστημάτων τους, αφού οι ίδιοι ορίζουν τις τιμές και την
παράδοση των προϊόντων τους.

•

Τα PLBs παρέχουν μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ στους retailers σε σχέση με
τους προμηθευτές των προϊόντων εμπορικού σήματος, αφού τα προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας, συχνά, λειτουργούν ως υποκατάστατο ακόμα και των πιο
γνωστών brands.

Όταν παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
τοποθετήθηκαν ως οικονομικά προϊόντα, προσφέροντας χαμηλότερη ποιότητα και τιμές
από τις εθνικές μάρκες (Boyle and Lathrop, 2013, Fitzell, 1982, Goldsmith et al., 2010).
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, οι ιδιωτικές ετικέτες βελτίωσαν την
ποιότητά τους και τα προϊόντα αυτά έγιναν παρόμοια με αυτά των εθνικών brands
(International Markets Bureau, 2010).
Στη δεκαετία του 1990 έως το 2000 οι ιδιωτικές ετικέτες στράφηκαν προς τη
διαφοροποίηση και την περαιτέρω βελτίωση. Οι λιανοπωλητές αναπτύχθηκαν,
επεκτείνοντάς τα PLBs τους από τα ταχέως κινούμενα καταναλωτικά αγαθά σε είδη
ένδυσης, προϊόντα οικιακής φροντίδας και άλλες κατηγορίες (Boyle, 2003, Liljander et al.,
2009).
Κατά τη Blazeska (2013), οι κύριοι λόγοι για την εμφάνιση των ιδιωτικών ετικετών
ήταν οι εξής:
▪ Η ανάγκη δημιουργίας προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλού κόστους
▪ Η ανάγκη δημιουργίας πιστών πελατών
▪ Η αξιοποίηση της ευκαιρίας για μεγαλύτερα κέρδη
▪ Η συνεχής αλλαγή αγορών των καταναλωτών
▪ Η εκπλήρωση των ανικανοποίητων αναγκών των καταναλωτών

Σήμερα οι ιδιωτικές ετικέτες δεν είναι απλώς γενικές εναλλακτικές λύσεις έναντι
των εθνικών σημάτων. Αντίθετα, αναπτύσσονται ποιοτικά και υιοθετούν διαφορετικές
θέσεις για την εξυπηρέτηση διαφορετικών αγορών (Geyskens et al., 2010, Liu και Wang,
2008). Οι retailers τοποθετούν τις ιδιωτικές τους ετικέτες χρησιμοποιώντας στρατηγικές
ποιότητας και τιμολόγησης με «καλές», «καλύτερες» και «premium» προσεγγίσεις
(Geyskens et al., 2010, Liu and Wang, 2008).
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Για παράδειγμα, στην "καλή" προσέγγιση οι ιδιωτικές ετικέτες ακολουθούν μια
στρατηγική οικονομίας, αποφεύγοντας τα ακριβά συστατικά, για τη μείωση του κόστους
(Boyle and Lathrop, 2013, Geyskens et al., 2010). Στην "καλύτερη" προσέγγιση
ακολουθούν τις παραδοσιακές εθνικές μάρκες και στοχεύουν στους καταναλωτές, οι
οποίοι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις μεσαίας ποιότητας (Kumar and Steenkamp, 2007).
Τέλος, οι premium ιδιωτικές ετικέτες ("premium" προσέγγιση), βρίσκονται στην κορυφή
της αγοράς και προσφέρουν ποιότητα ίση με τα εθνικά σήματα υψηλής ποιότητας
(Geyskens et al., 2010).
Δεδομένου του γεγονότος, ότι ορισμένες ιδιωτικές ετικέτες μπορούν,
αντικειμενικά, να είναι καλύτερης ποιότητας από κάποιες εθνικές μάρκες (Sethuraman
and Gielens, 2014), ιδιαίτερα οι premium ιδιωτικές ετικέτες (Braak et al., 2014, Geyskens
et al., 2010), ο ανταγωνισμός μεταξύ προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και προϊόντων
εθνικού εμπορικού σήματος παραμένουν ένα σημαντικό θέμα για την έρευνα,
δεδομένου ότι η διαφορά της μεταξύ του τιμής συνήθως είναι μικρότερη .

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Μια εθνική μάρκα εμπορικού σήματος, αποτελείται από προϊόντα που
κατασκευάζονται και αναπτύσσονται ή αποκτώνται από έναν διανομέα για μεταπώληση
στην καταναλωτική αγορά, μέσω πολλαπλών καταστημάτων λιανικής πώλησης.
Οι εθνικές μάρκες είναι γνωστά και δημοφιλή εμπορικά σήματα κατασκευαστών,
όπως η Coca Cola, η Colgate, η Knorr, κλπ. Αυτά τα εμπορικά σήματα είναι συνήθως
κοινώς αποδεκτά και τα αγαπημένα των καταναλωτών. Αυτά, συνδέονται με την υψηλή
ποιότητα, τη διαθεσιμότητα, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες, την προώθηση.
Ωστόσο, η δημοτικότητά τους απειλείται όλο και περισσότερο από τις μάρκες ιδιωτικής
ετικέτας.
Οι ιδιοκτήτες αυτών των εμπορικών σημάτων καλλιεργούν τη στοχευμένη
πελατειακή τους βάση, κυρίως μέσω διαφημίσεων απευθείας σε αυτά. Όταν τα εμπορικά
σήματα αυτά διατίθενται στο εμπόριο σωστά, οι πελάτες θα τα αναζητήσουν,
αναγκάζοντας έτσι την εκτίμησή τους και την αποθήκευση τους από τα κατάλληλα
κανάλια διανομής. Οι εθνικές μάρκες εμπορικού σήματος εξυπηρετούν το συμφέρον του
κατασκευαστή και επωφελούνται από τον λιανοπωλητή που τις μεταφέρει.
Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο για τις μάρκες εμπορικής ετικέτας, όσο για τα
εμπορικά σήματα με ιδιωτική ετικέτα, η διαφήμιση θεωρείται το παραδοσιακό μέσο
δημιουργίας ευαισθητοποίησης και ζήτησης. Ωστόσο., το μοντέλο αυτό αλλάζει
ταχύτατα. Τα παραδοσιακά διαφημιστικά μέσα (τηλεόραση, εκτύπωση, ραδιόφωνο)
μοιράζονται τώρα αυτόν τον ρόλο με τα μη παραδοσιακά διαφημιστικά μέσα (ψηφιακά),
Page 17

καθώς και τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης, τα οποία επηρεάζουν την
οικοδόμηση σχέσεων με το καταναλωτικό κοινό.
Έτσι, ανεξάρτητα από το εμπορικό σήμα, είτε πρόκειται για μάρκα εμπορικού
σήματος, είτε ιδιωτικής ετικέτας, δεν αρκεί το προϊόν να είναι μοναδικό και να προσθέτει
αξία σε σχέση με τον ανταγωνιστή, αλλά χρειάζεται και τη σωστή καθοδήγηση από
πλευράς marketing.
Η μεγαλύτερη δύναμη μιας εθνικής μάρκας είναι η ευρύτερη αναγνώρισή της, σε
σχέση με τα εμπορικά σήματα ιδιωτικής ετικέτας. Μια εθνική μάρκα διανέμεται μέσω
διαφόρων καταστημάτων λιανικής πώλησης σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, προωθείται
ευρέως στην εθνική τηλεόραση και μέσω άλλων μέσων ενημέρωσης. Η κατοχή μιας
εθνικής μάρκας που είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένη και αναζητάται συχνά από τους
καταναλωτές, μπορεί να προσελκύσει πελάτες, που διαφορετικά δεν θα επισκέπτονταν
κάποιο κατάστημα.

2.2 ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Ιστορικά, οι ιδιωτικές ετικέτες αντιπροσώπευαν χαμηλότερης τιμής και
χαμηλότερης ποιότητας επιλογές, από ότι τα ανταγωνιστικά εθνικά σήματα (Fitzell, 1982;
Goldsmith et al., 2010).
Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες του κλάδου δείχνουν ότι οι αντιλήψεις των
καταναλωτών για τις ιδιωτικές ετικέτες έχουν αλλάξει με την πάροδο των ετών. Για
παράδειγμα, εννέα στους δέκα Αμερικανούς καταναλωτές θεωρούν, πως τα προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας είναι το ίδο καλά με τα προϊόντα εθνικού εμπορικού σήματος
(Deloitte, 2014).
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν οι μισοί καταναλωτές πιστεύουν ότι τα ιδιωτικά
και τα εθνικά σήματα παράγονται στα ίδια εργοστάσια, με διαφορετική συσκευασία και
το 59% των καταναλωτών πιστεύει ότι οι ιδιωτικές ετικέτες είναι ακριβότερες, μόνο λόγω
του κόστους διαφήμισης και όχι λόγω χρήσης καλύτερων πρώτων υλών (Euromonitor
International, 2014).
Επιπλέον, τα τελευταία στοιχεία μεριδίου αγοράς, δείχνουν, ότι οι ιδιωτικές ετικέτες
συνεχίζουν να διαδίδονται σε δημοτικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη και
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% όλων των προϊόντων που πωλούνται σε 15 χώρες
(PLMA, 2014).
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Πηγή: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»,
Καθ. Γ. Δουκίδης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οκτώβριος 2018

Στο παραπάνω διάγραμμα, παρατηρείται πως το 77% των καταναλωτών το 2018
προτιμά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, διότι τα θεωρεί φθηνότερα από τα προϊόντα
εθνικού εμπορικού σήματος., ενώ ένα λίγο μικρότερο ποσοστό (58%) θεωρεί πως τα
πρώτα είναι το ίδιο ποιοτικά με τα δεύτερα.
Σε άλλη σκοπιά, φαίνεται το 44% των καταναλωτών να πιστεύει πως τα προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας είναι «πιο ελληνικά» από ότι αυτά του εθνικού εμπορικού σήματος,
αλλά και από την άλλη, ίδιο ποσοστό καταναλωτών προτιμά πάντα τα εθνικά σήματα, σε
αντίθεση με τα ιδιωτικά.
Τέλος, το κύριο κριτήριο επιλογής αλυσίδας σουπερμάρκετ για τις αγορές του 43%
των καταναλωτών, αποτελούν τα προϊόντα ιδιωτική ετικέτας που παράγει, αφού είναι
πιθανό να προτιμήσει αυτά αντί των γνωστών εθνικών σημάτων.
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Πηγή: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»,
Καθ. Γ. Δουκίδης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οκτώβριος 2018

Από το 43%, λοιπόν, φαίνεται πως το 65% πρόκειται για Discount Store Fanatics,
γεγονός που εξηγεί την αυξημένη προτίμηση των συγκεκριμένων καταναλωτών προς τα
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αφού φαίνεται πως η γενικότερη αγοραστική τους
συμπεριφορά κατευθύνεται προς τα εκπτωτικά καταστήματα.

Δεδομένου ότι πολλά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν πλέον την ίδια ποιότητα
με εκείνα των εθνικών εμπορικών σημάτων (Sethuraman and Gielens, 2014), μπορεί
κανείς να υποθέσει ότι το εμπορικό σήμα των προϊόντων έχει μικρότερο αντίκτυπο στις
αντιλήψεις των καταναλωτών. Πολλά reports που υπάρχουν για τη βιομηχανία δείχνουν
ότι οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι οι ιδιωτικές ετικέτες αυξάνονται σε ποιότητα και οι
διαφορές σε σχέση με τις εθνικές μάρκες είναι μόνο θέμα διαφημιστικών εξόδων
(Euromonitor International, 2014).
Δεδομένου ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αυξάνουν την ποιότητά τους, οι
καταναλωτές είναι πιθανό να τροποποιήσουν τις αξιολογήσεις των προϊόντων τους (π.χ.,
Mendez et al., 2008, Steenkamp et al., 2010). Από την άποψη αυτή, το εμπορικό σήμα θα
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πρέπει να έχει μικρότερο αντίκτυπο στις αντιλήψεις των καταναλωτών, επειδή η
αξιολόγηση του προϊόντος θα βασίζεται στην ποιότητα του προϊόντος.
Με άλλα λόγια, η ποιότητα των προϊόντων θα καθοδηγούσε τη συμπεριφορά των
καταναλωτών, ανεξαρτήτως της μάρκας του προϊόντος, οδηγώντας σε υψηλότερες
προθέσεις αγορών. (Ailawadi and Keller, 2004, Bao et al., 2011, Batra and Sinha, 2000,
Das, 2014, Hoch και Banerji, 1993).

Από τις πληροφορίες της Nielsen για περισσότερες από 60 χώρες, φαίνεται ότι τα
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συνεχίζουν να κερδίζουν μερίδιο σε όλες τις μεγάλες
γεωγραφικές περιοχές. Η συνεχής επέκταση των καταστημάτων από πολλούς retailers
κατά την τελευταία δεκαετία έχει δώσει στους αγοραστές περισσότερη πρόσβαση σε
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και σε διεθνή και εθνικά εμπορικά σήματα.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Catholic University of Lille και το
NEOMA Business School στη Γαλλία, εξετάζοντας ένα δείγμα 119 φοιτητών, αυτοί
δοκίμασαν δείγματα αλλείματος πραλίνας φουντουκιού σε ψωμί. Στην μια περίπτωση,
οι φοιτητές ήταν ενήμεροι και μπορούσαν να δουν τα brands των δύο αλλειμάτων, τα
οποία δοκίμασαν. Στη δεύτερη περίπτωση, συνέβη το αντίθετο, δηλαδή οι φοιτητές δε
γνώριζαν ποιών brands ήταν τα δύο δείγματα.
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Purchase Intention
Και στις δύο περιπτώσεις, τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ
της μάρκας του προϊόντος και της γνώσης αυτού του brand, σε επίπεδο πρόθεσης αγοράς
του δοκιμαζόμενου προϊόντος.
Πιο αναλυτικά, οι συμμετέχοντες, που γνώριζαν το brand του κάθε ενός προϊόντος
έδειξαν μεγαλύτερη πρόθεση αγοράς για τη μάρκα εθνικού εμπορικού σήματος, σε
σχέση με τη μάρκα ιδιωτικής ετικέτας.
Στην αντίθετη περίπτωση, όταν, δηλαδή, οι συμμετέχοντες δεν γνώριζαν το brand του
κάθε προϊόντος, η πρόθεση αγοράς φάνηκε να είναι ίδια και για τα δύο προϊόντα.
Perceived Taste
Όπως συνέβη και με την πρόθεση αγοράς, και πάλι στις δύο περιπτώσεις τα
αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη συσχέτιση μεταξύ brand και γνώσης του από τους
συμμετέχοντες, σε επίπεδο γεύσης.
Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες γνώριζαν τα brands,
έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση στη μάρκα εθνικού εμπορικού σήματος από ότι σε αυτήν
της ιδιωτικής ετικέτας. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν γνώριζαν τα brands των
προϊόντων και πάλι η γεύση φάνηκε να είναι ίδια και για τα δύο δοκιμαζόμενα προϊόντα.
Σε μια δεύτερη έρευνα των ίδιων πανεπιστημίων, εξετάζοντας ένα λίγο
μεγαλύτερο δείγμα, 261 φοιτητών, αυτοί δοκίμασαν ένα ποτήρι σαμπάνιας, έχοντας τη
δυνατότητα να βλέπουν το μπουκάλι, χωρίς όμως να γνωρίζουν τη μάρκα αυτού.
Όπως και στην προηγούμενη έρευνα, υπήρχαν δύο πρακτικές, με τη διαφορά ότι και στις
δύο περιπτώσεις οι συμμετέχοντες μπορούσαν να δουν το μπουκάλι, ωστόσο στη μια
είχαν λάβει πληροφορίες, σχετικά με το brand, ενώ στην άλλη όχι.

Purchase Intention
Για άλλη μια φορά, η συσχέτιση μεταξύ της μάρκας της σαμπάνιας και των
πληροφοριών που δόθηκαν για αυτήν, επηρέασαν σημαντικά την πρόθεση αγοράς.
Συγκεκριμένα, στη συνθήκη όπου οι συμμετέχοντες είχαν λάβει πληροφορίες για το
brand, παρουσιάστηκε μεγαλύτερη πρόθεση αγοράς σε αυτούς που δοκίμασαν τη
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σαμπάνια εθνικού εμπορικού σήματος, σε σχέση με αυτούς που δοκίμασαν τη σαμπάνια
ιδιωτικής ετικέτας.
Το ακριβώς αντίθετο συνέβη στη συνθήκη, όπου οι συμμετέχοντες δεν είχαν λάβει
καμία πληροφορία για το brand. Εκείνοι, οι οποίοι δοκίμασαν τη σαμπάνια εθνικού
εμπορικού σήματος, έδειξαν μικρότερη πρόθεση αγοράς, σε σχέση με εκείνους που
δοκίμασαν τη σαμπάνια ιδιωτικής ετικέτας.
Perceived Taste
Όπως συνέβη και με την πρόθεση αγοράς και πάλι στις δύο περιπτώσεις τα
αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη συσχέτιση μεταξύ brand και πληροφοριών για το brand
από τους συμμετέχοντες, σε επίπεδο γεύσης.
Στην περίπτωση, που οι συμμετέχοντες είχαν λάβει κάποιες πληροφορίες για το
brand, δήλωσαν, πως, για τους ίδιους, η καλύτερη γεύση ήταν της σαμπάνιας εθνικού
εμπορικού σήματος, έναντι αυτής της ιδιωτικής ετικέτας.
Από την άλλη πλευρά, όπως συνέβη και με την πρόθεση αγοράς, όταν οι
συμμετέχοντες δεν γνώριζαν τίποτα για τη σαμπάνια που δοκίμασαν, δήλωσαν πως η
γεύση αυτής της ιδιωτικής ετικέτας ήταν καλύτερη από αυτήν του εθνικού εμπορικού
σήματος.
Τα αποτελέσματά των παραπάνω ερευνών καταδεικνύουν ότι ακόμη και όταν οι
retailers προσφέρουν ιδιωτικές ετικέτες υψηλής ποιότητας, ώστε να ανταγωνιστούν
κάποια εθνικά εμπορικά σήματα, οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται τις
εθνικές μάρκες πιο θετικά.
Ενώ οι καταναλωτές αναγνωρίζουν το γεγονός ότι οι ιδιωτικές ετικέτες είναι το
ίδιο καλές με τις εθνικές εμπορικές μάρκες (Deloitte, 2014), εξακολουθούν να
χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα ως ένα κριτήριο που καθορίζει τις προθέσεις αγοράς
τους και την αντίληψη της γεύσης.
Στις σημερινές ανταγωνιστικές αγορές, η δημιουργία διαφοροποίηση γίνεται όλο
και πιο δύσκολη, επομένως οι ιδιωτικές ετικέτες αποτελούν σημαντική στρατηγική για
τους retailers (Mejri και Bhatli, 2014). Οι ιδιωτικές ετικέτες συμβάλλουν στη δημιουργία
υψηλότερων περιθωρίων κέρδους, κίνηση καταστήματος, πιστότητα των καταναλωτών
και κέρδος στα καταστήματα (Ashley, 1998, Braak et al., 2013, Collins-Dodd and Lindley,
2003, Hoch and Banerji, 1993, Narasimhan and Wilcox, 1998, Richardson et αϊ., 1994,
Semeijn κ.ά., 2004).
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Ωστόσο, παρά την παροχή τόσων πλεονεκτημάτων, οι έμποροι λιανικής πώλησης
πρέπει να βελτιώσουν την αντίληψη για τις ιδιωτικές τους ετικέτες.
Παρόλο που οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι οι ιδιωτικές ετικέτες μπορούν να
αποτελέσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας (Deloitte, 2014, Euromonitor International,
2014), η εικόνα του εμπορικού σήματος εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στις
αντιλήψεις και τις προθέσεις των καταναλωτών.

2.3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
2.3.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών (ηλικία, εκπαίδευση,
εισόδημα, εθνικότητα κλπ.) αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, που επηρεάζουν τις
αποφάσεις αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Omar, 1996).
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αρκετών μελετών, που διερευνούν
την επίδραση των δημογραφικών παραγόντων στις προτιμήσεις αγοράς για προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας.
Οι Walsh et al. (2012) υποστήριξαν ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών επιλέγει
προϊόντα εμπορικού σήματος, επειδή τα θεωρούν υψηλότερης ποιότητας. Ωστόσο, οι
ερευνητές παρατηρούν ότι τα τελευταία χρόνια η ποιότητα των προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας έχει βελτιωθεί σημαντικά και κατά συνέπεια προτιμάται από έναν αυξανόμενο
αριθμό καταναλωτών.
Το δείγμα της έρευνας απαρτίζεται από περισσότερους από 600 συμμετέχοντες
και πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι η ηλικία επηρεάζει την πρόθεση των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας, επειδή μετριάζει τις αντιλήψεις τους σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος.
Αναλυτικά, οι Dick et al. (1995) υποδηλώνουν ότι οι ηλικιωμένοι δεν συμπαθούν
και δεν εμπιστεύονται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, σε αντίθεση με εκείνους κάτω των
45 ετών, που είναι οι πιο πιστοί αγοραστές. Σύμφωνα με την έρευνα της ACNielsen
(2005), η ηλικία των καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ποικίλλει
ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, δεδομένου ότι στην Αμερική οι νέοι προτιμούν τα
προϊοντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ στην Ασία τα προϊόντα αυτά προτιμώνται από
μεγαλύτερους άνθρωπους. Από την άλλη πλευρά, στην Ευρώπη, συνήθως οι μεσήλικες
καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
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Οι Zhou et al. (2012) επικεντρώθηκαν στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της
φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Κίνα και παρατήρησαν ότι η ηλικία δεν αποτελεί
παράγοντα που επηρεάζει την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών.
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές μελέτησαν ένα δείγμα 230 συμμετεχόντων και κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η ηλικία, το φύλο, το ετήσιο εισόδημα και η κατάσταση υγείας των
συμμετεχόντων δεν επηρεάζουν την πρόθεσή τους να αγοράσουν ένα προϊόν ιδιωτικής
ετικέτας, δεδομένου ότι η πρόθεση αγοράς επηρεάζεται, ως επί το πλείστον, από την
αντιληπτή ποιότητα του προϊόντος.
Επιπλέον, οι Kenning et al. (2011) εστίασαν στα προϊόντα ιδιωτικού σήματος του
τομέα λιανικής πώλησης τροφίμων. Η μελέτη διεξήχθη σε δείγμα 300 καταναλωτών, ενώ
ένα ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο. Οι ερευνητές κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι η ηλικία και το φύλο δεν επηρέασαν την αναγνώριση των τιμών για
τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια αρνητική σχέση μεταξύ του επιπέδου
εκπαίδευσης και της πρόθεσης αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Οι Sethuraman &
Cole (1999) συμφωνούν με αυτό, ενώ διαπίστωσαν ότι οι καταναλωτές με υψηλότερα
εισοδήματα ή/ και οι πιο μορφωμένοι καταναλωτές διακρίνονται από χαμηλότερη
ευαισθησία στην τιμή και είναι πιο πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για να
αγοράσουν προϊόντα εμπορικών σημάτων.
Oι Glynn & Chen (2009) διερεύνησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την
αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι
ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως το
ετήσιο εισόδημα, το εκπαιδευτικό επίπεδο και ο αριθμός των μελών της οικογένειας,
μετριάζουν την πρόθεση των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
Έτσι, παρατήρησαν ότι η πρόθεση για αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας επηρεάζεται
κυρίως από άλλους παράγοντες, όπως η αντιληπτή ποιότητα και η εμπιστοσύνη στη
μάρκα.
Όσον αφορά το μέγεθος του νοικοκυριού, τα πολυμελή νοικοκυριά (5 και περισσότερα
μέλη) δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
από τα νοικοκυριά με λιγότερα μέλη. Οι έγγαμοι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να
αποτελέσουν δυνητικούς αγοραστές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας από τους
ανύπαντρους ή τους διαζευγμένους / χήρους. Τα νοικοκυριά με υψηλό εισόδημα είναι
λιγότερο πιθανό να αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τα νοικοκυριά μεσαίου
εισοδήματος.
Επιπλέον, οι Hsu & Lai (2008) διερεύνησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την
αγοραστική συμπεριφορά προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με επίκεντρο τους
καταναλωτές στην Κίνα. Ειδικότερα, η μελέτη επικεντρώθηκε στον κινέζικο τομέα των
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τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη ότι αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Οι
ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παράγοντες, όπως το χαμηλό ετήσιο
εισόδημα, επηρεάζουν αρνητικά τη συνειδητοποίηση των τιμών των συμμετεχόντων και
συνεπώς τη στάση των αγορών τους, έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
Οι Mandhachiatara et al. (2007) παρατήρησαν ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
προτιμώνται κατά μεγαλύτερο μέρος από τα προϊόντα εθνικού εμπορικού σήματος από
τους καταναλωτές με χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα. Επιπλέον, οι ερευνητές υποστήριξαν
ότι οι καταναλωτές με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο θεωρούν ότι τα προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας είναι χαμηλής ποιότητας.
Ομοίως, οι Jones και Mustiful (1996) μελέτησαν τους κοινωνικούς και
δημογραφικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αγοραστικές συμπεριφορές των
καταναλωτών στις Η.Π.Α. προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι ερευνητές
παρατήρησαν ότι τα υψηλότερα εισοδήματα συνδέονται με ανελαστική ζήτηση προς τα
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
Τέλος, οι Kalyanam & Putler (1997) υποστήριξαν ότι διάφοροι
κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν την πρόθεση των καταναλωτών να
αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι ο παράγοντας που
επηρεάζει κυρίως την πρόθεση των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας είναι το ετήσιο εισόδημα. Έτσι, ισχυρίστηκαν ότι οι καταναλωτές χαμηλότερου
ετήσιου εισοδήματος τείνουν να αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, σε αντίθεση με
τους καταναλωτές υψηλού εισοδήματος που τείνουν να αγοράζουν εθνικές μάρκες.
Από τα ανωτέρω, παρατηρείται ότι τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά
επηρεάζουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
Για παράδειγμα, οι καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα στρέφονται προς αυτά τα
προϊόντα. Αυτό φαίνεται απολύτως λογικό, καθώς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι
συνήθως σε χαμηλή τιμή.
Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι καταναλωτές και οι πολύ νέοι που δεν έχουν σταθερές
συνθήκες εργασίας επιλέγουν επίσης προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και ίσως και πάλι λόγω
περιορισμένου εισοδήματος. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, τα αποτελέσματα
διαφέρουν, επειδή μερικές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι με
υψηλό μορφωτικό επίπεδο προτιμούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ άλλες μελέτες
δείχνουν το αντίθετο.
Τέλος, οικογένειες με πολλά μέλη αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και
ίσως και πάλι επειδή έχουν αυξημένα έξοδα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ορισμένες από τις
έρευνες δεν αποδεικνύουν ότι οι κοινωνικο-δημογραφικές επιπτώσεις επηρεάζουν τις
προτιμήσεις των καταναλωτών για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
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Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η ποιότητα
των προϊόντων. Αυτό δείχνει ότι οι στάσεις των καταναλωτών αλλάζουν με το χρόνο και
αυτοί στρέφονται προς την καλύτερη ποιότητα.
2.3.2 ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εκτός από τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα ψυχολογικά
χαρακτηριστικά, όπως η αντιληπτή ποιότητα του προϊόντος, η αντιληπτή αξία για τα
χρήματα, η εμπιστοσύνη στο brand και αγορές στο παρελθόν είναι επίσης πολύ
σημαντικά.
Πιο συγκεκριμένα, ο Bettman (1973), μέσω της έρευνάς του κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι ο χαμηλότερος αντιληπτός κίνδυνος και η μεγαλύτερη εξοικείωση σχετίζονται με την
τάση της αγοράς για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
Η Livesey & Lennon (1978) συμφωνούν με αυτή την άποψη, υποστηρίζοντας ότι η
στάση των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας επηρεάζεται από την
εμπειρία τους, καθώς και από τις διαφορετικές πρακτικές marketing, τις διαφορετικές
ανάγκες των καταναλωτών και τον αντιληπτό κίνδυνο.
Ομοίως, οι Dick et al. (1996) αναγνώρισαν την οικειότητα, την αντιληπτή
ποιότητα, τον αντιληπτό κίνδυνο και την αντιληπτή αξία για το χρήμα, ως παράγοντες
που επηρεάζουν την τάση της αγοράς για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
Σύμφωνα με τον Baltas (1997), η προσωπική συμμετοχή του καταναλωτή στη
διαδικασία αγοράς ενός προϊόντος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την
κατανόηση των λόγων, για τους οποίους οι καταναλωτές επιλέγουν ένα εμπορικό σήμα
έναντι ενός άλλου και συνεπώς να κατανοήσουν την αγοραστική συμπεριφορά των
καταναλωτών για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Επομένως, τα προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας που θεωρούνται χαμηλής συμμετοχής είναι πιθανότερο να γίνουν αποδεκτά
από τους καταναλωτές, καθώς υπάρχει μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων
εναλλακτικών λύσεων που προσφέρονται (χαμηλός αντιληπτός κίνδυνος).
Από την άλλη πλευρά, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που ανήκουν σε κατηγορίες
που θεωρείται ότι έχουν μεγάλη συμμετοχή, είναι λιγότερο πιθανό να γίνουν αποδεκτά
από τους καταναλωτές.
Επίσης, οι καταναλωτές με ειδικές απαιτήσεις στην κατηγορία των προϊόντων δεν
προτιμούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αυτοί οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να
πληρώσουν περισσότερα χρήματα για προϊόντα ενός εθνικού εμπορικού σήματος.
Επιπλέον, οι καταναλωτές που αγοράζουν μεγάλες ποσότητες συγκεκριμένης κατηγορίας
προϊόντων είναι πιο πιθανό να στραφούν σε μια πιο οικονομική λύση, η οποία έχει ως
αποτέλεσμα σημαντικά οικονομικά οφέλη.
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Αντίθετα, σύμφωνα με τους Sethuraman & Cole (1999), καθώς η αντιληπτή
διαφορά ποιότητας μεταξύ των προϊόντων εμπορικού σήματος και των προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας αυξάνεται, οι καταναλωτές προτιμούν τα πρώτα.
Οι Dick et al. (1995) υποδηλώνουν ότι οι καταναλωτές αγοράζουν εμπορικά
σήματα όταν πιστεύουν ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας προσφέρουν χαμηλότερη
ποιότητα, περιέχουν λιγότερο αξιόπιστα συστατικά και έχουν χαμηλότερη θρεπτική αξία
από τα προϊόντα εμπορικού σήματος. Η αξιολόγηση της ποιότητας των καταναλωτών
εξαρτάται πολύ από τον βαθμό επίδρασης που έχουν σε εξωτερικά ή εσωτερικά
λειτουργικά χαρακτηριστικά προϊόντος.
Οι Coelho et al. (2013) επικεντρώθηκαν στην περίπτωση των προϊόντων
τεχνολογίας ιδιωτικής ετικέτας, όπως τα smartphones. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι
υπάρχει διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για το συγκεκριμένο είδος προϊόντων κατά τα
τελευταία έτη. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κύριοι παράγοντες που
επηρεάζουν την πρόθεση των καταναλωτών να αγοράζουν τέτοιου είδους προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας είναι η ποιότητα και η τιμή που αντιλαμβάνονται.
Ομοίως, οι De Wulf et al. (2005) υποστήριξαν ότι η αντιληπτή ποιότητα των
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας επηρεάζει τις προτιμήσεις αγοράς.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 225 καταναλωτών και επικεντρώθηκε στα
τρόφιμα ιδιωτικής ετικέτας και στις εθνικές επώνυμες τροφές. Έτσι, οι ερευνητές
υποστήριξαν ότι οι καταναλωτές επιλέγουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας περισσότερο
από το εθνικό σήμα, επειδή τα θεωρούν πιο καλαίσθητα και καλύτερης ποιότητας, ενώ
παράλληλα είναι διαθέσιμα σε χαμηλότερες τιμές.
Οι Bao et al. (2011) εξέτασαν την επίδραση του αντιληπτού κινδύνου και την
εξοικείωση των καταναλωτών με ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας σε σχέση με τις προθέσεις
προμήθειών τους. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αποφυγή κινδύνου και
η εξοικείωση με το προϊόν επηρεάζουν θετικά τη στάση των καταναλωτών όσον αφορά
την αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
Αντίθετα, η Olson (2012) παρατήρησε ότι η αντιληπτή ποιότητα, όσον αφορά τα
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα εθνικά σήματα, είναι ασήμαντη. Επομένως,
υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν διακριτικά κενά αναφορικά με αυτούς τους δύο τύπους
προϊόντων, δεδομένου ότι η στάση των καταναλωτών κατά την αγορά επηρεάζεται
κυρίως από την εικόνα των προϊόντων.
Επιπλέον, οι Park et al (2011) διερεύνησαν την επίδραση της εικόνας του
προϊόντος με ιδιωτική ετικέτα στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών,
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λαμβάνοντας υπόψιν την εξοικείωση των καταναλωτών. Οι ερευνητές κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η εξοικείωση των καταναλωτών και η εικόνα του προϊόντος ιδιωτικής
ετικέτας επηρεάζουν θετικά την αγοραστική πρόθεση των καταναλωτών.
Οι Pepe et al. (2011) διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της εμπιστοσύνης των πελατών
και των προτιμήσεων αγοράς έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές αγοράζουν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και προϊόντων εθνικών εμπορικών
σημάτων. Έτσι, πρότειναν ότι η εμπιστοσύνη στο σήμα δεν επηρεάζει σημαντικά την
αγοραστική τους συμπεριφορά.
Επιπλέον, η Olson (2012) υποστήριξε ότι η αγοραστική στάση έναντι των
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας επηρεάζεται κυρίως από τη γνώση των χαρακτηριστικών
του προϊόντος από τους καταναλωτές. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι
καταναλωτές που έχουν πλήρη ή καλύτερη γνώση της προδιαγραφής των προϊόντων θα
αναπτύξουν μια καλύτερη αντίληψη όσον αφορά, τόσο τα ιδιωτικά σήματα που φέρουν
σήμανση όσο και τα εθνικά επώνυμα προϊόντα. Επιπλέον, ο ερευνητής έλαβε υπόψιν
διάφορες κατηγορίες προϊόντων και εμπορικών σημάτων και κατά συνέπεια πρότεινε ότι
οι προτιμήσεις αγοράς συνδέονται ιδιαίτερα με τις γνώσεις, σχετικά με τις προδιαγραφές
προϊόντων ιδιωτικού σήματος.
Ομοίως, οι Pepe et al. (2012) υποστήριξαν ότι η τιμή των προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας δεν επηρεάζει τη ζήτηση, η οποία επηρεάζεται κυρίως από τις διαθέσιμες
γνώσεις σχετικά με τις προδιαγραφές τους. Ως εκ τούτου, προτείνεται οι εταιρείες να
επικεντρωθούν στην παροχή περισσότερων πληροφοριών στους καταναλωτές, ώστε να
αυξηθεί η ζήτηση της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων.
Συμπερασματικά, από τις παραπάνω μελέτες που αναφέρονται στους
ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας, αποκαλύπτεται ότι η τιμή είναι σημαντική, αλλά δεν είναι ο πλέον κυρίαρχος
παράγοντας, όπως στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές γνωρίζουν, πλέον, τις
εναλλακτικές επιλογές που έχουν, κυρίως μέσω της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
Συνεπώς, οι απαιτήσεις και η σημασία άλλων παραγόντων εκτός της τιμής, όπως η
ποιότητα, η συσκευασία και η εικόνα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αυξάνονται. Αυτό
δείχνει μια μετάλλαξη στην αγορά για τα προϊόντα αυτά και την ανάγκη για ανάπτυξη και
βελτίωση. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά των προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας παίζουν σημαντικό ρόλο, ενώ οι περισσότερες μελέτες δείχνουν
επίσης ότι με την αύξηση της εμπιστοσύνης στο προϊόν και τη μείωση του αντιληπτού
κινδύνου, οι στάσεις των καταναλωτών είναι καθ’όλα θετικές.
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2.4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ

2.4.1 Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Η SymphonyIRI αναφέρει ότι το 2012 οι πωλήσεις ιδιωτικών ετικετών αυξήθηκαν
στα προϊόντα των κατηγοριών: ζωοτροφές, κατεψυγμένα τρόφιμα, μη αλκοολούχα ποτά
και τυποποιημένα τρόφιμα. Οι ιδιωτικές ετικέτες στην Ελλάδα είναι κατά μέσο όρο κατά
45% φθηνότερες από τις εθνικές μάρκες, λόγω της σημαντικής αύξησης των πωλήσεων
εθνικών προϊόντων τα τελευταία πέντε χρόνια. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή»,
το 2013 η κατανάλωση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, διπλασιάστηκε.
Σύμφωνα με την έρευνα της ICAP, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αυξήθηκαν
σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, καθώς γίνονται πιο οικεία στους
καταναλωτές με την πιο ανταγωνιστική τιμή, ποιότητα και συσκευασία.
Από το 2007 έως το 2011 η εγχώρια αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αυξήθηκε κατά
11% και εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 2.590 εκατ. ευρώ. Όλο και περισσότερες ιδιωτικές
ετικέτες πωλούνται και οι πωλήσεις προϊόντων εθνικού εμπορικού σήματος ποικίλλουν
ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Ταυτόχρονα, παρατηρείται
μια προσπάθεια από τα τα εθνικά εμπορικά σήματα να διατηρηθούν ή και να αυξηθούν οι
πωλήσεις τους με εκπτώσεις και προσφορές.
Η Ελλάδα παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό κατανάλωσης, ωστόσο οι retailers
έχουν αυξήσει τις επενδύσεις τους σε αυτά τα τελευταία χρόνια, βλέποντας την ευκαιρία
που τους παρουσιάστηκε. Επισημαίνοντας το ποσοστό των ιδιωτικών ετικετών στα
καταστήματα των εταιρειών Sklavenitis και AB, η δεύτερη φτάνει το 20%, ενώ το 2015
παρουσίασαν αύξηση ύψους 53,9% σε αξία και 40% σε όγκο. Η διαφορά τιμής μεταξύ
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και προϊόντων με σήμα επωνυμίας αγγίζει το 49,2%.
Το 2017 οι πωλήσεις ιδιωτικών ετικετών μειώθηκαν κατά περίπου 15,7%. Οι
περισσότερες πωλήσεις προέρχονται από κατεψυγμένα, μη αλκοολούχα ποτά, προϊόντα
προσωπικής και οικιακής φροντίδας. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Λιανικού Εμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών, τα σούπερ μάρκετ προσφέρουν στους Έλληνες καταναλωτές
προϊόντα, κατά μέσο όρο, σε πολύ χαμηλότερη τιμή από τα προϊόντα εθνικού εμπορικού
σήματος.
Σε μια έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και
την Πορτογαλία τον Ιούλιο του 2017 η μέση τιμή των αγοραστικών καλαθιών δείχνει ότι
Ετήσια έρευνα καταναλωτών δείχνει ότι οι καταναλωτές αγοράζουν με βάση την τιμή και
την ποιότητα. Συγκεκριμένα, το 41% βασίστηκε στην τιμή και το 35% βασίστηκε στην
ποιότητα, ενώ το 2016 το 39% και το 29%, αντίστοιχα. Οι πωλήσεις κατεψυγμένων και
γαλακτοκομικών προϊόντων αυξήθηκαν, εκ των οποίων σημειώθηκε αύξηση των
πωλήσεων προϊόντων εθνικού εμπορικού σήματος κατά 1,1%, ενώ οι πωλήσεις των
ιδιωτικών ετικετών μειώθηκαν κατά -0,2%.
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Σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Marketing του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών το 2017, που δημοσιεύτηκε από την Καθημερινή, το 11,1% των ερωτηθέντων
θεωρεί ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι καλύτερα από τα εθνικά εμπορικά σήματα,
το 66,3% θεωρεί ότι είναι ταυτόσημα με τα εθνικά εμπορικά σήματα, ενώ το 91,3% θεωρεί
ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν καλύτερη τιμή.
Το 2011 το 21,5% των προϊόντων που αγοράστηκαν από τον καταναλωτή είναι
σήματα ιδιωτικής ετικέτας, το 2016 το ποσοστό αυξήθηκε σε 31,5% και το 2017 μειώθηκε
σε 28,3%. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια γενική μείωση της κατανάλωσης αυτών των
προϊόντων λόγω των προσφορών και των εκπτώσεων που πραγματοποιούνται από τα
σούπερ μάρκετ στα προϊόντα εμπορικού σήματος.

2.4.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Στη δεκαετία του 1980, οι πρώτοι retailets που εισάγουν στην αγορά προϊόντα
υψηλής ποιότητας με τη δική τους επωνυμία ήταν ο Βερόπουλος και ο Μαρινόπουλος. Ο
«Γαλαξίας» εισήγαγε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην αγορά το 1988 και μέχρι και
σήμερα αποτελεί έναν από τους retailers με τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα. Από το 1999 η Lidl προσφέρει προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας στον Έλληνα καταναλωτή, ενώ τοπικοί παραγωγοί και προμηθευτές διαθέτουν τα
προϊόντα τους αποκλειστικά για την Lidl Hellas: Ελαιόλαδο, κρέας, κρασιά και άλλα. Για
παράδειγμα, η γαλακτοβιομηχανία Κολιός παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα, ΓΑΛΠΟ
μόνο για την Lidl.
Σήμερα, σχεδόν κάθε αλυσίδα παρέχει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είτε με το δικό
τους όνομα, είτε με το όνομα άλλων εμπόρων λιανικής πώλησης. Οι retailers που
προσφέρουν ιδιωτικές ετικέτες στην ελληνική FMCG αγορά είναι οι ΑΒ Βασιλόπουλος,
Μασούτης, My Market, Σκλαβενίτης και Γαλαξίας, Lidl, Market In κ.α..
Τα σουπερμάρκετ Masoutis παρέχουν 3 κατηγορίες ιδιωτικών ετικετών με πάνω
από 950 κωδικούς: α) "Mr. Grand, "β) παραδοσιακά προϊόντα" Masoutis από τον τόπο μας
"από τοπικούς παραγωγούς και γ) Βιολογικά Προϊόντα '' Bio Masoutis Options ''.
Ο ΑΒ Βασιλόπουλος διαθέτει δικά του προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε 13
κατηγορίες προϊόντων: «ΑΒ κοντά στην ελληνική γη» με προϊόντα όπως ελαιόλαδο,
φασόλια, αλεύρι, ξηροί καρποί, μέλι, ελιές και ρύζι, «Επιλογή ΑΒ» με προϊόντα από
καθαρές πρώτες ύλες, «AB» με πλούσια ποικιλία σε τρόφιμα, τυριά, λουκάνικα,
αναψυκτικά, απορρυπαντικά, χαρτικά και καθαριστικά, «AB Fresh to go» με
συσκευασμένα κρέατα. «Ψάρι AB fresh to go», «φρούτα και λαχανικά AB fresh to go»,
«AB you’ll love» με έτοιμα γεύματα, παρασκευασμένα σάντουιτς, φρέσκες πίτσες και
σαλάτες, «AB think bio» με βιολογικά προϊόντα, «AB think nutri» με γάλα χωρίς λακτόζη,
μια σειρά από γιαούρτι με βακτήρια bifidus, προϊόντα χωρίς γλουτένη, χυμούς με επιπλέον
βιταμίνες, «AB think eco» με οικολογικά απορρυπαντικά, χαρτικά, «AB Kids»με προϊόντα
για παιδιά, ζυμαρικά, χυμούς, οδοντόκρεμα για βρέφη, σαμπουάν, αφρόλουτρα, «365»:
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προϊόντα για καθημερινή χρήση, «Care» με προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης σώματος,
ρούχα.
Τα σούπερ μάρκετ Market In ξεκινούν ιδιωτικές ετικέτες με δύο ονόματα «Daily»
και «Economy».
Η Ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ (ΕΛΟΜΑΣ) παρουιάζει 3 κατηγορίες
ιδιωτικών ετικετών: α) «Quality Line» με τρόφιμα μη εδώδιμα, ψυγεία και προϊόντα
κατάψυξης, καβάλα, ζωοτροφές, β) «Economy» με την καλύτερη τιμή και γ) «Fancy
Brands» με τρόφιμα, μη εδώδιμα.
Ένα επιπλέον φαινόμενο παρατηρείται στην ελληνική αγορά, όπου πολλές
εταιρείες κατασκευάζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα πωλούν σε αλυσίδες σούπερ
μάρκετ. Οι προμηθευτές και οι παραγωγοί συνεργάζονται με την "Global Synergy Buying
Group SA" για να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε κανάλια διανομής σούπερ μάρκετ:
παντοπωλεία, ψυγεία και καταψύκτες, κουτιά, χαρτικά, απορρυπαντικά, ζωοτροφές, σνακ.
Τα προϊόντα αυτά μπορούν να βρεθούν στα καταστήματα "Discount Markt" και σε μίνι
μάρκετ.
Τέλος, στον ίδιο κλάδο δραστηριoποιείται και η εταιρία ΚΑΛΑΣ GROUP,
παράγοντας προϊόντα ποιότητας. Παράλληλα με τα προϊόντα που παράγει,
δραστηριοποιείται επίσης και στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για
λογαριασμό των συνεργατών της: αλμυρά προϊόντα, προϊόντα σαλάτας, μουστάρδα,
κέτσαπ και μαγιονέζα για αλυσίδες χονδρικής και λιανικής πώλησης.
Τέλος, η εταιρία «Paper Heart» προμηθεύει τους ΑΒ Βασιλόπουλος, Σλαβενίτης,
Μετρό, Γαλαξίας, Βερόπουλος, Market In και JUMBO με χαρτικά προϊόντα.

2.5 STORE IMAGE ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ BRANDS
2.5.1 ENNOIA STORE IMAGE ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΑ BRANDS

Ο Martineau (1958) εισήγαγε την έννοια της εικόνας του καταστήματος,
χαρακτηρίζοντάς το ως τον τρόπο με τον οποίο το μυαλό του αγοραστή απεικονίζει το
κατάστημα, μερικώς μέσα από τις λειτουργικές του ιδιότητες και εν μέρει από την
ατμόσφαιρα ψυχολογικών χαρακτηριστικών.
Οι James et al (1976), από την άλλη πλευρά, όρισαν την εικόνα του καταστήματος
ως
''μια σειρά από στάσεις που βασίζονται στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των
καταστημάτων που θεωρούνται σημαντικά από τους καταναλωτές''.
Οι Grewal et al. (1998) ανέφεραν ότι το καταναλωτικό περιβάλλον ενός
καταστήματος, το επίπεδο υπηρεσιών και η ποιότητα του προϊόντος είναι η επονομαζόμενη
εικόνα του καταστήματος.
Συνοπτικά, λοιπόν, η εικόνα ενός καταστήματος είναι η αντίληψη των
καταναλωτών με βάση τα πολλαπλά χαρακτηριστικά του. Αυτή η μελέτη καθορίζει την
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εικόνα του καταστήματος, καθώς η συνολική συμπεριφορά των καταναλωτών απορρέει
από τα εγγενή και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του καταστήματος.
Σύμφωνα με μελέτες, διαπιστώθηκε επίσης ότι η εικόνα του καταστήματος έχει
θετική επίδραση στην πρόθεση αγοράς (Buckley, 1991). Οι Grewal et al. (1998) εξήγησαν
ότι ένα κατάστημα που έχει ένα οικείο όνομα και εικόνα μπορεί να μειώσει το άγχος στους
καταναλωτές, όταν θέλουν να κάνουν μια αγορά ενός προϊόντος.
Σύμφωνα με μια δεύτερη μελέτη που πραγματοποίησαν οι Lin και He το 2015, η
εικόνα της εταιρικής επωνυμίας και η εικόνα των καταστημάτων αποδείχτηκε ότι έχουν
θετική επίδραση στην πρόθεση αγοράς. Αυτό φαίνεται από τα ευρήματα της έρευνάς τους,
που δείχνουν ότι η εικόνα της εταιρίας έχει θετική επίδραση στην πρόθεση υποστήριξης
των καταστημάτων από τους καταναλωτές και το αποτέλεσμα είναι 21%. Επιπλέον, τα
συμπεράσματά τους καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η εικόνα του καταστήματος έχει
θετική επίδραση στην πρόθεση υποστήριξης και το αποτέλεσμα είναι 48%, εξηγώντας έτσι
ότι η εικόνα του καταστήματος έχει μεγαλύτερη επίδραση στην πρόθεση αγοράς του
πελάτη από την εικόνα της εταιρικής επωνυμίας.
Οι διαστάσεις του store image (SI), σε μεγάλο βαθμό ελέγχονται από τη διαχείριση
των καταστημάτων. Ωστόσο, το συναίσθημα των καταναλωτών που συνδέεται με την
παρουσία των προϊόντων εθνικού εμπορικού σήματος μπορεί να μην είναι εντελώς υπό τον
έλεγχο της διαχείρισης των καταστημάτων. Το εάν η παρουσία των τελευταίων ενισχύει
τις αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά με τα PLBs, αποτελεί σημαντική πληροφορία για
τη διαχείριση των πολυκαταστημάτων, δεδομένου ότι μπορούν να αλλάξουν το μίγμα
προϊόντων ανάλογα με τη συνέργεια που μπορούν να προσφέρουν οι δύο τύποι προϊόντων.
Ξεκινώντας από τα πρώιμα έργα του Martineau, το SI έχει προσελκύσει, δίκαια,
αρκετό μερίδιο στην έρευνα που έχει οδηγήσει σε ένα πλούσιο σύνολο γνώσεων. Ο
Lindquist (1974) υποστήριξε, το store image ως ένα κοινό θέμα ή μια δομή, μοιρασμένη
σε εννέα διαστάσεις - εμπορεύματα, υπηρεσίες, πελατεία, φυσικές εγκαταστάσεις, ευκολία,
προώθηση, ατμόσφαιρα καταστημάτων, θεσμικούς παράγοντες και ικανοποίηση μετά τις
συναλλαγές.
Ο Ghosh (1990) υποστηρίζει ότι η εικόνα ενός καταστήματος αποτελείται από οκτώ
στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ - τοποθεσία, εμπόρευμα, κατάστημα, ατμόσφαιρα,
εξυπηρέτηση πελατών, τιμή, διαφήμιση, προσωπικά προγράμματα πώλησης και κίνητρα
πωλήσεων.
Τέλος, οι Chang και Tu (2005) χρησιμοποίησαν μόνο τέσσερις διαστάσεις εγκαταστάσεις, υπηρεσία αποθήκευσης, δραστηριότητες καταστημάτων και ευκολία.
Εν ολίγοις, η εννοιοποίηση του SI είναι ποικίλη και πολυδιάστατη.
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2.5.2 ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ STORE IMAGE ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Οι εθνικές μάρκες επωφελούνται από την εικόνα των χορηγών τους και τα
κεφάλαια που δημιουργούνται μέσω μοναδικών στρατηγικών που εφαρμόζουν οι εκάστοτε
marketers.
Η αισθητική του χώρου ενός καταστήματος είναι απίθανο να επηρεάσει την
αξιολόγηση των εθνικών προϊόντων μάρκας. Η πιστότητα ενός brand εκδηλώνεται μέσω
των ευνοϊκών συμφωνιών που τη συνδέουν με την ανώτερη συνολική ποιότητα και την
παρουσία του επιθυμητού προϊοντικού οφέλους (Aaker, 1991).
Αυτά βοηθούν τους καταναλωτές να διαφοροποιήσουν τη μάρκα του χορηγού από
τον ανταγωνισμό και να τους παράσχουν λόγους να αγοράσουν το εμπορικό σήμα τους.
Δεν υπάρχει τίποτα που ένα κατάστημα λιανικής πώλησης μπορεί να προσφέρει σε ένα
καθιερωμένο εμπορικό σήμα εκτός από το χώρο και τη σωστή στιγμή.
Οι κατασκευαστές προϊόντων εθνικών εμπορικών σημάτων μπορούν συχνά
επαναπαύονται, γνωρίζοντας ότι η αρνητική αισθητική των καταστημάτων λιανικής
πώλησης στα οποία πωλούνται τα προϊόντα τους, πιθανότατα δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο
στην κρίση των καταναλωτών, σχετικά με τις μάρκες τους. Η επιτυχία των μεμονωμένων
εθνικών μαρκών θα συνεχίσει, πάντα, να εξαρτάται από την ικανότητα του marketer να
κερδίσει επιτυχώς χώρο στο ράφι. Εκτός και εάν το εμπορικό σήμα είναι διαθέσιμο στο
κατάστημα, δεν μπορεί να πωληθεί.
Ωστόσο, για να επιτευχθεί η επιτυχία, το εμπορικό σήμα πρέπει, αυτομάτως, να
«προπωλείται». Αυτό θα απαιτούσε την οικοδόμηση της εικόνας του εμπορικού σήματος
και την ανάπτυξη θετικών συνεργασιών που θα ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να
αποδίδουν υψηλότερη ποιότητα στις εθνικές μάρκες, έναντι των προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας των καταστημάτων. Αυτές οι επιπτώσεις απαιτούν επιθετική προσπάθεια από τον
marketer για την ανάπτυξη ισχυρής επωνυμίας στην αγορά. Αυτό έχει επιτρέψει σε μάρκες
όπως η Pepsi, η Coca-Cola και η Colgate να επιτύχουν κυρίαρχη θέση στην αγορά σε όλο
τον κόσμο, ανεξάρτητα από την ατμόσφαιρα του καταστήματος όπου πωλείται το προϊόν.
Από την άλλη πλευρά, μελέτες που έγιναν στο πλαίσιο καταστήματος τροφίμων,
έδειξαν ότι οι καταναλωτές έχουν μια πιο θετική στάση απέναντι στα PLBs , εάν αυτοί
έχουν υψηλή εικόνα για το συγκεκριμένο κατάστημα (Collins-Dodd και Lindley, 2003).
Επίσης, οι Richardson et al. (1996) έδειξαν μέσω πειραμάτων ότι η αισθητική των
καταστημάτων βοηθά στο σχηματισμό της αντίληψης της ποιότητας των PLBs.
Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η διαφημιστική υποστήριξη ενός PLB από το χώρο
των τροφίμων επηρεάζει θετικά την αντίληψη της απόδοσης των PLBs (Dhar and Hoch,
1997).
Βασιζόμενοι στις υπάρχουσες αποδείξεις, υποστηρίζουμε ότι η αντιληπτή εικόνα
ενός καταστήματος, σε διάφορες διαστάσεις, θα συνδέεται θετικά με την εικόνα των PLBs,
τόσο συναισθηματικά όσο και ποιοτικά. Δεδομένου ότι τα PLBs βρίσκονται αποκλειστικά
στην αλυσίδα ενός καταστήματος, η εικόνα του καταστήματος και του PLB θα είναι
άρρηκτα συνδεδεμένες. Με άλλα λόγια, εάν ένας πελάτης θεωρεί ένα κατάστημα
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πολυτελές, θα υπάρξει η αντίληψη αυτής της εικόνας και στο PLB του και ο πελάτης,
πιθανόν, να θεωρήσει ότι τα PLBs είναι επίσης καλής ποιότητας.
Η ατμόσφαιρα του καταστήματος επηρεάζει μόνο την αντιληπτή ποιότητα PLB και
όχι τη συναισθηματική διάσταση της εικόνας των PLBs. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση
ενός καταστήματος πρέπει να δίνει μεγάλη έμφαση, όχι μόνο στην ποιότητα του
εμπορεύματος αλλά και στην παρουσίασή του και τη συντήρησή του εντός του
καταστήματος. Εάν οι καταναλωτές βρουν την εμφάνιση ενός καταστήματος ελκυστική, η
συνολική εικόνα που θα αποκομίσουν θα είναι καθαρή, σύγχρονη και τους ντυμένους
κατάλληλα εργαζομένους, πιθανότατα, να αποδίδουν υψηλή ποιότητα στα ίδια τα PLBs.
Τέλος, η ευκολία και η διάσταση τιμής / αξίας της εικόνας του καταστήματος
επηρεάζουν μόνο (θετικά) τη συναισθηματική διάσταση του PLB και όχι την ποιότητα
PLB. Αυτό δείχνει ότι, όταν οι καταναλωτές βρίσκουν ένα κατάστημα πολύ βολικό και
θεωρούν ότι τους προσφέρει value for money, το θετικό αυτό συναίσθημα είναι πιθανό να
ενισχύσει τις προτιμήσεις τους και έναντι των PLBs του καταστήματος.
Στα πλαίσια των καταστημάτων λιανικής πώλησης, η αισθητική ενός καταστήματος
θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα.
Ένα παράδειγμα ενός θετικά «φορτωμένου» καταστήματος θα ήταν ένα μοντέρνο
κατάστημα, με καλό φωτισμό, έξυπνα σχεδιασμένο και οπτικά ελκυστικό.
Ένα αρνητικά «φορτωμένο» κατάστημα μπορεί να μην συντηρείται καλά και τα
προϊόντα του να τοποθετούνται απροσδόκητα, χωρίς συγεκριμένη λογική σειρά. Μπορεί,
επίσης να έχει στενούς και λάθος φωτισμένους διαδρόμους, να μην είναι πρόσφατα
βαμμένο, κ.ο.κ.
Ένα καθαρό και μοντέρνο κατάστημα μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα προς τις
μάρκες ιδιωτικής ετικέτας του καταστήματος. Ο αγοραστής, πιθανότατα, θα σκεφτεί πως
οι ιδιωτικές μάρκες ενός τέτοιου καταστήματος μπορεί να έχουν καλά συστατικά, να
παρασκευάζονται προσεκτικά και, γενικά να μην παρουσιάζουν ελαττώματα. Ωστόσο, για
καταστήματα με κακή γενική εικόνα ο αγοραστής μπορεί να έχει λιγότερο ευνοϊκές σκέψεις
σχετικά με τα συστατικά των προϊόντων τους, τις μεθόδους κατασκευής και την ποιότητά
τους.
Κατά συνέπεια, οι αγοραστές μπορεί να κρίνουν τη συνολική ποιότητα των
ιδιωτικών μαρκών που προσφέρονται από καθαρά και ελκυστικά καταστήματα, ως
σημαντικά καλύτερες από εκείνες των λιγότερο ελκυστικών καταστημάτων.
Εάν, λοιπόν, οι καταναλωτές διαπιστώσουν ότι το κατάστημα δεν είναι ελκυστικό,
μπορεί να μεταφέρουν αυτές τις ίδιες αντιλήψεις και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των
καταστημάτων τα οποία πωλούνται από το κατάστημα. Αυτό, σε συνδυασμό με την
πιθανότητα προϋπάρχουσας αρνητικής προκατάληψης έναντι των ιδιωτικών εμπορικών
σημάτων των καταστημάτων, το καθιστά καθ’όλα δυσκολότερο για τους retaileres να
επιτύχουν, όταν ανταγωνίζονται με εθνικά εμπορικά σήματα.
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Πηγή: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»,
Καθ. Γ. Δουκίδης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οκτώβριος 2018

Αντίστοιχα, και από την αντίθετη σκοπιά, η αντίληψη και η εικόνα που έχουν οι
καταναλωτές για μια ιδιωτική ετικέτα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εικόνα ενός
καταστήματος. Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται πως από τους υποστηρικτές της
ιδιωτικής ετικέτας, το 89% θεωρεί πως τα προϊόντα αυτά παρέχουν μεγάλη ποικιλία και
είναι πιο ασφαλή προς κατανάλωση, ενώ το 82% και το 84% πιστεύουν πως τα εν λόγω
προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας και «value for money», αντίστοιχα.
Από την άλλη πλευρά, βλέποντας τους υποστηρικτές των εθνικών εμπορικών
σημάτων φαίνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό (83%) θεωρεί πως τα εθνικά προϊόντα
παρέχουν μεγαλύτερη ποικιλία στο καταναλωτικό κοινό, ενώ το 79% πιστεύει πως είναι
πιο ασφαλή προς κατανάλωση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα της ποιότητας, αφού
μόνο το 66% των υποστηρικτών των εθνικών εμπορικών σημάτων βρίσκει τα προϊόντα
αυτά πιο ποιοτικά από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των καταστημάτων.
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Μια επένδυση στην αισθητική του καταστήματος (αναβαθμίζοντας την ποιότητα
των εξαρτημάτων, καθιστώντας τους διάδρομους εύκολους στην πλοήγηση και το
κατάστημα φωτεινό και χαρούμενο, διατηρώντας το κατάστημα καθαρό και
πραγματοποιώντας άμεσες επισκευές όταν χρειάζεται κλπ.) μπορεί πράγματι να βοηθήσει
στην ενίσχυση τις γενικής αντίληψης ποιότητας των ιδιωτικών εμπορικών σημάτων.
Σε αντίθεση με τα εθνικά εμπορικά σήματα, για τα οποία οι retailers θα πρέπει να
διαφημίζουν κάθε προϊόν ξεχωριστά, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικά, μια βελτίωση
στην αισθητική του καταστήματος θα αυξήσει την ελκυστικότητα και κάθε εμπορικού
σήματος που προσφέρεται από την αλυσίδα. Εάν οι retailers μπορούν να πείσουν τους
καταναλωτές ότι τα ιδιωτικά εμπορικά τους σήματα είναι καλύτερα από αυτά του
ανταγωνισμού, τότε τα τελευταία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν τους
καταναλωτές στο κατάστημα. Έτσι οι καταναλωτές αγοράζουν όχι μόνο περισσότερα
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (αύξηση της κερδοφορίας των καταστημάτων), αλλά,
πιθανότατα, γεμίζουν ολόκληρο το καλάθι τους με αυτά. Αυτή η μεγαλύτερη
ελκυστικότητα των ιδιωτικών εμπορικών σημάτων δίνει στους ίδιους τους retailers ένα
ισχυρό μέσο, με το οποίο θα καταπολεμήσουν τον ανταγωνισμό.

2.5.3 ΕΡΕΥΝΑ
Το 1996 πραγματοποιήθηκε έρευνα από τους Paul Richardson, Arun K. Jain και
Alan Dick, σχετικά με την επιρροή του store image στους καταναλωτές και τις αντιλήψεις
τους για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα προϊόντα εθνικού εμπορικού σήματος.
Οι υποθέσεις της έρευνας ήταν οι εξής:
H1: Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που πωλούνται σε αισθητικά άρτια καταστήματα θα
αξιολογηθούν ως προϊόντα μέγιστης ποιότητας, σε σχέση με αυτά που θα πωλούνται σε
λιγότερο ελκυστικά καταστήματα.
H2: Τα προϊόντα εθνικού εμπορικού σήματος που πωλούνται σε αισθητικά άρτια
καταστήματα θα λάβουν την ίδια αξιολόγηση με εκείνα που πωλούνται σε λιγότερο
ελκυστικά καταστήματα.
Πριν την έναρξη του πειράματος, οι βασικοί managers της αλυσίδας καταστημάτων
συμμετείχαν σε ένα focus group, κατά το οποίο οι διαχειριστές συζήτησαν τις διαστάσεις
της αισθητικής των καταστημάτων. Οι managers θεώρησαν ότι η αλυσίδα τους είχε
αισθητικά ευχάριστα, καθώς και μη ελκυστικά καταστήματα. Τα αισθητικά ευχάριστα
καταστήματα, σύμφωνα, πάντα, με τους managers, ήταν νεότερα καταστήματα με
μεγαλύτερους διαδρόμους, δημιουργικά σχέδια, φωτεινότερα χρώματα, μοντέρνα
φωτιστικά και ένα καθαρότερο περιβάλλον. Λιγότερο ελκυστικά καταστήματα, από την
Page 37

άλλη πλευρά, ήταν εκείνα που είχαν στενούς διαδρόμους, σκοτεινότερους εσωτερικούς
χώρους, παλαιότερες εγκαταστάσεις και, γενικά, ήταν λιγότερο συντηρημένα από τα πιο
ελκυστικά καταστήματα.
Μετά την ολοκλήρωση του focus group, οι διαχειριστές ζήτησαν από τους
managers να επιλέξουν πρωτότυπα παραδείγματα αισθητικά ευχάριστων και αισθητικά μη
άρτιων καταστημάτων.
Η διοίκηση επέλεξε ένα παλαιότερο κατάστημα που βρίσκεται σε μια αρκετά
αραιοκατοικημένη περιοχή μιας μεγάλης βορειοανατολικής πόλης, ως το μη ελκυστικό
κατάστημα και ένα νεότερο κατάστημα που βρίσκεται σε ένα εύπορο προάστιο της ίδιας
πόλης, ως το αισθητικά ευχάριστο κατάστημα.
Οι ερευνητές ήλεγξαν τις δύο υποθέσεις, συγκρίνοντας τις στάσεις των
καταναλωτών προς συγκεκριμένες μάρκες ενός προϊόντος τόσο στο αισθητικά, όσο και στο
αισθητικά μη ελκυστικό κατάστημα και το προϊόν, το οποίο επιλέχθηκε, ως σημείο
αναφοράς ήταν η μαρμελάδα.
Η εθνική μάρκα μαρμελάδας που δοκιμάστηκε ήταν η Welch's, η οποία διαθέτει
ισχυρή εικόνα και είναι η κορυφαία μάρκα στην αγορά. Το ιδιωτικό εμπορικό σήμα που
χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη ήταν το εμπορικό σήμα της αλυσίδας καταστημάτων.
Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν αγοραστές που παραπέμθηκαν στα δύο
καταστήματα που επέλεξε η διοίκηση στα focus groups.
Όποιοι αγοραστές επιθυμούσαν να συμμετέχουν, καλούνταν σε ένα τραπέζι
δοκιμής, όπου υπήρχαν πολλά βάζα μαρμελάδας και ένας πίνακας, στον οποίο
αναγραφόταν το brand και η τιμή του προϊόντων. Οι καταναλωτές ενθαρρύνονταν να
περιεργαστούν τα βάζα για όσο χρόνο ήθελαν και στη συνέχεια να τα δοκιμάσουν.
Τα άτομα που συμμετείχαν, δοκίμασαν τη μάρκα μαρμελάδας και στη συνέχεια
έδωσαν αξιολογήσεις ποιότητας σε μια κλίμακα επτά σημείων, τύπου Likert, από "κακή
συνολική ποιότητα" έως "άριστη συνολική ποιότητα".
Η Η1 προέβλεψε ότι μια δεδομένη ιδιωτική μάρκα καταστήματος που πωλείται σε
ένα αισθητικά μη ελκυστικό κατάστημα μιας αλυσίδας θα κρίνεται ότι έχει χαμηλότερη
ποιότητα από ότι όταν πωλείται σε ένα αισθητικά ελκυστικό κατάστημα.
Για να δοκιμαστεί αυτή την υπόθεση, έγινε μια συνδυασμένη σύγκριση μεταξύ της
μέσης βαθμολογίας για την ποιότητα της ιδιωτικής μάρκας καταστήματος στα ελκυστικά
και τα μη ελκυστικά καταστήματα. Σύμφωνα με την υπόθεση, οι συμμετέχοντες στη μελέτη
αξιολόγησαν ότι η συνολική ποιότητα του προϊόντος ιδιωτικής ετικέτας του δείγματος ήταν
πολύ χαμηλότερη στο αισθητικά μη ελκυστικό κατάστημα από ό,τι στο αισθητικά
ελκυστικό κατάστημα της αλυσίδας.
Η H2 προέβλεψε ότι η αισθητική του καταστήματος δεν θα επηρέαζε την
αξιολόγηση της ποιότητας του εθνικού εμπορικού σήματος. Τα αποτελέσματά της έρευνας
υποστηρίζουν αυτήν την υπόθεση. Δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στην αξιολόγηση
του εθνικού σήματος μεταξύ των αισθητικά ελκυστικών και μη ελκυστικών καταστημάτων
της αλυσίδας.
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Επιπλέον, εξετάστηκαν οι κρίσεις ποιότητας των εθνικών και ιδιωτικών σημάτων
σε κάθε αισθητικό τύπο καταστήματος. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι, όταν οι
καταναλωτές αξιολόγησαν τα προϊόντα στο ελκυστικό κατάστημα, δεν υπήρχε σημαντική
διαφορά μεταξύ της βαθμολογίας τους. όσον αφορά την ποιότητα του εθνικού και του
ιδιωτικού σήματος του καταστήματος. Ωστόσο, στο αισθητικά μη ελκυστικό κατάστημα,
η εθνική μάρκα κρίθηκε ότι προσφέρει σημαντικά καλύτερη ποιότητα από το ιδιωτικό
σήμα του καταστήματος. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αισθητική των
καταστημάτων λειτουργεί ως ισχυρό κριτήριο των αξιολογήσεων των καταναλωτών για τα
ιδιωτικά εμπορικά σήματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς και γίνονται όλο και
πιο δημοφιλή στους καταναλωτές. Με τα χρόνια, έχουν εξελιχθεί και έχουν τη σημερινή
τους μορφή, δηλαδή καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Η πρόθεση των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
επηρεάζεται από τη στάση τους απέναντι σε αυτά τα προϊόντα. Επηρεασμένοι από
εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες, όπως η εμπιστοσύνη προς στο προϊόν, η
εξοικείωση, η πιθανή προηγούμενη θετική ή αρνητική εμπειρία, το εισόδημα, η κατηγορία
προϊόντων, οι χαμηλές τιμές.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις αγοράς ιδιωτικής ετικέτας είναι
δημογραφικοί, αλλά και ψυχογραφικοί. Για το δημογραφικό παράγοντα, η ηλικία, το
εισόδημα, το επίπεδο εκπαίδευσης, ο αριθμός των μελών της οικογένειας, οι χαμηλές τιμές
και η ποιότητα επηρεάζουν άμεσα την πρόθεση αγοράς σημάτων ιδιωτικής ετικέτας από
τους καταναλωτές. Αναφορικά με τους ψυχολογικούς παράγοντες, η τιμή δεν παίζει τον
πλέον σημαντικό ρόλο στην απόφαση αγοράς ιδιωτικώς ετικετών, αλλά η ποιότητα, η
εικόνα του καταστήματος, η εξοικείωση με τον καταναλωτή και η γνώση των
χαρακτηριστικών των προϊόντων επηρεάζουν θετικά την απόφαση αγοράς προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας.
Στην παραπάνω ανασκόπηση, μελετήθηκε, επίσης, η εικόνα του καταστήματος και
ο τρόπος με τον οποίο η πρόθεση αγοράς των καταναλωτών επηρεάζεται από ένα αισθητικά
ικανοποιητικό ή μη ικανοποιητικό κατάστημα. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής
έδειξαν πως πολλοί καταναλωτές έχουν την πρόθεση να αγοράσουν προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας έναντι γνωστότερων προϊόντων εθνικού εμπορικού από ένα αισθητικά άρτιο
κατάστημα, καθώς τους δημιουργείται η εικόνα πως και τα ίδια τα προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας είναι εξίσου ποιοτικά με το ίδιο το κατάστημα. Από την άλλη πλευρά, τους είναι
λιγότερο εύκολο να αγοράσουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από κάποιο λιγότερο
αισθητικά άρτιο κατάστημα, αφού μέσα σε ένα τέτοιο αγοραστικό περιβάλλον, φαίνεται
να προτιμούν τα γνωστά σε εκείνους προϊόντα εθνικού εμπορικού σήματος.
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Τέλος, η οικονομική κρίση κάνει τους καταναλωτές να στραφούν σε οικονομικά
αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις. Οι retailers γίνονται πιο έμπειροι, επωφελούνται από
οικονομίες κλίμακας και παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Μετά την οικονομική
κρίση στην Ελλάδα οι πωλήσεις ιδιωτικών ετικετών αυξήθηκαν σημαντικά. Σήμερα,
σχεδόν κάθε σούπερ μάρκετ παρέχει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, είτε με το δικό του όνομα
είτε με το όνομα άλλου retailer. Οι περισσότερες πωλήσεις προέρχονται από κατεψυγμένα,
μη αλκοολούχα προϊόντα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και οικιακής φροντίδας.

3. Kύρια Στοιχεία του Έργου της Πρακτικής Άσκησης
3.1 Τομέας : Περιγραφή του τμήματος (ή τμήματα) στο οποίο εργαστήκατε και ποια
τα καθήκοντά σας.
Την περίοδο της πρακτικής μου άσκησης, εργαζόμουν στο τμήμα Marketing της
Beiersdorf. Το Τμήμα Marketing δραστηριοποιείται σε projects, που ξεκινά η επιχείρηση
από τη βάση της και αφορούν όλα τα προϊόντα, όλων των brands, που αυτή παράγει.
Κύρια αρμοδιότητα του τμήματος είναι η δημιουργία campaigns ενημέρωσης του
καταναλωτικού κοινού και προώθησης, σχετικά με κάθε νέο λανσάρισμα ενός προϊόντος
στην Ελλάδα, είτε σε επίπεδο καταναλωτικών προϊόντων (consumer), είτε σε επίπεδο
παραφαρμακευτικών καταναλωτικών προϊόντων (medical consumer), σε συνεργασία με
διαφημιστικές εταιρίες και επιχειρήσεις, που ασχολούνται με δημόσιες σχέσεις.
Επιπλέον, παράλληλα με τα παραπάνω, το τμήμα Marketing παρακολουθεί τον
ανταγωνισμό και την κίνηση των προϊόντων της Beiersdorf Hellas στην αγορά, έχοντας ως
γνώμονα, τη διείσδυση των brands στο χώρο του retail, τόσο σε καταστήματα λιανικής
πώλησης (supermarkets, parfumeries κτλπ), όσο και στα φαρμακεία.
Η δομή του παραπάνω τμήματος, ιεραρχικά από την υψηλότερη μέχρι την
χαμηλότερη βαθμίδα αποτελείται, αρχικά, από την Local Marketing Team Coordinator,
PR, Digital & Media Manager, έπειτα ακολουθούν οι: NIVEA Face Care Brand Manager,
NIVEA Body, Bath & Shower Brand Manager, NIVEA Men, Deodorants & Haircare Brand
Manager, NIVEA Sun & Liposan Brand Manager, Hansaplast, DUO, Eucerin & Λέοντος
Senior Brand Manager και Hansaplast, DUO, Eucerin & Λέοντος Junior Brand Manager.
Τέλος, το τμήμα ολοκληρώνεται με τους: Digital Marketing Specialist και Marketing
Assistants.
Η δική μου θέση στο παραπάνω τμήμα, ήταν αυτή της Marketing Assistant, στις
κατηγορίες των NIVEA Face Care, NIVEA Body, NIVEA Bath & Shower, NIVEA Sun και
Liposan.
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3.2 Περιγραφή της θέσης σας στο τμήμα

Oι κύριες αρμοδιότητές μου στο τμήμα Marketing της Beiersdorf ήταν οι παρακάτω:
✓ Χειρισμός του εργαλείου D2P, για προϊόντα των κατηγοριών NIVEA Face Care,
NIVEA Body, NIVEA Bath & Shower και NIVEA Sun
Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά στη διαχείριση Artworks, τη μετάφραση και
δημιουργία, δηλαδή των κειμένων επικοινωνίας που θα βρίσκονται επάνω στο
προϊόν σε αντιστοιχία με τα αγγλικά (master) κείμενα, που στέλνονται από τα
κεντρικά του εξωτερικού. Επιπλέον, αφορά τον έλεγχο και τις τυχόν διορθώσεις
ή προτάσεις για τον πιο ελκυστικό σχεδιασμό συσκευασίας για το προϊόν,
εστιάζοντας στον λιτό σχεδιασμό με στόχο όλα τα στοιχεία που πρέπει να
επικοινωνηθούν να είναι εμφανή.
Τέλος, η παραπάνω αρμοδιότητα περιλαμβάνει, ως τελικό στάδιο, τη
συνεργασία με το νομικό τμήμα (Quality & Safety Department) της Beiersdorf ,
ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη και ανακρίβειες στην επικοινωνία των
προϊόντων, ώστε να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και να μπορούν τα
προϊόντα αυτά να κινηθούν στην αγορά (ορθά σύμβολα, προειδοποιήσεις,
στοιχεία επικοινωνίας για το καταναλωτικό κοινό, στοιχεία εταιρίας κ.α.).
✓ Χειρισμός του εργαλείου Therefore
Ο χειρισμός του παραπάνω εργαλείου αφορά την κάλυψη αναγκών της
αποθήκης του τμήματος του Marketing για προϊόντα, με σκοπό τη διάθεσή τους
σε νικητές διαγωνισμών, που πραγματοποιήθηκαν μέσω facebook, instagram,
αλλά και ηλεκτρονικών περιοδικών, με τα οποία συνεργάζεται η εταιρία. Εππλέον,
μέσω του Therefore προγραμματίζονται αποστολές προϊόντων προς τα
συνεργαζόμενα agencies (Digital, PR, Media) τόσο προς δειγματισμό νέων
λανσαρισμάτων, όσο και για την μετέπειτα αποστολή τους προς συγκεκριμένους
bloggers, influencers κλπ.
✓ Χειρισμός του εργαλείου Pricelist
Το εργαλείο αυτό, χρησιμοποιείται από το τμήμα Marketing, κυρίως για
αλλαγές στον τιμοκατάλογο όλων των consumer και pharma προϊόντων. Πιο
συγεκριμένα, κατά τη συνθήκη, όπου αποφασίστηκε, εσωτερικά, η μεταβολή των
τιμών με κάποιου ύψους αποτίμηση, κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου
άσκησης, μου ανατέθηκε η παραπάνω μεταβολή των τιμών όλων των προϊόντων
των κατηγοριών NIVEA Body, Bath & Shower, Sun και Liposan.
Το έργο αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς με βάση τις αλλαγές
αυτές, το τμήμα Controlling εξήγαγε τον νέο, ανατιμημένο τιμοκατάλογο για όλα
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τα προϊόντα, ο οποίος και στάλθηκε στα κεντρικά γραφεία της Γερμανίας προς
τελική έγκριση, ώστε να ενημερωθούν μετέπειτα όλα τα καταστήματα.
✓ Χειρισμός του εργαλείου SAP
Το ERP πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποιείται από τα περισσότερα
τμήματα της Beiersdorf είναι το SAP. Κατά τη δική μου θητεία στο τμήμα
Marketing της εταιρίας, μου ανατέθηκε η εύρεση, η εξαγωγή και η ταξινόμηση
κάποιων συγκεκριμένων μακετών παλαιότερων λανσαρισμάτων, οι οποίες για
λόγους διευκόλυνσης του καταναλωτή μεταφράστηκαν στα ελληνικά, με τη
βοήθεια του τμήματος VAS, αλλά και κάποιας συνεργαζμαζόμενης διαφημιστικής
εταιρίας.
Μου ζήτήθηκε, λοιπόν, να αναζητήσω τις εγκεκριμένες από το νομικό
τμήμα μακέτες, συγκεκριμένων κωδικών, μέσω του προγράμματος SAP, ώστε να
αποθηκευτούν σε σημείο, όπου θα είναι εύκολα προσαβάσιμο από όλα τα
τμήματα.
Η δυσκολία της παραπάνω ανάθεσης, έγκειται στο γεγονός πως πολλές
από τις εν λόγω μακέτες ήταν ιδιαίτερα δυσεύρετες, λόγω παλαιότητας και
επομένως, χρειάστηκε άμεση συνεργασία με τα τμήματα VAS Planning και
Demand Planning.
✓ Δημιουργία briefs
Στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης, μου ζητήθηκε να δημιουργήσω
δύο παρουσιάσεις (briefs) για τα brands NIVEA Face Care και Liposan, τα οποία
περιφράφουν τα προϊόντα των νέων λανσαρισμάτων και τα ζητούμενα του
project, όσον αφορά το συνεργαζόμενο Digital Agency και τον συνεργάτη –
influencer, με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η μια εκ των δύο καμπάνιες.
✓ Παρουσίαση των παραπάνω briefs στους μελλοντικούς συνεργάτες, αναφορικά
με καμπάνιες προώθησης νέων, αλλά και επαναλανσαρισμάτων ήδη υπάρχοντων
προϊόντων.
Στη συνέχεια, μου ζητήθηκε να παρουσιάσω τα παραπάνω briefs, ώστε,
τόσο το Digital Agency, όσο και ο συνεργάτης – influencer να γνωρίσουν τα νέα
προϊόντα και να κατανοήσουν ποιες είναι οι απαιτήσεις της εταιρίας από
εκείνους.
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Στην περίπτωση του Digital Agency τα ζητούμενα αφορούν στη δημιουργία digital
υλικών από μεριάς τους για τους λογαριασμούς της NIVEA και του Liposan στο
Instagram και στο Fcaebook.
Στην περίπτωση του influencer (Youtuber και Instagrame), η παρουσίαση
θα έπρεπε να περιλαμβάνει λεπτομερώς τις απαραίτητες πληροφορίες για τα δύο
NIVEA προϊόντα και τις αρχικές σκέψεις από πλευράς της εταιρίας για τα επόμενα
βήματα μαζί του.

✓ Υποστήριξη σε ATL ενέργειες
Η παραπάνω υποστήριξη αναφέρεται σε επικοινωνίες που κλήθηκε να
κάνω με τα συνεργαζόμενα Agencies (Digital, PR, Media), με σκοπό την ομαλή
διεξαγωγή της εκάστοτε καμπάνιας που έτρεχε εκείνη τη χρονική περίοδο.
Πιο συγκεκριμένα, ανέλαβα να παρέχω τη βοήθεια και υποστήριξή μου σε
ολόκληρη την επικοινωνία που έγινε για το project των νέων NIVEA MicellAIR
Professional προϊόντων, καθώς πραγματοποιήθηκε η παραγωγή σχετικού
Instagram TV Video, μέσω επαγγελματικών γυρισμάτων, το οποίο και αναρτήθηκε
στον επίσημο Instagram λογαριασμό της NIVEA. Σε όλη τη διαδικασία, η
αρμοδιότητά μου αφορούσε τη συνεχή επικοινωνία με το Digital και το PR Agency,
πάντα υπό τις οδηγίες της Brand Manager.
✓ Υποστήριξη σε BTL ενέργειες
Η BTL ενέργεια, στην οποία συμμετείχα ήταν αυτή της δημιουργίας
ενημερωτικών φυλλαδίων για κάποιο special launch της NIVEA Face Care. Τα
φυλλάδια αυτά τοποθετήθηκαν στα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα ομορφιάς της
Αττικής (Hondos Centre, Gallerie De Beaute κ.α.).
Για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, χρειάστηκε να επικοινωνήσω με την
Beiersdorf Spain, ώστε να λάβω πληροφορίες σχετικά με τη δική τους
ενεργοποίηση και επικοινωνία για το συγκεκριμένο λανσάρισμα και να λάβω τα
απαραίτητα marketing materials.
✓ Υποστηρικτική βόηθεια σε Internal Events
Ένα παράδειγμα ενός internal event, που πραγματοποιήθηκε εντός της
εταιρίας, ήταν η δημιουργία ενός διαγωνισμού, όπου όλοι οι εργαζόμενοι της
Beiersdorf κλήθηκαν να μοιραστούν μια προσωπική τους συμβουλή ντεμακιγιάζ
και συμπληρώνοντας το όνομά τους στην ειδική φόρμα, συμμετείχαν αυτομάτως
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στην κλήρωση για τρία σετ πινέλων μακιγιάζ. Η δική μου συμβολή σε αυτό το
event, ήταν η επικοινωνία και συνεννόηση με το PR Agency, ώστε να γίνει το
κατάλληλο «στήσιμο» στα γραφεία της εταιρίας και να γίνει η παραγγελία των
δώρων, τα οποία κληρώθηκαν για τους νικητές.
✓ Υποστήριξη στη συγγραφή και διόρθωση Press Releases
Συχνά, αναλάμβανα την αρμοδιότητα να να επεξεργαστώ τα Press
Releases, τα οποία λάμβανε το Marketing από το συνεργαζόμενο PR Agency, ώστε
αυτά να είναι πιο προσιττά στο νεανικό κοινό, όπου αυτό ήταν απαραίτητο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί το λανσάρισμα των Liposan Crayon
Lipsticks, όπου μια αρκετά νεανική προσέγγιση κρίθηκε απαραίτητη από τον
υπεύθυνο Brand Manager. Ως αποτέλεσμα, μου δόθηκε η ευκαιρία να
επεξεργαστώ το ήδη υπάρχον δελτίο τύπου, προσθέτοντας μια πιο νεανική
διάθεση.
Η παραπάνω θέση απαιτεί συνέπεια, ως προς τα καθήκοντα, που ανατίθενται και
ικανότητα τήρησης των προθεσμιών, αφού πρόκειται για μια πολυεθνική εταιρία, το
Marketing τμήμα, της οποίας, αναφέρεται στους Marketing Directors του εξωτερικού
και συγεκεριμένα της Γερμανίας.
Επιπλέον, οι ενέργειες, που ζητούνται από έναν Marketing Assistant, απαιτούν
δημιουργικό και εφευρετικό τρόπο σκέψης, καθώς καλείται να κατασκευάσει
ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, οι οποίες θα πρέπει να κινήσουν το ενδιαφέρον των
μελλοντικών συνεργατών (π.χ. brand ambassadors), αλλά και να παρακινήσουν τα
συνεργαζόμενα, Digital, PR και Media Agencies, στη δημιουργία του καλύτερου
δυνατού περιεχομένου.
Στην πορεία μου στην Beiersdorf, έμαθα πολλά νέα πράγματα, πήρα πολλές
χρήσιμες γνώσεις και πληροφορίες για το Marketing και τις
λειτουργίες του, αλλά και αντιλήφθηκα, πως αυτό είναι το
αντικείμενο, με το οποίο θέλω να ασχοληθώ στην μετέπειτα
επαγγελματική μου πορεία. Καθημερινά, το ενδιαφέρον μου
για τον κλάδο γινόταν μεγαλύτερο, αφού η δημιουργικότητα
και η συνεχής εξέλιξη, που απαιτούνται για μια τέτοια
επαγγελματική ενασχόληση φαίνονται σαν μια μεγάλη
πρόκληση για μένα και την πορεία μου σε αυτόν τον χώρο.
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4. Κύρια Εργα
4.1 Δραστηριότητες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Onboarding Meetings

2/7/18 – 3/9/18

NIVEA MicellaIlAIR Professional Project

4/7/18 – 27/11/18

NIVEA MicellaIlAIR Professional Brief Presentation to Influencer

10/7/18

New NIVEA Launch Marketing Materials (leaflets for department 11/9/18 – 25/9/18
stores)
Liposan Crayons Project

20/7/18 - 30/11/18

Liposan Project Alignment with Digital Agency
(Brief Presentation)

18/9/18
5/7/18 – 30/10/18

Artworks
NIVEA Website Update

1/11/18 - 21/12/18

New NIVEA and Liposan Launches Presentation to Sales & 29/10/18
Marketing Agency (Promoters Team)
Liposan Website Update

8/11/18

TVCs
2/9/18 – 5/12/18
GBU (German Offices) Presentation for Liposan greek digital 21/11/8 – 28/11/18
materials
Be a promoter for one day – Black Friday 2018
23/11/18
(Hondos Center)

Onboarding Meetings
Τα onboarding meetings, στα οποία συμμετείχα, κατά κύριο λόγο τον πρώτο μήνα
της πρακτικής μου άσκησης, αφορούν την συνάντησή μου με όλα τα τμήματα της
Beiersdorf. Στη διάρκεια όλων αυτών των συναντήσεων ενημερώθηκα για τη
χρησιμότητα του κάθε τμήματος, τις αρμοδιότητές του και κατ’επέκταση τη συνεργασία
που έχει το κάθε ένα με το τμήμα του Marketing, όπου εγώ εργαζόμουν.
Οι συναντήσεις αυτές με βοήθησαν να αποκτήσω μια σφαιρική εικόνα της
εταιρίας και να κατανοήσω όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό όλες τις λειτουργίες
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και, φυσικά, να γνωρίσω όλο, σχεδόν, το προσωπικό, με πολλούς από τους οποίους
συνεργάστηκα μελλοντικά.

NIVEA MicellAIR Professional Brief Presentation to Influencer
Δημιουργία παρουσίασης, σχετικά με λανσάρισμα δύι νέων προϊόντων στην
κατηγορία NIVEA Face Care, με σκοπό την ενημέρωση του Youtuber/Instagramer Σπύρου
Σαμοϊλη για την καμπάνια και την επιθυμία συνεργασίας της εταιρίας μαζί του. Η
παρουσίαση του εν λόγω brief ανατέθηθκε σε εμένα προσωπικά.

New NIVEA Launch Marketing Materials (leaflets for department stores)
Συμμετείχα στη δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων για κάποιο special launch
της NIVEA Face Care. Τα φυλλάδια αυτά τοποθετήθηκαν στα μεγαλύτερα
πολυκαταστήματα ομορφιάς της Αττικής (Hondos Centre, Gallerie De Beaute κ.α.).
Για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, χρειάστηκε να επικοινωνήσω με την Beiersdorf
Spain, ώστε να λάβω πληροφορίες σχετικά με τη δική τους ενεργοποίηση και επικοινωνία
για το συγκεκριμένο λανσάρισμα και να λάβω τα απαραίτητα marketing materials.

Liposan Crayons Project
Το μήνα Ιούλιο μου έγινε ενημέρωση σχετικά με το λανσάρισμα κάποιων νέων
προϊόντων από το brand της Liposan, τα Liposan Crayon Lipsticks. Στη συζήτηση που
έκανα με τον υπεύθυνο Brand Manager, έμαθα για τα νέα αυτά προϊόντα, σε ποιο κοινό
απευθύνονται, ποια είναι η επικοινωνία που θα πρέπει να βγει προς τους καταναλωτές
και ποιες εταιρίες διαθέτουν παρόμοια και ως εκ τούτου, ανταγωνιστικά προϊόντα στην
κατηγορία της περιποίησης χειλιών.
Σε αυτό το σημείο μου ανατέθηκε και η δημιουργία ενός σχετικού brief, το οποίο
θα περιελάμβανε όλες τις παραπάνω πληροφορίες και επιπλέον τα ζητούμενα της
εταιρίας από το Digital Agency, στο οποίο και παρουσιάστηκε από εμένα στη συνέχεια.

Liposan Project Alignment with Digital Agency (Brief Presentation)
Παρουσίαση του παραπάνω brief, το οποίο δημιουργήθηκε το μήνα Αύγουστο,
για τα νέα προϊόντα Liposan Crayon Lipsticks, στην πολυεθνική διαφημιστική εταιρία
Wunderman.
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Ακολούθησε συζήτηση, ώστε να γίνει σαφές το τι ακριβώς απαιτούνταν από μεριάς τους
και το ποιάς μορφής θα πρέπει να είναι το concept, που θα δημιουργούνταν από τους
ίδιους.
NIVEA Website Update
Από το μήνα Οκτώβρη μέχρι και το τέλος της πρακτικής μου άσκησης στη
Beiersdorf μου ανατέθηκε η υποστήριξη στην συντήρηση, αλλά και ανανέωση του
ελληνικού website της NIVEA, μέσω του προγράμματος PIM Beiersdorf. Κατά τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας, λοιπόν, έπρεπε να ελέγξω τις ήδη υπάρχοθουσες στο website
καχωρήσεις σε αντιπαραβολή με τα προϊόντα της NIVEA από όλες τις κατηγορίες.
Στόχος ήταν η ανανέωση της λίστας των προϊόντων που θα εμφανίζονται στους
καταναλωτές, ώστε να μην υπάρχουν πια παλαιότερα προϊόντα, τα οποία έχουν τυχόν
καταργηθεί ή νέα προϊοντα, τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα.
Η εργασία αυτή διήρκησε σχεδόν δύο μήνες, αφού η λίστα με τα προϊόντα της
NIVEA από όλες της τις κατηγορίες ήταν αρκετά μεγάλη και νέα λανσαρίσματα
προέκυπταν συνεχώς.

New NIVEA and Liposan Launches Presentation to Sales & Marketing Agency (Promoters
Team)
Η εν λόγω παρουσίαση μου ζητήθηκε εν όψη κάποιων νέων λανσαρισμάτων του
2019 στα brands NIVEA και Liposan. Ουσιαστικά, έγινε μια παρουσίαση όλων των νέων
λανσαρισμάτων σε μια ομάδα promoters, η οποία ανήκει στο συνεργαζόμενο Marketing
& Sales Agency. Η παρουσίαση έγινε σε μεγάλο βαθμό από εμένα, με την υποστήριξη των
Brand Managers.

Liposan Website Update
Στα πλαίσια της παγκόσμιας ανανέωσης του Liposan website μου ζητήθηκε να
ανανεώσω τη λίστα των προϊόντων (πληροφορίες, φωτογραφίες κλπ) και να δώσω
σαφείς οδηγίες στο συνεργαζόμενο digital agency, το οποίο και διαχειρίζεται το εν λόγω
website, για την οποιαδήποτε αλλαγή στο format, ώστε εκείνο να κάνει τις απαραίτητες
αλλαγές.

TVCs
Η πολιτική της εταιρίας για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις είναι σαφής, αφού στην
Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες πέραν της Γερμανίας, γίνεται μόνο μετάφραση
του ήδη υπάρχοντος τηλεοπτικού.
Η συμμετοχή μου σε αυτή τη διαδικασία, έστω και ως απλός παρατηρητής, ήταν πολύ
ενδιαφέρουσα, καθώς μου έδωσε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω πως ακριβώς
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γίνεται η μετάγραση και η ηχογράφηση ενός TVC, γεγονός που, πιθανόν, δε θα είχα τη
δυνατότητα να μάθω σε κάποια άλλη επιχείρηση, διαφορετικού αντικειμένου.

GBU (German Offices) Presentation for Liposan greek digital materials
Στις 21/11/18 μου ζητήθηκε απότ τον Liposan Brand Manager να δημιουργήσω
μια παρουσίαση, σχετική με όλα τα digital υλικά που είχαν προκύψει από το νέο
λανσάρισμα των Liposan Crayon Lipsticks, ώστε να σταλεί στα κεντρικά γραφεία της
Γερμανίας. Η παρουσίαση αυτή θα έπρεπε να περιλαμβάνει όλα τα υλικά, τα οποία είχαν
σταλεί από το Digital Agency και προορίζονταν για Instagram και Facebook posts.
Περελάμβανε επίσης τα target groups, τα οποία είχαν στοχευθεί και με βάση τα οποία
δημιουργήθηκαν όλα τα προαναφερθέντα υλικά, όπως και το μερίδιο της αγοράς που
αναμένεται να καλύψει το συγκεκριμένο λανσάρισμα.

Be a promoter for one day – Black Friday 2018 (Hondos Center)
Στις 23/12/18 πραγματοποιήθηκε από το τμήμα πωλήσεων της Beiersdorf μια
ενέργεια στα πλαίσια του Black Friday. Συγκεκριμένα, η ενέργεια αφορούσε τη
συμμετοχή των εργαζομένων στο promoting plan της ημέρας, το οποίο προγραμματίζεται
από τη συνεργαζόμενο Marketing & Sales Agency. Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να
πάρουν το ρόλο των promoters για κάποιες ώρες, σε συνεργασία με την ήδη υπάρχουσα
promoter στο εκάστοτε κατάστημα.
Η πρόκληση για εμένα ήταν πως στην δική μου περίπτωση δεν υπήρχε κάποια
promoter την οποία θα χρειαζόταν να υποστηρίξω με τη βοήθειά μου, επομένως ήμουν
η μόνη promoter ολόκληρης της NIVEA στο κατάστημα. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να
γνωρίσω καλύτερα τα προϊόντα και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται στα ράφια,
αλλά και, το πιο σημαντικό, να εξασκήσω τις προωθητικές μου ικανότητες προς τους
καταναλωτές.
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4.2 Gantt-Chart Δραστηριοτήτων

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται πως το μεγαλύτερο σε διάρκεια project, στο
οποίο συμμετείχα κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στη Beiersdorf ήταν το
NIVEA MicellAIR Professional Project, το οποίο διήρκησε περίπου πέντε μήνες. Παρακάτω
φαίνεται αναλυτικά όλη η συμμετοχή μου σε αυτό το project.
Επιπλέον, βλέπουμε πως η παρουσίαση για τα κεντρικά γραφεία της Γερμανίας,
σχετικά με όλα τα digital υλικά των Liposan Crayon Lipsticks είχε τη μικρότερη διάρκεια,
αφού η προθεσμία για την ολοκλήρωση της παρουσίασης αυτής ήταν αρκετά στενή.
Τέλος, η παρουσίαση του NIVEA MicellAIR Professional Project στον influencer, η
παρουσίαση του brief για τα Liposan Crayon Lipsticks, η παρουσίαση των νέων
λανσαρισμάτων στην ομάδα των promoters, η ανανέωση του Liposan Website, αλλά και
η δράση «Be a promoter for one day» αποτελούν milestones για το παραπάνω
διάγραμμα, αφού ολοκληρώθηκα όλα στο διάστημα της μιας ημέρας.
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5. Ανάλυση 2 Κύριων Έργων/Δραστηριοτήτων

NIVEA MicellAIR Professional Project
Από την αρχή της πρακτικής μου άσκησης στην εταιρία της Beiersdorf, μου δόθηκε
η ευκαιρία να είμαι μέρος της διαδικασίας υλοποίησης του project NIVEA MicellAIR
Professional. Πρόκειται για το λανσάρισμα δύο νέων προϊόντων καθαρισμού προσώπου,
για το οποίο υπήρχε το αντίστοιχο Marketing Plan.
Το συγκεκριμένο πλάνο, περιελάμβανε, αρχικά, τη δημιουργία ενός brief από
μεριάς μου, με στόχο την παρουσίασή του στον influencer και επαγγελματία Make Up
Artist Σπύρο Σαμοΐλη, ο οποίος αποτέλεσε και τον brand ambassador της καμπάνιας, την
οποία, έκανα, εγώ προσωπικά.
Στα πλαίσια της συμφωνίας μαζί του, προγαρμματίστηκε η παραγωγή και
δημοσίευση ενός Instagram TV video στο λογαριασμό της NIVEA στο Instagram.
Μου δόθηκε, λοιπόν, η αρμοδιότητα του συντονισμού μέρους της διαδικασίας,
την επικοινωνία, δηλαδή, με τa Digital, Media και PR Agencies, σχετικά με την παραγωγή
του Instagram TV Video.
Έτσι πραγματοποιήθηκε η παραγωγή του εν λόγω video, με γυρίσματα δύο ημερών, στα
οποία και παρεβρέθηκα.
Επιπλέον, συμμετείχα ενεργά, μαζί με την Brand Manager και τον Digital
Marketing Specialist, στην επιλογή του κατάλληλου φωτογραφικού υλικού, το οποίο και
αναρτήθηκε, επίσης, στο λογαρισμό της NIVEA στο Ιnstagram.
Τέλος, έχοντας ολοκληρώσει τα παραπάνω στάδια της καμπάνιας,
πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές συναντήσεις, τόσο μεταξύ της Marketing ομάδας της
εταιρίας, όσο και με τον εν λόγω influencer, σχετικά με τα επόμενες ενέργειες της
καμπάνιας, όπου εξέφρασα ανοιχτά τη γνώμη μου, για το ποιό θεωρώ, πως θα ήταν ένα
επιτυχημένο επόμενο βήμα για το επερχόμενο 2019.
Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, απέσπασα πολύ θετικά σχόλια για όλη τη
συμμετοχή μου στο project και κυρίως, για την παρουσίαση του brief, την οποία είχα και
προσωπικά δημιουργήσει.
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ARTWORKS
Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι τον προϊόντων είναι ο σχεδιασμός της
συσκευασίας. Σε ένα κατάστημα όπως τα super markets, τα φαρμακεία κ.α. που
διατίθενται τα προϊόντα της εταιρίας, υπάρχουν πολλά προϊόντα και επιλογές, ανάμεσα
στις οποίες o καταναλωτής καλείται να επιλέξει. Είναι πολύ σημαντικός, λοιπόν, ο
ελκυστικός σχεδιασμός του προϊόντος και η διαφοροποίησή του από τα υπόλοιπα στο
ράφι.
Ο σχεδιασμός ενός προϊόντος μπορεί να θεωρηθεί και ως ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων, όπως αναφέρθηκε, άλλωστε και κατά τη διάρκεια
μαθημάτων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Μία συσκευασία πρέπει να είναι καθαρή,
κομψή και ελκυστική. Η εικόνα του προϊόντος είναι αυτή, η οποία θα κινήσει, αρχικά, το
ενδιαφέρον του καταναλωτή και η επικοινωνία πάνω στο προϊόν είναι αυτή, που θα
οδηγήσει τον καταναλωτή στην τελική του απόφαση.
Η εργασία μου σε αυτό το project, έχει διάρκεια από την αρχή της πρακτικής μου
άσκησης έως και το τέλος Οκτωβρίου, και τα αποτελέσματα αυτού θα είναι ορατά τους
επόμενους μήνες στα ράφια των καταστημάτων. Για να πραγματοποιήσω αυτό το έργο
χρειαζόντουσαν τα παρακάτω βήματα και οδηγίες:
✓ Μετάφραση και δημιουργία των κειμένων επικοινωνίας που θα βρίσκονται πάνω στο
προϊόν, πάντα σε αντιστοιχία με τα αγγλικά (master) κείμενα του εξωτερικού –
συνέπεια μορφής έκφρασης και γλώσσας με τα υπόλοιπα προϊόντα του brand,
εύρεση σωστών εκφράσεων που θα ταιριάζουν με το προφίλ των καταναλωτώνστόχων.
✓ Έλεγχος και διορθώσεις κειμένων – όταν υπήρχε από τα κεντρικά η πρώτη «εικόνασχέδιο» του προϊόντος.
✓ Έλεγχος και τυχόν διορθώσεις ή προτάσεις για τον πιο ελκυστικό σχεδιασμό
συσκευασίας για το προϊόν – προσοχή στον λιτό και καθαρό σχεδιασμό με στόχο να
είναι εμφανή όλα τα στοιχεία που πρέπει να επικοινωνηθούν.
✓ Συνεργασία με το νομικό τμήμα – κάθε χώρα πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις
για να μπορεί ένα προϊόν να κινηθεί στην αγορά (σύμβολα, προειδοποιήσιες,
στοιχεία επικοινωνίας εταιρίας κ.α.). Επιπλέον, σε αυτό το βήμα ελέγχεται και, εάν
είναι ορθά όλα τα claims που επικοινωνούνται επάνω στο προϊόν.
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Σε όλες αυτές τις διαδικασίες χρειάστηκε να βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τα
υπόλοιπα τμήματα Marketing του εξωτερικού, με τα οποία ανήκουμε στο ίδιο cluster,
διότι σε πολλές περιπτώσεις «μοιραζόμαστε» τα ίδια προϊόντα. Αυτό συμβαίνει για να
παράγεται ένα προϊόν για πολλές χώρες και έτσι να εξοικονομείται χρόνος και πόροι.

6. Γνώση, ΕμπειρΙα και Δεξιότητες
6.1 Περιγραφή γνώσεων και τις δεξιοτήτων που απόκτησα στο πρόγραμμα
σπουδών MSc στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία και εφαρμόστηκαν στο
πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης.
Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισα από το μεταπτυχιακό μου πρόγραμμα στη
Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία ήταν πολύτιμες για την Πρακτική μου Άσκηση στο
τμήμα Marketing, ως Marketing Assistant, της εταιρίας Beiersdorf Hellas AE.
Πιο αναλυτικά τα μαθήματα τα οποία με βοήθησαν ιδιαίτερα στο να ενταχθώ πολύ
πιο γρήγορα στις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις της εταιρίας είναι τα εξής:

✓ Θεωρίες και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Το συγκεκριμένο μάθημα αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυκη της
επιχειρηματικής μους σκέψης, αφού εισήγαγε για μένα έννοιες, όπως τα KPIs και τα
πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον, το εργαστήριο του πληροφοριακού
συστήματος SAP με βοήθησε ιδιαίτερα στην πρακτική μου άσκηση, διότι όπως και η
πλειοψηφία των επιχειρήσεων έτσι και η Beiersdorf λειτουργεί μέσω αυτού.

✓ Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Το μάθημα αυτό αποτέλεσε πολύ καλή πηγή γνώσεων και ανάπτυξης των soft skills
μου. Επιπλέον, έχοντας παρακολουθήσει το μάθημα αυτό και στις γνώσεις ψυχολογίας
που παρέχει, μου ήταν ακόμη ευκολότερη η προσαρμογή μου στο τμήμα Marketing της
Beiersdorf, αφού αυτό συνδέεται άμεσα με την ψυχολογία του καταναλωτή.
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✓ Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
Το Project Management αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικά σημαντικό μάθημα
καθώς μου δίδαξε το πως δομείται ένα project και ποια είναι τα απαραίτητα βήματα
προς την υλοποίησή του. Το Marketing Plan μια εταιρίας αποτελείται από πολλά
μικρά projects, τα οποία θα πρέπει να γίνουν πράξη με μεθοδευμένες κινήσεις, οι
οποίες πολύ συχνά είναι παρόμοιες με τις αρχές του PMI.

✓ Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό
Το μάθημα αυτό αποδείχθηκε αρκετά χρήσιμο για τις αρμοδιότητες μου στην
εταιρία της Beiersdorf. Συγκεκριμένα, μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι ήδη
εξοικειωμένη με την έννοια του SEO (Search Engine Optimization) και με το πως
αυτό χρησιμοποιείται, καθώς μου ζητήθηκε να επεξεργαστώ όλα τα κείμενα και τις
λέξεις-κλειδιά για το website της NIVEA. Επιπλέον, οι όροι του Digital Marketing,
τους οποίους έμαθα κατά τη διάρκεια του παραπάνω μαθήματος με βοήθησαν
αρκετά στο να μπορώ να παρακολουθώ ευκολότερα και να συμμετέχω στις
συζητήσεις που πραγματοποιούνταν με διάφορες διαφημιστικές και άλλες
συνεργαζόμενες εταιρίες.

Τέλος, το μεταπτυχιακό στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία θεωρώ πως δε
μου έδωσε μόνο γνώσεις, αλλά μου έμαθε ένα νέο και πιο αναλυτικό τρόπο σκέψης.
Μέσα από μαθήματα, όπως το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και η Επιχειρηματική Ευφυία
μπόρεσα να δω την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την τεχνολογία από άλλη
σκοπιά, γεγονός που θα μου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην μετέπειτα επαγγελματική
μου πορεία.

7.

Κριτική και Προτάσεις

Το περιβάλλον εργασίας της Beiersdorf είναι ιδιαίτερα φιλικό και οργανωμένο. Η
δομή των τμημάτων είναι αρκετά διαφορετική από ότι στις περισσότερες εταιρίες και
απαιτείται συνεργασία μεταξύ τους για την οποιαδήποτε διαδικασία. Αυτό κυρίως
συμβαίνει, εκτός από ελεγκτικούς λόγους και για να υπάρχει η σωστή ροή πληροφοριών
προς όλα τα τμήματα. Το τμήμα Marketing στο οποίο εργάστηκα εγώ, αποτελείται δύο
Business Units (consumer και pharma) στα οποία εργάζονται οι Brand Managers, στους
οποίους έχουν ανατεθεί οι κατηγορίες προϊόντων της εταιρίας. Στη συγκεκριμένη εταιρία
ο κάθε Brand Manager αποτελεί και τον owner της κατηγορίας του, αφού οι περισσότερες
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λειτουργείες της εταιρίας ξεκινούν από εκεί, γεγονός, βέβαια, που κάνει το τμήμα αρκετά
απαιτητικό.
Λόγω, λοιπόν, της εν λόγω εξάρτησης των τμημάτων μεταξύ τους, κάποιες
φορές δημιουργούνται καθυστερήσεις σε εγκρίσεις διαδικασιών και εργασιών. Οι
καθυστερήσεις αυτές μπορεί να προέρχονται είτε από την ίδια την εταιρία, είτε από τα
παραρτήματα του εξωτερικού, αφού η Ελλάδα ανήκει μαζί με τις Beiersdorf Ιταλίας,
Ισπανίας και Πορτογαλίας σε ένα cluster. Head του cluster αυτού είναι η Ιταλία και
επομένως, πολύ συχνά και λόγω μεγάλου φόρτου εργασιών, κάποιες από τις
διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν αρκετά άμεσα καθυστερούν. Αυτό, φυσικά,
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το να χαθούν σημαντικά deadline, ακόμη και να
καθυστερήσει η παραγωγή ενός προϊόντος, λόγω έλλειψης των κατάλληλων
εγκρίσεων.

Η δική μου πρόταση επάνω σε αυτό το πρόβλημα θα ήταν η δημιουργία ενός
κεντρικοποιημένου πληροφοριακού συστήματος, ή ακόμη και η κατάλληλη
παραμετροποίηση του ήδη υπάρχοντος συστήματος (SAP), το οποίο θα έδινε τη
δυνατότητα σε όλους τους εργαζομένους της εταιρίας να έχουν συγκεντρωμένες όλες
τις εργασίες σε εκρεμμότητα. Με αυτόν τον τρόπο θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερος
έλεγχος των εργασιών, χωρίς να προκύπτουν προβλήματα και καθυστερήσεις και
ολόκληρη η εταιρία θα γινόταν ακόμη πιο παραγωγική.
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