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

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

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΪΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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Σύνοψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετάει μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης τις έννοιες του
Branding και του Brand Equity καθώς και τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης αξίας του brand.
Περαιτέρω, εξετάζει τις έννοιες της εικόνας (brand image), της ταυτότητας (brand identity) και της
προσωπικότητας (brand personality) που συνθέτουν ένα brand.

Διερευνά την αντιλαμβανόμενη αξία της μάρκας adidas μέσω πρωτογενούς έρευνας, η οποία
περιγράφεται αναλυτικά στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι σχέσεις
μεταξύ της αναγνωρισιμότητας (brand awareness), της προσωπικότητας (brand personality), της
αντιλαμβανόμενης ποιότητας (perceived quality) και της τιμής της μάρκας adidas με την ικανοποίηση.
Επιπλέον, γίνεται διερεύνηση της συσχέτισης της ικανοποίησης από τη μάρκα adidas με την πρόθεση
επαναγοράς (repurchase intention) και σύστασής της (word of mouth).

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύονται μέσω του στατιστικού προγράμματος ‘’Statistical Package
for the Social Sciences’’ (SPSS 20.0) στο έκτο κεφάλαιο και ακολουθεί η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα της μελέτης. Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που
προέκυψαν είναι ότι η ικανοποίηση από τη μάρκα adidas επηρεάζεται από την αναγνωρισιμότητα,
την αντιλαμβανόμενη ποιότητα και την τιμή της μάρκας, ενώ δεν επηρεάζεται από την
προσωπικότητα της μάρκας. Επίσης προέκυψε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση από τη μάρκα
adidas, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα επαναγοράς και σύστασης της μάρκας.
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1. Εισαγωγή
1.1. Σκοπός της μελέτης

Σε μια εποχή που κατακλυζόμαστε από brands και από τα μηνύματά τους κρίνεται ιδιαίτερα
σημαντικό για τις επιχειρήσεις το Brand Management (διαχείριση του brand) ώστε να επιτύχουν
διαφοροποίηση της μάρκας τους από τις ανταγωνιστικές αλλά και να δημιουργήσουν αξία για τη
μάρκα (brand equity). Σύμφωνα με τον (Aaker, 1991), η διαχείριση του brand δεν θα πρέπει να
αποτελεί τον πυρήνα των λειτουργικών στόχων των επιχειρήσεων, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί ως
πηγή ανταγωνιστικότητας. Υποστηρίζει δηλαδή ότι η αξία προστίθεται στο brand όταν αυτό είναι σε
θέση να ανταγωνιστεί με επιτυχία τα άλλα brands.

Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει τις έννοιες του Branding
και του Brand Equity καθώς και τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης αξίας του brand που παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για μελετητές όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια,
διερευνάται η αντιλαμβανόμενη αξία της μάρκας adidas μέσω πρωτογενούς έρευνας. Συγκεκριμένα,
μελετώνται οι σχέσεις μεταξύ της αναγνωρισιμότητας (brand awareness), της προσωπικότητας (brand
personality), της αντιλαμβανόμενης ποιότητας (perceived quality) και της τιμής της μάρκας adidas με
την ικανοποίηση. Επιπλέον, γίνεται διερεύνηση της συσχέτισης της ικανοποίησης από τη μάρκα
adidas με την πρόθεση επαναγοράς (repurchase intention) και σύστασής της (word of mouth).

Βασικός στόχος λοιπόν αυτής της μελέτης είναι η ερμηνεία της πολύπλοκης έννοιας του Brand και
του Brand Equity και συγκεκριμένα η προσέγγιση που είναι βασισμένη στον πελάτη Customer Based
Brand Equity (CBBE), καθώς εάν μια μάρκα δεν έχει νόημα ή αξία για τον καταναλωτή, δεν έχει τελικώς
νόημα για τους επενδυτές, τους κατασκευαστές ή τους λιανοπωλητές (Cobb-Walgren et al.., 1995).

1.2. Δομή της μελέτης
Μετά τη σύντομη εισαγωγή της παρούσας μελέτης ξεκινά λεπτομερής βιβλιογραφική επισκόπηση
όσων έχουν γραφτεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο για το υπό μελέτη θέμα. Αρχικά γίνεται αναφορά στην
ιστορική εξέλιξη του brand και ακολούθως στην έννοια του brand. Στη συνέχεια εξετάζονται οι έννοιες
της εικόνας (brand image), της ταυτότητας (brand identity) και της προσωπικότητας (brand
personality) που συνθέτουν ένα brand. Ακολουθεί διεξοδική ανάλυση του όρου brand equity
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εστιάζοντας στην προσέγγιση του brand equity από την πλευρά των καταναλωτών (customer based
brand equity) και δίνοντας έμφαση στο μοντέλου του David Aaker. Στη συνέχεια, μελετώνται οι
μέθοδοι μέτρησης του brand equity και αναλύεται το μοντέλο μέτρησης του David Aaker ‘’The Brand
Equity Ten’’. Τέλος, εξετάζονται η πρόθεση επαναγοράς της μάρκας (repurchase intention) και η
σύσταση της μάρκας (WoM).

Μετά τη βιβλιογραφική επισκόπηση ακολουθεί η ‘’γνωριμία’’ με την μάρκα adidas κάνοντας μια
σύντομη ιστορική αναδρομή. Στη συνέχεια αναπτύσσεται το ερευνητικό μοντέλο στο οποίο
βασίστηκε η έρευνα και διατυπώνονται λεπτομερώς οι ερευνητικές υποθέσεις. Ακολουθεί η
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για το χτίσιμο και τη διεξαγωγή της έρευνας αναφορικά με τη
συλλογή δεδομένων, το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, τον ορισμό πληθυσμού και το μέγεθος
δείγματος.

Στη συνέχεια καταγράφονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Αρχικά γίνεται μια
σκιαγράφηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος και ακολουθεί ο έλεγχος της
αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της έρευνας. Έπειτα ακολουθεί παραγοντική ανάλυση, ανάλυση
πολλαπλής παλινδρόμησης και οι συσχετίσεις με στόχο να ελεγχθούν οι ερευνητικές υποθέσεις που
θέσαμε. Στο τέλος της εργασίας καταγράφονται τα συμπεράσματα, οι διοικητικές συνέπειες καθώς
και οι περιορισμοί της έρευνας και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση
2.1. Η ιστορική εξέλιξη του brand
Η επωνυμία έχει μακρά ιστορία ανά τον κόσμο και αποτελεί στοιχείο σχεδόν κάθε κουλτούρας. Η ιδέα
του branding υπήρχε ως πρακτική πολύ νωρίτερα, αλλά μόνο μεταγενέστερα αναγνωρίσθηκε και
τοποθετήθηκε σε εννοιολογικό πλαίσιο. Η λέξη brand προέρχεται από την αρχαία νορβηγική λέξη
‘’brandr’’ που σημαίνει ‘’σημάδι από κάψιμο’’. Η πρώιμη χρήση της επωνυμίας αναφερόταν σε
στιγματισμό και συγκεκριμένα στην πρακτική που ακολουθούσαν οι παραγωγοί-ζωοτρόφοι για να
δηλώσουν την ιδιοκτησία στα ζώα τους, τόσο για να τα ξεχωρίζουν όσο και για να δείξουν την καλή
ποιότητα κρέατος και να δημιουργήσουν ένα καλό όνομα στην αγορά (Rajaram et al., 2012).

Ήδη από την αρχαιότητα η πρακτική του branding χρησιμοποιείτο για να δηλώσει ιδιοκτησία πάνω
σε αγαθά. Τα κεραμικά ήταν από τα πρώτα προϊόντα στα οποία εφαρμόστηκε η πρακτική του
branding από Έλληνες, Ρωμαίους, Αιγύπτιους και αργότερα από Ινδούς και Κινέζους, οι οποίοι
χρησιμοποιούσαν διάφορα σύμβολα ως τρόπο διάκρισης, διαφοροποίησης και αναγνώρισης των
προϊόντων από τους τότε καταναλωτές (Πανηγυράκης, 1999), (Rajaram et al., 2012).

Κατά τον 17ο και 18ο αιώνα στο Βέλγιο και τη Γαλλία, η παραγωγή πορσελάνης και επίπλων οδήγησε
στη χρήση του brand όλο και περισσότερο ως αναγνωριστικό προέλευσης και ποιότητας
(Πανηγυράκης, 1999). Η Βιομηχανική Επανάσταση εισήγαγε τη μαζική παραγωγή προϊόντων και
οδήγησε στην ανάγκη πώλησης προϊόντων σε μια πιο διευρυμένη αγορά. Η δημιουργία ενός καλού
brand name ήταν καθοριστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα, με βασικότερο σκοπό
τη δημιουργία εμπιστοσύνης για τα προϊόντα που έφεραν το όνομα (Rajaram et al., 2012).

Πολλά από τα σημερινά αναγνωρίσιμα brands δημιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο σε μια
προσπάθεια να γίνουν πιο οικεία τα προϊόντα στους καταναλωτές. Η Coca-Cola, η βρώμη Quaker, οι
φωτογραφίες και τα φιλμ Kodak είναι μερικά από αυτά. Παράλληλα με τα brands θεσμοθετήθηκε και
η απαιτούμενη νομοθεσία για την προστασία και την κατοχύρωσή τους. Τα τελευταία είκοσι χρόνια
το branding έχει ανακηρυχθεί ως ένας πολύ σημαντικός τομέας του μάρκετινγκ (Πανηγυράκης, 1999),
(Rajaram et al., 2012).
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2.2. Η έννοια της επωνυμίας (Brand)
Η έννοια της επωνυμίας είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Αν και έχει συζητηθεί ευρέως στον
ακαδημαϊκό χώρο, δεν έχει προκύψει μια κοινή αντίληψη για τον ορισμό της μεταξύ των ειδικών,
γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την ερμηνεία της και τη διαχείριση της. Σε μια προσπάθεια
κατανόησης της έννοιας της επωνυμίας γίνεται μια κατηγοριοποίηση όπου η επωνυμία ορίζεται : ως
λογότυπο, ως νομική πράξη, ως εταιρία, ως συντομογραφία, ως ρυθμιστής μείωσης του ρίσκου, ως
σύστημα ταυτότητας, ως εικόνα στο μυαλό του καταναλωτή, ως σύστημα αξιών, ως προσωπικότητα,
ως σχέση, ως προστιθέμενη αξία, ως εξελισσόμενη οντότητα (Maurya & Mishra, 2012).

Η Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ ορίζει το brand ως ένα όνομα, όρο, σχέδιο, σύμβολο ή συνδυασμό
αυτών, που αποσκοπεί στον προσδιορισμό των αγαθών ή υπηρεσιών ενός πωλητή ή ομάδας
πωλητών και στη διαφοροποίηση τους από εκείνα των ανταγωνιστών (AMA, 1960). Αυτός ο ορισμός
έχει δεχθεί κριτική ως ‘’υπερβολικά προσανατολισμένος στο προϊόν’’, με έμφαση στα οπτικά
χαρακτηριστικά ως μέσα διαφοροποίησης. Παρά τις επικρίσεις αυτές ο ορισμός έχει διατηρηθεί στη
σύγχρονη βιβλιογραφία με ελαφρώς τροποποιημένη μορφή ως ένα όνομα, όρος, σχέδιο, σύμβολο ή
οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό, που αποσκοπεί στον προσδιορισμό των αγαθών ή υπηρεσιών
ενός πωλητή ή ομάδας πωλητών και στη διαφοροποίηση τους από εκείνα των ανταγωνιστών. Αυτό
επέτρεψε στα άυλα στοιχεία του brand να είναι στοιχείο διαφοροποίησης (Wood, 2000). Ο Aaker
(1991) αποδέχεται τον ορισμό και συμπληρώνει ότι το εμπορικό σήμα σηματοδοτεί στον πελάτη την
προέλευση του προϊόντος ενώ παράλληλα προστατεύει τον ίδιο και τον παραγωγό από απόπειρες
του ανταγωνισμού να παράσχει πανομοιότυπα προϊόντα.

Ο Kapferer (2008) ορίζει το brand ως ένα όνομα που επηρεάζει τους αγοραστές. Φυσικά, δεν εννοεί
αυτή καθ΄ εαυτή την επιλογή του ίδιου του ονόματος, αν και ένα καλό όνομα που προφέρεται εύκολα
και προκαλεί αυθόρμητα επιθυμητούς συνειρμούς σίγουρα βοηθά. Αλλά αυτό που πραγματικά κάνει
ένα όνομα να γίνει ένα εμπορικό σήμα είναι τα στοιχεία της αξιοπιστίας, της διαφοροποίησης, της
έντασης και της εμπιστοσύνης που συνδέονται με αυτούς τους συνειρμούς. Τα επιτυχημένα εμπορικά
σήματα μεταφέρουν διαρκώς ένα συνεπές μήνυμα και παράλληλα δημιουργούν ένα συναισθηματικό
δεσμό με τους καταναλωτές.

Ο Murphy (1998) ορίζει το brand ως «ένα προϊόν στο οποίο μοναδική κυριότητα έχει ο ιδιοκτήτης
του. Με την πάροδο των χρόνων έχει εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει ένα σύνολο απτών και μη απτών
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στοιχείων έτσι ώστε να διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό με τον κατάλληλο τρόπο». Αντιθέτως,
ο Hammond (2008) υποστηρίζει ότι το brand στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι το οποίο έχει υπό
την κατοχή της η εταιρία. Παραθέτει μια διαφορετική ερμηνεία για το brand ορίζοντας το εμπορικό
σήμα «ως την συνολική συναισθηματική εμπειρία που έχει ο πελάτης με την εταιρεία και το προϊόν
ή την υπηρεσία». Συγκεκριμένα, περιγράφει το brand ως μια εμπειρία, εμφυτευμένη στο μυαλό των
πελατών που έχουν βιώσει μια αλληλεπίδραση με την εταιρία ή έχουν έρθει σε επαφή με το
προσωπικό, το προϊόν ή την υπηρεσία. Σε περιπτώσεις όπου η εμπειρία που έχει βιώσει ο πελάτης
είναι διαφορετική από εκείνη που η εταιρία απεικονίζει στο brand τότε η εταιρία έχει χάσει.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί έχουν
συνειδητοποιήσει ότι ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία τους είναι τα brands που
σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Από την πλευρά των επιχειρήσεων κάνοντας τις
απαραίτητες ενέργειες το brand ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών, οι οποίοι με την σειρά τους
παραμένουν πιστοί στις προτιμήσεις τους. Με λίγα λόγια το brand αποτελεί εγγυητή για τον
καταναλωτή, μια μορφή συμβολαίου μεταξύ της επιχείρησης και των καταναλωτών που πρέπει να
τηρείται ώστε και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη να ικανοποιούνται από τη μεταξύ τους σχέση (Keller,
2013). Για την επιτυχία ενός brand, απαιτείται μια μακροπρόθεσμη ανάμειξη από την εταιρία, υψηλό
επίπεδο πόρων και δεξιοτήτων των στελεχών της (Kapferer, 2008).

Τα brands έχουν πολλαπλά οφέλη και λειτουργίες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους
καταναλωτές. Για τους καταναλωτές, μεταξύ άλλων, διευκολύνουν την επιλογή τους, μειώνουν το
ρίσκο της αγοράς, εγγυώνται ένα συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας και χτίζουν σταδιακά την
καταναλωτική εμπιστοσύνη. Για τις επιχειρήσεις, προσφέρουν ισχυρή νομική προστασία για
μοναδικά χαρακτηριστικά ή πτυχές του προϊόντος. Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να διατηρήσει τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δίνοντας νομικά τίτλο στον κάτοχο του σήματος. Το εμπορικό
σήμα μπορεί να προστατευθεί μέσω καταχωρημένων εμπορικών σημάτων. Επιπλέον, οι διαδικασίες
παραγωγής μπορούν να προστατευθούν μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση μπορεί να επενδύσει με ασφάλεια στο
εμπορικό σήμα και να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα αυτού του πολύτιμου περιουσιακού
στοιχείου (Keller, 2013).
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2.3. Εικόνα της μάρκας και Ταυτότητα της μάρκας (Brand Image & Brand Identity)
Για την καλύτερη ερμηνεία των εννοιών της ταυτότητας και της εικόνας της μάρκας θα αναφερθούμε
αρχικά στη μεταξύ τους σχέση δεδομένου ότι η εικόνα βασίζεται στην ταυτότητα. Υπάρχει όμως
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών όπως αναφέρει και ο Aaker (1996) ο οποίος
προειδοποίησε για την "παγίδα της εικόνας της επωνυμίας". Η ταυτότητα της μάρκας προέρχεται από
την ίδια την εταιρία, όπου είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου προϊόντος με
μοναδικά χαρακτηριστικά. Η εικόνα της μάρκας αφορά τις αντιλήψεις των καταναλωτών και
περιλαμβάνει πεποιθήσεις που έχουν οι καταναλωτές σχετικά με το εμπορικό σήμα. Η ταυτότητα της
μάρκας και η εικόνα της μάρκας σχετίζονται μεταξύ τους αλλά παραμένουν διακριτές έννοιες
(Nandan, 2005).

Η εικόνα της μάρκας δεν έχει έναν κοινώς αποδεκτό ορισμό, παρά το γεγονός ότι αποτελεί μια
εξαιρετικά σημαντική έννοια για το μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τον Aaker (1991) η εικόνα της μάρκας
αναφέρεται ως "σύνολο συσχετίσεων, συνήθως οργανωμένων με τρόπο που έχει κάποιο νόημα". Στο
ίδιο πλαίσιο μπορεί να οριστεί ως οι αντιλήψεις που έχει ο καταναλωτής γύρω από την επωνυμία, με
βάση τα όσα έχει συσχετίσει με αυτή και διατηρεί στη μνήμη του (Keller, 1993).

Σύμφωνα με τον Keller (1993) η εικόνα της επωνυμίας αποτελείται από συσχετίσεις που οι
καταναλωτές θεωρούν ως κοινές αντιλήψεις και ταξινομούνται ως γνωρίσματα του προϊόντος, οφέλη
από τη χρήση του και στάσεις των καταναλωτών απέναντι στο προϊόν. Τα γνωρίσματα αποτελούν τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος και συγκεκριμένα αυτά που θεωρεί ο καταναλωτής ότι έχει. Είναι είτε
χαρακτηριστικά που σχετίζονται άμεσα με το προϊόν είτε έμμεσα (π.χ. τιμή, πληροφορίες, τυπικός
χρήστης, καταστάσεις χρήσης). Τα οφέλη αντιπροσωπεύουν την αξία που προσδίδουν οι
καταναλωτές στο προϊόν και αποκομίζουν από αυτό τόσο σε λειτουργικό όσο και σε βιωματικό και
συμβολικό επίπεδο. Τέλος, οι στάσεις ορίζονται από τη συνολική αξιολόγηση της μάρκας και έχουν
σημαντικό ρόλο καθώς συχνά διαμορφώνουν τη βάση της καταναλωτικής συμπεριφοράς (Keller,
1993).

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πόσο σημαντική είναι η εικόνα που σχηματίζει ο καταναλωτής
για τη μάρκα αφού έχει μεγάλη επιρροή στην αγοραστική του συμπεριφορά. Επομένως, η εικόνα της
μάρκας έχει στρατηγικό ρόλο στο μάρκετινγκ (Keller 1993, Aaker 1996) και η διαχείρισή της πρέπει να
αποτελεί ένα ξεχωριστό στοιχείο στο σχεδιασμό του μίγματος μάρκετινγκ. Η εικόνα της μάρκας δεν
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είναι απαραίτητα συνυφασμένη με τα τεχνικά, λειτουργικά ή φυσικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος.
Αντίθετα, επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τις δραστηριότητες μάρκετινγκ, τις μεταβλητές του
περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά του παραλήπτη-καταναλωτή (Dobni & Zinkhan, 1990). Η κατοχή
μιας ισχυρής εικόνας της επωνυμίας μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη. Ο Aaker (1991), για
παράδειγμα, αναφέρει ότι η εικόνα δημιουργεί αξία στην επιχείρηση και τους πελάτες της βοηθώντας
τους καταναλωτές να επεξεργαστούν πληροφορίες, να διαφοροποιήσουν τη μάρκα, να
δημιουργήσουν λόγους αγοράς , να αποκτήσουν θετικά συναισθήματα-στάσεις και αποτελεί βάση
για την επέκταση της μάρκας.

Εξίσου σημαντική με την εικόνα της μάρκας είναι και η ταυτότητα της μάρκας η οποία σύμφωνα με
τον Aaker (1996) ορίζεται ως ένα μοναδικό σύνολο συσχετίσεων της μάρκας που αντιπροσωπεύουν
οτιδήποτε συμβολίζει και υπόσχεται η μάρκα στους πελάτες. Η ταυτότητα της μάρκας παρέχει σκοπό,
κατεύθυνση καθώς και ένα νόημα για την επωνυμία και αποτελείται από τη βασική και την
εκτεταμένη ταυτότητα (Aaker,1966). Η βασική ταυτότητα αφορά την κεντρική διαχρονική ουσία της
μάρκας, δηλαδή τον πυρήνα της, πού είναι πιο πιθανό να παραμείνει σταθερή σε νέες αγορές και
προϊόντα, ενώ η εκτεταμένη αναφέρεται στα διάφορα στοιχεία της ταυτότητας που οργανώνονται σε
λογικές ομάδες (Aaker, 1996).

Υπάρχουν δώδεκα διαστάσεις για να δοθεί στη μάρκα ταυτότητα που οργανώνονται γύρω από
τέσσερις οπτικές (Aaker, 1996). Η μάρκα ως προϊόν, ως οργανισμός , ως πρόσωπο και ως σύμβολο.

Η μάρκα ως προϊόν. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει διαστάσεις της ταυτότητας της μάρκας που
αφορούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την ποιότητα και την αξία, τη χρήση, τους χρήστες και τη
χώρα-περιοχή προέλευσης του προϊόντος. Τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται άμεσα με την αγορά ή
τη χρήση ενός προϊόντος μπορούν να προσφέρουν λειτουργικά οφέλη και κάποιες φορές
συναισθηματικά οφέλη για τους πελάτες. Ένα χαρακτηριστικό που σχετίζεται με το προϊόν μπορεί να
δημιουργήσει μια πρόταση αξίας προσφέροντας κάτι επιπλέον ή κάτι καλύτερο και συνδέεται με την
επιλογή της μάρκας και την εμπειρία από τη χρήση.

Η μάρκα ως οργανισμός. Αυτή η κατηγορία αποτελείται από χαρακτηριστικά του οργανισμού, όπως
η καινοτομία, η προσπάθεια για μέγιστη ποιότητα και η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον που
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δημιουργούνται από το προσωπικό, την κουλτούρα, τις αξίες και τα προγράμματα της εταιρίας. Τα
οργανωτικά χαρακτηριστικά δημιουργούν συσχετίσεις με συναισθηματικά και αυτό-εκφραστικά
οφέλη που βασίζονται στον θαυμασμό, στο σεβασμό και στην προτίμηση και μπορούν να παρέχουν
αξιοπιστία για το προϊόν.

Η μάρκα ως πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή η μάρκα παρουσιάζεται ως προσωπικότητα και αφορά
τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ της μάρκας και των πελατών. Στόχος είναι τα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας της μάρκας να βοηθήσουν του πελάτες να εκφραστούν ή και να ταυτιστούν με
τη μάρκα.

Η μάρκα ως σύμβολο. Ένα ισχυρό σύμβολο προσφέρει αξία στη μάρκα και γίνεται πιο εύκολη η
αναγνώριση της και η ανάκληση της στη μνήμη των καταναλωτών. Αποτελεί βασικό συστατικό για
την ανάπτυξη της μάρκας και εμφανίζεται με τρεις μορφές ως λογότυπο-εικόνα, ως μεταφορά και ως
στοιχείο της κληρονομίας της μάρκας.

Συνοψίζοντας, τόσο η εικόνα της μάρκας όσο και η ταυτότητα της αποτελούν δύο βασικά συστατικά
των ισχυρών εμπορικών σημάτων, σχετίζονται μεταξύ τους αλλά παραμένουν διακριτές έννοιες. Μια
εταιρία για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των σημάτων της θα πρέπει να διασφαλίσει συμφωνία
μεταξύ της ταυτότητας και της εικόνας (Nandan, 2005).

2.4. Προσωπικότητα της μάρκας (Brand Personality)
Η προσωπικότητα της μάρκας είναι μια έννοια που ενώ αναφέρεται πολλά χρόνια σε έρευνες και
επιστημονικά άρθρα δεν έχει αποκτήσει έναν καθολικά αποδεκτό ορισμό. Ο Belk (1988) ασχολήθηκε
με τη σημασία της έννοιας της προσωπικότητας για την εξέλιξη και την έκφραση του καταναλωτή.
Τονίζει ότι η προσωπικότητα της μάρκας μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή να εκφραστεί μέσα από
το ίδιο το προϊόν που αντιπροσωπεύει η μάρκα. Πολλές φορές το ίδιο το άτομο μέσα από τη ‘’χρήση’’
της μάρκας μπορεί να ανακαλύψει μια ιδανική πλευρά του εαυτού του (Malhotra, 1988) ή
συγκεκριμένες διαστάσεις του εαυτού του (Kleine R.,Kleine S. and Kernan, 1993). Ορισμένοι
συγγραφείς βλέπουν την προσωπικότητα της μάρκας ως τον βασικότερο τρόπο για να
διαφοροποιηθεί ένα εμπορικό σήμα σε μια κατηγορία προϊόντων (Halliday, 1996) και ως έναν οδηγό
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που μπορεί να προσεγγίσει αγορές που έχουν κάποιες ιδιοτροπίες ή μια ιδιαίτερη κουλτούρα
(Plummer, 1985).

Ωστόσο, η συστηματικότερη έρευνα για την προσωπικότητα της μάρκας και τη μέτρηση της έγινε από
την Jennifer L. Aaker (1997), η οποία την ορίζει ως «το σύνολο των ανθρώπινων χαρακτηριστικών που
αποδίδονται σε μια μάρκα» και αναφέρει ότι «η συμβολική χρήση μιας επωνυμίας είναι πολύ πιθανή
λόγω της τάσης των καταναλωτών να προσδίδουν

στις μάρκες ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

Μεταγενέστεροι ορισμοί αναφέρονται στην προσωπικότητα της μάρκας με πιο συγκεκριμένο τρόπο,
ως διάσταση της ταυτότητας της μάρκας που αποτελείται από «το σύνολο των ανθρώπινων
χαρακτηριστικών προσωπικότητας που είναι τόσο εφαρμόσιμα όσο και σχετικά με τις μάρκες»
(Azoulay and Kapferer,2003).

Οι καταναλωτές συχνά αντιλαμβάνονται τα brands σαν ανθρώπινα πρόσωπα όπως διασημότητες ή
ιστορικές φιγούρες συσχετίζοντας τα µε την άποψη που έχουν για τον εαυτό τους , πράγμα το οποίο
μπορεί να εξηγηθεί ως αποτέλεσμα των στρατηγικών που ακολουθούν οι διαφημιστές σε μια
προσπάθεια σύνδεσης ενός brand με ανθρώπινα χαρακτηριστικά με διάφορες τεχνικές. Τέτοιες
τεχνικές μπορεί να είναι η σύνδεση της μάρκας με ανθρώπινη μορφή, η σύνδεση με μια
προσωπικότητα-περσόνα ή η σύνδεση με τον ιδανικό καταναλωτή της μάρκας (Aaker,1997).

Παρόλο που τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου και μιας μάρκας μπορεί να είναι
παρόμοια, εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά (Aaker, 1997). Οι αντιλήψεις που σχετίζονται με
τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης προσωπικότητας βασίζονται σε συμπεριφορές, στάσεις, αξίες και
δημογραφικά χαρακτηριστικά (Oreg, 2006). Από την άλλη, οι αντιλήψεις για τη μάρκα μπορούν να
διαμορφωθούν και να επηρεαστούν από την άμεση ή έμμεση επαφή που έχει ο καταναλωτής με το
εμπορικό σήμα (Keller, 1998). Το όνομα, το λογότυπο, η διαφήμιση, η αισθητική, οι τιμές και τα
φυσικά κανάλια διανομής αποτελούν επιπλέον στοιχεία που διαμορφώνουν την προσωπικότητα της
μάρκας (Keller, 1993). Η προσωπικότητα μιας μάρκας βέβαια μπορεί να αντιπροσωπεύει και
δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία και η κοινωνική τάξη (Aaker, 1997).

Η Aaker (1997) μελετώντας τις κλίμακες μέτρησης της προσωπικότητας από το χώρο της ψυχολογίας
διαμόρφωσε πέντε διαστάσεις που μπορούν να περιγράψουν μια προσωπικότητα μάρκας,
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βασισμένη στο μοντέλο ‘’Big Five’’ περιγραφής ανθρώπινης προσωπικότητας (Norman, 1963). Οι
διαστάσεις αυτές είναι: Sincerity (ειλικρίνεια), Excitement (ενθουσιασμός), Competence (ικανότητα),
Sophistication (φινέτσα) και Ruggedness (τραχύτητα) και µπορούν να αναλυθούν από ένα πλήθος
ανθρώπινων χαρακτηριστικών και επιθέτων.

•

Η πρώτη διάσταση είναι η ειλικρίνεια (sincerity) και σε αυτή συγκαταλέγονται γνωρίσματα
όπως η εντιμότητα, το αίσθημα της χαράς, η ιδιότητα του προσγειωμένου και του υγιή.

•

Η δεύτερη διάσταση είναι ο ενθουσιασμός (excitement) και αποτελείται από γνωρίσματα
όπως η τόλμη, το πνεύμα, η έμπνευση και το να είναι κανείς ενημερωμένος.

•

Η τρίτη διάσταση αναφέρεται στην ικανότητα (competence) και αφορά γνωρίσματα όπως η
αξιοπιστία, η ευφυία και η επιτυχία.

•

Η τέταρτη διάσταση είναι η φινέτσα (sophistication) και σε αυτή περιλαμβάνονται
γνωρίσματα όπως η γοητεία και το επίπεδο.

•

Η πέμπτη διάσταση είναι η τραχύτητα (ruggedness) και αφορά γνωρίσματα όπως η δύναμη
και η εξωστρέφεια.

2.5. Brand Equity
Έννοια - Ορισμοί
‘Ένα από τα πιο δημοφιλή και σημαντικά θέματα στο χώρο του μάρκετινγκ που έχουν προκύψει τα
τελευταία χρόνια είναι η ιδέα του brand equity, δηλαδή η «αξία της μάρκας», χάρη στην άυλη αξία
που μπορεί να προσφέρει στους οργανισμούς (Keller, 2009). Πρόκειται για μια έννοια που άρχισε να
χρησιμοποιείται ευρέως από Αμερικανούς διαφημιστές στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και
οδήγησε σε ακαδημαϊκό ενδιαφέρον που εστιάστηκε στη διαχείριση και στην εκμετάλλευση της αξίας
της μάρκας καθώς και στον καθορισμό και τη μέτρησή της (Barwise, 1993). Ωστόσο, η έννοια
δημοσιοποιήθηκε στις αρχές του 1990 από τον David A. Aaker και στη συνέχεια ακαδημαϊκοί όπως
οι Srivastava και Shocker (1991), ο Kapferer (1992) και ο Keller (1993, 1998) συντέλεσαν ουσιωδώς
στη διαμόρφωση της έννοιας του brand equity.

Η έννοια του brand equity αν και έχει συζητηθεί και ερευνηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία, τόσο σε
ακαδημαϊκό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, δεν έχει διατυπωθεί μία κοινώς αποδεκτή άποψη
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σχετικά με την έννοια και τον τρόπο μέτρησής της. Γενικά, ως brand equity μπορεί να οριστεί το
αποτέλεσμα όλων των ενεργειών μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί μια εταιρία για να κάνει πιο ισχυρό
το brand της (Christodoulides et al., 2010).

Οι πρώτες έρευνες μετρούν το brand equity χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικές τεχνικές (Farquhar
et al, 1991; Simon et al, 1993; Swait et al, 1993; Kapferer, 1997). Μεταγενέστερα, το brand equity
άρχισε να ορίζεται σε σχέση με τον πελάτη (Keller, 1993) και στη συνέχεια να επεκτείνεται
συμπεριλαμβάνοντας τις προτιμήσεις στο brand, την πρόθεση αγοράς (Cobb - Walgren et al, 1995)
καθώς και τις συμμαχίες μεταξύ των brands (Rao et al, 1994).

Ως εκ τούτου, προκύπτουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την έννοια του brand equity. Η
πρώτη προσέγγιση εξετάζει το brand equity από χρηματοοικονομική σκοπιά όπως το μερίδιο αγοράς,
τα έσοδα και την αξία που έχει το brand για μια επιχείρηση (Firm Brand Equity). Η δεύτερη προσέγγιση
εστιάζει στον πελάτη και στην αξία που προσφέρει το brand στον καταναλωτή (Customer Brand
Equity), (Keller, 1993). Η δεύτερη προσέγγιση θα αποτελέσει το αντικείμενο μελέτης της παρούσας
διπλωματικής εργασίας.
Για την καλύτερη ερμηνεία της έννοιας του brand equity παρατίθενται οι πιο κοινώς αποδεκτοί
ορισμοί. Οι πιο γνωστές προσεγγίσεις του brand equity είναι του Aaker (1991) και του Keller (1993).
Σύμφωνα με τον Aaker (1991) το brand equity ορίζεται ως «ένα σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού
(assets) και του παθητικού (liabilitites) ενός brand, όπως η επωνυμία και το σύμβολό της, τα οποία
προσθέτουν ή αφαιρούν αξία (προερχόμενη από το προϊόν ή την υπηρεσία) στην εταιρία ή και στους
πελάτες της εταιρίας».

Κατά τον Keller (1993) το brand equity μελετάται από την πλευρά του πελάτη ως «η διαφορετική
στάση του καταναλωτή απέναντι στο brand που προκύπτει από τη γνώση του καταναλωτή ως
αποτέλεσμα της στρατηγικής μάρκετινγκ που ακολουθήθηκε».

Το Marketing Science Institute (MSI) ορίζει το brand equity ως το σύνολο συσχετισμών και
συμπεριφορών από μεριάς των καταναλωτών, των καναλιών διανομής και της εταιρίας που επιτρέπει
στο brand αύξηση του όγκου πωλήσεων ή μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από ότι θα είχε χωρίς το
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brand name, χτίζοντας ένα ισχυρό και βιώσιμο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών (Fayrene και
Lee, 2011).

Ο Farquhar (1989), που αποτελεί ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα έργα σχετικά με το brand equity,
το όρισε «ως την προστιθέμενη αξία που προσδίδει το brand στο προϊόν». Ενώ ο Kotler (2009)
αναφέρεται σε αυτό ως «η προστιθέμενη αξία που προσφέρεται για προϊόντα και υπηρεσίες και
μπορεί να αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές σκέπτονται, αισθάνονται και
ενεργούν σε σχέση με το brand, καθώς και τις τιμές, το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία της
μάρκας για την επιχείρηση».

Σύμφωνα με τους Kamakura και Russell (1993), το brand equity προσεγγίζεται μέσω της μέτρησης της
χρησιμότητας ή της αξίας που αποδίδεται σε μια μάρκα από τους καταναλωτές. Η προσέγγισή τους
στηρίζεται στην πραγματική αγοραστική συμπεριφορά όπως αυτή παρατηρείται σε κανονικές
συνθήκες αγοράς. To brand equity εμφανίζεται όταν ο καταναλωτής είναι εξοικειωμένος με τη μάρκα
και δημιουργεί και συγκρατεί στη μνήμη του ευνοϊκούς, ισχυρούς και μοναδικούς συσχετισμούς με
τη μάρκα (Lassar et al.1995).

Οι Shocker και Weitz (1988) προσέγγισαν το brand equity μέσα από τις διαστάσεις της προσήλωσης
και της εικόνας. Οι Park και Srinivasan (1994) αναφέρονται στο brand equity ως η διαφορά μεταξύ της
συνολικής προτίμησης του brand και πολλαπλών προτιμήσεων που βασίζεται σε αντικειμενική
μέτρηση των επιπέδων των χαρακτηριστικών. Ενώ οι Agarwal και Rao (1996) προσέγγισαν το brand
equity μέσα από τις διαστάσεις της συνολικής ποιότητας και της πρόθεσης επιλογής. (Yoo και Donthu,
2001)

Ο Lassar και οι συνεργάτες του (1995) όρισαν το brand equity ως την αντίληψη των καταναλωτών για
την συνολική υπεροχή που έχει το brand ενός προϊόντος σε σχέση με άλλα brands. Επιπλέον
αναφέρουν ότι το brand equity δομείται γύρω από πέντε αντιληπτές διαστάσεις της μάρκας οι οποίες
περιλαμβάνουν την απόδοση (performance), τη δημόσια εικόνα (social image), την αξία (value), την
αξιοπιστία (trustworthiness) και την προσκόλληση (attachment).
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Ο Blackston (1995) θεωρεί το brand equity ως την αξία (value) και την σημασία (meaning) που έχει
μια μάρκα, όπου η σημασία της μάρκας συνεπάγεται την αξιοσημείωτη θέση, τους συσχετισμούς και
την προσωπικότητα της μάρκας. Η διαχείριση της σημασίας της μάρκας έχει ως αποτέλεσμα την
δημιουργία της αξίας της (Kim H., Kim W. και An, 2003).

Συνεπώς, αν και όπως ήδη αναφέραμε δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς την έννοια του brand equity,
αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο είναι τα οφέλη από ένα ισχυρό brand equity που απολαμβάνουν
τόσο οι εταιρίες όσο και οι πελάτες. Σύμφωνα με τον Farquhar (1989) οι εταιρίες με ισχυρό brand
equity μπορούν να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. Το
πλεονέκτημα αυτό προσφέρει την ευκαιρία για επιτυχείς επεκτάσεις, ανθεκτικότητα έναντι στις
πιέσεις προώθησης των ανταγωνιστών και τους δημιουργεί εμπόδια εισόδου στην αγορά (Lassar et
al, 1995).

Το brand equity αποτελεί βασικό άυλο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης (Ambler 2003, Davis
2000), που μπορεί να δημιουργήσει μια μοναδική σχέση διαφοροποιώντας τους δεσμούς μεταξύ της
επιχείρησης και των ενδιαφερόμενων μερών (Capron και Hulland 1999, Hunt και Morgan 1995). Η
κατανόηση των διαστάσεων του brand equity καθώς και η επένδυση για την ανάπτυξή του οδηγεί στη
δημιουργία εμποδίων στους ανταγωνιστές και στον πλούτο της μάρκας (Yoo, Donthu και Lee 2000).
Από την πλευρά των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη του equity της μάρκας είναι καθοριστικής σημασίας
και επιτυγχάνεται από την απόκτηση επιθυμητών συσχετισμών και συναισθημάτων μεταξύ του
στοχευμένου καταναλωτικού κοινού (Falkenberg 1996).

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του Christodoulides (2010), το brand equity μπορεί να
επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά τις προτιμήσεις και την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών
(Cobb-Walgren, Ruble και Donthu 1995), το μερίδιο αγοράς (Agarwal και Rao 1996), την αντίληψη των
καταναλωτών για την ποιότητα του προϊόντος (Dodds, Monroe και Grewal 1991), την αξία για τους
μετόχους (Kerin και Sethuraman 1998), τις αξιολογήσεις των καταναλωτών για τις επεκτάσεις της
μάρκας (Aaker και Keller 1990), την ευαισθησία των καταναλωτών ως προς τις τιμές (Erdem, Swait,
και Louviere 2002) και την αντοχή της μάρκας σε περίοδο κρίσης εξαιτίας ζημίας του προϊόντος
(Dawar και Pillutla 2000).
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Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι αν και η αξία της μάρκας αποτελεί για τις περισσότερες επιχειρήσεις
ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, είναι μια έννοια εύθραυστη αφού διαμορφώνεται από τις
πεποιθήσεις των καταναλωτών και μπορεί να είναι επιρρεπής σε μεγάλες και απότομες αλλαγές που
δεν μπορεί να τις ελέγξει η επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει, μεταξύ άλλων, εξαιτίας της έκθεσης των
καταναλωτών σε νέες πληροφορίες (Dawar και Pillutla 2000).

2.6. Customer Based Brand Equity- Έννοια και προσέγγιση
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει το customer based brand equity εστιάζει στον πελάτη και στην αξία που
προσφέρει το brand στον καταναλωτή. Σύμφωνα με τον Keller (1993) ορίζεται ως «η διαφορετική
στάση του καταναλωτή απέναντι στη μάρκα, που προκύπτει από τη γνώση του καταναλωτή ως
αποτέλεσμα της στρατηγικής μάρκετινγκ που ακολουθήθηκε». Η προσέγγιση που είναι βασισμένη
στον πελάτη (CBBE) αποτελεί την κυρίαρχη προοπτική και αυτή που συνήθως προτιμάται από την
πλειοψηφία των ακαδημαϊκών και επαγγελματιών στην έρευνα μάρκετινγκ καθώς εάν μια μάρκα δεν
έχει νόημα ή αξία για τον καταναλωτή, δεν έχει τελικώς νόημα για τους επενδυτές, τους
κατασκευαστές ή τους λιανοπωλητές (Cobb-Walgren et al.., 1995). Ο Motameni (1998) αναφέρει
επίσης αυτή την προσέγγιση ως προοπτική μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας την έννοια στο πλαίσιο της
λήψης αποφάσεων σχετικών με το μάρκετινγκ.

Το customer based brand equity στηρίζεται κυρίως σε δύο θεωρητικά πλαίσια, του Aaker (1991) και
του Keller (1993). Παρά το γεγονός ότι ορίζουν το brand equity διαφορετικά, έχουν και οι δύο
προσδιορίσει την έννοια από την οπτική του πελάτη. Ο Keller (1993) εστιάζει στη γνώση της μάρκας
(brand knowledge) αποτελούμενη από δύο συνιστώσες, την αναγνωρισιμότητα του brand (brand
awareness) και την εικόνα του brand (brand image). Ο Aaker (1991) υποστηρίζει ότι το brand equity
αποτελείται από πέντε διαστάσεις. Στην παρούσα διπλωματική θα ασχοληθούμε με την προσέγγιση
του Aaker.
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2.7. Προσέγγιση του Brand Equity κατά τον Aaker D.
Σύμφωνα με τον Aaker (1991) το brand equity είναι «ένα σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού
(assets) και του παθητικού (liabilitites) ενός brand, όπως η επωνυμία και το σύμβολό της, τα οποία
προσθέτουν ή αφαιρούν αξία (προερχόμενη από το προϊόν ή την υπηρεσία) στην εταιρία ή και στους
πελάτες της εταιρίας». Τα στοιχεία αυτά μπορεί να διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία, ωστόσο
κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες:
α) Προσήλωση στο brand (brand loyalty)
β) Ανανγνωρισιμότητα του brand (brand awareness)
γ) Αντιλαμβανόμενη ποιότητα (perceived quality)
δ) Συσχετισμοί με το brand (brand associations)
ε) Υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του brand (other proprietary brand assets)

Ο Aaker (1991) υποστηρίζει ότι αυτές οι πέντε διαστάσεις είναι αλληλεξαρτώμενες, εμφανίζονται ως
η βάση για την αξία της μάρκας που με τη σειρά της δημιουργεί αξία για τον πελάτη και για την
επιχείρηση και θα πρέπει να συνυπάρχουν. Στο μοντέλο αναφέρεται πώς το brand equity δημιουργεί
αξία τόσο για τους πελάτες όσο και για την επιχείρηση.

Από την πλευρά των πελατών τα στοιχεία του ενεργητικού ενός brand (assets) μπορούν αρχικά να
τους βοηθήσουν στην ερμηνεία, στην επεξεργασία και στην αποθήκευση τεράστιας ποσότητας
πληροφοριών για τα προϊόντα και για τις μάρκες. Επίσης έχουν την ιδιότητα να επηρεάζουν την
εμπιστοσύνη των πελατών στην απόφαση μιας αγοράς, είτε λόγω εμπειρίας από προηγούμενη χρήση
είτε λόγω εξοικείωσης με τη μάρκα και τα χαρακτηριστικά της. Ακόμη για την ενίσχυση της
ικανοποίησης των πελατών σημαντικό ρόλο έχουν η αντιλαμβανόμενη ποιότητα και οι συσχετισμοί
της μάρκας από την εμπειρία χρήσης (Aaker, 1991).

Από την πλευρά της επιχείρησης το brand equity μπορεί αρχικά να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα
των προγραμμάτων μάρκετινγκ στην προσπάθεια προσέλκυσης νέων πελατών ή στην ανάκτηση
παλαιότερων. Περαιτέρω, τονίζεται ότι η προσήλωση στη μάρκα μπορεί να ενισχυθεί από τις
υπόλοιπες τέσσερις διαστάσεις. Συγκεκριμένα, η αντιλαμβανόμενη ποιότητα, οι συσχετισμοί και το
γνωστό όνομα παρέχουν λόγους για αγορές και επηρεάζουν την ικανοποίηση από τη χρήση. Ακόμη
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και αν τα παραπάνω δεν είναι καθοριστικής σημασίας στην επιλογή μάρκας, σε κάθε περίπτωση
μειώνουν την πιθανότητα δοκιμής ανταγωνιστικών μαρκών. Άλλωστε η αυξημένη προσήλωση στη
μάρκα προσφέρει χρόνο δράσης στην επιχείρηση σε περιπτώσεις που οι ανταγωνιστές καινοτομούν
και αποκτούν πλεονέκτημα. Εκτός των άλλων, το brand equity επιτρέπει υψηλότερη τιμολόγηση και
μειώνει την εξάρτηση από τις προωθητικές ενέργειες και παρέχει μια πλατφόρμα για ανάπτυξη μέσω
των προεκτάσεων της μάρκας. Τέλος, τα περιουσιακά στοιχεία του brand equity παρέχουν ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί ισχυρό εμπόδιο στους
ανταγωνιστές (Aaker, 1991).

Σχήμα 1: Brand Equity Model- David Aaker
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2.7.1. Προσήλωση στο Brand (Brand Loyalty)
Η πρώτη διάσταση που μελετάται είναι το brand loyalty (προσήλωση στο brand) όπου σύμφωνα με
τον Aaker (1991) είναι η πιο σημαντική, καθώς συχνά αποτελεί τον πυρήνα του brand equity. Το brand
loyalty ορίζεται ως η αφοσίωση που έχει ο πελάτης στη μάρκα και αντανακλά το πόσο πιθανό είναι
να προτιμήσει μια άλλη μάρκα που μπορεί να έχει πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά λόγω βελτίωσης
του προϊόντος ή λόγω χαμηλότερης τιμής. Το brand loyalty επηρεάζεται εν μέρει από τις άλλες
διαστάσεις του brand equity, διαφέρει όμως από αυτές γιατί συνδέεται στενότερα με την εμπειρία
χρήσης. Η προσήλωση στη μάρκα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς προηγούμενη αγορά και εμπειρία
χρήσης σε αντίθεση με τις άλλες διαστάσεις (Aaker, 1991).

Ο Aaker (1991) αναφέρει ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα αφοσίωσης που χαρακτηρίζουν τους
αγοραστές και παρουσιάζονται με μορφή πυραμίδας. Κάθε δε επίπεδο αντιπροσωπεύει μια
διαφορετική πρόκληση για τον κλάδο του μάρκετινγκ και έχει διαφορετική διαχείριση και
εκμετάλλευση. Στο κατώτερο επίπεδο βρίσκεται ο μη-αγοραστής (non-loyal buyer) που δεν έχει
κανένα ενδιαφέρον για τη μάρκα καθώς αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο όλες τις μάρκες και αυτές
δεν έχουν κανένα ρόλο στην αγοραστική του απόφαση. Θεωρείται ότι προτιμά οτιδήποτε είναι σε
έκπτωση ή τον βολεύει και χαρακτηρίζεται ως αγοραστής με ευαισθησία στις τιμές ή αγοραστής που
εναλλάσσει τις μάρκες.

Στο αμέσως επόμενο επίπεδο βρίσκονται οι αγοραστές που έχουν μείνει ικανοποιημένοι με το προϊόν
ή τουλάχιστον δεν έχουν δυσαρεστηθεί από αυτό. Αν και είναι ευάλωτοι στις κινήσεις του
ανταγωνισμού δεν προσεγγίζονται εύκολα καθώς δεν ψάχνουν για εναλλακτικές επιλογές.
Χαρακτηρίζονται ως αγοραστές συνήθειας (habitual buyers) δηλαδή προτιμούν μια μάρκα που έχουν
συνηθίσει να αγοράζουν (Aaker, 1991).

Στο επόμενο επίπεδο ανήκουν οι αγοραστές που είναι επίσης ικανοποιημένοι από την επιλογή τους
αλλά παράλληλα είναι διστακτικοί σε μια αλλαγή εξαιτίας του κόστους μετακίνησης (switching costs)
που επιφέρει η αλλαγή αυτή. Το κόστος αφορά το χρόνο, τα χρήματα και το ρίσκο κακής απόδοσης
από την αλλαγή. Αν ο ανταγωνισμός θέλει να προσελκύσει τους εν λόγω αγοραστές θα πρέπει να
εξασφαλίσει ότι τα προσφερόμενα οφέλη είναι μεγαλύτερα από το κόστος μετακίνησης. Οι
αγοραστές του επιπέδου αυτού χαρακτηρίζονται ως "switching-cost loyal buyers" (Aaker, 1991).
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Στο τέταρτο επίπεδο ανήκουν οι αγοραστές που τους αρέσει πραγματικά η μάρκα, αν και η συμπάθεια
αυτή αποτελεί συνήθως ένα γενικότερο συναίσθημα που δεν αποδίδεται σε κάποιο συγκεκριμένο
στοιχείο της μάρκας. Αυτό που πιθανότατα συμβαίνει είναι η ύπαρξη μιας μακροχρόνιας σχέσης και
η δημιουργία συσχετισμών με τη μάρκα. Οι αγοραστές χαρακτηρίζονται ως φίλοι της μάρκας (friends
of the brand) εξαιτίας της συναισθηματικής τους προσκόλλησης με αυτήν (Aaker, 1991).

Στην κορυφή της πυραμίδας ανήκουν οι πραγματικά αφοσιωμένοι αγοραστές που είναι υπερήφανοι
για τη χρήση της μάρκας που έχουν επιλέξει. Η μάρκα είναι εξίσου σημαντική τόσο για τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά της όσο και ως μέσο έκφρασης του ποιοι είναι οι αγοραστές. Η εμπιστοσύνη τους στη
μάρκα είναι τόσο δυνατή που τη συστήνουν και σε άλλους (word of mouth). Πρόκειται για τους
‘’committed customers’’ (Aaker, 1991).

Ο Aaker (1991) τονίζει βέβαια ότι τα επίπεδα αυτά δεν εμφανίζονται πάντα με αυτή τη μορφή και
μπορεί να υπάρξουν άλλα αντίστοιχα.

Σύμφωνα πάντα με τον Aaker (1991) το brand loyalty των υφιστάμενων πελατών είναι στρατηγικής
σημασίας για μια επιχείρηση καθώς αν γίνει σωστή διαχείριση και εκμετάλλευση έχει την ιδιότητα να
δημιουργεί αξία με τους εξής τρόπους:

•

Μειώνει το κόστος μάρκετινγκ
Οι πιστοί στη μάρκα πελάτες μειώνουν σημαντικά τις δαπάνες μάρκετινγκ της επιχείρησης σε
αντίθεση με τους νέους πελάτες καθώς κοστίζει λιγότερο η διατήρηση πελατών από την
προσέλκυση νέων. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της έλλειψης κινήτρων ώστε να αλλάξουν τη
μάρκα που ήδη επιλέγουν. Συνεπώς μια προσπάθεια επικοινωνιακής πολιτικής σε νέους
πιθανούς πελάτες θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.

•

Δίνει ώθηση στο εμπόριο
Η ώθηση αυτή είναι σημαντική καθώς εξασφαλίζει χώρο στα ράφια των καταστημάτων και
δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για νέα μεγέθη, νέες ποικιλίες, παραλλαγές ή επεκτάσεις της
μάρκας.
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•

Προσελκύει νέους πελάτες
Όπως ήδη αναφέραμε η προσέλκυση νέων πελατών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή για την
επιχείρηση. Η ύπαρξη ομάδας αφοσιωμένων πελατών που στηρίζουν τη μάρκα αποτελεί
εγγύηση για έναν μελλοντικό πελάτη, ειδικά όταν η αγορά θεωρείται κάπως επικίνδυνη. Η
αποδοχή της μάρκας από τους υπάρχοντες πελάτες μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό
μήνυμα, να παρέχει μια εικόνα της μάρκας ως αποδεκτή και να εξασφαλίζει ότι το προϊόν
είναι επιτυχημένο.

•

Παρέχει χρόνο για την αντιμετώπιση των ανταγωνιστών
Η αφοσίωση των πελατών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο εισόδου για τους ανταγωνιστές οι
οποίοι δεν έχουν λόγο να προσεγγίσουν ικανοποιημένους και αφοσιωμένους πελάτες.
Συγχρόνως οι πιστοί πελάτες εξασφαλίζουν χρόνο στην επιχείρηση ώστε να απαντήσει σε
τυχόν ανάπτυξη ή βελτίωση προϊόντος του ανταγωνισμού.

Συνεπώς από τα όσα αναφέρθηκαν η διατήρηση και βελτίωση της προσήλωσης των πελατών στη
μάρκα θα πρέπει να είναι από τους βασικούς στόχους μιας επιχείρησης. Ο Aaker (1991) προτείνει
κάποιους βασικούς κανόνες για το στόχο αυτό :
•

να συμπεριφέρεται σωστά στους πελάτες της

•

να είναι κοντά στους πελάτες της

•

να μετρά και να διαχειρίζεται το βαθμό ικανοποίησης των πελατών

•

να δημιουργήσει switching costs, δηλαδή να παρέχει λύσεις για προβλήματα πελατών ή
πρόγραμμα επιβράβευσης

•

να παρέχει επιπλέον παροχές στους πελάτες

2.7.2. Αναγνωρισιμότητα του brand (Brand Awareness)
Η αναγνωρισιμότητα της μάρκας είναι η ικανότητα ενός δυνητικού αγοραστή να αναγνωρίσει ή να
ανακαλέσει στη μνήμη του ότι μια μάρκα αποτελεί μέρος μιας συγκεκριμένης προϊοντικής
κατηγορίας, γίνεται δηλαδή σύνδεση μεταξύ της κατηγορίας προϊόντων και της μάρκας (Aaker, 1991).
Αναφέρεται στη δύναμη της παρουσίας του brand στο μυαλό των καταναλωτών (Aaker, 1996). Για να
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επιτευχθεί το awareness τόσο σε επίπεδο αναγνώρισης όσο και σε επίπεδο ανάκλησης είναι
σημαντικό να δημιουργηθεί μια ισχυρή ταυτότητα για τη μάρκα η οποία με τη σειρά της θα συνδεθεί
με την ανάλογη προϊοντική κατηγορία (Aaker, 1991).

Κατά τον Aaker (1991) η αναγνωρισιμότητα της μάρκας κυμαίνεται από μια αβέβαιη αίσθηση
αναγνώρισης του σήματος μέχρι την πεποίθηση ότι η μάρκα είναι η μοναδική στην κατηγορία
προϊόντων και διακρίνεται σε τρία επίπεδα αναγνωρισιμότητας. Ωστόσο, στη βάση των τριών αυτών
επιπέδων βρίσκονται εκείνοι που αγνοούν παντελώς την ύπαρξη του brand (unaware of brand). Στο
χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται η αναγνώριση του brand (brand recognition) που βασίζεται σε
ανάκληση μετά από βοήθεια (aided recall). Ο καταναλωτής είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη μάρκα
μόνο όταν βοηθηθεί. Στο επόμενο επίπεδο βρίσκεται η ανάκληση του brand (brand recall) όπου ο
καταναλωτής είναι σε θέση να αναγνωρίσει το brand χωρίς προηγούμενη βοήθεια (unaided recall).
Πρόκειται για ισχυρότερο positioning του brand. Τέλος, στο πρώτο επίπεδο βρίσκεται η top-of-mind
αναγνωρισιμότητα όπου ο καταναλωτής ανακαλεί πρώτο από όλα ένα συγκεκριμένο brand, χωρίς
όμως αυτό να σημαίνει ότι θα είναι απαραίτητα και η πρώτη του επιλογή σε αγορά. Βέβαια, αξίζει να
σημειωθεί και η περίπτωση του dominant brand που δεν εμφανίζεται στα επίπεδα αλλά πρόκειται
για την πιο ισχυρή θέση ανάκλησης καθώς είναι η μόνη που ανακαλείται στη μνήμη του καταναλωτή.
Η κατοχή ενός dominant brand προσφέρει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Aaker, 1991).

Ο Aaker (1991) τονίζει ότι υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τρόποι με τους οποίους το brand
awareness δημιουργεί αξία στη μάρκα :
•

Αποτελεί την ‘’άγκυρα’’ στην οποία μπορούν να προσδεθούν και άλλοι συσχετισμοί. Ένα
brand είναι σαν ένας φάκελος αρχείων στο μυαλό του καταναλωτή που μπορεί να γεμίσει με
γεγονότα και συναισθήματα που σχετίζονται με τη μάρκα. Ο αριθμός των συσχετισμών που
συνδέονται με το brand επηρεάζει το brand awareness.

•

Εξοικείωση-συμπάθεια : η αναγνώριση παρέχει στη μάρκα μια αίσθηση οικειότητας, κάτι που
αρέσει στους καταναλωτές και πολλές φορές μπορεί να κατευθύνει την απόφαση αγοράς.

•

Υπόσταση/ουσία του brand-δέσμευση στο brand : η αναγνωρισιμότητα του ονόματος μπορεί
να είναι δείγμα παρουσίας, δέσμευσης και ουσίας της μάρκας, χαρακτηριστικά πολύ
σημαντικά καθώς για να αναγνωριστεί ένα όνομα πρέπει να υπάρχει λόγος. Όπως ότι η
επιχείρηση έχει διαφημιστεί επαρκώς, είναι μεγάλο χρονικό διάστημα στην αγορά, έχει
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ευρεία διανομή ή ότι η μάρκα είναι επιτυχημένη αφού τη χρησιμοποιούν και άλλοι. Πρόκειται
για υποθέσεις που δεν βασίζονται απαραίτητα στη γνώση γεγονότων σχετικών με τη μάρκα.
•

Brand που θα λάβουμε υπόψιν στην αγοραστική διαδικασία. Η ανάκληση της μάρκας
μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για να συμπεριληφθεί η μάρκα σε ένα επιθυμητό group
αγοράς στο μυαλό των καταναλωτών. Οι πρώτες επιχειρήσεις που έρχονται στο μυαλό των
καταναλωτών έχουν σημαντικό πλεονέκτημα.

2.7.3. Αντιλαμβανόμενη ποιότητα (Perceived Quality)
Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα ορίζεται από τον Aaker (1991) ως η αντίληψη που έχει ο πελάτης για
τη συνολική ποιότητα ή υπεροχή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας συγκριτικά με τον ανταγωνισμό
και σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το προϊόν ή η υπηρεσία. Πρόκειται δηλαδή για
την αίσθηση που έχουν οι πελάτες για τη μάρκα, γι’ αυτό είναι σκόπιμο να διακρίνεται από την
πραγματική ή αντικειμενική ποιότητα του προϊόντος καθώς και από την ποιότητα που βασίζεται στη
φύση και την ποσότητα των χαρακτηριστικών του προϊόντος (Aaker, 1991).

Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα δεν προσδιορίζεται απαραίτητα με αντικειμενικό τρόπο, αρχικά επειδή
πρόκειται για αντίληψη αλλά και επειδή η κρίση του κάθε πελάτη και το τί θεωρεί σημαντικό διαφέρει
λόγω διαφορετικών προσωπικοτήτων, αναγκών και προτιμήσεων. Τονίζεται επίσης ότι η
αντιλαμβανόμενη ποιότητα διαφέρει και από την ικανοποίηση καθώς ένας πελάτης μπορεί να μείνει
ικανοποιημένος λόγω χαμηλών προσδοκιών και όχι απαραίτητα λόγω υψηλής ποιότητας. Σημαντική
διαφορά υπάρχει επιπλέον μεταξύ της αντιλαμβανόμενης ποιότητας και της στάσης των πελατών. Για
παράδειγμα μία θετική στάση απέναντι στο προϊόν μπορεί να δημιουργείται από τη χαμηλή του τιμή
και όχι από την υψηλή ποιότητα. Αντίστοιχα ένα προϊόν με υψηλή ποιότητα μπορεί να επιδέχεται
αρνητική στάση από τον καταναλωτή επειδή κοστολογείται πολύ ακριβά (Aaker, 1991).

Ωστόσο, η αντιλαμβανόμενη ποιότητα είναι συνήθως αποτέλεσμα υποκειμενικής αξιολόγησης που
βασίζεται σε χαρακτηριστικά του προϊόντος και κατά συνέπεια της μάρκας, όπως η αξιοπιστία και η
απόδοση. Για την καλύτερη κατανόηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας κρίνεται απαραίτητη η
αναγνώριση και η μέτρηση αυτών των αξιολογήσεων (Aaker, 1991).
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Σύμφωνα με τον Aaker (1991) η αντιλαμβανόμενη ποιότητα δημιουργεί αξία για το brand με
πολλαπλούς τρόπους :
•

Η ποιότητα που προσφέρει το προϊόν αποτελεί βασικό λόγο αγοράς του, επηρεάζοντας το
ποιες μάρκες θα συμπεριληφθούν ή όχι στο σύνολο επιλογών του καταναλωτή. Συνεπώς η
αντιλαμβανόμενη ποιότητα συνδέεται με τη διαδικασία της αγοραστικής απόφασης και κάνει
πιο αποτελεσματικές τις ενέργειες του προγράμματος μάρκετινγκ.

•

Παρέχει βαθμό διαφοροποίησης από τις ανταγωνιστικές μάρκες και τοποθέτησης στην
αγορά.

•

Προσφέρει τη δυνατότητα κοστολόγησης προϊόντος ως premium αυξάνοντας έτσι τα κέρδη
και τους πόρους με τους οποίους η επιχείρηση θα επενδύσει επιπλέον στη μάρκα. Η premium
τιμή ενισχύει παράλληλα την αντιλαμβανόμενη ποιότητα καθώς οι καταναλωτές έχουν την
τάση να θεωρούν την τιμή ως εγγυητή ποιότητας.

•

Δίνει παρουσία και διαθεσιμότητα του προϊόντος σε διαφορετικά κανάλια διανομής.

•

Εξασφαλίζει πρόσφορο έδαφος για επεκτάσεις της μάρκας σε νέες κατηγορίες προϊόντων με
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Για να γίνει αντιληπτή η αντιλαμβανόμενη ποιότητα και να γίνει πιο εύκολη η διαχείριση της θα
πρέπει να εξεταστεί τι την επηρεάζει, δηλαδή ποια χαρακτηριστικά χρησιμοποιούν οι πελάτες για να
κρίνουν τη συνολική ποιότητα ενός προϊόντος (Aaker, 1991). Παρουσιάζονται συνοπτικά οι
διαστάσεις ποιότητας που αναλύει ο Aaker (1991).
Σε επίπεδο προϊόντος :
•

Απόδοση και λειτουργικά χαρακτηριστικά

•

Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά

•

Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές- απουσία ελαττωμάτων

•

Αξιοπιστία

•

Ανθεκτικότητα- χρόνος ζωής

•

Λειτουργικότητα

•

Εμφάνιση-αίσθηση ποιότητας
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Σε επίπεδο εξυπηρέτησης :
•

Οι φυσικές δυνατότητες, ο εξοπλισμός και η εμφάνιση του προσωπικού

•

Αξιοπιστία-ακρίβεια

•

Ικανότητα, γνώση και δεξιότητες

•

Ευαισθησία και προθυμία

•

Εξατομίκευση

2.7.4. Συσχετισμοί του Brand (Brand Associations)
Μία από τις διαστάσεις του brand equity είναι και οι συσχετισμοί που δημιουργούν οι καταναλωτές
για το brand. Oι συσχετισμοί του brand σύμφωνα με τον Aaker είναι οτιδήποτε μπορεί να συνδεθεί
με μια μάρκα στη μνήμη του καταναλωτή. Αυτοί οι συσχετισμοί μπορεί να είναι ισχυροί ή πιο
αδύναμοι. Αυτό εξαρτάται κυρίως από το αν βασίζονται σε πολλές εμπειρίες, αν προωθούνται
επικοινωνιακά και αν υποστηρίζονται από ένα δίκτυο άλλων συσχετισμών (Aaker,1991).

Ο Aaker (1991) συνδέει την εικόνα της μάρκας με τους συσχετισμούς αναφέροντας πως η εικόνα
αποτελείται ουσιαστικά από ένα σύνολο συσχετισμών, οργανωμένων συνήθως με κάποιο νόημα.
Άλλωστε όπως ήδη έχουμε αναφέρει η εικόνα της μάρκας αφορά τις αντιλήψεις που έχει ο
καταναλωτής γύρω από την επωνυμία, με βάση τα όσα έχει συσχετίσει με αυτή και διατηρεί στη
μνήμη του (Keller, 1993). Βέβαια τόσο μια συσχέτιση όσο και μια εικόνα αντιπροσωπεύουν
αντιλήψεις που έχει ο καταναλωτής που μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν πάντα μια αντικειμενική
πραγματικότητα (Aaker, 1991).

Με αυτές τις δύο έννοιες, της εικόνας και των συσχετισμών, συνδέεται στενά και το positioning της
μάρκας καθώς μια καλά τοποθετημένη μάρκα έχει μια ελκυστική και εξαιρετικά ανταγωνιστική θέση
που υποστηρίζεται από ισχυρούς συσχετισμούς και διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό. Το brand
positioning αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τη μάρκα. Ωστόσο,
η στρατηγική τοποθέτησης της μάρκας χρησιμοποιείται επίσης για να υποδηλώσει τον τρόπο με τον
οποίο η επιχείρηση θέλει να αντιλαμβάνονται τη μάρκα (Aaker, 1991).
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Η αξία μιας μάρκας καθορίζεται και από το σύνολο των συσχετισμών της, δηλαδή το νόημά της για
τους καταναλωτές. Υπάρχει πληθώρα πιθανών συσχετισμών και ποικίλοι τρόποι με τους οποίους οι
συσχετισμοί προσφέρουν αξία στην επιχείρηση και στους πελάτες της (Aaker,1991) :
•

Βοηθούν στην επεξεργασία και ανάκτηση πληροφοριών. Μπορούν δηλαδή να συνοψίσουν
ένα σύνολο γεγονότων και προδιαγραφών που θα ήταν δύσκολο για έναν πελάτη να
επεξεργαστεί και να αποκτήσει πρόσβαση και ταυτόχρονα δαπανηρό για να το
γνωστοποιήσει η επιχείρηση. Επιπλέον, μπορούν να επηρεάσουν την ερμηνεία των
γεγονότων και την ανάκληση πληροφοριών κυρίως κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

•

Διαφοροποιούν τη μάρκα σε σχέση με τις ανταγωνιστικές, δίνοντας της σημαντικό
πλεονέκτημα και δημιουργώντας εμπόδια στους ανταγωνιστές.

•

Δημιουργούν λόγους αγοράς και χρήσης της μάρκας καθώς περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά
του προϊόντος και οφέλη για τους πελάτες. Αποτελούν έτσι τη βάση για τις αγοραστικές
αποφάσεις και την προσήλωση στη μάρκα.

•

Προκαλούν θετικές στάσεις και συναισθήματα στους καταναλωτές που συνδέονται στη
συνέχεια με τη μάρκα. Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία θετικών στάσεων και συναισθημάτων
έχει βέβαια και η διαφήμιση.

•

Αποτελούν τη βάση για επεκτάσεις της μάρκας, δημιουργώντας μια αίσθηση ότι το brand
name και το νέο προϊόν συσχετίζονται, παρέχοντας έτσι έναν λόγο αγοράς της επέκτασης.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες συσχετισμών που δεν περιορίζονται μόνο στα χαρακτηριστικά του
προϊόντος και στα οφέλη για τον πελάτη αλλά μπορεί να αντανακλούν το γεγονός ότι τα προϊόντα
χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τον τρόπο ζωής, την κοινωνική και επαγγελματική θέση. Ακόμα
μπορεί να αναφέρονται σε εφαρμογές προϊόντων, τύπους καταναλωτών που χρησιμοποιούν το
προϊόν και στα καταστήματα και τους πωλητές που το διαθέτουν. Επίσης και το ίδιο το όνομα, το
σύμβολο και το σλόγκαν, αν και αποτελούν στοιχεία της μάρκας, μπορούν παράλληλα να είναι
σημαντική κατηγορία συσχετισμών (Aaker, 1991).

Η διατήρηση των συσχετισμών είναι συχνά το πιο δύσκολο κομμάτι για μια επιχείρηση δεδομένων
των απαιτήσεων του προγράμματος μάρκετινγκ και των εξωτερικών παραγόντων. Ορισμένες
κατευθύνσεις που δίνει ο Aaker αφορούν τη συνέπεια στο χρόνο και στο πρόγραμμα μάρκετινγκ
καθώς και τη διαχείριση πιθανών καταστροφών για να εξασφαλιστεί η ελάχιστη ζημία (Aaker, 1991).
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2.7.5. Υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του brand (other proprietary brand assets)
Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του brand, όπως διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα (trademarks), σχέσεις καναλιών διανομής. Σύμφωνα με τον Aaker,
τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για να αποτρέψουν την υπονόμευση της πελατειακής βάσης και
της αφοσίωσης τους στη μάρκα από τους ανταγωνιστές. Για παράδειγμα, ένα εμπορικό σήμα
(trademark) μπορεί να προστατεύσει την αξία της μάρκας από προσπάθειες ανταγωνιστών που
μπορεί να θέλουν να παραπλανήσουν τους καταναλωτές χρησιμοποιώντας παρόμοιο όνομα,
σύμβολο ή συσκευασία. Επιπλέον, ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατοχυρώνει μια πατέντα και
προστατεύει την επιχείρηση από τον άμεσο ανταγωνισμό. Ακόμη, ένα κανάλι διανομής μπορεί να
ελέγχεται από τη μάρκα λόγω επιτυχημένης μακροχρόνιας επίδοσης δυσκολεύοντας έτσι τον
ανταγωνισμό. Επομένως, αν η διανομή αποτελεί μια βάση για την αξία της μάρκας, είναι προτιμότερο
να βασίζεται στη μάρκα και όχι στην επιχείρηση. Από τα ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι τα
περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να συνδέονται στενά με τη μάρκα (Aaker, 1991).

2.8. Μέθοδοι Μέτρησης του Brand Equity
Έχοντας ορίσει το brand equity, εστιάζοντας στην οπτική του πελάτη (customer based brand equity),
θα ασχοληθούμε με τον τρόπο μέτρησής του. Όπως και στην προσέγγιση της έννοιας έτσι και στον
τρόπο μέτρησης του brand equity δεν υπάρχει κάποιος κοινά αποδεκτός τρόπος. Έχουν προταθεί
διάφορες μέθοδοι μέτρησης με βάση τον καταναλωτή είτε από ερευνητές και στελέχη μάρκετινγκ
είτε από συμβουλευτικές εταιρίες και εταιρίες ερευνών. Μερικές εξ’ αυτών είναι των Green (1978),
Srinivasan (1979), Κamakura και Russell (1989, 1993), Aaker (1996), Keller (1993), Swait και
συνεργατών (1993), Park και Srinivasan (1994) και της εταιρίας ερευνών Winters (1991), (Pappu et
al.,2005).

Ωστόσο, οι προσεγγίσεις των Aaker (1991) και Keller (1993) ήταν αυτές στις οποίες βασίστηκαν
μεταγενέστερα για έρευνα και ανάπτυξη μεθόδων μέτρησης του brand equity. Οι πρώτοι που
στηρίχθηκαν στις προσεγγίσεις αυτές, ήταν ο Cobb-Walgren και οι συνεργάτες του (1995), που
αντιμετώπισαν το customer based brand equity ως σύνολο των τεσσάρων διαστάσεων που
αναλύσαμε, δηλαδή της αναγνωρισιμότητας, των συσχετισμών, της αντιλαμβανόμενης ποιότητας της
μάρκας και της προσήλωσης στη μάρκα. Οι Sinha και οι συνεργάτες του (2000) και οι Sinha και Pappu
(1998) μέτρησαν το brand equity με παρόμοιο τρόπο, αλλά χρησιμοποίησαν στατιστικές μεθόδους
βασισμένες στο θεώρημα του Bayes. Επιπλέον, οι Yoo και Donthu (2001) ανέπτυξαν μια
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πολυδιάστατη κλίμακα για την μέτρηση του brand equity, με τρεις αντί για τέσσερεις διαστάσεις,
εξετάζοντας τις ψυχομετρικές του ιδιότητες. Η κλίμακα αυτή επικυρώθηκε αργότερα από τους
Washburn και Plank (2002), (Pappu et al.,2005).
Στην παρούσα διπλωματική θα εστιάσουμε στο μοντέλο μέτρησης του brand equity όπως
αναπτύχθηκε από τον Aaker (1996), The Brand Equity Ten.

2.9. Μοντέλο μέτρησης Brand Equity του Aaker D. (The Brand Equity Ten)
Η χρήση καλά αναπτυγμένων και αποδεκτών οικονομικών μετρήσεων, όπως οι πωλήσεις, το κόστος,
τα περιθώρια κέρδους κ.α., είναι η κυρίαρχη για τη μέτρηση της απόδοσης και των στόχων της
μάρκας. Ωστόσο, οι μετρήσεις αυτές τείνουν να είναι βραχυπρόθεσμες και δεν παρέχουν κίνητρα
επένδυσης για την ανάπτυξη ενός ή περισσότερων brands. Κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη ενός
συστήματος μέτρησης του brand equity που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των
ενεργειών οικοδόμησης του brand. Βέβαια, όταν οι στόχοι και τα προγράμματα της μάρκας
καθοδηγούνται και από τα δύο είδη μέτρων, υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία (Aaker, 1996).

Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός συνόλου μέτρων που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε αγορές και
προϊόντα, ο Aaker (1996) προτείνει το μοντέλο ‘’Brand Equity Ten’’. Το μοντέλο δομείται και
παρακινείται από τις τέσσερις διαστάσεις του brand equity που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα
κεφάλαια (προσήλωση, αναγνωρισιμότητα, αντιλαμβανόμενη ποιότητα και συσχετισμοί).
Αποτελείται από δέκα μέτρα που ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες από τις οποίες οι πρώτες
τέσσερις αφορούν τις αντιλήψεις των πελατών για τη μάρκα και σχετίζονται με τις διαστάσεις που
αναφέραμε, ενώ η πέμπτη αφορά τη συμπεριφορά της αγοράς και συγκεκριμένα πληροφορίες που
προέρχονται από την αγορά και όχι από τους πελάτες (Aaker, 1996). Ακολουθεί το σχεδιάγραμμα του
μοντέλου του Aaker και η ανάλυση της κάθε κατηγορίας μέτρων.
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Μέτρα Προσήλωσης
(Loyalty Measures)
- Επιπλέον Τίμημα (Price
Premium)
- Ικανοποίηση/ Προσήλωση
(Satisfaction/ Loyalty)

Μέτρα Αντιλαμβανόμενης
Ποιότητας και Ηγεσίας
(Perceived Quality &
Leadership Measures)

Μέτρα συσχετισμών/
διαφοροποιήσεων
(Associations/ Differentiation
Measures)

- Αντιλαμβανόμενη
Ποιότητα (Perceived
Quality)

- Αντιλαμβανόμενη Αξία
(Perceived Value)

- Ηγεσία και Δημοτικότητα
(Leadership &Popularity)

Μέτρα Αναγνωρισιμότητας
(Awareness Measures)
- Αναγνωρισιμότητα του Brand
( Brand Awareness)

- Προσωπικότητα του Brand
(Brand Personality)
- Συσχετισμοί με τον
Οργανισμό (Organizational
Associations)

Μέτρα συμπεριφοράς της αγοράς
(Market Behavior Measures)
- Μερίδιο της αγοράς (Market Share)
- Τιμή του Brand και Ποσοστό Κάλυψης
(Market Price and Distribution Coverage)

Σχήμα 2: The Brand Equity Ten- David Aaker

2.9.1. Μέτρηση προσήλωσης (Loyalty Measures)
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει η προσήλωση είναι ο πυρήνας του brand equity και είναι εξαιρετικής
σημασίας καθώς ένας πιστός πελάτης θέτει εμπόδιο εισόδου στην αγορά για τους ανταγωνιστές,
δημιουργεί τη βάση για price premium και ταυτόχρονα εξασφαλίζει χρόνο ανταπόκρισης σε πιθανές
καινοτομίες των ανταγωνιστών (Aaker, 1996). Ο πιστός πελάτης αποτελεί με λίγα λόγια μια δικλείδα
ασφαλείας έναντι των ανταγωνιστών.

Επιπλέον Τίμημα (Price Premium)
Το επιπλέον τίμημα είναι ίσως ο σημαντικότερος δείκτης μέτρησης της προσήλωσης ενός πελάτη και
αντιπροσωπεύει το ποσό που θα πληρώσει για να αποκτήσει ένα brand σε σχέση με ένα άλλο brand
που έχει παρόμοιες ιδιότητες ή οφέλη. Μπορεί να είναι υψηλό ή χαμηλό και θετικό ή αρνητικό
ανάλογα με τις μάρκες που μπαίνουν σε σύγκριση (Aaker, 1996).

Το μέτρο του price premium καθορίζεται σε σχέση με ένα ανταγωνιστή ή ένα σύνολο ανταγωνιστών
που θα πρέπει να καθορίζεται με ακρίβεια. Συνήθως προτιμάται ένα σύνολο ανταγωνιστών για τη
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μέτρηση ώστε να μη δοθεί μια λανθασμένη εικόνα για την ‘’υγεία’’ της μάρκας, που θα μπορούσε να
προκύψει αν η μέτρηση γινόταν με έναν μόνο ανταγωνιστή (Aaker, 1996).

Το price premium μιας μάρκας μπορεί εύκολα να προσδιορισθεί ρωτώντας ‘’πόσα περισσότερα
χρήματα είστε διατεθειμένοι να δώσετε για μια μάρκα σε σχέση με μια άλλη;’’ Αποτελεί ένα μέτρο
που καταγράφει γρήγορα και απλά την προσήλωση που δείχνουν οι πελάτες. Ωστόσο, ένα πιο
αξιόπιστο μέτρο του price premium είναι η conjoint ανάλυση. Η conjoint ανάλυση παρουσιάζει στους
καταναλωτές ένα σύνολο από απλές επιλογές που αναλύονται μαζί ώστε να προσδιοριστεί η σημασία
διαφορετικών διαστάσεων (Aaker, 1996).

Ικανοποίηση/προσήλωση του πελάτη (Customer Satisfaction/ Loyalty)
Η ικανοποίηση είναι ένα άμεσο μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί σε υπάρχοντες πελάτες, δηλαδή
αυτούς που έχουν χρησιμοποιήσει το προϊόν ή την υπηρεσία σε ένα ορισμένο χρονικό πλαίσιο. Η
προσοχή στρέφεται στην τελευταία εμπειρία χρήσης ή απλά την εμπειρία χρήσης από την πλευρά
των πελατών. Η ικανοποίηση είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό και χρήσιμο μέτρο για τον τομέα παροχής
υπηρεσιών, όπου η αφοσίωση/προσήλωση είναι συχνά αποτέλεσμα των εμπειριών χρήσης (Aaker,
1996).
Ερωτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τον Aaker (1996) είναι οι εξής:
•

Μείνατε ικανοποιημένοι ή ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι στην τελευταία σας εμπειρία
από τη χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας;

•

Θα αγοράζατε το brand με την πρώτη ευκαιρία;

•

Είναι η μάρκα η μόνη/ μία από τις δύο/ μία από τις τρεις/ μία από περισσότερες από τρεις
που αγοράζετε και χρησιμοποιείτε;

Ένα πιο έντονο επίπεδο αφοσίωσης θα αντιπροσώπευαν ερωτήσεις όπως:
• Θα συστήνατε το προϊόν ή την υπηρεσία σε άλλους;

Τονίζεται ότι τα μέτρα ικανοποίησης δεν εφαρμόζονται πέρα από την πελατειακή βάση ενώ θα πρέπει
να προσαρμόζονται για κάθε επίπεδο αφοσίωσης (loyal customers, brand switchers, loyal to other
brands).
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2.9.2. Μέτρηση αντιλαμβανόμενης ποιότητας και ηγεσίας (Perceived Quality & Leadership
Measures)
Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα σύμφωνα με τον Aaker (1996) αποτελεί έναν συσχετισμό εξαιρετικής
σημασίας για το brand equity. Στο μοντέλο μέτρησης του Aaker (1996), η μέτρηση της
αντιλαμβανόμενης ποιότητας ενισχύεται από μια σχετική μεταβλητή, την ηγεσία.

Αντιλαμβανόμενη ποιότητα (Perceived Quality)
Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα αποτελεί διάσταση κλειδί στη συνολική ερευνητική προσέγγιση για τη
μέτρηση του brand equity. Εξετάζοντας τη βάση δεδομένων ερευνών, διαπιστώθηκε ότι η
αντιλαμβανόμενη ποιότητα σχετίζεται με το price premium, την ελαστικότητα των τιμών, τη χρήση
της μάρκας ακόμα και με τη συνολική απόδοση. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα μπορεί να μετρηθεί
με κλίμακες όπως (Aaker, 1996):
Σε σύγκριση με εναλλακτικές μάρκες, αυτή η μάρκα:
•

Έχει υψηλή ποιότητα/ μέτρια ποιότητα/ κατώτερη ποιότητα.

•

Είναι η καλύτερη/ μία από τις καλύτερες/ μία από τις χειρότερες/ η χειρότερη.

•

Έχει συνεχώς υψηλή ποιότητα / δεν έχει συνεχώς υψηλή ποιότητα.

Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα έχει εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων ωστόσο, η υψηλή
ποιότητα μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό για μια υπηρεσία από ότι για ένα προϊόν. Αντίστοιχα,
μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό το ίδιο επίπεδο αντιλαμβανόμενης ποιότητας για καταναλωτές
που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα προσήλωσης. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό ένας ερωτώμενος,
όταν του ζητηθεί, να μη συγκρίνει μια μάρκα με μάρκες της ίδιας κατηγορίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις
κρίνεται απαραίτητη η βοήθεια του ερωτώμενου με κάποιο στοιχείο ως προς το πλαίσιο αναφοράς
ώστε να υπάρξουν επιθυμητά αποτελέσματα. Τέλος, η αντιλαμβανόμενη ποιότητα συνήθως δεν
λαμβάνει υπόψιν τη δυναμική της αγοράς. Για παράδειγμα, μια καινούρια συσκευασία ή μια
καινοτομία του ανταγωνισμού είναι ικανά να βλάψουν την αξία μιας μάρκας (brand equity) ακόμη
και αν η αντιλαμβανόμενη ποιότητα της παραμένει ίδια (Aaker, 1996).
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Ηγεσία και δημοτικότητα (Leadership &Popularity)
Για τον παραπάνω προβληματισμό κάνει την εμφάνιση της η μεταβλητή ‘’ηγεσία’’ με σκοπό να
συνδέσει την αντιλαμβανόμενη ποιότητα με τη δυναμική της αγοράς. Η μεταβλητή της ηγεσίας έχει
τρεις διαστάσεις. Πρώτον, το σύνδρομο “νούμερο ένα”, δηλαδή αν μια εταιρία έχει το μεγαλύτερο
μερίδιο αγοράς, τότε έχει και αξία. Δεύτερον, η ηγεσία μπορεί να αξιοποιήσει την καινοτομία, δηλαδή
το εάν ένα brand προχωράει τεχνολογικά. Τρίτον, η ηγεσία αυξάνει την αποδοχή του πελάτη, καθώς
οι άνθρωποι θέλουν να είναι στη μόδα και να πηγαίνουν με το ρεύμα (Aaker,1996).
Σύμφωνα με τον Aaker (1996) η ηγεσία μπορεί να μετρηθεί με κλίμακες που ρωτούν αν η μάρκα:
•

Είναι η κορυφαία μάρκα/ μια από τις κορυφαίες μάρκες/ όχι μια από τις κορυφαίες μάρκες.

•

Έχει αυξανόμενη δημοτικότητα.

•

Φημίζεται για τις καινοτομίες της.

Βέβαια το γεγονός ότι η ηγεσία αντικατοπτρίζει το μέγεθος της αγοράς, τη δημοτικότητα και την
καινοτομία δεν την κάνει μια απλή κατασκευή και εύκολα μετρήσιμη. Επιπλέον, δεν έχει ερευνηθεί
και τεκμηριωθεί όπως άλλες διαστάσεις με αποτέλεσμα τα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά να
είναι αδύναμα (Aaker,1996).

2.9.3. Μέτρηση συσχετισμών/ διαφοροποιήσεων (Associations/ Differentiation Measures)
Σύμφωνα με τον Aaker (1996) η μέτρηση των συσχετισμών/ διαφοροποιήσεων δομείται γύρω από
τρεις προοπτικές για τη μάρκα: η μάρκα ως προϊόν (value), η μάρκα ως πρόσωπο (brand personality)
και η μάρκα ως οργανισμός organization (organizational associations).

Αντιλαμβανόμενη αξία (Perceived Value)
Η προοπτική της μάρκας ως προϊόν εστιάζει στην πρόταση αξίας (value proposition). Η πρόταση αξίας
είναι βασική για τις μάρκες στις περισσότερες προϊοντικές κατηγορίες καθώς εάν η μάρκα δεν
παράγει αξία, γίνεται ευάλωτη απέναντι στον ανταγωνισμό. Το μέτρο αξίας παρέχει ένα συνοπτικό
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δείκτη της επιτυχίας των μαρκών στη δημιουργία πρότασης αξίας. Η αξία της μάρκας μπορεί να
μετρηθεί από το (Aaker, 1996):
•

Εάν η αξία της μάρκας δικαιολογεί την τιμή της (value for money).

•

Εάν υπάρχουν λόγοι να αγοραστεί μία μάρκα έναντι των ανταγωνιστικών.

Σύμφωνα με τον Aaker (1996) ένα ζήτημα που προκύπτει είναι το κατά πόσον η αντιλαμβανόμενη
αξία διαφέρει από την αντιλαμβανόμενη ποιότητα. Έρευνες δείχνουν ότι αντιπροσωπεύουν
διαφορετικές διαστάσεις. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα σχετίζεται περισσότερο με το κύρος και τον
σεβασμό που κατέχει μια μάρκα, ενώ η αξία έχει σχέση κυρίως με τα λειτουργικά οφέλη και την
πρακτική χρησιμότητα από την αγορά και τη χρήση μιας μάρκας. Ωστόσο, υπάρχουν σίγουρα
περιπτώσεις στις οποίες συνδυάζεται με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα.

Προσωπικότητα του Brand (Brand Personality)
Η δεύτερη προοπτική θεωρεί τη μάρκα ως πρόσωπο. Η προσωπικότητα της μάρκας μπορεί να παρέχει
μια σύνδεση με τα συναισθηματικά οφέλη της μάρκας, μια βάση για τη σχέση των πελατών με τη
μάρκα καθώς και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Η προσωπικότητα της μάρκας είναι ζωτικής
σημασίας κυρίως για τις μάρκες που δεν διαφέρουν ιδιαίτερα σε φυσικά χαρακτηριστικά από τις
ανταγωνιστικές τους. Κάθε μάρκα έχει μοναδικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητα
της για αυτό γίνεται χρήση μέτρων που ναι μεν αντικατοπτρίζουν την ύπαρξη μιας ισχυρής
προσωπικότητας αλλά δεν είναι συγκεκριμένα για το προϊόν (Aaker, 1996).
Σύμφωνα με τον Aaker (1996), οι κλίμακες μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:
•

Αυτή η μάρκα έχει προσωπικότητα.

•

Αυτή η μάρκα είναι ενδιαφέρουσα.

•

Έχω σαφή εικόνα για τον τύπο του ατόμου που θα χρησιμοποιεί τη μάρκα.

Συσχετισμοί με τον οργανισμό (Organizational Associations)
Η προοπτική της μάρκας ως οργανισμός συμπεριλαμβάνει τους ανθρώπους, τις αξίες και τα
προγράμματα που βρίσκονται πίσω από μία μάρκα. Η προοπτική αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν
οι μάρκες είναι παρόμοιες ως προς τα χαρακτηριστικά και έχει σημαντικό ρόλο καθώς δείχνει ότι μια
μάρκα είναι πολλά περισσότερα από προϊόντα και υπηρεσίες. Οι συσχετισμοί με τον οργανισμό
αποτελούν σημαντική βάση διαφοροποίησης και περιλαμβάνουν την καινοτομία, την προσπάθεια
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για υψηλή ποιότητα, την επιτυχία, τη διορατικότητα, το ενδιαφέρον για τους πελάτες,

τον

προσανατολισμό στην κοινωνία και το να είναι κανείς παγκόσμιος παίκτης (Aaker,1996).
Κλίμακες μέτρησης που μπορούν να εφαρμοστούν για ένα ευρύ σύνολο κατηγοριών προϊόντων έχουν
ως εξής (Aaker,1996):
•

Η μάρκα ανήκει σε έναν οργανισμό τον οποίο θα εμπιστευόμουν.

•

Θαυμάζω τη μάρκα του οργανισμού Χ.

•

Ο οργανισμός που σχετίζεται με αυτή τη μάρκα είναι αξιόπιστος.

Η διαφοροποίηση είναι σημαντικό χαρακτηριστικό για μια μάρκα για αυτό τα παραπάνω μέτρα
συμπληρώνονται από ένα ενιαίο σύνολο δεικτών της ικανότητας των μαρκών να διαφοροποιούνται.
Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν:
•

Η μάρκα αυτή διαφέρει από τις ανταγωνιστικές μάρκες.

•

Η μάρκα αυτή είναι ουσιαστικά η ίδια με τις ανταγωνιστικές μάρκες.

2.9.4. Μέτρηση αναγνωρισιμότητας (Awareness Measures)
Η αναγνωρισιμότητα σχετίζεται με την παρουσία της μάρκας στο μυαλό των καταναλωτών και μπορεί
να επηρεάσει τις αντιλήψεις και τις στάσεις τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι οδηγός
για την επιλογή μιας μάρκας και να οδηγήσει τελικά στην προσήλωση στη μάρκα. Υπάρχουν διάφορα
επίπεδα αναγνωρισιμότητας που περιλαμβάνουν (Aaker,1996):
•

Αναγνώριση- Έχετε ακούσει για τη μάρκα Χ;

•

Ανάκληση- Ποιες μάρκες αυτής της κατηγορίας θυμάστε;

•

Top-of-Mind- Η πρώτη μάρκα που έρχεται στο μυαλό.

•

Κυριαρχία της μάρκας- Η μόνη μάρκα που έρχεται στο μυαλό.

•

Γνώση της μάρκας- Γνωρίζω ποια είναι η μάρκα.

•

Γνώμη για τη μάρκα- Έχω άποψη για τη μάρκα.

Για νέες μάρκες ή για μάρκες που απευθύνονται σε ‘’niche’’ αγορές η αναγνώριση είναι σημαντική
ενώ για γνωστές και καθιερωμένες μάρκες η ανάκληση και το top-of-mind είναι πιο ουσιαστικά. Οι
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ερωτήσεις ανάκλησης μπορεί να είναι ακατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σε μια έρευνα.
Εναλλακτικές επιλογές είναι η χρήση της γνώσης της μάρκας και η άποψη για τη μάρκα (Aaker,1996).

Βέβαια εάν τα μέτρα αναγνωρισιμότητας επικεντρώνονται μόνο στο όνομα της μάρκας ίσως να μην
υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα καθώς για πολλές μάρκες η επίγνωση του ονόματος δεν
διαχωρίζεται από τα σύμβολα ή τις εικόνες της μάρκας. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο να εξετάζεται και η
αναγνωρισιμότητα των συμβόλων, των εικόνων και λοιπών στοιχείων της μάρκας, πιθανώς με μια
ανοιχτού τύπου πρόταση όπως ‘’Αναφέρετε οτιδήποτε σας έρχεται στο μυαλό για τη μάρκα Χ’’
(Aaker,1996).

2.9.5. Μέτρηση των συνθηκών της αγοράς (Market Conditions)
Τα πρώτα οκτώ μέτρα του μοντέλου Brand Equity Ten προϋποθέτουν όλα εξειδικευμένες έρευνες που
μπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρονοβόρες, δαπανηρές και δύσκολες στην υλοποίηση και την ερμηνεία
τους. Εξαίρεση αποτελεί ίσως η προσήλωση στη μάρκα, καθώς μπορεί να μετρηθεί και από τις
επαναλαμβανόμενες αγορές μέσω scanner data. Αντιθέτως τα μέτρα απόδοσης της μάρκας, όπως το
μερίδιο αγοράς, η τιμή της μάρκας και το ποσοστό κάλυψης δεν απαιτούν έρευνα (Aaker,1996).

Μερίδιο της αγοράς (market share)
Η απόδοση μιας μάρκας, όπως μετριέται από το μερίδιο αγοράς ή τις πωλήσεις, παρέχει μια έγκυρη
εικόνα για τη σχέση της μάρκας με τους πελάτες. Όταν μια μάρκα έχει μια πλεονεκτική θέση στο
μυαλό των πελατών, το μερίδιο αγοράς της αυξάνεται ή έστω δεν μειώνεται. Το μερίδιο αγοράς έχει
το πλεονέκτημα ότι είναι διαθέσιμο και ακριβές. Ωστόσο, μπορούν να υπάρξουν προβλήματα
μέτρησης με το μερίδιο αγοράς καθώς θα πρέπει να καθοριστεί με ακρίβεια η προϊοντική κατηγορία
που ανήκει η μάρκα και το σύνολο των ανταγωνιστών της, κάτι που πολλές φορές είναι δύσκολο
(Aaker,1996).

Τονίζεται ότι το μερίδιο αγοράς ανταποκρίνεται στη βραχυπρόθεσμη στρατηγική μιας εταιρίας
υπονομεύοντας συχνά το brand equity. Επιπλέον, εκπτώσεις στην τιμή, προωθήσεις και προσφορές
ναι μεν αυξάνουν το μερίδιο αγοράς για κάποιο διάστημα αλλά μπορούν να βλάψουν την αξία της
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μάρκας μελλοντικά. Για αυτό, το μερίδιο αγοράς συμπληρώνεται με την τιμή της αγοράς και το
ποσοστό κάλυψης, δυο μέτρα που ελαχιστοποιούν τα ανωτέρω προβλήματα (Aaker,1996).

Τιμή του brand και ποσοστό κάλυψης (market price and distribution coverage)
Το μερίδιο αγοράς μπορεί να είναι ένα πλασματικό μέτρο του brand equity όταν αυξάνεται λόγω
μειωμένων τιμών ή προωθήσεων. Επομένως, είναι σημαντικό να μετράται η σχετική τιμή αγοράς στην
οποία πωλείται η μάρκα. Ως σχετική τιμή αγοράς μπορεί να οριστεί η μέση τιμή στην οποία πωλήθηκε
η μάρκα κατά τη διάρκεια του μήνα διαιρούμενη με τη μέση τιμή στην οποία πωλήθηκαν όλες οι
μάρκες στην κατηγορία προϊόντων. Το μερίδιο αγοράς είναι επίσης ιδιαίτερα ευαίσθητο στο ποσοστό
κάλυψης. Όταν μια μάρκα κερδίζει ή χάνει μια αγορά ή επεκτείνεται σε μια άλλη γεωγραφική
περιοχή, οι πωλήσεις μπορούν να επηρεαστούν είτε θετικά είτε αρνητικά. Επομένως, ένα μέτρο του
ποσοστού κάλυψης είναι απαραίτητο για το μερίδιο αγοράς. Το ποσοστό κάλυψης μπορεί να
μετρηθεί με (Aaker,1996):
•

το ποσοστό των καταστημάτων που προμηθεύονται τη μάρκα.

•

το ποσοστό των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη μάρκα.

Βέβαια, η δημιουργία στατιστικών σε επίπεδο τιμών είναι αρκετά δύσκολη σε μια πολύπλοκη αγορά
με διαφορετικά κανάλια διανομής, πληθώρα διαφορετικών προσφορών μάρκας και ένα σύνθετο
σύνολο ανταγωνιστών. Παράλληλα, οι δασμοί, οι φόροι και οι διάφορες πολιτικές λιανικής
δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση (Aaker,1996).

2.10. Πρόθεση Επαναγοράς (Repurchase Intention) και Πρόθεση Σύστασης ή από στόμα σε στόμα
επικοινωνία (Word of Mouth)
Πρόθεση επαναγοράς
Η έννοια της επαναγοράς και οι παράγοντες που την επηρεάζουν έχουν διερευνηθεί από πολλούς
μελετητές. Η επαναγορά μπορεί να οριστεί ως η πραγματική συμπεριφορά των καταναλωτών που
έχει ως αποτέλεσμα την αγορά του ίδιου προϊόντος ή υπηρεσίας σε παραπάνω από μία περιπτώσεις.
Η πλειοψηφία αυτών των αγορών είναι πιθανές επαναλαμβανόμενες αγορές (Peyrot και Van Doren
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1994). Η επαναγορά είναι μια πραγματική ενέργεια και συμπεριφορά, ενώ η πρόθεση επαναγοράς
δηλώνει απλά μια πιθανότητα και ορίζεται ως η απόφαση του πελάτη να εμπλακεί σε μελλοντικές
αγορές (Hume, Mort & Winzar,2007), (Mittal & Kamakura,2001). Υπάρχουν δύο μορφές επαναγοράς,
η πρόθεση επαναγοράς και η πρόθεση για θετική από στόμα σε στόμα σύσταση (Zeithaml, et al.,
1996).
Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις στη βιβλιογραφία της έρευνας μάρκετινγκ σχετικά με το εάν οι
προθέσεις αγοράς και η προηγούμενη αγοραστική συμπεριφορά σχετίζονται με την πραγματική
συμπεριφορά των καταναλωτών στο μέλλον (Dixon, et al., 2005), ενώ πολλοί ερευνητές συσχετίζουν
την πρόθεση επαναγοράς με την προσήλωση και την ικανοποίηση.

Η προσήλωση και η επαναγορά συχνά συγχέονται (Hume, et al., 2007). Αυτό ίσως αποδίδεται στην
πολυδιάστατη δομή της προσήλωσης και την πληθώρα ορισμών της (Curtis, et al.,2011). Σύμφωνα με
την Dixon και τους συνεργάτες της (2005), οι πιστοί πελάτες αναμένεται ότι θα προβούν σε
επαναγορά με συνέπεια, παρά τις όποιες ανταγωνιστικές προσπάθειες. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Mellens
και άλλοι (1996) ανέφεραν ότι η προσήλωση στη μάρκα συνεπάγεται πραγματικές αγορές της. Βασικό
στοιχείο της προσήλωσης θεωρείται η διάθεση του καταναλωτή για επαναγορά (Law et al., 2004).

Οι Powers και Valentine (2008) αναφέρουν ότι η γενικότερη ικανοποίηση επηρεάζει την προσήλωση
του καταναλωτή στο προϊόν ή την υπηρεσία, που με τη σειρά της επηρεάζει τις προθέσεις του
καταναλωτή και συγκεκριμένα την αγοραστική του συμπεριφορά. Συνεπώς, θεωρείται ιδιαίτερα
σημαντική η στόχευση στο μάρκετινγκ προκειμένου να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των πελατών
και να επιτυγχάνονται υψηλότερα επίπεδα επαναγοράς και αύξηση πιστών πελατών (Solvang 2007).
Αρκετές μελέτες στη συμπεριφορά των καταναλωτών υποστήριξαν τη θετική σχέση μεταξύ της
ικανοποίησης και της επαναγοράς. Οι Tsai, Huang, Jaw και Chen (2006) αναφέρουν ότι οι
ικανοποιημένοι καταναλωτές είναι πιθανότερο να συνεχίσουν τη σχέση τους με έναν συγκεκριμένο
οργανισμό παρά με κάποιον όπου έχουν μείνει δυσαρεστημένοι. Αυτή η θέση στηρίζεται από
πολλούς ερευνητές. Ωστόσο, ο Olsen (2002) δήλωσε ότι παρά την κοινή άποψη ότι η ικανοποίηση
συνδέεται με την επαναγορά, οι εμπειρικές μελέτες που στηρίζουν αυτή τη θέση είναι λίγες.
Περαιτέρω, η σχέση ικανοποίησης και επαναγοράς μπορεί να επηρεαστεί από τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά των καταναλωτών. Παρά τις ίδιες αξιολογήσεις ικανοποίησης, παρατηρήθηκε
σημαντική διαφορά στη συμπεριφορά επαναγοράς, η οποία αποδόθηκε στις διαφορές στην ηλικία,
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την εκπαίδευση, την οικογενειακή κατάσταση, το φύλο και την περιοχή κατοικίας των καταναλωτών
(Mittal and Kamakura 2001).

Γίνεται αντιληπτό πόσο περίπλοκη είναι η φύση των σχέσεων μεταξύ ικανοποίησης, προσήλωσης και
επαναγοράς. Ωστόσο, η γνώση των σχέσεων αυτών ενισχύει την ικανότητα μιας επιχείρησης να
αναπτύξει πιο αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ στο μέλλον (Leingpibul, et al., 2009).

Πρόθεση σύστασης ή από στόμα σε στόμα επικοινωνία
Η από στόμα σε στόμα επικοινωνία-σύσταση, είναι ένας από τους παλαιότερους τρόπους διαβίβασης
πληροφοριών (Dellarocas, 2003) και έχει οριστεί με ποικίλους τρόπους. Ένας από τους πρώτους
ορισμούς ήταν των Katz και Lazarsfeld (1966), οι οποίοι την περιέγραψαν ως ‘’ανταλλαγή
πληροφοριών μάρκετινγκ μεταξύ των καταναλωτών με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλει στη
διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους και στην αλλαγή της στάσης τους απέναντι σε προϊόντα και
υπηρεσίες’’.
Ο Arndt, (1967) θεωρεί το WOM ως ένα μέσο επικοινωνίας από άτομο σε άτομο, μεταξύ ενός
επικοινωνούντος και ενός παραλήπτη , που όμως αντιλαμβάνεται ως μη εμπορικές τις πληροφορίες
που λαμβάνει σχετικά με μια μάρκα, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Στο ίδιο πλαίσιο, το WOM έχει
οριστεί ως ‘’επικοινωνία μεταξύ των καταναλωτών σχετικά με ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια
εταιρεία, στην οποία οι πηγές θεωρούνται ανεξάρτητες από εμπορικές επιρροές’’ (Litvin et al., 2008).
Αυτή η διαπροσωπική επαφή προσφέρει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενός
προϊόντος ή υπηρεσίας ξέχωρα από τα μηνύματα που παρέχουν οι εταιρίες (π.χ. διαφημίσεις) και
επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων του καταναλωτή (Brown et al., 2007).

Το WOM μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Το θετικό WOM αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο
που μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία μάρκετινγκ των εταιριών. Επιπλέον, οι καταναλωτές είναι
λιγότερο καχύποπτοι απέναντι στο WOM και δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις πληροφορίες
που λαμβάνουν μέσω αυτού και βασίζονται περισσότερο σε αυτές από ότι στα μηνύματα της
εταιρίας. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει και το αρνητικό WOM που θεωρείται ένα από τους πιο
επικίνδυνους παράγοντες για δύο λόγους. Πρώτον, είναι ικανό να δημιουργήσει τρομερά
προβλήματα για μια εταιρία ή ακόμη και να την ισοπεδώσει. Δεύτερον, οι άνθρωποι συνηθίζουν να
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εκφράζουν περισσότερο τη δυσαρέσκειά τους από ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, σε σχέση με την
ικανοποίηση τους από αυτά (Panahandeh, 2013).
Το WOM θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά
των καταναλωτών (Daugherty and Hoffman, 2014). Αυτή η επιρροή είναι ιδιαίτερα σημαντική ιδίως
για άυλα προϊόντα-υπηρεσίες που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν, όπως ο τουρισμός ή η φιλοξενία.
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές θεωρούν το WOM πολύ πιο αξιόπιστο μέσο
από τα παραδοσιακά (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαφημιστικά φυλλάδια κλπ.), (Cheung και
Thadani, 2012). Συνεπώς, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης για προϊόντα
και υπηρεσίες (Lee and Youn, 2009) καθώς και για τις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών
(Litvin et al., 2008).

3. Η εταιρία adidas
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί έντονη στροφή προς τον αθλητισμό και την ενασχόληση με τη
γυμναστική έχοντας ως αποτέλεσμα την ανάδυση πληθώρας εταιριών παραγωγής αθλητικών ειδών.
Παράλληλα η βιομηχανία αθλητικών ειδών δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό αλλά έχει
εισχωρήσει στην καθημερινή ένδυση και υπόδηση των καταναλωτών. Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον η εταιρία adidas παραμένει ένα πολύ ισχυρό brand.

Η adidas ιδρύθηκε το 1949 από τον γερμανικής καταγωγής Adolf “Adi” Dassler ,τσαγκάρη και
εφευρέτη, από όπου πήρε και το όνομα της. Το 1952, η adidas απέκτησε το προσωπικό της λογότυπο
που περιλαμβάνει τις 3 κάθετες γραμμές και το ίδιο μοτίβο έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα. Το
εμπορικό όνομα της εταιρίας δεν περιέχει κεφαλαία γράμματα (adidas-group.com).

Η adidas κατάφερε ανά τις δεκαετίες να γίνει γρήγορα μια αξιόπιστη και αναγνωρίσιμη μάρκα κυρίως
με τη συνεισφορά των αθλητών παρέχοντας στους ίδιους προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Το
συστατικό της επιτυχίας αποτέλεσε η συνεχής επαφή του Dassler με τους αθλητές προκειμένου να
βελτιώσει τα προϊόντα της εταιρίας ακόμη και να εφεύρει εκείνα που θα στήριζαν τις ανάγκες τους.
Το 1970 η adidas παρέδωσε την επίσημη μπάλα, TELSTAR, για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 1970
για πρώτη φορά. Η μπάλα σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την ορατότητα στην ασπρόμαυρη τηλεόραση
και αποτέλεσε την αρχή μιας θαυμάσιας συνεργασίας, με την adidas να παρέχει την επίσημη μπάλα
αγώνα σε κάθε FIFA World Cup ™ που ακολούθησε (adidas-group.com).
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Η φιλοσοφία της εταιρίας adidas είναι ‘’through sport we have the power to change lives’’ και
αποστολή της να είναι η καλύτερη εταιρία αθλητικών ειδών παγκοσμίως. Γνωρίζει ότι η απόδοση και
η γνώση των υπαλλήλων της έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επιθυμία του brand, στην ικανοποίηση
των καταναλωτών και κατά συνέπεια στην οικονομική της απόδοση. Γι’ αυτό έχει σπουδαίους ηγέτες
στην εταιρία της, οι οποίοι συνεχώς αναπτύσσουν και εμπνέουν τις ομάδες τους αποτελώντας
πρότυπα για μελλοντικούς ηγέτες. Έχει αναπτύξει ένα παγκόσμιο πλαίσιο, μαζί με τους εργαζόμενους
και τους ηγέτες, που καθορίζει σαφώς τις αναμενόμενες και απαιτούμενες συμπεριφορές των ηγετών
καθώς και ποια θα είναι η μεγάλη ηγεσία της adidas. Αυτό το πλαίσιο ηγεσίας υποστηρίζει την
εταιρική της κουλτούρα (adidas-group.com).

Στο επίκεντρο της εταιρικής της κουλτούρας βρίσκονται τα λεγόμενα 3C της επιτυχίας: ConfidenceCollaboration- Creativity. Για την εταιρία adidas αυτοπεποίθηση σημαίνει να αναγνωρίζει ότι δεν έχει
όλες τις απαντήσεις, αλλά έχει την προθυμία να παίρνει ρίσκα και να δοκιμάζει νέα πράγματα. Μία
πιθανή αποτυχία την αντιμετωπίζει ως μέρος της μάθησης και της βελτίωσης της. Σημαντικός
πυλώνας της κουλτούρας της είναι επίσης η συνεργασία. Ως ομάδα με ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο
και εμπιστοσύνη στα μέλη της πετυχαίνει ισχυρές και αποδοτικές συνεργασίες. Για να είναι η
καλύτερη εταιρία αθλητισμού στον κόσμο βασίζεται στη δημιουργικότητα. Είναι μια εταιρία που
στηρίζει τις νέες ιδέες, δοκιμάζει και προσπαθεί να κερδίζει σημαντικό πλεονέκτημα για να ξεχωρίζει.
Το επιχειρηματικό της πλάνο βασίζεται σε τρεις στρατηγικές επιλογές που της επιτρέπουν να εστιάζει
ακόμα περισσότερο στους καταναλωτές της (adidas-group.com):
•

Ταχύτητα παράδοσης: Εστιάζει στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών διασφαλίζοντας ότι
βρίσκουν πάντα καινούρια και επιθυμητά προϊόντα όπου και όταν τα θέλουν. Αποσκοπεί να
γίνει η πρώτη αληθινή εταιρία γρήγορου αθλητισμού.
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•

Πόλεις παροχής: Οι μεγάλες πόλεις διαμορφώνουν τις παγκόσμιες τάσεις, την αντίληψη των
καταναλωτών, τις προοπτικές και τις αποφάσεις αγοράς. Η adidas έχει εντοπίσει έξι βασικές
πόλεις στις οποίες επιθυμεί να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς και το μερίδιο της
τάσης: Λονδίνο, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Παρίσι, Σαγκάη και Τόκιο.

•

Open source: αφορά τη συνεργασία και την καινοτομία. Η εταιρία ανοίγει τις πόρτες της
καλώντας τους αθλητές, τους καταναλωτές και τους συνεργάτες να συν-δημιουργήσουν μαζί
της το μέλλον του αθλητισμού και της αθλητικής κουλτούρας.

Η εταιρία adidas διαθέτει σήμερα περισσότερα από 1.300 καταστήματα και απασχολεί πάνω από
57.000 εργαζομένους. Κάθε χρόνο παράγει πάνω από 900 εκατομμύρια αθλητικά είδη και σύμφωνα
με την ετήσια έκθεση του 2018 οι καθαρές πωλήσεις της ανέρχονται στα 21.915 δις. ευρώ. Αυτοί οι
αριθμοί μπορούν εύκολα να υποδείξουν ότι η adidas είναι ένας αρκετά μεγάλος οργανισμός. Η ίδια
όμως επιλέγει να διατηρεί ένα απλό προφίλ με διαφάνεια και ταχύτητα (adidas-group.com).

4. Ερευνητικό-Θεωρητικό Μοντέλο και Ερευνητικές Υποθέσεις
4.1. Θεωρητικό Μοντέλο
Στην παρούσα διπλωματική εργασία βασικό αντικείμενο μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των
παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η γενικότερη ικανοποίηση από τη μάρκα adidas καθώς και
οι καταναλωτικές στάσεις και συμπεριφορές που επηρεάζει η ικανοποίηση.

Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε το κατά πόσον εξαρτάται η γενικότερη ικανοποίηση από την
αναγνωρισιμότητα της μάρκας (brand awareness), την προσωπικότητα της μάρκας (brand
personality), την αντιλαμβανόμενη ποιότητα της μάρκας (perceived quality) και την τιμή της μάρκας
(price). Η επιλογή των ανωτέρω παραγόντων στηρίχθηκε στο μοντέλο μέτρησης της
αντιλαμβανόμενης αξίας μιας μάρκας του David Aaker (Brand Equity Ten). Επιπλέον, διερευνήθηκε η
συσχέτιση της γενικότερης ικανοποίησης από τη μάρκα adidas, με τη σύσταση της μάρκας (word of
mouth) και την πρόθεση επαναγοράς της μάρκας (repurchase intention). Ακολούθως, παρατίθεται το
σχεδιάγραμμα του ερευνητικού μοντέλου μέτρησης της γενικότερης ικανοποίησης από τη μάρκα
adidas, όπως δομήθηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.
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Σύσταση της
μάρκας (WOM)

Αναγνωρισιμότητα

Προσωπικότητα

Ικανοποίηση
Ποιότητα

Επαναγορά της
μάρκας
Τιμή

Σχήμα 3: Θεωρητικό Μοντέλο Έρευνας

4.2. Ερευνητικές Υποθέσεις
H ικανοποίηση των πελατών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς ενδιαφέροντος για τους
ερευνητές και μελετητές του μάρκετινγκ. Η ικανοποίηση των πελατών θεωρείται ως η τελική
απόκριση μετά τη χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (Oliver, 1981).

Αναγνωρισιμότητα-Ικανοποίηση
Η αναγνωρισιμότητα της μάρκας ορίζεται ως η πιθανότητα οι χρήστες να προσδιορίσουν την ύπαρξη,
την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Οι
καταναλωτές έχουν την τάση να λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις σχετικά με ένα προϊόν, εάν
γνωρίζουν ή αναγνωρίζουν τη μάρκα. Όσο καλύτερα οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίσουν και να
ανακαλέσουν στη μνήμη τη μάρκα μιας εταιρείας, τόσο πιο ικανοποιημένοι θα είναι. Υπάρχει
πλεονέκτημα για την εταιρεία καθώς οι καταναλωτές είναι πιθανό να αγνοήσουν την τιμή του
προϊόντος λόγω της εμπιστοσύνης που έχουν στην μάρκα, ενώ με την πάροδο του χρόνου γίνεται
μέρος του τρόπου ζωής τους και αισθάνονται πιο σίγουροι απέναντι στη μάρκα, πράγμα το οποίο
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συμβάλλει στο επίπεδο ικανοποίησης τους (Keller,2004). Στο ίδιο πλαίσιο ο Aaker (1991), υποστηρίζει
ότι ένα αναγνωρίσιμο brand name μπορεί να παρέχει λόγους αγοράς και να επηρεάσει την
ικανοποίηση. Αυτό οδηγεί στην εξής υπόθεση:
H1. Η αναγνωρισιμότητα της μάρκας επηρεάζει την ικανοποίηση από τη μάρκα adidas.

Προσωπικότητα-Ικανοποίηση
H προσωπικότητα της μάρκας ορίζεται από την Jennifer L. Aaker (1997) ως «το σύνολο των
ανθρώπινων χαρακτηριστικών που αποδίδονται σε μια μάρκα». Έχει βρεθεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι
η συμφωνία μεταξύ των ανθρώπινων χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών που περιγράφουν
μια μάρκα, τόσο μεγαλύτερη είναι η προτίμηση του ατόμου για αυτήν (Sirgy,1982). Μερικές έρευνες
επικεντρώθηκαν στην επίδραση της προσωπικότητας στην ικανοποίηση (Gountas and Gountas 2007)
ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία σχετικά με αυτή τη σχέση, ενώ τα αποτελέσματα δεν
συγκλίνουν αρκετά. Παρά το ρόλο της προσωπικότητας στην εξήγηση και την πρόβλεψη της επιλογής
του πελάτη , η σχέση θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω (Rousta et al.,2014). Σε μια προσπάθεια
εξέτασης αυτής της σχέσης γίνεται η εξής υπόθεση:
H2. Η προσωπικότητα της μάρκας επηρεάζει την ικανοποίηση από τη μάρκα adidas.

Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα-Ικανοποίηση
Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα αφορά την αίσθηση που έχουν οι πελάτες για τη μάρκα, γι’ αυτό είναι
σκόπιμο να διακρίνεται από την πραγματική ή αντικειμενική ποιότητα του προϊόντος καθώς και από
την ποιότητα που βασίζεται στη φύση και την ποσότητα των χαρακτηριστικών του προϊόντος.
Τονίζεται επίσης ότι θα πρέπει να διακρίνεται και από την ικανοποίηση (Aaker,1991). Οι Rust και
Oliver (1994) αναφέρουν ότι η αντιλαμβανόμενη ποιότητα είναι μια πιο συγκεκριμένη έννοια
βασισμένη στο προϊόν, ενώ ικανοποίηση μπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε διάσταση. Η
αντιλαμβανόμενη ποιότητα προηγείται της ικανοποίησης όπως επιβεβαιώνεται από τα ερευνητικά
ευρήματα που αναφέρθηκαν από τους Caruana (2002) και Tsiotsou (2006) και καταδεικνύουν άμεση
επίδραση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας στην ικανοποίηση. Άλλωστε, όπως αναφέρει και ο Aaker
(1991), η αντιλαμβανόμενη ποιότητα αιτιολογεί την αγορά και μπορεί να επηρεάσει την ικανοποίηση.
Ως εκ τούτου, τίθεται η εξής υπόθεση:
H3. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα της μάρκας επηρεάζει την ικανοποίηση από τη μάρκα adidas.

46
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘’Μάρκετινγκ και Επικοινωνία’’ 2019-2020

‘’Μελέτη του brand equity και διερεύνηση της αντιλαμβανόμενης αξίας της
επωνυμίας adidas’’

Τιμή-Ικανοποίηση
Σύμφωνα με τον Zeithaml (1988), από την άποψη του πελάτη, η τιμή είναι οτιδήποτε δίνεται για να
αποκτηθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Ο Kotler και ο Armstrong (2012) αναφέρουν ότι η τιμή είναι το
σύνολο της αξίας που ανταλλάσσουν οι πελάτες για τα οφέλη της χρήσης και κατοχής ενός προϊόντος
ή μιας υπηρεσίας. Η ικανοποίηση του πελάτη εξαρτάται και από την τιμή του προϊόντος που επιθυμεί
ο καταναλωτής, όπως δηλώνει η εταιρεία Bei και Chiao (2001) που θεωρεί την ποιότητα και την τιμή
ως τα θεμέλια για την ικανοποίηση του καταναλωτή. Από τα παραπάνω προκύπτει η εξής υπόθεση:
H4. Η τιμή της μάρκας επηρεάζει την ικανοποίηση από τη μάρκα adidas.

Ικανοποίηση-Πρόθεση Επαναγοράς
H πρόθεση επαναγοράς δηλώνει μια πιθανότητα και ορίζεται ως η απόφαση του πελάτη να εμπλακεί
σε μελλοντικές αγορές (Hume, Mort & Winzar,2007), (Mittal & Kamakura,2001). Αρκετές μελέτες στη
συμπεριφορά των καταναλωτών υποστήριξαν τη θετική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης και της
επαναγοράς. Οι Tsai, Huang, Jaw και Chen (2006) αναφέρουν ότι οι ικανοποιημένοι καταναλωτές
είναι πιθανότερο να συνεχίσουν τη σχέση τους με έναν συγκεκριμένο οργανισμό παρά με κάποιον
όπου έχουν μείνει δυσαρεστημένοι. Από τα παραπάνω προκύπτει η εξής υπόθεση:
H5. Όσο μεγαλύτερη η ικανοποίηση από την μάρκα adidas, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα
επαναγοράς της μάρκας.

Ικανοποίηση-Σύσταση της μάρκας (WoM).
Το WoM ορίζεται ως η επικοινωνία μεταξύ των καταναλωτών σχετικά με ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή
μια εταιρεία, στην οποία οι πηγές θεωρούνται ανεξάρτητες από εμπορικές επιρροές (Litvin et al.,
2008). Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση ικανοποίησης και WoM και βρήκαν τη σχέση αυτή
θετική. H ικανοποίηση των πελατών είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για θετικό WoM
(Liang and Wang, 2007). Από τα παραπάνω προκύπτει η εξής υπόθεση:
H6. Όσο μεγαλύτερη η ικανοποίηση από την μάρκα adidas, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα σύστασης
της μάρκας.
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5. Ερευνητική Μεθοδολογία
5.1. Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων
Αρχικά, έγινε αναζήτηση και μελέτη της σχετικής με το θέμα της έρευνας βιβλιογραφία για την
καλύτερη κατανόηση εννοιών και μοντέλων. Στη συνέχεια, εξετάσθηκαν έρευνες που σχετίζονται με
το υπό μελέτη θέμα, για τον σχεδιασμό του ερευνητικού μοντέλου. Απαραίτητη θεωρήθηκε η
συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων με περιγραφική έρευνα.

Για τη συλλογή των απαραίτητων για την έρευνα στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η πιο διαδεδομένη
μέθοδος συλλογής, η δημοσκόπηση που δίνει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη γνώμη, τη γνώση, τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά κ.α. που αφορούν τον καταναλωτή. Η δημοσκόπηση συνδέεται με τη
συμπλήρωση ερωτηματολογίου (Σταθακόπουλος, 2018). Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας και
σύμφωνα με μοντέλα που μελετήθηκαν, σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο που αποτελεί το εργαλείο
της έρευνας και παρατίθεται σε παράρτημα στο τέλος της εργασίας.

Το ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό δόμησης καθώς περιέχει προκαθορισμένες
και τυποποιημένες ερωτήσεις και απαντήσεις. Η χρήση δομημένου ερωτηματολογίου έχει ως στόχο
τόσο τη διευκόλυνση των ερωτώμενων κατά τη συμπλήρωση του, όσο και την ευκολία στην
επεξεργασία των δεδομένων και στην ανάλυσή τους (Σταθακόπουλος, 2018). Η μέθοδος που
χρησιμοποιείται ονομάζεται άμεση ή μη συγκεκαλυμμένη καθώς γίνεται γνωστός εξ ’αρχής ο σκοπός
της μελέτης (Σταθακόπουλος, 2018). Ήδη πριν από τη συμπλήρωση του, το ερωτηματολόγιο
συνοδεύεται από ένα εισαγωγικό σημείωμα το οποίο γνωστοποιεί στους ερωτώμενους τον σκοπό της
έρευνας, το όνομα και τον φορέα του ερευνητή. Επιπλέον βεβαιώνεται η διαφύλαξη της ανωνυμίας
των ερωτώμενων και η χρήση των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν αποκλειστικά και μόνο για
ερευνητικούς σκοπούς ώστε να αποφευχθεί η άρνηση συμμετοχής. Τέλος, αναφέρεται ο εκτιμώμενος
χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που υπολογίσθηκε γύρω στα 4 με 5 λεπτά.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου επιλέχθηκε η συνέντευξη μέσω Internet (online survey).
Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο υπήρχε διαθέσιμο προς απάντηση σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο
όπου η συμπλήρωση γινόταν από τον ίδιο τον ερωτώμενο. Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε για την
ταχύτητά της (Σταθακόπουλος, 2018).

48
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘’Μάρκετινγκ και Επικοινωνία’’ 2019-2020

‘’Μελέτη του brand equity και διερεύνηση της αντιλαμβανόμενης αξίας της
επωνυμίας adidas’’

5.2. Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου
Αρχικά, για να καθορίσουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται θέσαμε τις ερευνητικές υποθέσεις που
αποτέλεσαν τον οδηγό για τη συνολική ερευνητική προσπάθεια. Συγκεκριμένα, οι υποθέσεις αυτές
έδωσαν την κατεύθυνση για το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου και τη φύση των πληροφοριών που
έπρεπε να συλλεχθούν (Σταθακόπουλος, 2018).

Όπως ήδη αναφέραμε το ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνει εισαγωγικό σημείωμα και ακολούθως
μία διχοτομική ερώτηση φίλτρου όπου εξετάζει με απαντήσεις ‘’ναι’’ ή ‘’όχι’’ αν ο ερωτώμενος έχει
υπάρξει αγοραστής της μάρκας. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ο ερωτώμενος ενημερώνεται ότι
δεν μπορεί να συνεχίσει το ερωτηματολόγιο, αν και η απάντησή του καταγράφεται.

Η δομή του ερωτηματολογίου αποτελείται από 26 ερωτήσεις οι οποίες ταξινομούνται σε έξι ενότητες
από τις οποίες οι πρώτες πέντε εξετάζουν τους παράγοντες του ερευνητικού πλαισίου που έχουμε
θέσει, ενώ η τελευταία αφορά στα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων. Η πρώτη ενότητα
περιλαμβάνει ερωτήσεις που εξετάζουν την αναγνωρισιμότητα της μάρκας. Η δεύτερη ενότητα
περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν την προσωπικότητα της μάρκας. Στην τρίτη ενότητα οι
ερωτήσεις που περιλαμβάνονται εξετάζουν την αντιλαμβανόμενη ποιότητα της μάρκας, ενώ στην
τέταρτη ενότητα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που σχετίζονται με την τιμή της μάρκας. Στην πέμπτη
ενότητα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση από τη μάρκα, την πρόθεση
επαναγοράς της μάρκας καθώς και την σύστασή της. Τέλος, στην έκτη ενότητα καταγράφονται τα
δημογραφικά στοιχεία του δείγματος.

Σε όλες τις ενότητες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής καθώς η επεξεργασία και η ανάλυσή τους
είναι ευκολότερη. Στις πρώτες πέντε ενότητες χρησιμοποιείται η κλίμακα Likert, όπου ο ερωτώμενος
καλείται να δηλώσει το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας με τις προτάσεις που αφορούν το αντικείμενο
που εξετάζεται. Η κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι ισορροπημένη καθώς θεωρήθηκε ότι η
αξιολογήσεις των καταναλωτών μπορεί να ποικίλουν, είναι μονή καθώς δίνεται στον ερωτώμενο η
επιλογή της ουδετερότητας ωστόσο, είναι αναγκαστική καθώς θέλαμε να εκφέρει οπωσδήποτε
γνώμη. Η χρήση της κλίμακας Likert, προτιμάται για τον εύκολο σχεδιασμό της και την ευκολία
συμπλήρωσής της από τους ερωτώμενους (Σταθακόπουλος, 2018).
Το ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε σε προέλεγχο δυο σταδίων προτού αναρτηθεί σε πλατφόρμες στο
Internet. Κατά το πρώτο στάδιο επιλέχθηκε η προσωπική συνέντευξη σε πέντε άτομα προκειμένου να
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διαπιστωθεί η σαφήνεια των ερωτήσεων και να διορθωθούν τυχόν ατέλειες στο ερωτηματολόγιο.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα σχόλια που προέκυψαν από το πρώτο στάδιο προχωρήσαμε στο δεύτερο
όπου έγινε μια πιλοτική δοκιμή σε άλλα πέντε άτομα, τα οποία συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο με
τον προκαθορισμένο τρόπο που επιλέξαμε, δηλαδή συνέντευξη μέσω Internet ώστε να βεβαιωθούμε
για την πληρότητα, τη σαφήνεια και την ευκολία απάντησης του ερωτηματολογίου (Σταθακόπουλος,
2018).

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ένα βασικό πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.
Υπήρχε η δυνατότητα ρύθμισης του ερωτηματολογίου ώστε να μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον ο
ερωτώμενος απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Με αυτό τον τρόπο αποφύγαμε την συλλογή
ερωτηματολογίων με ελλιπή στοιχεία.

5.3. Ορισμός Πληθυσμού και Μέγεθος Δείγματος
Ο στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να μελετήσει την αντιλαμβανόμενη αξία της μάρκας για
αυτό κρίθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση οι ερωτώμενοι να γνωρίζουν και να έχουν υπάρξει έστω
και μια φορά αγοραστές της μάρκας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η εξής ερώτηση φίλτρου
στην αρχή του ερωτηματολογίου ‘’Έχετε αγοράσει ποτέ προϊόντα της επωνυμίας adidas;’’. Σε
περίπτωση αρνητικής απάντησης η διαδικασία σταματάει εκεί και καταχωρείται μόνο αυτή η
απάντηση.
Ο πληθυσμός αποτελείται από το σύνολο των δυνητικών ερωτώμενων που θεωρούνται ότι είναι
κατάλληλοι για να πάρουν μέρος στην έρευνα. Ο πληθυσμός μπορεί να οριστεί από τέσσερις βασικές
παραμέτρους : το στοιχείο (element), την μονάδα δειγματοληψίας (sampling unit), την έκταση
(extent) και το χρόνο (time), (Σταθακόπουλος, 2018).

Συνεπώς, δυνητικό πληθυσμό της έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν άνδρες και γυναίκες
ηλικίας 18 ετών και άνω (στοιχείο), που είναι αγοραστές της μάρκας adidas (μονάδα
δειγματοληψίας), που είχαν πρόσβαση στις πλατφόρμες όπου αναρτήθηκε το ερωτηματολόγιο
(έκταση), στο διάστημα 18/12/2019 – 5/1/2020 (χρόνος). Το δείγμα αποτέλεσαν 162 άτομα από τα
500 που προσεγγίστηκαν. Επομένως το ποσοστό απόκρισης (response rate) είναι 32,4 %.

50
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘’Μάρκετινγκ και Επικοινωνία’’ 2019-2020

‘’Μελέτη του brand equity και διερεύνηση της αντιλαμβανόμενης αξίας της
επωνυμίας adidas’’

6. Αποτελέσματα Έρευνας
6.1. Προφίλ Δείγματος

Πριν ξεκινήσει η ανάλυση των αποτελεσμάτων και ο έλεγχος των υποθέσεων θεωρείται σκόπιμο να
γίνει μια αναφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.

Αναφορικά με το φύλο το 68,5% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες και το υπόλοιπο 31,5% ήταν άνδρες
(σχήμα 6.1.) Σχετικά με την ηλικία, το 42,6% των ερωτηθέντων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα από 2635 ετών, το 34% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα από 18-25 ετών, το 17,9% στην ηλικιακή ομάδα από 3645 ετών ενώ στην ηλικιακή ομάδα 46 ετών και άνω ανήκει μόνο το 5,6% (σχήμα 6.2.). Όπως φαίνεται
στο σχήμα 6.3. το 46,3% των ερωτηθέντων έχει μηνιαίο ατομικό εισόδημα έως 750€, το 32,1% έχει
μηνιαίο ατομικό εισόδημα από 751-1200€, το 13% έχει μηνιαίο ατομικό εισόδημα από 1201-1800€
και το υπόλοιπο 8,6% έχει από 1800€ και άνω.

Σχήμα 6.1.
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Σχήμα 6.2.

Σχήμα 6.3.
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6.2. Έλεγχος Αξιοπιστίας (Reliability) και Εγκυρότητας (Validity) των κλιμάκων μέτρησης

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα στοχεύουν στη μείωση της μεροληψίας των δεδομένων στα οποία
καταλήγει η έρευνα. Η αξιοπιστία έχει στόχο τη γενίκευση των αποτελεσμάτων ενώ η εγκυρότητα
εξετάζει αν τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Έλεγχος Αξιοπιστίας
Όταν αναφερόμαστε στην αξιοπιστία μιας πολυμεταβλητής κλίμακας μέτρησης, εννοούμε την
εσωτερική της συνέπεια, δηλαδή εάν όλα τα στοιχεία της κλίμακας μετρούν το ίδιο πράγμα
(Μπαλαφούτης, 2012). Για την αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας του ερωτηματολογίου
χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Cronbach´s alpha. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 23 κύριες
ερωτήσεις οι οποίες είναι 5βάθμιας κλίμακας Likert, όπου 1=Διαφωνώ Απόλυτα έως 5=Συμφωνώ
Απόλυτα. Οι ερωτήσεις αυτές είναι διαχωρισμένες σε επτά ενότητες οι οποίες συνοψίζονται στον
παρακάτω πίνακα (βλ. πίνακα 1). Οι ενότητες αυτές είναι η αναγνωρισιμότητα της μάρκας, η
προσωπικότητα της μάρκας, η αντιλαμβανόμενη ποιότητα της μάρκας, η τιμή της μάρκας, η
ικανοποίηση των αγοραστών από τη μάρκα, η πρόθεση επαναγοράς της μάρκας και η σύσταση της
μάρκας. Γενικά αυτό που επιθυμούμε για να θεωρείται το ερωτηματολόγιο ότι πληροί τις
προϋποθέσεις ώστε να είναι αποδεκτό, είναι το a να είναι >0,7 γεγονός που ισχύει στην περίπτωση
μας. Ο μεγαλύτερος συντελεστής αξιοπιστίας συγκεντρώθηκε στον παράγοντα ικανοποίηση των
αγοραστών της μάρκας (α=0,901), ακολούθησε ο παράγοντας αντιλαμβανόμενη ποιότητα (α=0,851),
στη συνέχεια ο παράγοντας σύσταση της μάρκας (α=0,797), έπειτα ο παράγοντας προσωπικότητα
(α=0,757), μετά ο παράγοντας τιμή (α=0,732), ακολούθως ο παράγοντας αναγνωρισιμότητα (α=0,727)
και τέλος ο παράγοντας πρόθεση επαναγοράς (α=0,696),(βλ. πίνακα 1). Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο
θεωρείται ότι είναι αξιόπιστο.

Πίνακας 1.Realibility Statistics
Variables

No of items

Cronbach's alpha

Αναγνωρισιμότητα
Προσωπικότητα
Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα
Τιμή
Ικανοποίηση

4
5
5
3
2

0,727
0,757
0,851
0,732
0,967

Πρόθεση Επαναγοράς

2

0,696

Σύσταση (WoM)

2

0,797
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Έλεγχος Εγκυρότητας

Η εγκυρότητα στην ουσία είναι ο βαθμός στον οποίο η μελέτη επιβεβαιώνει το θεωρητικό
υπόδειγμα στο οποίο βασιστήκαμε. Ως προς την εγκυρότητα του περιεχομένου και της δομής του
ερωτηματολογίου, όλες οι κλίμακες μέτρησης έχουν δανειστεί από προηγούμενες έρευνες και όπως
έχει αναφερθεί βασίστηκαν στο μοντέλο ‘’The Brand Equity Ten’’ του Aaker. Επίσης
πραγματοποιήθηκε προέλεγχος δύο σταδίων σε δέκα άτομα συνολικά για να αξιολογηθεί η
πληρότητα και η σαφήνεια του ερωτηματολογίου και εξακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις
εγκυρότητας του περιεχομένου.

6.3. Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis)

Με την ανάλυση παραγόντων επιτυγχάνουμε τη μείωση του αριθμού των αρχικών μεταβλητών
δημιουργώντας ομάδες ομοειδών μεταβλητών (παραγόντων), (Μπαλαφούτης, 2012). Η ανάλυση
παραγόντων στηρίζεται στη μήτρα συσχέτισης που δείχνει όλες τις συσχετίσεις μεταξύ των
μεταβλητών (Σταθακόπουλος, 2018). Προκειμένου να δούμε τους παράγοντες που προκύπτουν από
το ερωτηματολόγιο προχωρήσαμε στην παραγοντική ανάλυση. Αρχικά κάναμε το Test KMO από το
οποίο προέκυψε ότι το ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλο και αποδεκτό για την συγκεκριμένη
ανάλυση, καθώς ΚΜΟ=0,869 που θεωρείται μια πολύ καλή τιμή. Επιπρόσθετα, εξετάζουμε ως
δεύτερο κριτήριο το Bartlett's Test, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι επίσης θετικό καθώς
p=0,00 δηλαδή <0,05 (βλ. πίνακα 2).

Πίνακας 2. KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

,869
1908,238

df

171

Sig.

,000

Η παραγοντική δομή και οι φορτίσεις των προτάσεων – ερωτημάτων (items) του ερωτηματολογίου
που προέκυψαν μετά την περιστροφή Varimax είναι οι εξής (βλ. πίνακα 3):
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Πίνακας 3.
Rotated Component Matrixa

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Είμαι
ευχαριστημ
ένος από
την
ποιότητα
των
προϊόντων
της adidas

,937

Είμαι
ικανοποιημ
ένος από
την
ποιότητα
των
προϊόντων
της adidas

,937

Η adidas
έχει
προϊόντα
υψηλών
προδιαγρα
φών
Η υψηλή
ποιότητα
των
προϊόντων
adidas είναι
ένας από
τους λόγους
αγοράς
τους
Η adidas
είναι μια
αξιόπιστη
μάρκα
Η
κουλτούρα
και οι αξίες
της adidas
είναι ένας
λόγος για
να την
επιλέξω
Η adidas
προτρέπει
τους νέους
να
αθλούνται

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΤΑ

Component
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΘΕΣΗ
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ

WOM

,810

,792

,778

,843

,824
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Η adidas
υποστηρίζει
τον
αθλητισμό

,738

Όταν
σκέφτομαι
αθλητικές
μάρκες η
adidas είναι
από τις
πρώτες που
μου
έρχονται
στο μυαλό

Θεωρώ ότι
η adidas
είναι
ανάμεσα
στις 3 πιο
γνωστές
αθλητικές
επωνυμίες
Η adidas
είναι μια
μάρκα που
ξεχωρίζει
Θεωρώ ότι
τα προϊόντα
της adidas
έχουν
προσιτές
τιμές

,838

,829

,540

,860

,812
Θεωρώ ότι
τα προϊόντα
της adidas
έχουν
ανταγωνιστι
κές τιμές
Τα προϊόντα
adidas είναι
η πρώτη
μου
επιλογή
στην αγορά
αθλητικών
ειδών

,600

,600

Θα
ξαναγόραζα
προϊόντα
της adidas

Αν κάποιος
επιθυμούσε
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να
αγοράσει
αθλητικά
είδη θα του
σύστηνα
την adidas
Κάνω
θετικά
σχόλια για
τη μάρκα
adidas

,686

,686

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.

Στο ερωτηματολόγιο υπήρχαν συνολικά 23 ερωτήσεις-μεταβλητές, εκ των οποίων προέκυψαν επτά
παράγοντες, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα (βλ. πίνακα 3). Ωστόσο, πρέπει να
αναφέρουμε ότι στο μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης χρειάστηκε να αφαιρέσουμε τέσσερις
ερωτήσεις που δεν φόρτωσαν πουθενά. Γενικά όμως, οι παράγοντες που εξήχθησαν είναι πολύ κοντά
με την δομή των ερωτήσεων όπως την αναλύσαμε παραπάνω.

6.4. Έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων

Ερευνητικές Υποθέσεις
H1: Η αναγνωρισιμότητα της μάρκας, επηρεάζει την ικανοποίηση από τη μάρκα adidas.
H2: Η προσωπικότητα της μάρκας, επηρεάζει την ικανοποίηση από τη μάρκα adidas.
H3: Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα της μάρκας, επηρεάζει την ικανοποίηση από τη μάρκα adidas.
H4: Η τιμή της μάρκας, επηρεάζει την ικανοποίηση από τη μάρκα adidas.
H5: Όσο μεγαλύτερη η ικανοποίηση από τη μάρκα adidas, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα
επαναγοράς της μάρκας.
H6: Όσο μεγαλύτερη η ικανοποίηση από τη μάρκα adidas, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα σύστασης
της μάρκας.

Για να απαντήσουμε στις ερευνητικές υποθέσεις Η1, Η2, Η3 & Η4 και έχοντας ως εξαρτημένη
μεταβλητή την ικανοποίηση και ανεξάρτητες μεταβλητές την αναγνωρισιμότητα, την προσωπικότητα
της μάρκας, την αντιλαμβανόμενη ποιότητα της μάρκας και την τιμή της μάρκας θα κάνουμε
πολλαπλή παλινδρόμηση. Με την πολλαπλή παλινδρόμηση μπορεί να διερευνηθεί αν υπάρχει
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γραμμική σχέση ανάμεσα σε μια εξαρτημένη μεταβλητή και σε πολλές ανεξάρτητες (Μπαλαφούτης,
2012).

Η υπόθεση H1, αναφέρεται στη σχέση αναγνωρισιμότητας της μάρκας και ικανοποίησης από την
μάρκα. Όπως βλέπουμε από τον πίνακα 4, η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται (β= 0,258 , p= 0,000 < a=
0,005).

Η υπόθεση H2, αναφέρεται στη σχέση προσωπικότητας της μάρκας και ικανοποίησης από την μάρκα.
Όπως βλέπουμε από τον πίνακα 4, η υπόθεση αυτή δεν επιβεβαιώνεται (β= 0,053 , p= 0,359 > a=
0,005).

Η υπόθεση H3, αναφέρεται στη σχέση αντιλαμβανόμενης ποιότητας της μάρκας και ικανοποίησης
από την μάρκα. Όπως βλέπουμε από τον πίνακα 4, η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται (β= 0,502 , p=
0,000 < a= 0,005).

Η υπόθεση H4, αναφέρεται στη σχέση τιμής της μάρκας και ικανοποίησης από την μάρκα. Όπως
βλέπουμε από τον πίνακα 4, η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται (β= 0,199, p= 0,000 < a= 0,005).

Πίνακας 4. Coefficientsa
Model 1

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

Beta
,502
,053
,258
,199

sig.
,000
,359
,000
,000

F=50,504, P<0,05, R square=,563

Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω αποτελέσματα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις Η1, Η3 & Η4. Βρέθηκε δηλαδή από την παλινδρόμηση ότι η
ικανοποίηση εξαρτάται από την αντιλαμβανόμενη ποιότητα, την αναγνωρισιμότητα και την τιμή της
μάρκας. Σύμφωνα με το beta, η ποιότητα έχει την σημαντικότερη επίδραση στην ικανοποίηση καθώς
είχε την υψηλότερη τιμή (,502), ακολουθεί η αναγνωρισιμότητα (,258) και τέλος η τιμή (,199). Δεν
επιβεβαιώνεται η ερευνητική υπόθεση Η2, δηλαδή η ικανοποίηση δεν εξαρτάται από την
προσωπικότητα της μάρκας.
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6.5. Συσχετίσεις με Pearson Correlation r

Προκειμένου να απαντήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα Η5 & Η6 κάναμε συσχετίσεις με τον
παράγοντα ικανοποίηση και τις μεταβλητές πρόθεση επαναγοράς μάρκας και σύσταση μάρκας. Η
συσχέτιση μελετά τη γραμμική σχέση μεταξύ δύο συνεχών μεταβλητών και δίνει την ένταση της
σχέσης και την κατεύθυνσή της που μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική (Μπαλαφούτης, 2012).

Η υπόθεση H5, αναφέρεται στη σχέση ικανοποίησης από τη μάρκα και πρόθεσης επαναγοράς της
μάρκας. Όπως βλέπουμε από τον πίνακα 5, η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται (r=,872, p=,000).

Η υπόθεση H6, αναφέρεται στη σχέση ικανοποίησης από τη μάρκα και σύστασης της μάρκας. Όπως
βλέπουμε από τον πίνακα 5, η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται (r=,893, p=,000).

Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω αποτελέσματα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις Η5 & Η6. Βρέθηκε δηλαδή ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των
μεταβλητών και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Θετική συσχέτιση σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι
η ικανοποίηση από τη μάρκα, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα επαναγοράς και σύστασης της μάρκας.

Πίνακας 5.Correlations
Ικανοποίηση από την μάρκα
Pearson
Correlation

sig.(2tailed)

Επαναγορά Μάρκας

r=,872

0,000

Σύσταση Μάρκας

r=,893

0,000
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7. Συμπεράσματα

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας και τα
συμπεράσματα που προκύπτουν. Από την ανάλυση παραγόντων, προέκυψαν οι παράγοντες
αντιλαμβανόμενη ποιότητα, προσωπικότητα, αναγνωρισιμότητα, τιμή, ικανοποίηση, πρόθεση
επαναγοράς και σύσταση της μάρκας, όπως είχαν διαμορφωθεί από τη βιβλιογραφία. Οι παράγοντες
ήταν αρκετά κοντά με την αρχική τους δομή. Οι επτά παράγοντες που προέκυψαν είναι όλοι
αξιόπιστοι.

Από την ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης προέκυψε ότι, από τους παράγοντες που μελετήθηκαν,
αυτοί που επηρεάζουν την ικανοποίηση από τη μάρκα είναι η αναγνωρισιμότητα της μάρκας, η
ποιότητά της όπως την αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές και η τιμή της. Μάλιστα η αντιλαμβανόμενη
ποιότητα έχει τη σημαντικότερη επίδραση στην ικανοποίηση από τη μάρκα και ακολουθούν η
αναγνωρισιμότητα και η τιμή. Ενώ βρέθηκε ότι η ικανοποίηση από τη μάρκα δεν επηρεάζεται από
την προσωπικότητα της μάρκας. Συνεπώς, επιβεβαιώθηκαν μόνο οι τρεις από τις τέσσερις πρώτες
υποθέσεις που είχαμε θέσει.

Στη συνέχεια, από την ανάλυση συσχέτισης, προέκυψε ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση της
ικανοποίησης από τη μάρκα με την πρόθεση επαναγοράς της και την πρόθεση σύστασής της.
Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση από τη μάρκα, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα
επαναγοράς και σύστασης της μάρκας. Οι σχέσεις θεωρούνται στατιστικώς σημαντικές. Συνεπώς, η
ικανοποίηση βρίσκεται ότι επηρεάζει τις προθέσεις των καταναλωτών και την αγοραστική και μετααγοραστική τους συμπεριφορά.

Αναφορικά με τη μάρκα adidas, διαπιστώθηκε όπως ήταν αναμενόμενο ότι πρόκειται για μια
εξαιρετικά αναγνωρίσιμη μάρκα στο χώρο των αθλητικών ειδών. Σχετικά με την προσωπικότητά της,
βρέθηκε ότι η πλειοψηφία θεωρεί την μάρκα adidas μια μάρκα που ξεχωρίζει στο χώρο και
υποστηρίζει τον αθλητισμό ενώ παράλληλα τα προϊόντα της έχουν άποψη και στυλ. Ωστόσο, δεν
υπήρχε μια ξεκάθαρη θετική η αρνητική κοινή γνώμη σχετικά με το αν η adidas προτρέπει τους νέους
να αθλούνται και αν η κουλτούρα και οι αξίες της είναι ικανές να παρέχουν έναν λόγο αγοράς. Στο
κομμάτι αυτό κρίθηκε ότι χωρούν κάποια περιθώρια βελτίωσης καθώς είναι πιθανό οι καταναλωτές
να μην το γνωρίζουν.
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Σχετικά με την ποιότητα και την τιμή των προϊόντων της, βρέθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί
ότι η adidas είναι μια αξιόπιστη μάρκα και παρέχει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που
συνδυάζουν την άνεση με το στυλ. Αν και δεν διαπιστώθηκε μια ξεκάθαρη θετική ή αρνητική γνώμη
για το αν οι τιμές των προϊόντων είναι προσιτές, η πλειοψηφία δήλωσε ότι σίγουρα αξίζουν τα λεφτά
τους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι για τους περισσότερους η adidas αποτελεί τη νούμερο ένα επιλογή
που δεν θα δίσταζαν να επιλέξουν σε μελλοντική αγορά καθώς και να τη συστήσουν σε άλλους
ενδιαφερόμενους.

Συνοπτικά, η συγκεκριμένη έρευνα προτείνει ότι στο χώρο των αθλητικών ειδών η αντιλαμβανόμενη
ποιότητα, η αναγνωρισιμότητα και η τιμή της μάρκας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την
ικανοποίηση από αυτήν. Επιπλέον όσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση από τη μάρκα τόσο
μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες επαναγοράς αλλά και σύστασής της σε άλλους.

7.1. Διοικητικές Συνέπειες
Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, η adidas είναι μια εξαιρετικά αναγνωρίσιμη μάρκα. Μάλιστα από
τους συμμετέχοντες στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι όλοι έχουν υπάρξει αγοραστές της μάρκας, μιας
και δεν υποβλήθηκε καμία αρνητική απάντηση στην αρχική ερώτηση φίλτρου σχετικά με την αγορά
της μάρκας.
Αν και πρόκειται για μια μάρκα που θεωρείται από τους περισσότερους ότι υποστηρίζει τον
αθλητισμό ωστόσο, δεν προέκυψε μια θετική ή αρνητική άποψη σχετικά με το αν η adidas προτρέπει
τους νέους να αθλούνται. Ομοίως, δεν υπήρχε συμφωνία ή διαφωνία σχετικά με το αν η κουλτούρα
και οι αξίες της adidas είναι ικανές να παρέχουν έναν λόγο αγοράς. Θεωρήθηκε πιθανό οι ερωτώμενοι
να μην είναι ενημερωμένοι σχετικά με τα παραπάνω.
Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο για την εταιρία να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες μάρκετινγκ.
Συγκεκριμένα, μιας και τα ανωτέρω αφορούν την προσωπικότητα της μάρκας θα ήταν χρήσιμη και
ενδιαφέρουσα μια διαφημιστική καμπάνια που θα εστιάζει περισσότερο στην προσωπικότητα, τις
αξίες και την κουλτούρα της adidas και όχι μόνο σε αυτό καθ’ εαυτό το προϊόν. Εξίσου σημαντική για
την διαφήμιση της προσωπικότητας της adidas κρίνεται και η επιπλέον προβολή της φιλοσοφίας των
ανθρώπων που κρύβονται πίσω από τον οργανισμό καθώς αν και είναι ένας αρκετά μεγάλος
οργανισμός, επιλέγει να διατηρεί ένα απλό προφίλ.
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7.2. Περιορισμοί έρευνας και Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Η ερευνητική προσπάθεια διενεργήθηκε, όπως είναι φυσικό, στα πλαίσια ορισμένων περιορισμών.
Αρχικά, το δείγμα ήταν σχετικά μικρού μεγέθους και περιορισμένο μόνο σε αυτούς που είχαν
δυνατότητα πρόσβασης στο Internet και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που διεξήχθη η έρευνα,
γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Ένας ακόμη περιορισμός
υπήρχε στην επιλογή της μεθόδου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, καθώς στη συνέντευξη μέσω
Internet το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να είναι σχετικά μικρό σε έκταση (Σταθακόπουλος, 2018).

Μελλοντική μελέτη θα μπορούσε να συνδυάσει την ποιοτική με την ποσοτική έρευνα, αρχίζοντας τη
διαδικασία με ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος (focus groups) από όπου θα προκύψουν τα
ερωτηματολόγια της ποσοτικής. Επιπλέον προτείνεται η χρήση δείγματος μεγαλύτερου μεγέθους για
να είναι πιο αντιπροσωπευτικό. Ακόμη, ανάλογη μελέτη θα μπορούσε να διερευνήσει περαιτέρω την
ικανοποίηση από τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα της adidas. Πιθανοί παράγοντες προς
εξέταση θα μπορούσαν να είναι η ικανοποίηση τόσο από τα προϊόντα όσο και από τις υπηρεσίες,
όπως εξυπηρέτηση, ταχύτητα παράδοσης, ευκολία αλλαγών και επιστροφών κ.λ.π., και κατά πόσον
οι υπηρεσίες αυτές επηρεάζουν ή/και ενισχύουν το brand equity.
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