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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.
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 την υπογράφουσα, 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 αναπαραγωγή 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.
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Περίληψη
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να καταγράψει και να αναλύσει τις προτιμήσεις και τη
στάση των καταναλωτών απέναντι στις Εκπτώσεις (Discounts or Price-off Promotions) και
τις Δωρεάν Συσκευασίες (Bonus Packs), ως εργαλεία Προώθησης Πωλήσεων. Έμφαση
δίνεται στις τεχνικές αυτές εφαρμοζόμενες στον κλάδο των Τροφίμων, και συγκεκριμένα
στα τυποποιημένα τρόφιμα. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία περιγραφική
έρευνα με σκοπό να μελετήσει τη διεθνή επιστημονική γραμματεία και τη διεθνή
βιβλιογραφία επί του συγκεκριμένου θέματος. Επιπρόσθετα, οι προτιμήσεις των
καταναλωτών ερευνώνται σε σχέση με το είδος της Έκπτωσης ή της Δωρεάν Συσκευασίας
που είναι πιο ελκυστικό γι’ αυτούς, την πρόθεση αγοράς τέτοιων Προσφορών καθώς και
την πρόθεση Επαναγοράς, το προφίλ των καταναλωτών που επιλέγουν την εκάστοτε
Προσφορά, την επιρροή που έχουν οι προσφορές αυτές σε αποφάσεις όπως η ποσότητα,
και το είδος των προϊόντων που θα αγορασθούν από πλευράς καταναλωτή. Η έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν ποσοτική με
ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις, το οποίο απάντησαν 103 συμμετέχοντες.
Τα ευρήματα ανέδειξαν πως οι Εκπτώσεις και οι Δωρεάν Συσκευασίες επηρεάζουν
σημαντικά την αγοραστική συμπεριφορά με άλλους καταναλωτές να ενδιαφέρονται
περισσότερο για τη μία ή την άλλη Προσφορά ανάλογα με τις ανάγκες τους και το προφίλ
τους. Τέλος γίνονται µερικές προτάσεις για µελλοντική έρευνα µε βάση τα
συµπεράσµατα.

Λέξεις-κλειδιά: Έκπτωση, Δωρεάν Συσκευασία, Προσφορά, Προώθηση Πωλήσεων,
Συσκευασμένα Τρόφιμα, Τυποποιημένα Τρόφιμα
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1. Εισαγωγή
1.1 Γενικά

Η συστηματική έρευνα για την αποτελεσματικότητα της Προώθησης ως μέρος του μείγματος
Μάρκετινγκ είναι σημαντική για το μάρκετινγκ, λόγω του ότι η Προώθηση Πωλήσεων, που
αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο της Προώθησης, αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος των
δαπανών μάρκετινγκ από πλευράς των εταιριών. (Kotler & Keller, 2009).

Η εξέταση της αποτελεσματικότητας της Προώθησης φαίνεται να είναι ακόμη πιο σημαντική,
δεδομένων των οικονομικών αναταραχών αλλά και της ανάγκης των λιανοπωλητών και των
χονδρέμπορων να προσελκύσουν καταναλωτές σε ένα όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό
και πολύπλοκο εμπορικό περιβάλλον. (Gammell & Clout, 2008)

Αναφορικά με τα δύο εργαλεία Προώθησης Πωλήσεων, τα οποία εξετάζονται στην παρούσα
έρευνα, υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία, που τα έχει προηγουμένως αναλύσει επαρκώς, είτε
ξεχωριστά το καθένα είτε συγκριτικά. Η βιβλιογραφία επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη
διερεύνηση της επικρατέστερης προτίμησης των καταναλωτών ανάμεσα στα δύο εργαλεία
Προώθησης Πωλήσεων, στα χαρακτηριστικά των καταναλωτών που ελκύονται περισσότερο
ή λιγότερο από τα εν λόγω εργαλεία, π.χ. φύλο, ένταση χρήσης προϊόντος, συχνότητα χρήσης,
κ.ά, από τη φύση του προϊόντος σε συνάρτηση με την Προσφορά και την τελική απόφαση
του καταναλωτή προς αγορά, π.χ. τρόφιμα που θεωρεί υγιεινά ή ανθυγιεινά, και τέλος στα
αίτια που τους επηρεάζουν ως προς την προτίμησή τους στις εκάστοτε προσφορές, π.χ.
αδυναμία υπολογισμού της ποσοστιαίας προσφοράς ή ενδεχόμενη εξαπάτηση από πλευράς
του λιανέμπορου ως προς την προσφερόμενη ποσότητα.

Σχετικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών ως προς αυτά τα δύο εργαλεία, οι Chen,
Marmorstein, Tsiros, Rao (2012) προτείνουν πως οι προτιμήσεις των καταναλωτών ανάμεσα

Βασιλική Τριανταφυλλάκη, ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία, Πλήρους Φοίτησης

1

ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία, 2020-2021 «Οι προτιμήσεις και η στάση των καταναλωτών
απέναντι στις Εκπτώσεις και τις Δωρεάν Συσκευασίες, ως εργαλεία Προώθησης Πωλήσεων,
με έμφαση στα τυποποιημένα τρόφιμα»
στα δύο εργαλεία κλίνουν προς τα πακέτα μπόνους έναντι των εκπτώσεων τιμών. Αυτό
αιτιολογείται από την περιπλοκότητα που ενέχεται στην επεξεργασία αριθμητικών
πληροφοριών, θεώρηση που επιβεβαιώνεται και από τους DelVecchio, Krishnan & Smith
(2007), Heath, Chatterjee & France (1995) και Kruger & Vargas (2008).

Ακόμη, Smith και Sinha (2000) βρίσκουν μια προτίμηση από πλευράς καταναλωτών προς την
έκπτωση σε ό,τι αφορά ακριβά προϊόντα αλλά προτίμηση για μπόνους πακέτα για φθηνά
προϊόντα, γεγονός που υποδηλώνει ότι για αγορές με μέτρια ή υψηλή ανάμειξη, η χρηματική
έκπτωση προτιμάται.

Πιο πρόσφατα, οι Mishra και Mishra (2011) πρόσθεσαν ένα άλλο επίπεδο πολυπλοκότητας
στο ζήτημα αναφορικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, υποστηρίζοντας πως οι
άνθρωποι εμφανίζουν μία προτίμηση για ένα πακέτο μπόνους έναντι μίας χρηματικής
έκπτωσης όταν πρόκειται για υγιεινά προϊόντα αλλά αυτή είναι η προτίμηση αντιστρέφεται
για ανθυγιεινά προϊόντα, λόγω συναισθημάτων ενοχής που σχετίζονται με την κατανάλωση
τέτοιων προϊόντων.

Καταλήγοντας, έχει αναφερθεί πως το μάρκετινγκ έχει δική του ξεχωριστή προσέγγιση για
την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στις προσφορές.
(Σκούρας, Αυλωνίτης & Ήντουνας, 2005) Η βιβλιογραφική επισκόπηση της παρούσας
εργασίας επιδιώκει να συγκεντρώσει τα ευρήματα ερευνών σχετικών με τα εργαλεία
Προώθησης Πωλήσεων που εξετάζονται, δηλαδή τις Εκπτώσεις και τις Δωρεάν Συσκευασίες.
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1.2 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν
ποσοτική, με τη βοήθεια ποσοτικού ερωτηματολογίου, δομημένου με κλειστού τύπου
ερωτήσεις, δείγμα του οποίου είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα.

Η μέθοδος συλλογής που πραγματοποιήθηκε ήταν η δημοσκόπηση (survey), η οποία
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, και ο βασικός λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η
συγκεκριμένη μέθοδος ήταν λόγω των περιοριστικών μέτρων για τις μετακινήσεις και τις
προσωπικές επαφές λόγω της πανδημίας του COVID-19, τα οποία βρίσκονταν σε ισχύ όταν
πραγματοποιήθηκε η έρευνα.
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2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση
2.1 O ρόλος της Προώθησης στο μείγμα Μάρκετινγκ

Το «μείγμα Mάρκετινγκ» αποτελεί μία από τις πιο θεμελιώδεις έννοιες του Μάρκετινγκ και
έχει οριστεί από τους Kotler & Armstrong (2009) ως «ένα σύνολο ελεγχόμενων εργαλείων
μάρκετινγκ που χρησιμοποιείται από μια εταιρεία με σκοπό να επιτύχει τους στόχους
μάρκετινγκ σε μια ‘αγορά-στόχο’».

Το θεμελιώδες μοντέλο του μείγματος Μάρκετινγκ επικεντρώνεται ιστορικά στα παρακάτω
στοιχεία, τα οποία παραδοσιακά έχουν συνοψισθεί στα τέσσερα γνωστά "P", ή αλλιώς "4 Ps",
δηλαδή στην Τιμή (Price), την Προώθηση (Promotion), το Προϊόν (Product) και την
Τοποθέτηση (Placement). (Kotler, 2001). Ο McCarthy (1960) ήταν ο πρώτος που πρότεινε τα
τέσσερα P. Αδιαμφισβήτητα, οι μελετητές της επιστήμης του Μάρκετινγκ αλλά και οι
επαγγελματίες του μάρκετινγκ έχουν βασιστεί στα παραπάνω βασικά στοιχεία με σκοπό την
επιτυχία του εταιρικού μάρκετινγκ.

Αναφορικά με το «Μείγμα Προώθησης» (Promotional Mix) μιας εταιρίας, αυτό συνίσταται
από ένα συγκεκριμένο μείγμα εργαλείων Προβολής, με κυριότερα τη διαφήμιση, τις
δημόσιες σχέσεις, τις προσωπικές πωλήσεις, την προώθηση πωλήσεων και το άμεσο
μάρκετινγκ. (Armstrong & Kotler, 2009)

Πιο συγκεκριμένα, η Προώθηση έχει οριστεί ως ο συντονισμός όλων των προσπαθειών του
πωλητή για τη δημιουργία καναλιών πληροφόρησης και πειθούς προκειμένου να πουλήσει
αγαθά και υπηρεσίες ή να προωθήσει μια ιδέα. (Ray, 1982)

Η πλειοψηφία των επικοινωνιών ενός οργανισμού ή μιας εταιρίας με την αγορά-στόχο
πραγματοποιείται ως μέρος ενός προσεκτικά σχεδιασμένου και ελεγχόμενου προγράμματος
προώθησης και συνήθως οργανώνουν αυτά τα εργαλεία αυτά σε μοτίβα, που
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χαρακτηρίζονται από λογικές διαδικασίες, βήμα προς βήμα. Ο σχεδιασμός πίσω από τα
μοτίβα αυτά είναι τόσο δομημένος όσο και πειθαρχημένος (Carson, 1993).

Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων επικοινωνίας ενός
οργανισμού συχνά αναφέρονται ως το "Μείγμα Προώθησης". (Belch & Belch, 2015)

2.1.1 Ο ρόλος της Προώθησης Πωλήσεων στο μείγμα Προώθησης
Η Προώθηση των Πωλήσεων έχει οριστεί ως "άμεση προτροπή που προσφέρει επιπλέον αξία
ή κίνητρο για το προϊόν στο δυναμικό πωλήσεων, στους διανομείς ή στον τελικό καταναλωτή
με πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία άμεσης πώλησης". (Haugh, 1983)

Ακόμη, η Προώθηση Πωλήσεων ως εργαλείο του Μείγματος Προώθησης περιλαμβάνει τη
δημιουργία βραχυπρόθεσμων κινήτρων προς ενθάρρυνση αγοράς ή πώλησης ενός
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. (Armstrong & Kotler, 2009)

Οι Προωθήσεις Πωλήσεων έχουν συχνά ταξινομηθεί από τους ερευνητές ως Χρηματικές
(Monetary Promotion) και Μη Χρηματικές (Nonmonetary Promotion) (Chandon, Wansink and
Laurent, 2000; Diamond and Johnson, 1990). Για παράδειγμα, μια έκπτωση τιμής (π.χ.
έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής) θα ήταν μια προώθηση με χρηματικό υπόβαθρο ενώ
μία δωρεάν συσκευασία (π.χ. 1+1 συσκευασία δώρο) θα ήταν μια μη χρηματική προώθηση.

Αναφορικά με τη χρήση της Προώθησης στο λιανεμπόριο, στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως
συνήθως οι λιανέμποροι πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με την έκταση της προώθησης
πωλήσεων και τιμών. Έτσι, κάποιοι λιανέμποροι δεν χρησιμοποιούν καθόλου προωθήσεις
τιμών, κι αντ’ αυτού ανταγωνίζονται με όρους ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, παρά
τιμών. Άλλοι λιανέμποροι εφαρμόζουν την πρακτική της Υψηλής-Χαμηλής Τιμολόγησης
(High-Low Pricing), χρεώνοντας υψηλότερες τιμές σε καθημερινή βάση, συνοδευόμενες όμως
από προωθήσεις συχνών πωλήσεων και τιμών, ώστε να αυξάνουν την κίνηση του
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καταστήματος, να ξεφορτώνονται τα απούλητα προϊόντα, να δημιουργούν εικόνα
καταστήματος με χαμηλές τιμές, ή να προσελκύσουν πελάτες που θα αγοράσουν προϊόντα
σε πλήρεις τιμές. Ακόμη, υπάρχει και η τακτική της Kαθημερινής Xαμηλής Tιμολόγησης
(Everyday Low Pricing, EDLP), χρεώνοντας σταθερά χαμηλές τιμές κάθε μέρα, κάνοντας
ελάχιστες εκπτώσεις. (Armstrong & Kotler, 2009)

Ακόμη, σχετικά με τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τα Εργαλεία της Προώθησης
Πωλήσεων από την σκοπιά των εμπόρων, υπάρχει η πεποίθηση πως η πολύ συχνή χρήση και
η αντιγραφή των τιμολογήσεων προώθησης/προβολής από τους ανταγωνιστές μπορεί να
δημιουργήσει πελάτες με «εκπτωτική προδιάθεση», οι οποίοι περιμένουν μέχρι οι μάρκες να
βγουν σε εκπτώσεις και μετά να τις αγοράσουν ή οι μονίμως μειωμένες τιμές μπορούν να
φθείρουν την αξία μιας μάρκας στα μάτια των πελατών. (Armstrong & Kotler, 2009)

Επιπλέον, έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία, για τις περιπτώσεις που επικείμενες προσφορές
μειώνουν την προτίμηση για τη μάρκα αφότου λήξει η προσφορά, δηλαδή όταν πια πωλείται
στην αρχική της τιμή, η έννοια του "Φαινομένου Κατάχρησης Προσφορών" (Promotion Usage
Effect), μίας έννοιας η οποία εστιάζει στην τάση του καταναλωτή να εκμεταλλεύεται την
προσφορά όταν είναι διαθέσιμη και να μην επαναλαμβάνει στο μέλλον την ίδια αγορά.
(Blattberg και Neslin 1989)

Σχετικά με τη θέση και την ανάπτυξη της Προώθησης Πωλήσεων ως εργαλείου στις διεθνείς
αγορές, αυτή φαίνεται πως αυξάνεται αφενός λόγω της μεταφοράς ιδεών και τεχνικών
προώθησης από χώρα σε χώρα και αφετέρου λόγω της αύξησης των Μέσων Ενημέρωσης.
Ακόμη, η ανάπτυξη οφείλεται στην απελευθέρωση του εμπορίου, στην άνοδο των
παγκόσμιων μαρκών (brands), στην εξάπλωση της καλωδιακής και της δορυφορικής
τηλεόρασης, καθώς και στην απελευθέρωση και/ή την ιδιωτικοποίηση των Μέσων
Ενημέρωσης. Επίσης, οι εταιρείες προώθησης πωλήσεων γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς,
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ιδίως στην Ευρώπη και πιο πρόσφατα στις χώρες της Νότιας Αμερικής, της Ασίας και της
Μέσης Ανατολής. Σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, οι δαπάνες για την Προώθηση Πωλήσεων
υπερβαίνουν συχνά τις δαπάνες για τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και έντυπες διαφημίσεις.
(Belch & Belch, 2015, σ. 675)

Ακόμη, αναφορικά με την ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων Προώθησης Πωλήσεων,
όπως διαγωνισμούς (contests), κληρώσεις (sweepstakes), επιστροφές χρημάτων (refunds),
εκπτώσεις (rebates), και προγράμματα δειγματοδιανομής (sampling) οι περισσότερες
εταιρείες χρησιμοποιούν μία εταιρία προώθησης πωλήσεων (outsourcing) για την ανάπτυξη
και τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων, καθότι είναι αρκετά περίπλοκες διαδικασίες.
Από την άλλη ορισμένες μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει το δικό τους
τμήμα προώθησης πωλήσεων ή απέκτησαν μια εταιρεία προώθησης πωλήσεων. (Belch &
Belch, 2015, σ. 100)

2.1.2 Τα εργαλεία της Προώθησης Πωλήσεων
Τα εργαλεία Προώθησης

Πωλήσεων αντιπροσωπεύουν μια συλλογή διαφόρων

διαφημιστικών κινήτρων που έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν τον όγκο της αγοράς,
δηλαδή πόσο μεγάλη ποσότητα από το προσφερόμενο προς αγορά προϊόν θα αγοράσει ο
καταναλωτής ή την ταχύτητα της αγοράς, δηλαδή πόσο γρήγορα θα αποφασίσει να το
αγοράσει. (Blattberg & Neslin, 1990)

Τέτοια κίνητρα περιλαμβάνουν τη δειγματοδιανομή (sampling), τα κουπόνια (coupons), τα
προϊόντα δώρο, τις προσφορές τιμών κ.ά. (Kotler, 2000)

Από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες τακτικές προώθησης πωλήσεων είναι οι εκπτώσεις
τιμών ενώ τα μπόνους πακέτα, που ορίζονται ως μία προσφορά μεγαλύτερης ποσότητας
προϊόντος

με

την ίδια

τιμή,

γίνονται

όλο

και

πιο

δημοφιλή. (Mishra and Mishra 2011; Ong, Ho, and Tripp 1997)
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Οι Chen, Marmorstein,, Tsiros, Rao (2012) προτείνουν πως οι έμποροι θα μπορούσαν να
διαχειρίζονται τις σειρές προϊόντων τους πιο αποτελεσματικά επιλέγοντας τα κατάλληλα
εργαλεία προώθησης από τα παραπάνω (π.χ. έκπτωση τιμής για την είσοδο προϊόντος σε μία
νέα αγορά), καθώς οι καταναλωτές ενδέχεται να είναι λιγότερο ή περισσότερο οικείοι με
ορισμένες μάρκες.

Οι Προσφορές μπορούν να προσφέρουν πολλά

οφέλη στους καταναλωτές, με το

προφανέστερο να είναι η εξοικονόμηση, αν και οι καταναλωτές μπορούν να παρακινηθούν
προς την επιλογή μιας προσφοράς χάριν της επιθυμίας τους για ποιότητα, ευκολία,
εξερεύνηση και ψυχαγωγία (Babin et al., 1994; Hirschman & Holbrook, 1982).

Ακόμη, αναφορικά με την επιρροή των εργαλείων Προώθησης Πωλήσεων προς τους
καταναλωτές, σύμφωνα με τον Lowe (2010), παρατηρείται μια σαφής επίδραση στις
προτιμήσεις των καταναλωτών βάσει του εάν η προσφορά περιλαμβάνει κάποιου είδους
χρηματική αξία (Monetary Promotion) (π.χ. έκπτωση τιμής) ή όχι (Nonmonetary Promotion)
(π.χ. επιπλέον δωρεάν συσκευασία).

Με βάση τη διάκριση μεταξύ των τύπων προσφορών και τα οφέλη τους, οι Chandon et al.
(2000) έδειξαν ότι οι χρηματικές προσφορές παρέχουν πιο χρηστικά οφέλη, ενώ οι μη
χρηματικές προσφορές παρέχουν περισσότερα ηδονιστικά οφέλη (hedonic benefits).

Επίσης, οι προσφορές δεν επηρεάζουν μόνο την ποσότητα και την ποιότητα που αγοράζουν
καταναλωτές, αλλά επηρεάζουν επίσης τις ευρύτερες αντιλήψεις τους σχετικά με τη μάρκα
και τις τιμές. (Blattberg, Briesch και Fox 1995).

Τέλος, δεδομένου ότι οι προωθητικές ενέργειες είναι ικανές να αλλάζουν τις αποφάσεις
αγοράς των καταναλωτών σχετικά με την τελική αγορά τους, οι λιανοπωλητές χρησιμοποιούν
προωθητικές ενέργειες συχνότερα για να αυξήσουν τις πωλήσεις στα καταστήματά τους.
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(Inman & McAlister, 1993). Αυτή η θεώρηση μπορεί να συνδεθεί με το γεγονός πως το
ποσοστό του συνολικού διαφημιστικού προϋπολογισμού για την προώθηση πωλήσεων
υπερβαίνει συνήθως τη διαφήμιση. (Kotler, 2000) Επίσης, φαίνεται ότι οι επαγγελματίες του
μάρκετινγκ ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος από τις διαφημιστικές τους δαπάνες σε εμπορικές
προωθήσεις και όχι σε προωθήσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, επειδή έχουν παρατηρήσει
ότι οι πρώτοι τύποι προωθήσεων επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών και
τους παρακινούν να λαμβάνουν παρορμητικές αποφάσεις για να αγοράσουν περισσότερα
από αυτά που έχουν ανάγκη. (Belch and Belch, 2013)

2.2 Οι εκπτώσεις ως εργαλεία προώθησης πωλήσεων
Η έκπτωση τιμής είναι μια στρατηγική Προώθησης Πωλήσεων η οποία προσφέρει στους
πελάτες το ίδιο προϊόν αλλά σε μειωμένη τιμή (Mishra and Mishra, 2011). Οι εκπτώσεις
νοούνται ως μείωση τιμής με όρους ποσοστού έναντι της αρχικής τιμής. Οι Belch & Belch
(2015) ορίζουν την έκπτωση (discount ή price-off deal) ως την τεχνική Προώθησης Πωλήσεων
που μειώνει την τιμή του προϊόντος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επισημαίνεται
ειδικά στα ράφια των καταστημάτων, και κυμαίνεται περίπου στο 10-25% από την αρχική
τιμή, με την έκπτωση να μειώνει το περιθώριο κέρδους του χονδρέμπορου και όχι του
λιανοπωλητή.

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν συχνά προσφορές, συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων τιμών,
για να αυξήσουν την εμπορική τους δραστηριότητα αλλά και να ενθαρρύνουν τις
βραχυπρόθεσμες αγορές. Για παράδειγμα, οι λιανοπωλητές μπορούν να επιλέξουν την
προωθητική ενέργεια της έκπτωσης (έκπτωση σε $ ή έκπτωση %) ή ορισμένους συνδυασμούς
αυτών των δύο μεθόδων, με σκοπό να επιτύχουν μια πώληση.
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2.2.1 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών σε σχέση με τις Εκπτώσεις
Στη βιβλιογραφία έχουν ερευνηθεί οι προτιμήσεις των καταναλωτών σχετικά με το ποιο είδος
έκπτωσης είναι πιο ελκυστικό γι’ αυτούς, το βαθμό πρόθεσης αγοράς τους για προϊόντα σε
έκπτωση, κ.ά.

Αναφορικά με τα είδη των εκπτώσεων, οι Shih-Fen, Kent και Yung-Chien (1997) στη μελέτη
τους προχώρησαν σε μια έκπτωση τιμής με τη μορφή ποσοστού (π.χ. -20%) και σε έκπτωση
με τη μορφή χρημάτων (π.χ. -1$) σε προϊόντα υψηλής και χαμηλής τιμής. Για τα προϊόντα
υψηλής τιμής, τα ευρήματα έδειξαν πως η μείωση της τιμής σε όρους δολαρίου (π.χ. -1$)
φαινόταν πιο σημαντική για τους καταναλωτές από την ίδια μείωση τιμής σε ποσοστιαία
μορφή, ενώ συνέβη το αντίθετο για τα προϊόντα χαμηλής τιμής. Οι Τσεν και Rao (2007)
διαπιστώνουν ότι οι καταναλωτές προτιμούν μία έκπτωση με τη μορφή "έκπτωση 20% συν
επιπλέον 20% έκπτωση" από την οικονομικά ισοδύναμη έκπτωση 40%. Οι DelVecchio,
Krishnan και Smith (2007, σελ. 161) χρησιμοποιούν έκπτωση 50% για να αντιπροσωπεύσει
μια "μεγάλη" προσφορά και οι Gupta και Cooper (1992) δείχνουν ότι οι προθέσεις αγοράς
είναι ισχυρότερες σε επίπεδα έκπτωσης περίπου 50%.

Ακόμη, οι Grewal et al. (1996) προέβλεψαν ότι όταν οι εκπτώσεις τιμών είναι χαμηλές, οι
καταναλωτές είναι λιγότερο πιθανό να επεξεργαστούν την πληροφορία εκτενώς, δεδομένου
ότι η συγκεκριμένη προσφορά έχει μικρό χρηματικό όφελος γι' αυτούς. Ομοίως, όταν οι
εκπτώσεις τιμών είναι υψηλές, είναι εξίσου λιγότερο πιθανό να επεξεργαστούν την
πληροφορίες εκτενώς, καθώς υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τα πλεονεκτήματα της
προσφοράς γι' αυτούς.

Οι Kahneman και Tversky (1984) συνέκριναν αυτά τα δύο σενάρια προώθησης τιμών:

α) Φανταστείτε ότι πηγαίνετε να αγοράσετε ένα σακάκι για 125$.
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Ο πωλητής σας ενημερώνει ότι πωλείται το σακάκι που θέλετε να αγοράσετε με 5$ έκπτωση,
δηλαδή 120$, αλλά θα πρέπει να μεταβείτε στο άλλο υποκατάστημα του καταστήματος, που
βρίσκεται σε απόσταση 20 λεπτών με το αυτοκίνητο. Θα κάνατε τη διαδρομή μέχρι το άλλο
υποκατάστημα;

β) Φανταστείτε ότι θα αγοράσετε ένα κομπιουτεράκι για 15$. Ο πωλητής σας ενημερώνει ότι
η αριθμομηχανή που θέλετε να αγοράσετε είναι προς πώληση για 10$ στο άλλο
υποκατάστημα του καταστήματος, που βρίσκεται σε απόσταση 20 λεπτών με το αυτοκίνητο.
Θα κάνατε τη διαδρομή μέχρι το άλλο υποκατάστημα;

Το πείραμά τους έδειξε ότι το 68% των ερωτηθέντων ήταν πρόθυμοι να οδηγήσουν στο άλλο
υποκατάστημα για να εξοικονομήσουν 5$ σε μια αριθμομηχανή 15$, αλλά μόνο το 29% των
93 ερωτηθέντων ήταν πρόθυμοι να κάνουν την ίδια διαδρομή για να εξοικονομήσουν 5$ σε
ένα σακάκι 125$.

Τα θετικά σημεία στις προσφορές εκπτώσεων είναι πως μπορούν να έχουν θετική επίδραση
τη στιγμή που ο καταναλωτής βρίσκεται στη διαδικασία σύγκρισης τιμών κατά τη διάρκεια
των αγορών του, καθώς ενδέχεται να τον ενθαρρύνουν να αγοράσει μεγαλύτερες ποσότητες.
Τα αρνητικά χαρακτηριστικά είναι πως ελκύουν συνήθως ευαίσθητους σε προσφορές
καταναλωτές (promotion-sensitive consumers), αλλά και ήδη χρήστες της συγκεκριμένης
μάρκας. Ακόμη, οι εκπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε σχέση με το
απόθεμα (inventory) των προϊόντων. (Belch & Belch, 2015)

Τέλος, οι εταιρείες που παράγουν συσκευασμένα αγαθά ή η βιομηχανία των ταχέως
κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCG), αναμένεται να δαπανήσουν περισσότερο από
το 50% του προϋπολογισμού που έχουν στη διάθεσή τους για προώθηση, σε εκπτώσεις
τιμών» (Rossiter & Percy, 1997).
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2.3 Οι δωρεάν συσκευασίες ως εργαλεία προώθησης πωλήσεων
Ένα πακέτο μπόνους, δηλαδή μία δωρεάν συσκευασία, είναι ένα πακέτο σε ειδικά
διαμορφωμένη συσκευασία, που προσφέρει στον καταναλωτή επιπλέον προϊόν χωρίς
επιπλέον κόστος (Urseth, 1994).

Οι προσφορές με τη μορφή δωρεάν συσκευασίας γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς (Chen et
al., 2012) και αποτελούν ένα εργαλείο προώθησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους
εμπόρους, αντί άλλων προσφορών που προσφέρονται συχνά, όπως οι εκπτώσεις τιμής.

Η παροχή δωρεάν συσκευασίας αποτελεί αυτούσια ένα από τα βασικά εργαλεία της
Προώθησης Πωλήσεων ενώ μπορεί να ενταχθεί στο εργαλείο που ονομάζεται
«δειγματοδιανομή» σε περιπτώσεις προσφοράς διαφορετικού προϊόντος από το κύριο
προϊόν αγοράς. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα δείγμα προσκολλημένο πάνω στο κύριο
πακέτο (on-package sampling).

Σύμφωνα με τους Belch & Belch (2015), οι προσφορές με τη μορφή δωρεάν συσκευασίας
(bonus pack) μπορούν να έχουν πολλά οφέλη. Αρχικά, δίνουν τη δυνατότητα στους
επαγγελματίες του μάρκετινγκ να χρησιμοποιήσουν έναν πιο άμεσο τρόπο προώθησης του
χαρτοφυλακίου τους, χωρίς να χρησιμοποιήσουν πιο περίπλοκες μεθόδους, όπως τα
κουπόνια και οι επιστροφή χρημάτων (refund offers). Επίσης, η επιπλέον αξία μιας δωρεάν
συσκευασίας είναι κάτι πολύ προφανές στον καταναλωτή και έτσι μπορεί να έχει πολύ
ισχυρή επιρροή στην αγοραστική του απόφαση τη στιγμή της επιλογής προϊόντων. Ακόμη,
ένα θετικό χαρακτηριστικό των bonus pack είναι το γεγονός ότι μπορούν να αποτελέσουν μία
αρκετά ισχυρή αμυντική κίνηση έναντι της εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά. Τέλος, με
το πακέτο μπόνους, ο κατασκευαστής μπορεί να είναι σχετικά σίγουρος ότι το "επιπλέον"
προϊόν θα φτάσει στον καταναλωτή και δε θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο περιθώριο
κέρδους από τον λιανοπωλητή (Schultz et al., 1994, σ. 64).
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Ένα από τα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι, σύμφωνα με τους Belch & Belch (2015),
πως μπορεί να αποβεί αρκετά κοστοβόρα για τις εταιρίες. Άλλη αρνητική πλευρά της χρήσης
προσφορών τύπου bonus pack είναι πως λόγω του μεγαλύτερου χώρου που χρειάζονται
τέτοιου είδους συσκευασίες στα ράφια, μπορεί να χρειαστεί οι εταιρείες να πληρώσουν
μεγαλύτερο κόστος στον λιανοπωλητή για το χώρο που καταλαμβάνουν. Τέλος, ένα
πρόβλημα που εντοπίστηκε από τους παραπάνω είναι πως φαίνεται οι προσφορές bonus
pack να είναι περισσότερο ελκυστικές σε καταναλωτές που είναι ήδη χρήστες της
συγκεκριμένης μάρκας, καθώς και σε ευαίσθητους σε προσφορές καταναλωτές (promotionsensitive consumers), οι οποίοι μάλλον δεν θα γίνουν πιστοί καταναλωτές της μάρκας, αλλά
θα επωφεληθούν προσωρινά από την προσφορά.

2.3.1 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών σε σχέση με τις δωρεάν συσκευασίες
Σχετικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών για τις μπόνους ή δωρεάν συσκευασίες, ο Lowe
(2010) αναφέρει πως οι καταναλωτές μπορεί να μην συνειδητοποιήσουν ότι το «μπόνους»
είναι μια προσωρινή προσφορά, και ως εκ τούτου να μην εκτιμήσουν την «αξία» του.

Σε σχέση με τους τύπους των καταναλωτών στους οποίους οι προσφορές bonus pack είναι
πιο ελκυστικές, οι Schultz et al. (1994, σελ. 64) επεσήμαναν ότι τα πακέτα μπόνους γενικά
δεν είναι ελκυστικά για τους καταναλωτές που δεν αγοράζουν συνήθως το προϊόν («Αν δεν
χρησιμοποιώ συνήθως μαργαρίνη, γιατί θα ήθελα επιπλέον 6oz. (ουγκιές) από το προϊόν;»).
Οι ίδιοι, επεσήμαναν πως οι προσφορές πακέτων μπόνους στοχεύουν καταλληλότερα στους
πιστούς αγοραστές ή χρήστες ενός προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, οι πιστοί καταναλωτές ή
αυτοί που κάνουν χρήση υψηλή έντασης ενός προϊόντος (βαριοί χρήστες) τείνουν να
βρίσκουν τις προσφορές πακέτων μπόνους πιο ελκυστικές από ότι ένας μη πιστός
καταναλωτής του προϊόντος ή ένας καταναλωτής με ελαφριά ένταση χρήσης. Ομοίως, οι Ong,
Ho, και Tripp (1997) βρήκαν πως η προτίμηση για έκπτωση τιμής έναντι ενός πακέτου
μπόνους ήταν σχετικά αδύναμη για τους "βαριούς" καταναλωτές, δηλαδή τους καταναλωτές
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με υψηλή ένταση χρήσης των προϊόντων. Ωστόσο, διαπίστωσαν πως οι προτιμήσεις των
καταναλωτών για πακέτα μπόνους έναντι εκπτώσεων τιμής μπορούν να μετριαστούν ή
ακόμη και να αναστραφούν υπό ορισμένες συνθήκες.

Σχετικά με τις αντιλήψεις των καταναλωτών, φαίνεται πως η αξία του χρηματικού οφέλους
για τον καταναλωτή από μία προσφορά συσκευασίας μπόνους είναι ασαφής, και έτσι οι
καταναλωτές αξιολογούν τη συσκευασία μπόνους ανεξάρτητα από την τιμή, κάτι που οδηγεί
συνήθως σε θετική αξιολόγηση τέτοιων προσφορών, καθώς εστιάζουν στο "δώρο" και όχι
στη χρηματική του αξία. Επομένως, φαίνεται να υπάρχει γενική προτίμηση για πακέτα
δωρεάν. (Mishra & Mishra, 2011)

Ακόμη, εύρημα έρευνας των (Diamond 1992; Hardesty and Bearden 2003) προτείνει πως οι
καταναλωτές παραμένουν σχετικά αδιάφοροι για την επιλογή μεταξύ 10% ή 11% έκπτωσης,
αλλά και μεταξύ 50% ή 100% περισσότερου προϊόντος δώρο σε μια συσκευασία. Έτσι, η
προτίμηση για πακέτα μπόνους έναντι εκπτώσεων τιμών μπορεί να διαφέρει μη αναλογικά
με το μέγεθος της προσφοράς.

2.4 Σύγκριση των δύο εργαλείων προώθησης πωλήσεων αναφορικά με τις
προτιμήσεις των καταναλωτών
Οι δύο συγκρινόμενοι τύποι προσφορών, δηλαδή οι εκπτώσεις και οι δωρεάν συσκευασίες
μπορούν να ενταχθούν στις εξής δύο κατηγορίες: α) τις χρηματικές προσφορές (π.χ.
εκπτώσεις τιμής, κουπόνια, επιστροφή μετρητών), οι οποίες συνήθως παρέχουν άμεσες
ανταμοιβές στον καταναλωτή και έχουν συναλλαγματικό χαρακτήρα β) τις μη χρηματικές
προσφορές (π.χ. δωρεάν πακέτα, δωρεάν ποσότητα προϊόντος, κληρώσεις, προγράμματα
αφοσίωσης) οι οποίες συνήθως σχετίζονται με ανταμοιβή "υλικής" φύσεως και βασίζονται
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περισσότερο στη σχέση που θα χτίσει προοδευτικά ο καταναλωτής με τη μάρκα. (Kwok,
Uncles, 2005)

Στη βιβλιογραφία ερευνώνται οι αιτίες που μπορούν να επηρεάσουν τις προτιμήσεις του
καταναλωτή ως προς την επιλογή του για τον εκάστοτε τύπο προσφοράς.

Αρχικά, εντοπίζεται η τάση μεταξύ των καταναλωτών να αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη
διάρκεια του υπολογισμού εκπτώσεων με τη μορφή ποσοστού, γεγονός που προκαλεί
σύγχυση σχετικά με το πώς οι καταναλωτές αξιολογούν οικονομικά ισοδύναμες προσφορές
που παρουσιάζονται σε ποσοστιαίους όρους, όπως πακέτα μπόνους και εκπτώσεις
τιμών. (Chen, Marmorstein,, Tsiros, Rao, 2012)

Το μέγεθος τόσο των εκπτώσεων τιμών όσο και των πακέτων μπόνους συχνά κοινοποιείται
σε ποσοστιαίους

όρους

(Hardesty and Bearden 2003; Mishra and Mishra 2011). Για

παράδειγμα, μια έκπτωση τιμής μπορεί να παρουσιάζεται ως μείωση της τιμής κατά 33% σε
ένα προϊόν

αξίας 10€, ενώ

ένα

πακέτο

μπόνους

μπορεί

να

παρουσιαστεί

ως

50% αύξηση της ποσότητας σε μια συσκευασία προϊόντος 250 ml.

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία συχνά υπάρχει σύγχυση σε ό,τι αφορά τις επιπλέον
συσκευασίες και τις εκπτώσεις καθώς συνήθως οι προσφορές δωρεάν συσκευασίας και οι
προσφορές έκπτωσης δεν είναι οικονομικά ισοδύναμες.

Για παράδειγμα, οι Hardesty και Bearden (2003) συγκρίνουν την προσφορά σε ένα
σωληνάριο οδοντόκρεμας περιεκτικότητας 5.02 oz. με αρχική τιμή 2,59$ από τη μία έκπτωση
τιμής ύψους 1,29$ και από την άλλη ένα πακέτο μπόνους με 50% δωρεάν προϊόν.
Συγκρίνοντας ουσιαστικά τις προσφορές, στην πρώτη ο καταναλωτής έχει κέρδος 0,25$/oz.
και στη δέυτερη 0,17$/oz. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έκλιναν προς τη
δεύτερη προσφορά. Αντιθέτως, οι Ong, Ho, και Tripp (1997) συγκρίνουν πακέτα μπόνους με
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δωρεάν προϊόν της τάξεως του 60% ή 80% περισσότερο με μία έκπτωση τιμή της τάξεως του
20%. Συνεπώς, ενώ μία έκπτωση τιμής του 20% είναι οικονομικά ισοδύναμη με ένα πακέτο
μπόνους του 25% περισσότερο, το εύρημα έδειξε πως ότι οι άνθρωποι έδειξαν μια
γενικότερη προτίμηση για την έκπτωση, κάτι που είναι αρκετά οξύμωρο.

Οι Chen et al. (2012) υποστηρίζουν πως εάν μία έκπτωση τιμής (π.χ. -20%) και ένα ποσοστό
δωρεάν προϊόντος σε μία συσκευασία (π.χ. +20% δωρεάν προϊόν) εκφράζονται και τα δύο σε
ποσοστά και είναι οικονομικά ισοδύναμα (δηλ. παρέχεται η ίδια τιμή ανά μονάδα μέτρησης),
η ποσοστιαία αξία για ποσοστό δωρεάν προϊόντος θα υπερβεί εκείνη της έκπτωση τιμής (π.χ.
50% επιπλέον ποσότητα ισοδυναμεί με έκπτωση 33,33%). Συνεπώς, στις περιπτώσεις που
χρησιμοποιείται η μορφή ποσοστού, οι καταναλωτές τείνουν να αξιολογούν τα πακέτα
μπόνους πιο ευνοϊκά από τις εκπτώσεις τιμών. Ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στον όγκο
πωλήσεων για ένα πακέτο μπόνους έναντι μιας οικονομικά ισοδύναμης έκπτωσης τιμής,
παρατηρήθηκε επίσης σε ένα πείραμα πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε ένα κατάστημα
λιανικής από τους ίδιους. (Chen, Marmorstein,, Tsiros, Rao, 2012).

Οι Chen, Marmorstein, Tsiros, Rao (2012) προτείνουν μια εναλλακτική εξήγηση για τις
προτιμήσεις των καταναλωτών για πακέτα μπόνους έναντι των εκπτώσεων τιμών όταν
εκφράζονται και τα δύο σε ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα, στηριζόμενοι στη βιβλιογραφία που
εξετάζει τις δυσκολίες που βιώνουν οι καταναλωτές κατά την επεξεργασία αριθμητικών
πληροφοριών (π.χ., Chen and Rao 2007, DelVecchio, Krishnan, και Smith 2007; Heath,
Chatterjee και Γαλλία 1995; Kruger και Vargas 2008) αναγνωρίζουν το σφάλμα που κάνουν οι
καταναλωτές κατά την ερμηνεία των ποσοστών. Ορισμένοι καταναλωτές ενδέχεται να
στερούνται της δυνατότητας με κάνουν νοητικά την πράξη που απαιτείται για την εύρεση της
τελικής τιμής (π.χ. υπολογισμός της τελικής τιμής μετά από έκπτωση). Ακόμη, οι απαντήσεις
των καταναλωτών σε συγκριτικές διαφημίσεις (Kruger & Vargas, 2008) δείχνουν επίσης τις
προκλήσεις που ο υπολογισμός του ποσοστού θέτει σε πολλούς καταναλωτές.
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Παρόμοια, σύμφωνα με τον Lowe, (2010) οι καταναλωτές προτιμούν προσφορές υπό τη
μορφή 1+1 προϊόν (BOGOF, buy one get one free) από τις εκπτώσεις τιμής λόγω της νοητικής
επεξεργασίας που χρειάζονται οι δεύτερες και τον τρόπο με τον αυτοί οι τύποι προσφορών
γίνονται αντιληπτοί από τους καταναλωτές

Κάποια προηγούμενη έρευνα έχει υποθέσει ότι οποιαδήποτε προτίμηση έχει παρατηρηθεί
για πακέτα μπόνους μπορεί να οφείλεται στο τρόπο πλαισίωσής τους (Diamond and Sanyal
1990). Συγκεκριμένα, μια αύξηση της ποσότητας μπορεί να γίνει αντιληπτή ως κέρδος, ενώ
αντίστοιχα μια μείωση της τιμής μπορεί να εκληφθεί ως μείωση σε μία απώλεια, με την
έννοια ότι εκ των πραγμάτων θα χρεωθεί η αγορά, απλά θα μειωθεί η απώλεια. Έτσι, τα
πακέτα μπόνους προτιμώνται από τις εκπτώσεις τιμών, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις,
το κέρδος σε ποσότητα προτιμάται από τη χρηματική έκπτωση. Επομένως, τα κέρδη είναι
πιθανό να προτιμώνται συγκριτικά με μία μείωση στην απώλεια (reduction in a loss) λόγω
της καμπυλότητας της συνάρτησης τιμής, όπως αυτή αναπτύχθηκε στη «θεωρία της
προοπτικής» (prospect theory) (Kahneman & Tversky 1979), τα πακέτα μπόνους μπορεί να
προτιμώνται από τις εκπτώσεις τιμών.

Επιπλέον, οι προσφορές με πακέτα μπόνους συνήθως επιλέγονται ταχύτερα από τους
καταναλωτές σε σύγκριση με τις προσφορές με έκπτωση τιμών (Ailawadi & Neslin, 1998;
Wansink, 1996).

Σύμφωνα με τους Chen, Marmorstein, Tsiros & Rao (2012), οι προτιμήσεις για μπόνους
πακέτα έναντι των εκπτώσεων δεν μπορούν να προβλεφθούν απλά βάσει του επιπέδου
τιμών των προϊόντων (price level) σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή του βαθμού
εξοικείωσης των καταναλωτών με συγκεκριμένα προϊόντα. Για παράδειγμα, οι Smith και
Sinha (2000) ανακάλυψαν την προτίμηση των καταναλωτών για την προσφορά της επιπλέον
συσκευασίας από μία έκπτωση τιμής για το λιγότερο ακριβό ψωμί και το λιγότερο ακριβό
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χαρτί υγείας, ενώ η προτίμησή τους σε προσφορά αντιστράφηκε για το ακριβότερο
απορρυπαντικό και το ακριβότερο τυρί σε φέτες, δηλαδή προτίμησης την έκπτωση τιμής.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα των Beng Soo Ong, Foo Nin Ho and Carolyn Tripp (1997) η
αντιληπτή αξία (perceived value) και οι προθέσεις αγοράς δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ
των "συχνών" και "σπάνιων" καταναλωτών. Η αντιληπτή αξία (perceived value) δεν ήταν
επίσης σημαντικά διαφορετική μεταξύ των ελαφρών και βαριών ομάδων χρηστών.

Οι χρήστες των ομάδων που ανήκαν είτε στους «συχνούς» είτε στους «σπάνιους»
καταναλωτές δε διέφεραν στις προτιμήσεις τους αναφορικά με την έκπτωση στην τιμή έναντι
της ποσότητας μπόνους, ωστόσο οι ελαφριοί χρήστες συμφώνησαν πιο έντονα ότι θα
προτιμούσαν έκπτωση 20 τοις εκατό έναντι της επιπλέον συσκευασίας λοσιόν από ότι οι
βαριοί χρήστες.

Για παράδειγμα, οι Smith και Sinha (2000) βρίσκουν μια προτίμηση από πλευράς
καταναλωτών προς την έκπτωση σε ό,τι αφορά ακριβά προϊόντα αλλά προτίμηση για
μπόνους πακέτα για φθηνά προϊόντα, γεγονός που υποδηλώνει ότι για αγορές με μέτρια ή
υψηλή ανάμειξη, η χρηματική έκπτωση προτιμάται.

Πιο πρόσφατα, οι Mishra και Mishra (2011) πρόσθεσαν ένα άλλο επίπεδο πολυπλοκότητας
στο ζήτημα αναφορικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, υποστηρίζοντας πως οι
άνθρωποι εμφανίζουν μία προτίμηση για ένα πακέτο μπόνους έναντι μίας χρηματικής
έκπτωσης όταν πρόκειται για υγιεινά προϊόντα αλλά αυτή είναι η προτίμηση αντιστρέφεται
για ανθυγιεινά προϊόντα, λόγω συναισθημάτων ενοχής που σχετίζονται με την κατανάλωση
τέτοιων προϊόντων.

Από τη σκοπιά των δημογραφικών χαρακτηριστικών των καταναλωτών σε σχέση με τις
Προσφορές, παλαιότερες έρευνες δείχνουν πως οι γυναίκες τείνουν να θεωρούνται πιο
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επιρρεπείς ως καταναλωτές στις προσφορές σε σύγκριση με τους άνδρες (Blattberg, Buesing,
Peacock, Sen, 1978), καθώς σύμφωνα τους ίδους οι καταναλωτές με χαμηλότερο εισόδημα
θεωρείται γενικά ότι έχουν μεγαλύτερους οικονομικούς περιορισμούς αναφορικά με τις
αγορές του, γεγονός που τους κάνει πιο ευαίσθητους προς τις τιμές και την εξοικονόμηση
χρημάτων. Επομένως, η ομάδα αυτή των καταναλωτών είναι πιο πιθανό να είναι επιρρεπείς
σε προσφορές. Ωστόσο άλλες ερευνητικές μελέτες δείχνουν ότι βαθμός επιρροής των
προσφορών δεν σχετίζεται με το φύλο (Lichtenstein, 1997).

Ακόμη, σύμφωνα με τον Lichtenstein (1997), υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του επιπέδου
μορφωτικής εκπαίδευσης του καταναλωτή και του βαθμού που αυτός είναι επιρρεπής σε μία
προσφορά, καθώς υποστηρίζει πως οι λιγότερο μορφωμένοι καταναλωτές είναι πιο πιθανό
να είναι επιρρεπείς σε προσφορές.

2.5 Οι εκπτώσεις και οι δωρεάν συσκευασίες ως εργαλεία προώθησης
πωλήσεων στα τυποποιημένα τρόφιμα
Οι εταιρίες τυποποιημένων τροφίμων (Consumer Packages Goods, CPG) συνεχίζουν να είναι
οι κύριοι χρήστες των εργαλείων προώθησης πωλήσεων (προσφορές, εκπτώσεις κλπ.),
ωστόσο η χρήση των εν λόγω εργαλείων σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλες βιομηχανίες,
όπως η υγεία, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, το λιανεμπόριο ενδυμάτων-υποδημάτων
κ.ά. (Belch & Belch, 2015)

Σχετικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών σε εκπτώσεις ή δωρεάν συσκευασίες σε ό,τι
αφορά τα τυποποιημένα τρόφιμα, στην έρευνα των Mishra και Μishra (2011) διερευνήθηκε
πώς οι προσφορές είτε βασιζόμενες στην τιμή είτε βασιζόμενες στην ποσότητα μπορούν να
επηρεάσουν την κατανάλωση ανθυγιεινών και υγιεινών τροφίμων. Συγκεκριμένα, κατέληξαν
στο ότι οι καταναλωτές προτιμούν πακέτα μπόνους από τις εκπτώσεις τιμών για υγιεινά είδη
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διατροφής αλλά προτιμούν τις εκπτώσεις τιμών από τα πακέτα μπόνους για ανθυγιεινά είδη
διατροφής. Ωστόσο, βλέπουν τα πακέτα μπόνους πιο θετικά επειδή εστιάζουν στην ιδέα ότι
παίρνουν κάτι «δωρεάν» στην ίδια τιμή (Chandran και Morwitz 2006).

Σύμφωνα με την έρευνα των Mishra and Mishra (2011), οι καταναλωτές αξιολόγησαν τις
εκπτώσεις τιμών πιο ευνοϊκά από τα πακέτα μπόνους για τα "ανθυγιεινά" προϊόντα, ενώ οι
καταναλωτές αξιολόγησαν τα πακέτα μπόνους πιο ευνοϊκά από τις εκπτώσεις τιμών για
υγιεινά προϊόντα . Έτσι, η έκπτωση στην τιμή αιτιολογεί τρόπον τινά την αγοράς
"ανθυγιεινών" προϊόντων και μειώνει την ανάγκη άσκησης αυτοέλεγχου.

Οι Mishra και Mishra (2011) προτείνουν πως αυτή η προτίμηση των καταναλωτών
εμφανίζεται καθώς αισθάνονται μεγαλύτερη εσωτερική σύγκρουση όταν αγοράζουν μια
"ανθυγιεινό" φαγητό, κάτι που τους οδηγεί στην αναζήτηση επιβεβαίωσης για την αγορά
τους. Έτσι, η αγορά τέτοιων τροφίμων σε έκπτωση μπορεί να δημιουργήσει την εν λόγω
επιβεβαίωση. Η έκπτωση παρέχει καλύτερη "επιβεβαίωση" από ένα πακέτο μπόνους επειδή
οι καταναλωτές πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο αφενός εξοικονομούν χρήματα και αφετέρου
δεν καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ανθυγιεινών τροφίμων.

Ακόμη, οι Bag and Alice (2009) πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με το περιβάλλον αγορών
στο εκάστοτε κατάστημα που επιλέγουν οι καταναλωτές (In-store Shopping) και την
Παρορμητική Αγορά (Impulsive Buying). Το αποτέλεσμα έδειξε ότι οι παράγοντες οικονομικής
φύσης που επηρεάζουν τις αγορές στο κατάστημα, όπως οι εκπτώσεις τιμής και τα κουπόνια,
ήταν πιο πιθανό να επηρεάσουν μια παρορμητική αγορά από τους παράγοντες εκείνους που
σχετίζονται παραδείγματος χάριν με την ατμοσφαιρική εμπλοκή, όπως η μουσική υπόκρουση
και το άρωμα. Ακόμη, οι Hulten και Vanyushyn (2011) πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με
τις παρορμητικές αγορές σε είδη παντοπωλείου (Groceries). Η συγκεκριμένη έρευνα με
δείγμα τους Γάλλους καταναλωτές έδειξε ότι οι τελευταίοι φαίνεται να είναι πιο προσεκτικοί
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σε ειδικές οθόνες στο κατάστημα (in-store displays) και προσφορές με τη μορφή δύο για την
τιμή του ενός (bonus pack), γεγονός που τους οδηγεί σε πιο παρορμητικές αγορές.

Εν συνεχεία, αναφορικά με τα ελληνικά δεδομένα στη βιομηχανία του τροφίμου, στον
ελληνικό Τύπο αναφέρεται πως “Στροφή στα τυποποιημένα/συσκευασμένα τρόφιμα έχει
κάνει ο Έλληνας καταναλωτής διατηρώντας μία συνήθεια που υιοθέτησε τις περασμένους
μήνες, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας.”
(kathimerini.gr, 2020) Επίσης, “μπορεί τα βασικά κριτήρια επιλογής τροφίμων από τους
καταναλωτές να αποτελούσαν στο παρελθόν η ποιότητα και η τιμή ωστόσο η εικόνα έχει
αλλάξει ριζικά και πλέον στα βασικά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται η υγιεινή και
ασφάλεια.” (kathimerini.gr, 2020)

Συνοψίζοντας, οι λιανοπωλητές πια είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιος τύπος προσφοράς
ταιριάζει στις ανάγκες τους καθώς όπως έχει γραφτεί στην The Wall Street Journal (Byron &
Varnica, 2006) “Τα τελευταία χρόνια, αρκετές εξελίξεις βοήθησαν στη μεταφορά ισχύος από
τους κατασκευαστές στους λιανοπωλητές. Με την έλευση των οπτικών σαρωτών ελέγχου και
των εξελιγμένων συστημάτων υπολογιστών στο κατάστημα, οι έμποροι λιανικής πώλησης
απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με το πόσο γρήγορα μετατρέπονται τα προϊόντα,
ποιες προσφορές πωλήσεων λειτουργούν και ποια προϊόντα κερδίζουν χρήματα.

Βασιλική Τριανταφυλλάκη, ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία, Πλήρους Φοίτησης

21

ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία, 2020-2021 «Οι προτιμήσεις και η στάση των καταναλωτών
απέναντι στις Εκπτώσεις και τις Δωρεάν Συσκευασίες, ως εργαλεία Προώθησης Πωλήσεων,
με έμφαση στα τυποποιημένα τρόφιμα»

3. Στόχοι
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να αναλύσει τις προτιμήσεις και τη στάση των
καταναλωτών σχετικά με τα εξής δύο εργαλεία Προώθησης Πωλήσεων: α) τις Εκπτώσεις
και β) τις Δωρεάν Συσκευασίες (Bonus Pack). Οι προτιμήσεις τους ερευνώνται σε σχέση
με το είδος της Έκπτωσης ή της Δωρεάν Συσκευασίας που είναι πιο ελκυστικό γι’ αυτούς,
την πρόθεση αγοράς τέτοιων Προσφοράς καθώς και την πρόθεσης επαναγοράς, το
προφίλ των καταναλωτών που επιλέγουν την εκάστοτε Προσφορά, την επιρροή που
έχουν οι Προσφορές αυτές σε αποφάσεις όπως η ποσότητα, και το είδος των προϊόντων
που θα αγορασθούν από πλευράς καταναλωτή καθώς και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ποιο
από τα δύο εργαλεία Προώθησης είναι πιο ελκυστικό στο καταναλωτικό κοινό. Τέλος, η
έρευνα θα εστιάσει στις Εκπτώσεις και τις Δωρεάν Συσκευασίες (Bonus Pack) στον κλάδο
των ταχέως κινουμένων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) και συγκεκριμένα στα
τυποποιημένα τρόφιμα.

3.1 Ερευνητικά ερωτήματα
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετασθούν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:

1. Ποια τεχνική προώθησης ανάμεσα στην Έκπτωση και τη Δωρεάν Συσκευασία έχει
την ισχυρότερη επιρροή στην αγοραστική απόφαση;
2. Ποια η σχέση ποσότητας προϊόντος που αγοράζεται από πλευράς καταναλωτή
µε την ύπαρξη των ανωτέρω προωθητικών ενεργειών;
3. Ποια η πιθανότητα Επαναγοράς (Repurchase) ενός προϊόντος που έχει
αγορασθεί στο παρελθόν σε προσφορά, όταν θα είναι διαθέσιµο στην αρχική
του τιµή;
4. Ποια τεχνική έκπτωσης προτιµάται από τους καταναλωτές µεταξύ των:
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α. εκπτώσεων σε ποσοστό (percentage discounts) (π.χ. +20% δωρεάν προϊόν)

β. συγκεκριμένων χρηματικών εκπτώσεων (π.χ. -1€);

5. Ποιος τύπος Συσκευασίας Δώρο προτιµάται από τους καταναλωτές µεταξύ των:

α. µία συσκευασία συν µία δώρο

β. δώρο επιπλέον ποσότητα προϊόντος,

γ. συσκευασία βασικού προϊόντος συν δώρο κάποιο άλλο προϊόν από
το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρίας;

6. Ποια η πρόθεση αγοράς για κάποιο προϊόν σε προωθητική ενέργεια που ο
καταναλωτής δεν είχε εξαρχής σκοπό να αγοράσει;
7. Ποιες οι προτιμήσεις των καταναλωτών για τις εν λόγω προσφορές όταν
εφαρμόζονται στα τυποποιημένα τρόφιμα;
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4. Μεθοδολογία
4.1. Ερευνητικός Σχεδιασμός

Για τα ανάγκες της πρωτογενούς έρευνας στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας
επιλέχθηκε η περιγραφική έρευνα (descriptive research). Κύριο χαρακτηριστικό του
σχεδιασμού αυτού είναι πως ενδείκνυται για ερευνητικά θέματα τα οποία έχουν αναλυθεί
επαρκώς και είναι γενικά γνωστά. Παράλληλα, συνάδει και με το φιλοσοφικό παράδειγμα
του θετικισμού, υπό την έννοια ότι η περιγραφική έρευνα αναλύει τα ερευνητικά θέματα και
τους συμμετέχοντες σε αυτά όπως ακριβώς είναι, χωρίς να αλλάζει τα χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο παρατηρούνται (Berg, 2009). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά
συνάδουν με το σκοπό και τους στόχους της διπλωματικής εργασίας, οδηγώντας έτσι στην
επιλογή της περιγραφικής έρευνας.

4.2. Είδος Έρευνας

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν
ποσοτική. Στόχος της ποσοτικής έρευνας είναι η συλλογή ποσοτικών δεδομένων από μεγάλο
αριθμό συμμετεχόντων, τα οποία στη συνέχεια υπόκεινται σε στατιστική ανάλυση. Τα
παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούν στην παραγωγή πιο αντικειμενικών ερευνητικών
ευρημάτων (Franklin, 2012). Κύριο μειονέκτημα της ποσοτικής έρευνας είναι πώς δεν
ενδείκνυται για την εις βάθος διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων μιας έρευνας,
άρα και του θέματός της, κάτι που γίνεται με την ποιοτική έρευνα, οδηγώντας έτσι και στην
εξαγωγή συμπερασμάτων που δεν προβλέπονται αρχικά από μια έρευνα (Creswell, 2003).
Όμως, στόχος της έρευνας στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας δεν ήταν η εις
βάθος υποκειμενική ερμηνεία των ερευνητικών ευρημάτων, αλλά η καταγραφή των τάσεων
και απόψεων των συμμετεχόντων και η εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων από αυτά
επί του ερευνητικού θέματος.
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4.3. Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων και Ερευνητικά Εργαλεία
Η μέθοδος συλλογής δεδομένων που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της δημοσκόπησης (survey
research) με ποσοτικά ερωτηματολόγια. Η δημοσκόπηση είναι η συστηματική συλλογή
πληροφοριών από ερωτώμενους με σκοπό την κατανόηση ή την πρόβλεψη της
συμπεριφοράς του τμήματος του πληθυσμού που μας ενδιαφέρει. Η συλλογή των
πληροφοριών γίνεται με τη βοήθεια κάποιας μορφής ερωτηματολογίου (questionnaire).
(Σταθακόπουλος, 2018). Οι δημοσκοπήσεις ενδείκνυνται για τη συλλογή δεδομένων από
μεγάλα δείγματα σε μικρό χρονικό διάστημα (Bryman & Bell, 2015). Αυτός ήταν και ο βασικός
λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος, από τη στιγμή μάλιστα που είναι
και η μέθοδος εκείνη που ενδείκνυται για τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας. Οι
δημοσκοπήσεις που πραγματοποιούνται προσωπικά έχουν μεγαλύτερο ποσοστό απόκρισης,
ωστόσο, δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για τις μετακινήσεις και τις προσωπικές
επαφές λόγω της πανδημίας του COVID-19, τα οποία βρίσκονταν σε ισχύ όταν
πραγματοποιήθηκε η έρευνα, η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Πιο
αναλυτικά χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), η οποία
σε πολλές πτυχές είναι παρόμοια με το σύστημα CATI (Computer Assisted Telephone
Interviewing), με την κυριότερη διαφορά να είναι πως η πρώτη γίνεται από τον ίδιο τον
ερωτώμενο ( self-administrated). ((Σταθακόπουλος, 2018)

Όσον αφορά το ερευνητικό εργαλείο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αυτό ήταν ένα
ποσοτικό ερωτηματολόγιο, δείγμα του οποίου είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα 1 της
διπλωματικής αυτής εργασίας. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τρεις κεντρικές
ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δώσουν κάποια βασικά
δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, το ηλικιακό εύρος, το εκπαιδευτικό τους
επίπεδο, το βαθμό ικανοποίησης από το εισόδημά τους, το μέγεθος του νοικοκυριού τους,
και την οικογενειακή τους κατάσταση ώστε να είναι δημιουργηθεί ένα βασικό προφίλ του
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δείγματος, χωρίς βέβαια να εξετάζεται η συσχέτιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών με
τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Στη δεύτερη και τρίτη ενότητα, οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις και προτιμήσεις τους αναφορικά με συγκεκριμένες
τεχνικές της Προώθησης Πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό
στον οποίο τους ελκύουν οι εκπτώσεις, οι προωθητικές ενέργειες υπό τη μορφή bonus pack
ή προσφοράς επιπλέον ποσότητας, τις προτιμήσεις τους ανάμεσα σε αυτές τις δύο τεχνικές,
το βαθμό πρόθεσης αγοράς τέτοιων προσφορών, το πόσο επηρεάζουν τέτοιου είδους
προσφορές εφαρμοζόμενες στα τρόφιμα την αγορά τους κ.ά. Μέσα από τις ερωτήσεις, οι
οποίες προήλθαν όλες από προηγούμενες έρευνες στις οποίες στηρίχθηκε το θεωρητικό
υπόβαθρο της διπλωματικής εργασίας, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν
κατά κύριο λόγο την προτίμησή τους ανάμεσα στις εκπτώσεις και την προσφορά bonus pack,
το οποίο αποτελεί και κεντρικό ερευνητικό ερώτημα που απασχόλησε τη διπλωματική αυτή
εργασία.

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν κλειστού τύπου. Στα πλαίσια μιας ποσοτικής
έρευνας, αυτού του τύπου οι ερωτήσεις δίνουν τη δυνατότητα στους ερευνητές να
συλλέξουν απαντήσεις και πληροφορίες σε συγκεκριμένη μορφή, ανάλογα με το σχεδιασμό
στατιστικής ανάλυσης στον οποίο έχουν καταλήξει. Μέσα στα πλαίσια αυτά, οι
συμμετέχοντες κλήθηκαν να δώσουν τις απαντήσεις τους μέσα από κλίμακα Likert 5
βαθμίδων (από 1: Διαφωνώ Απόλυτα έως 5: Συμφωνώ Απόλυτα), και μέσα από κλίμακα
ιεράρχησης/προτιμήσεων, στην οποία οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να βάλουν σε σειρά
προτεραιότητας τις πιο ελκυστικές προσφορές γι’ αυτούς.

4.4. Δείγμα Ερευνάς
Το ερευνητικό δείγμα δημιουργήθηκε με τη μέθοδο της δειγματοληψίας ευκολίας
(convenience sampling), δηλαδή πρόκειται για ένα μη τυχαίο δείγμα. Η μέθοδος της
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δειγματοληψίας ευκολίας προτιμήθηκε έναντι άλλων στη συγκεκριμένη έρευνα κυρίως λόγω
της εξοικονόμησης χρόνου που μπορεί να προσδώσει στον ερευνητή, σε αντίθεση με τη
διαδικασία επιλογής ενός τυχαίου δείγµατος από ένα µεγάλο πληθυσµό που είναι συνήθως
πιο χρονοβόρα και δαπανηρή. Βέβαια, η μέθοδος της δειγματοληψίας ευκολίας καθιστά πιο
δύσκολο το να καταλήξει κανείς σε συµπεράσµατα ή γενικεύσεις.

Μέσα στα παραπάνω πλαίσια, το ερευνητικό δείγμα αποτέλεσαν καταναλωτές, οι οποίοι είτε
ακολούθησαν το σύνδεσμο (link) του ερωτηματολογίου, ο οποίος είχε αναρτηθεί σε
διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο (π.χ. Facebook, Facebook
Groups, κ.ά.), είτε ακολούθησαν το σύνδεσμο μέσω προσωπικού μηνύματος που τους είχε
αποσταλεί (η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε κυρίως με στόχευση συμφοιτητές). Το τελικό
ερευνητικό δείγμα ήταν 103 άτομα (Ν=103). Ακόμη, επισημαίνεται πως δεν υπήρχαν
συγκεκριμένα κριτήρια εισόδου στο δείγμα, παρά μόνο οι συμμετέχοντες να είναι 18 ετών
και άνω, ώστε η έρευνα να μην υπόκειται σε ζητήματα ερευνητικής ηθικής για έρευνες που
διεξάγονται σε ανήλικους.

Λαμβάνοντας υπόψη πρώτα τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, αυτά
συλλέχθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί το προφίλ των συμμετεχόντων, ήταν πολύ
σημαντικό το γεγονός ότι καταναλωτές και των δύο φύλων, όλων των ηλικιακών μονάδων
και με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο συμμετείχαν στην έρευνα. Χάρη στην κατανομή αυτή
των συμμετεχόντων με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, το ερευνητικό δείγμα θα
έλεγε κανείς πως ήταν αντιπροσωπευτικό του ευρύτερου πληθυσμού υπό διερεύνηση, χωρίς
τα ευρήματα να επηρεάζονται από κανένα από τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, και
λαμβάνοντας υπόψη πρώτα το φύλο των συμμετεχόντων, οι 55 από τους 103 συμμετέχοντες
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(53,4% του δείγματος) ήταν άνδρες, ενώ οι 48 (46,6% του δείγματος) ήταν γυναίκες (Πίνακας
1).

Πίνακας 1: Ερώτηση 1

Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας
Valid
Cumulative
Percent
Percent Percent
Άνδρας
53,40% 53,40%
53,40%
Γυναίκα
46,60% 46,60%
100,00%
Σύνολο
100,00% 100,00%
Όσον αφορά το ηλικιακό εύρος, 23 συμμετέχοντες (22,3% του δείγματος) ήταν μεταξύ 18 και
25 ετών. 12 συμμετέχοντες (11,6% του δείγματος) ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 26-35 ετών,
27 συμμετέχοντες (26,2% του δείγματος) ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 36-45 ετών, ενώ στην
ηλικιακή ομάδα 46-55 ετών ανήκαν 33 συμμετέχοντες (32,8% του δείγματος) και, τέλος, μόλις
8 συμμετέχοντες (7,7%) ήταν άνω των 55 ετών (Πίνακας 2).

Πίνακας 2: Ερώτηση 2

Παρακαλώ προσδιορίστε την ηλικία σας
Percent
18-25
26-35
36-45
46-55
Άνω των
55
Συνολο

22,33%
11,65%
26,21%
32,04%

Valid
Percent

Cumulative
Percent

22,33%
11,65%
26,21%
32,04%

22,33%
33,98%
60,19%
92,23%

7,77%
7,77%
100,00% 100,00%

100,00%

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο, οι συμμετέχοντες επίσης ποικίλαν και ως προς αυτή
τη μεταβλητή. Πιο συγκεκριμένα, 22 συμμετέχοντες (21,3% του δείγματος) δήλωσαν
απόφοιτοι Λυκείου, 17 συμμετέχοντες (16,5% του δείγματος) ήταν απόφοιτοι Τεχνολογικού

Βασιλική Τριανταφυλλάκη, ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία, Πλήρους Φοίτησης

28

ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία, 2020-2021 «Οι προτιμήσεις και η στάση των καταναλωτών
απέναντι στις Εκπτώσεις και τις Δωρεάν Συσκευασίες, ως εργαλεία Προώθησης Πωλήσεων,
με έμφαση στα τυποποιημένα τρόφιμα»
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή κάποιας άλλης τεχνικής σχολής, 43 συμμετέχοντες (41,7%
του δείγματος) κατείχαν πανεπιστημιακό τίτλο, 18 συμμετέχοντες (17,4% του δείγματος)
κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ μόλις 3 συμμετέχοντες (2,9% του δείγματος) δήλωσαν
κάποιο άλλο μορφωτικό επίπεδο (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Ερώτηση 3

Παρακαλώ προσδιορίστε το μορφωτικό σας επίπεδο
Percent
Απόφοιτος Λυκείου
Απόφοιτος/-η ΤΕΙ - ΙΕΚ
Απόφοιτος/-η
Πανεπιστημίου
Απόφοιτος/-η
Μεταπτυχιακού
Άλλο
Σύνολο

Valid
Percent

Cumulative
Percent

21,36%
16,50%

21,36%
16,50%

21,36%
37,86%

41,75%

41,75%

79,61%

17,48% 17,48%
2,91%
2,91%
100,00% 100,00%

97,09%
100,00%

Αναφορικά με την ικανοποίηση των ερωτηθέντων ωε προς τις οικονομικές τους απολαβές ,
οι συμμετέχοντες δήλωσαν ως επί των πλείστων μέτρια ικανοποίηση (47 συμμετέχοντες ήτοιι
το 45,63% του δείγματος). Πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι δήλωσαν 17 (16,5%) και 16
συμμετέχοντες (15,53%) αντίστοιχα, ενώ λίγο ή και καθόλου ικανοποιημένοι δήλωσαν 14
(13,59%) και 9 (8,74%) συμμετέχοντες αντίστοιχα. (Πίνακας 5).
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Πίνακας 4: Ερώτηση 4

Πόσο ικανοποιημένος/-η είστε με το
εισόδημά σας;
Valid
Cumulative
Percent
Percent Percent
Καθόλου
8,74%
8,74%
8,74%
Λίγο
13,59% 13,59%
22,33%
Μέτρια
45,63% 45,63%
67,96%
Πολύ
16,50% 16,50%
84,47%
Πάρα
πολύ
15,53% 15,53%
100,00%
Σύνολο
100,00% 100,00%

Η επόμενη ερώτηση με δημογραφικά χαρακτηριστικά αφορούσε το πλήθος των μελών του
νοικοκυριού των ερωτηθέντων. Η πιο συνήθης απάντηση φάνηκε πως είναι τα 3 άτομα
(33,98%), ενώ οι απαντήσεις για 1, 2 και 4 άτομα ήταν σχεδόν ίδιες με 22 (21,36%), 22
(21,36%) και 23 (22,33%) αντίστοιχα. Μάλιστα, υπήρξε και μία απάντηση για 5 ή και
παραπάνω άτομα (0,97%). Οι απαντήσεις παρατίθενται στον Πίνακα 5.

Πίνακας 5: Ερώτηση 5

Από πόσα άτομα αποτελείται το νοικοκυριό σας;
(εσάς συμπεριλαμβανομένου/-ης)
Percent
1 άτομο
2 άτομα
3 άτομα
4 άτομα
Πάνω από 5
άτομα
Σύνολο

21,36%
21,36%
33,98%
22,33%

Valid
Percent

Cumulative
Percent

21,36%
21,36%
33,98%
22,33%

21,36%
42,72%
76,70%
99,03%

0,97%
0,97%
100,00% 100,00%

100,00%

Η τελευταία ερώτηση δημογραφικού ενδιαφέροντος που τέθηκε στους συμμετέχοντες της
εν λόγω έρευνας αφορούσε την προσωπική / οικογενειακή κατάστασή τους. Από το δείγμα
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που εξετάστηκε, το 78,64% δήλωσε παντρεμένο ή σε σχέση (81 άτομα) ενώ το 21,36% (22
άτομα) δήλωσαν ελεύθεροι. Τα δεδομένα παρατίθενται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6: Ερώτηση 6

Ποια είναι η προσωπική σας κατάσταση;
Percent
Ελεύθερος/-η
Παντρεμένος/-η
Σε σχέση
Σύνολο

21,36%
53,40%
25,24%
100,00%

Valid
Percent
21,36%
53,40%
25,24%
100,00%

Cumulative
Percent
21,36%
74,76%
100,00%

4.5. Ανάλυση Ευρημάτων
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό
πακέτο

Statistical Package

for

the

Social

Sciences

(SPSS).

Πιο

συγκεκριμένα,

πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιγραφικής στατιστικής (συχνότητες, μέσοι όροι, σταθερές
αποκλίσεις).

4.6. Ερευνητική Διαδικασία
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2021. Όπως αναλύθηκε και νωρίτερα, η
δημοσκόπηση έγινε διαδικτυακά. Στους συμμετέχοντες εξηγήθηκε λεπτομερώς ο σκοπός και
το θέμα της έρευνας, όπως επίσης και το τι ακριβώς σήμαινε η συμμετοχή τους σε αυτήν. Πιο
συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν πως η συμμετοχή τους στην έρευνα ήταν
εθελοντική, ενώ ήταν εξαρχής ενήμεροι για το πόσο θα διαρκέσει η συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου. Πέραν των παραπάνω, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν πως η
συμμετοχή τους θα ήταν ανώνυμη, αφού από κανένα συστατικό της ερευνητικής διαδικασίας
δεν ήταν δυνατόν να αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους. Μάλιστα, έλαβαν τη διαβεβαίωση πως
οι πληροφορίες που θα έδιναν στα πλαίσια της συμμετοχής τους θα χρησιμοποιούνταν ως
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απολύτως εμπιστευτικές και μόνον για τις ακαδημαϊκές ανάγκες της διπλωματικής αυτής
εργασίας, ενώ πρόσβαση στις πληροφορίες τους θα είχε μόνο η ερευνήτρια και κανένας
άλλος. Τέλος, οι συμμετέχοντες δεν έλαβαν κανένα χρηματικό ή άλλου είδους έπαθλο ως
αντάλλαγμα για τη συμμετοχή τους.
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5. Αποτελέσματα
5.1. Απόψεις Αναφορικά Με Τη Μέθοδο Των Εκπτώσεων Και Των Bonus Pack
Για Τα Τυποποιημένα Τρόφιμα
Στην πρώτη ερώτηση της βασικής ενότητας του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με το αν σε γενικές γραμμές τους
ελκύουν οι προσφορές, είτε με τη μορφή εκπτώσεων, είτε με τη μορφή προσφοράς bonus
pack. Στην εν λόγω ερώτηση, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (61 συμμετέχοντες, 59,2%
του δείγματος) εξέφρασε τη συμφωνία ή απόλυτη συμφωνία της με την παραπάνω πρόταση,
ενώ υπήρχαν και 24 συμμετέχοντες (23,3% του δείγματος) που διαφώνησαν με την
παραπάνω πρόταση. Παράλληλα, 18 συμμετέχοντες (17,5% του δείγματος) κράτησαν μια πιο
ουδέτερη στάση (Πίνακας 7),.

Πίνακας 7: Ερώτηση 7

Συνήθως με ελκύουν οι προσφορές, είτε με τη μορφή εκπτώσεων (π.χ.-1€), είτε με
τη μορφή επιπλέον συσκευασίας (π.χ. 1+1 δώρο)
Percent
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε
συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

7,77%
15,53%

Valid
Percent

Cumulative
Mean
Percent

7,77%
15,53%

7,77%
23,30%

17,48% 17,48%
40,78% 40,78%
18,45% 18,45%
100,00% 100,00%

40,78%
81,55%
100,00%

Std Dev

3,47

1,181

Στην επόμενη ερώτηση, 50 συμμετέχοντες (48,5% του δείγματος) δήλωσαν πως εάν τύχουν
έκπτωσης στα τυποποιημένα τρόφιμα, θα αγοράσουν μεγαλύτερη ποσότητα. Αντίθετα, 29
συμμετέχοντες δήλωσαν πως διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα με την παραπάνω άποψη,
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ενώ 24 συμμετέχοντες (23,3% του δείγματος) δήλωσαν πως ούτε συμφωνούν, ούτε
διαφωνούν με την παραπάνω άποψη (Πίνακας 8).

Πίνακας 8: Ερώτηση 8

Εάν τύχω προσφοράς υπό τη μορφή έκπτωσης (π.χ. -1€) στα τυποποιημένα
τρόφιμα, είναι πιθανό να αγοράσω μεγαλύτερη ποσότητα
Percent
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε
συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

11,65%
16,50%

Valid
Percent

Cumulative
Std
Mean
Percent
Dev

11,65%
16,50%

11,65%
28,16%

23,30% 23,30%
33,01% 33,01%
15,53% 15,53%
100,00% 100,00%

51,46%
84,47%
100,00%

3,24

1,234

Οι απόψεις των συμμετεχόντων δεν ήταν ίδιες με την παραπάνω ερώτηση, όταν αντί για
έκπτωση τους προσφέρεται προσφορά υπό τη μορφή bonus pack. Πιο συγκεκριμένα, 43 μόνο
συμμετέχοντες (41,7% του δείγματος) δήλωσαν πως θα αγόραζαν μεγαλύτερη ποσότητα
τυποποιημένων τροφίμων, εάν τους προσφέρονταν προσφορά υπό τη μορφή bonus pack.
Αντίθετα, 33 συμμετέχοντες (32,4% του δείγματος) διαφώνησαν με την παραπάνω
τοποθέτηση, ενώ μεγάλος ήταν και ο αριθμός των συμμετεχόντων που κράτησαν μια πιο
ουδέτερη στάση στην ερώτηση αυτή (27 συμμετέχοντες, 26,2% του δείγματος) (Πίνακας 9)

Πίνακας 9: Ερώτηση 9

Εάν τύχω προσφοράς υπό τη μορφή επιπλέον συσκευασίας δώρο (π.χ. 1+1 δώρο) στα
τυποποιημένα τρόφιμα, είναι πιθανό να αγοράσω μεγαλύτερη ποσότητα
Valid
Cumulative
Percent
Mean
Std Dev
Percent Percent
Διαφωνώ απόλυτα
15,53% 15,53%
15,53%
Διαφωνώ
16,50% 16,50%
32,04%
3,06
1,245
Ούτε διαφωνώ, ούτε
συμφωνώ
26,21% 26,21%
58,25%
Συμφωνώ
30,10% 30,10%
88,35%
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Εάν τύχω προσφοράς υπό τη μορφή επιπλέον συσκευασίας δώρο (π.χ. 1+1 δώρο) στα
τυποποιημένα τρόφιμα, είναι πιθανό να αγοράσω μεγαλύτερη ποσότητα
Συμφωνώ απόλυτα
11,65% 11,65%
100,00%
Σύνολο
100,00% 100,00%
Στην επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν
σε έναν ερώτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της διπλωματικής αυτής
διατριβής, αν δηλαδή προτιμούν τις εκπτώσεις ή τις προσφορές υπό τη μορφή bonus pack.
Όπως αναμενόταν, οι απόψεις των συμμετεχόντων ποικίλαν. Συγκεκριμένα, υπήρξαν 29
συμμετέχοντες (28,15% του δείγματος) που δήλωσαν πως οι εκπτώσεις τους ελκύουν
περισσότερο από τις προσφορές bonus pack, ενώ 24 συμμετέχοντες (23,3% του δείγματος)
δήλωσαν το αντίθετο. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (50 συμμετέχοντες, 48,54% του
δείγματος) κράτησε μια πιο ουδέτερη στάση, δηλώνοντας έτσι πως είτε και οι δύο μορφές
προσφορών τους ελκύουν το ίδιο, είτε δεν τους ελκύουν, είτε το κατά πόσο τους ελκύουν οι
εκπτώσεις ή τα bonus pack εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες (Πίνακας 10).

Πίνακας 10: Ερώτηση 10

Με ελκύει περισσότερο η έκπτωση (π.χ. -50λ.) από μία συσκευασία δώρο
(1+1) κατά τη διάρκεια των αγορών μου στα τυποποιημένα τρόφιμα
Percent
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε
συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

11,65%
11,65%

Valid
Percent

Cumulative
Std
Mean
Percent
Dev

11,65%
11,65%

11,65%
23,30%

48,54% 48,54%
21,36% 21,36%
6,80%
6,80%
100,00% 100,00%

71,84%
93,20%
100,00%

3,00

1,033

Στην επόμενη ερώτηση, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο αν θα ήταν πιθανόν
να αγοράσουν ξανά την ίδια φίρμα, την οποία είχαν αγοράσει με έκπτωση, όταν η τιμή τους
θα είναι και πάλι σε κανονικά επίπεδα, δηλαδή χωρίς την έκπτωση. Η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων (46 συμμετέχοντες, 44,7% του δείγματος) ούτε συμφώνησαν, ούτε
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διαφώνησαν με την παραπάνω δήλωση, ενώ 34 συμμετέχοντες (33% του δείγματος)
συμφώνησαν και 23 συμμετέχοντες (22,3% του δείγματος) διαφώνησαν (Πίνακας 11)

Πίνακας 11: Ερώτηση 11

Εάν έχω αγοράσει στο παρελθόν τυποποιημένα τρόφιμα σε έκπτωση, τότε είναι πιθανόν
να αγοράσω ξανά το ίδιο προϊόν, όταν θα είναι στην αρχική του τιμή, δηλαδή χωρίς την
έκπτωση
Percent
Διαφωνώ απόλυτα

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Mean

9,71%

9,71%

9,71%

Διαφωνώ

12,62%

12,62%

22,33%

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ

44,66%

44,66%

66,99% 3,10

Συμφωνώ

24,27%

24,27%

91,26%

8,74%

8,74%

100,00%

100,00%

100,00%

Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

Std
Dev

1,048

Ακολούθως, οι συμμετέχοντες σχολίασαν το βαθμό αρεσκείας τους στις προσφορές bonus
pack 1+1 δώρο. 59 συμμετέχοντες (57,3% του δείγματος) δήλωσαν πως προτιμούν αυτού του
είδους την προσφορά, την οποία όμως δήλωσαν πως δεν προτιμούν (25 συμμετέχοντες,
24,2% του δείγματος). Υπήρχαν και 19 συμμετέχοντες (18,4% του δείγματος) που ούτε
συμφώνησαν, ούτε διαφώνησαν με την παραπάνω άποψη (Πίνακας 12). Ο μέσος Μ=3,49 και
η σταθερή απόκλιση SD = 1,181 αντικατοπτρίζουν τη γενική εικόνα αναφορικά με τις
απαντήσεις των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη ερώτηση.
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Πίνακας 12: Ερώτηση 12

Συνήθως προτιμώ προσφορές υπό τη μορφή 1+1 συσκευασία δώρο αντί
για+60% δωρεάν προϊόν στην ίδια συσκευασία
Percent
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε
συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

5,83%
18,45%

Valid
Percent

Cumulative
Std
Mean
Percent
Dev

5,83%
18,45%

5,83%
24,27%

18,45% 18,45%
35,92% 35,92%
21,36% 21,36%
100,00% 100,00%

42,72%
78,64%
100,00%

3,49

1,181

Στα ίδια πλαίσια των προσφορών bonus pack, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σχολιάσουν και
την προτίμησή τους αναφορικά με τις προωθητικές συσκευασίες που προσφέρουν πρόσθετη
ποσότητα από το προϊόν που αγοράζουν οι καταναλωτές. Και σε αυτήν την ερώτηση η
πλειοψηφία των συμμετεχόντων (50 συμμετέχοντες, 48,5% του δείγματος) δήλωσε πως
αρέσκεται σε τέτοιου είδους προσφορές, ενώ 27 συμμετέχοντες (26,2% συμμετέχοντες)
εξέφρασαν την αντίθετη άποψη. Και πάλι υπήρξε σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων (26
συμμετέχοντες, 25,2% του δείγματος) που κράτησε μια ουδέτερη στάση (Πίνακας 13)

Πίνακας 13: Ερώτηση 13

Συνήθως προτιμώ τις προσφορές με επιπλέον δωρεάν ποσότητα στη
συσκευασία (π.χ. +10% δωρεάν προϊόν
Percent
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε
συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

8,74%
17,48%

Valid
Percent

Cumulative
Std
Mean
Percent
Dev

8,74%
17,48%

8,74%
26,21%

25,24% 25,24%
26,21% 26,21%
22,33% 22,33%
100,00% 100,00%

51,46%
77,67%
100,00%

3,36

1,245
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Μια άλλη προσφορά τύπου bonus pack είναι αυτή κατά την οποία μια εταιρία προσφέρει το
βασικό προϊόν της μαζί με μια δωρεάν συσκευασία από άλλο προϊόν της ίδιας φίρμας και τις
περισσότερες φορές προϊοντικής κατηγορίας. Αυτή τη φορά, λιγότεροι ήταν οι
συμμετέχοντες εκείνοι που δήλωσαν την προτίμησή τους σε αυτού του είδους την προσφορά
(33 συμμετέχοντες, 32,1% του δείγματος), ενώ 27 συμμετέχοντες (26,2% του δείγματος)
είχαν αντίθετη άποψη. Και σε αυτήν την περίπτωση οι περισσότεροι συμμετέχοντες (43
συμμετέχοντες, 41,7% του δείγματος) ούτε διαφώνησαν, ούτε συμφώνησαν ως προς την
προτίμησή τους με τη συγκεκριμένη είδους προσφορά υπό εξέταση (Πίνακας 14).

Πίνακας 14: Ερώτηση 14

Στις προσφορές 1+1 δώρο προτιμώ το βασικό προϊόν που θέλω να αγοράσω και δώρο
ένα διαφορετικό προϊόν από το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας (π.χ. με την αγορά μίας
συσκευασίας μακαρονιών, δώρο μία συσκευασία κριθαράκι)
Percent
Διαφωνώ απόλυτα

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Mean

16,50%

16,50%

16,50%

9,71%

9,71%

26,21%

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ

41,75%

41,75%

67,96% 2,97

Συμφωνώ

24,27%

24,27%

92,23%

7,77%

7,77%

100,00%

100,00%

100,00%

Διαφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

Std
Dev

1,144

Ως προς τις εκπτώσεις, την άλλη μορφή προσφοράς – προωθητικής ενέργειας που εξετάζεται
στη διπλωματική αυτή εργασία, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν στην πλειοψηφία
τους (68 συμμετέχοντες, 58,2% του δείγματος) πως προτιμούν ξεκάθαρα τις προσφορές που
προσφέρονται σε χρήματα, παρά αυτές που προσφέρονται με τη μορφή ποσοστού έκπτωσης
στη βασική τιμή ενός τυποποιημένου τρόφιμου. 23 μόνο συμμετέχοντες (15,5% του
δείγματος) δήλωσαν πως δεν προτιμούν τις χρηματικές εκπτώσεις, έναντι των ποσοστιαίων,
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ενώ υπήρξαν και 20 συμμετέχοντες (19,4% του δείγματος) που δήλωσαν πως δεν έχουν
κάποια ιδιαίτερη προτίμηση ανάμεσα στα δύο είδη εκπτώσεων (Μ = 3,58, SD = 1,243)
(Πίνακας 15).

Πίνακας 15: Ερώτηση 15

Στις προσφορές υπό τη μορφή εκπτώσεων, προτιμώ έκπτωση υπό τη μορφή χρημάτων
(π.χ .-1€), αντί για ποσοστιαία έκπτωση(π.χ.-20%)
Percent
Διαφωνώ απόλυτα

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Mean Std Dev

6,80%

6,80%

6,80%

Διαφωνώ

15,53%

15,53%

22,33%

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ

19,42%

19,42%

41,75% 3,58

Συμφωνώ

29,13%

29,13%

70,87%

Συμφωνώ απόλυτα

29,13%

29,13%

100,00%

100,00%

100,00%

Σύνολο

1,243

Στην επόμενη ερώτηση, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους
με την ακόλουθη ερώτηση – δήλωση: «Θα αγόραζα μια μάρκα τυποποιημένων τροφίμων με
έκπτωση, αν και αρχικά δεν είχα την πρόθεση να την αγοράσω». 48 συμμετέχοντες (46,3%
του δείγματος) δήλωσαν πως συμφωνούν με την παραπάνω πρόταση, ενώ 24 συμμετέχοντες
(23,3% του δείγματος) δήλωσαν ασυμφωνία. 21 συμμετέχοντες (20,4% του δείγματος)
κράτησαν ουδέτερη στάση (Πίνακας 15). Ενδεικτικός στα πλαίσια των παραπάνω
απαντήσεων είναι ο μέσος Μ = 3,50, αλλά και η τιμή σταθερής απόκλισης SD = 1,259 (Πίνακας
16).
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Πίνακας 16: Ερώτηση 16

Είναι πιθανό να αγοράσω μια μάρκα τυποποιημένων τροφίμων που βρίσκεται σε
έκπτωση, αν και αρχικά δεν είχα την πρόθεση να την αγοράσω
Percent
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

8,74%
14,56%
20,39%
31,07%
25,24%
100,00%

Valid
Percent
8,74%
14,56%
20,39%
31,07%
25,24%
100,00%

Cumulative
Percent
8,74%
23,30%
43,69%
74,76%
100,00%

Mean

3,50

Std
Dev

1,259

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν ξανά στην ίδια ερώτηση, αυτή τη φορά όμως για
την περίπτωση της προσφοράς υπό τη μορφή bonus pack. Στα πλαίσια αυτά, ακόμη
περισσότεροι συμμετέχοντες (58 συμμετέχοντες, 56,3% του δείγματος) δήλωσαν πως θα
αγόραζαν ένα τυποποιημένο τρόφιμο που προσφέρεται σε συσκευασία bonus pack, ακόμη
και αν δεν είχαν από πριν την πρόθεση να το αγοράσουν. 23 συμμετέχοντες (22,3% του
δείγματος) διαφώνησαν με την παραπάνω άποψη, ενώ υπήρχαν και 22 συμμετέχοντες
(21,4% του δείγματος) που κράτησαν ουδέτερη στάση (Πίνακας 17).

Πίνακας 17: Ερώτηση 17

Είναι πιθανό να αγοράσω μια μάρκα τυποποιημένων τροφίμων που βρίσκεται σε
προσφορά 1+1, αν και αρχικά δεν είχα την πρόθεση να την αγοράσω
Percent
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

9,71%
12,62%
21,36%
29,13%
27,18%
100,00%

Valid
Percent
9,71%
12,62%
21,36%
29,13%
27,18%
100,00%

Cumulative
Percent
9,71%
22,33%
43,69%
72,82%
100,00%

Mean

3,51

Std
Dev

1,276

Μια άλλη πτυχή των προωθητικών ενεργειών που εξετάστηκε και συγκεκριμένα των
εκπτώσεων ήταν το κατά πόσο οι συμμετέχοντες θα αγόραζαν μια μάρκα τυποποιημένων
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τροφίμων με έκπτωση, αλλάζοντας τη φίρμα που αγοράζουν συνήθως. 30 συμμετέχοντες
(29,2% του δείγματος) δήλωσαν πως όντως θα προέβαιναν σε μια τέτοια αγορά, ενώ 32
συμμετέχοντες (31,1% του δείγματος) δήλωσαν το αντίθετο. Προφανώς, η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων (41 συμμετέχοντες, 39,8% του δείγματος) δήλωσαν πως ούτε διαφωνούν,
ούτε συμφωνούν με την παραπάνω άποψη (Πίνακας 18).

Πίνακας 18: Ερώτηση 18

Είναι πιθανό να αγοράσω μια μάρκα τυποποιημένων τροφίμων που βρίσκεται σε
έκπτωση, αντί της μάρκας που αγοράζω συνήθως
Percent
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

19,42%
11,65%
39,81%
21,36%
7,77%
100,00%

Valid
Percent
19,42%
11,65%
39,81%
21,36%
7,77%
100,00%

Cumulative
Percent
19,42%
31,07%
70,87%
92,23%
100,00%

Mean

2,86

Std
Dev

1,183

Την ίδια τοποθέτηση κλήθηκαν οι συμμετέχοντες να κάνουν, αυτή τη φορά για την προσφορά
υπό τη μορφή bonus pack στα τυποποιημένα προϊόντα. Αυτή τη φορά, 58 συμμετέχοντες
(63,3% του δείγματος) δήλωσαν πως θα άλλαζαν τη βασική φίρμα που αγοράζουν, αν τους
προσφερόταν κάποια εναλλακτική επιλογή μέσω προσφοράς bonus pack. 24 συμμετέχοντες
(23,3% του δείγματος) είχαν αντίθετη άποψη, ενώ υπήρχαν και 21 συμμετέχοντες (20,4% του
δείγματος) που ούτε συμφώνησαν, ούτε διαφώνησαν με την παραπάνω άποψη (Πίνακας 19).

Πίνακας 19: Ερώτηση 19

Είναι πιθανό να αγοράσω μια μάρκα τυποποιημένων τροφίμων που βρίσκεται
σε προσφορά 1+1 δώρο, αντί της μάρκας που αγοράζω συνήθως
Percent
Διαφωνώ απόλυτα

7,77%

Valid
Percent
7,77%

Cumulative
Std
Mean
Percent
Dev
7,77%

3,49

1,222
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Είναι πιθανό να αγοράσω μια μάρκα τυποποιημένων τροφίμων που βρίσκεται
σε προσφορά 1+1 δώρο, αντί της μάρκας που αγοράζω συνήθως
Διαφωνώ
15,53% 15,53%
23,30%
Ούτε διαφωνώ, ούτε
συμφωνώ
20,39% 20,39%
43,69%
Συμφωνώ
33,01% 33,01%
76,70%
Συμφωνώ απόλυτα
23,30% 23,30%
100,00%
Σύνολο
100,00% 100,00%

Μια ακόμη πτυχή που εξετάστηκε στην έρευνα στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής
εργασίας ήταν αυτή των προτιμήσεων στις προσφορές μέσω έκπτωσης ή bonus pack,
ανάλογα με τον αν οι καταναλωτές θεωρούν κάποια τυποποιημένα τρόφιμα ως υγιεινά ή
ανθυγιεινά. Στην πρώτη περίπτωση, αυτή των θεωρητικά υγιεινών τυποποιημένων
τροφίμων, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (51 συμμετέχοντες, 49,5% του δείγματος)
φάνηκε να είναι ιδιαίτερα αναποφάσιστη αναφορικά με το κατά πόσο θα προτιμούσε την
προσφορά τύπου bonus pack. Μόλις 29 συμμετέχοντες (28,1% του δείγματος) δήλωσαν πως
θα προτιμούσαν τα bonus pack για την αγορά υγιεινών τροφίμων, ενώ επίσης μόλις 23
συμμετέχοντες (22,3% του δείγματος) δήλωσε την αντίθετη άποψη (Πίνακας 21). Όσον
αφορά τώρα τη συσχέτιση μεταξύ ανθυγιεινών τυποποιημένων τροφίμων και της έκπτωσης
(είτε χρηματικής, είτε ποσοστιαίας), οι συμμετέχοντες φάνηκαν να είναι το ίδιο
αναποφάσιστοι (52 συμμετέχοντες, 50,5% του δείγματος), ενώ μόνο 29 συμμετέχοντες
(28,2% του δείγματος) δήλωσαν πως θα εκμεταλλεύονταν μία έκπτωση για να αγοράσουν
τρόφιμα που θεωρούν ως ανθυγιεινά και 22 συμμετέχοντες (21,3% του δείγματος) δήλωσαν
το αντίθετο (Πίνακας 20).

Πίνακας 20: Ερώτηση 20

Για τυποποιημένα τρόφιμα που θεωρώ υγιεινά, συνήθως προτιμώ τις προσφορές υπό
τη μορφή επιπλέον συσκευασίας δώρο (π.χ. 1+1 συσκευασία δώρο)
Percent
Διαφωνώ απόλυτα

10,68%

Valid
Percent
10,68%

Cumulative
Percent
10,68%

Mean
3,01
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Για τυποποιημένα τρόφιμα που θεωρώ υγιεινά, συνήθως προτιμώ τις προσφορές υπό
τη μορφή επιπλέον συσκευασίας δώρο (π.χ. 1+1 συσκευασία δώρο)
Διαφωνώ
11,65%
11,65%
22,33%
Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ
49,51%
49,51%
71,84%
Συμφωνώ
22,33%
22,33%
94,17%
Συμφωνώ απόλυτα
5,83%
5,83%
100,00%
Σύνολο
100,00% 100,00%

Πίνακας 21: Ερώτηση 21

Για τυποποιημένα τρόφιμα που θεωρώ “ανθυγιεινά”, συνήθως προτιμώ τις
προσφορές υπό τη μορφή εκπτώσεων (π.χ.-2€)
Percent
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

Valid
Percent

8,74%
12,62%
50,49%
21,36%
6,80%
100,00%

8,74%
12,62%
50,49%
21,36%
6,80%
100,00%

Cumulative
Percent
8,74%
21,36%
71,84%
93,20%
100,00%

Mean

3,05

Std
Dev

0,979

Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο που αναπτύχθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, η τιμή των
προϊόντων ενδέχεται να παίζει και αυτή ρόλο στην επιρροή των προωθητικών ενεργειών των
εταιριών παροχής προϊόντων. Μέσα στα πλαίσια αυτά, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να
εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με τα τυποποιημένα προϊόντα με υψηλή τιμή και το
κατά πόσο προτιμούν εκπτώσεις υπό τη μορφή χρημάτων, παρά εκπτώσεις υπό τη μορφή
ποσοστού. 60 συμμετέχοντες (58,2% του δείγματος) δήλωσαν πως όντως προτιμούν τις
χρηματικές εκπτώσεις για ακριβά τυποποιημένα προϊόντα, ενώ 21 συμμετέχοντες (20,4% του
δείγματος) διαφώνησαν με το παραπάνω. 22 συμμετέχοντες (21,4% του δείγματος)
κράτησαν μια πιο ουδέτερη στάση (Πίνακας 22).
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Πίνακας 22: Ερώτηση 22

Στα τυποποιημένα προϊόντα με υψηλή τιμή, συνήθως προτιμώ εκπτώσεις υπό τη
μορφή χρημάτων (π.χ. -50λ.), παρά εκπτώσεις υπό τη μορφή ποσοστού (π.χ. -20%)
Percent
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

6,80%
13,59%
21,36%
31,07%
27,18%
100,00%

Valid
Percent
6,80%
13,59%
21,36%
31,07%
27,18%
100,00%

Cumulative
Percent
6,80%
20,39%
41,75%
72,82%
100,00%

Mean

3,58

Std
Dev

1,211

Αναφορικά με πιθανό συνδυασμό των δύο κεντρικών προωθητικών ενεργειών που
εξετάζονται στη διπλωματική αυτή εργασία, δηλαδή των εκπτώσεων και των bonus pack, οι
συμμετέχοντες ξεκάθαρα δήλωσαν κατά μέσο όρο (Μ = 3,51, SD = 1,212) ότι θα προτιμούσαν
έναν συνδυασμό μικρότερης επιπλέον ποσότητας και μεγαλύτερης έκπτωσης (57
συμμετέχοντες, 55,4% του δείγματος). 21 συμμετέχοντες (20,4% του δείγματος) δήλωσαν την
αντίθεσή τους με την παραπάνω άποψη, ενώ υπήρχαν και 25 συμμετέχοντες (24,% του
δείγματος) που ούτε διαφώνησαν, ούτε συμφώνησαν με την παραπάνω άποψη (Πίνακας 23).

Πίνακας 23: Ερώτηση 23

Συνήθως προτιμώ την προσφορά που συνδυάζει μικρή επιπλέον ποσότητα και μεγάλη
έκπτωση, παρά το αντίθετο
Percent
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

7,77%
12,62%
24,27%
31,07%
24,27%
100,00%

Valid
Percent
7,77%
12,62%
24,27%
31,07%
24,27%
100,00%

Cumulative
Percent
7,77%
20,39%
44,66%
75,73%
100,00%

Mean

3,51
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Τα κουπόνια αποτελούν και αυτά μέρος των προωθητικών ενεργειών με τις οποίες οι εταιρίες
στοχεύουν τους καταναλωτές. Στα παραπάνω πλαίσια, μόλις 23 συμμετέχοντες (22.3% του
δείγματος) δήλωσαν την προτίμησή τους σε κουπόνια για μελλοντικές αγορές, παρά μια
έκπτωση ή ένα bonus pack, ενώ 31 συμμετέχοντες (30,1% του δείγματος) δήλωσαν το
αντίθετο και για άλλη μια φορά ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων (49 συμμετέχοντες,
47,6% του δείγματος) ήταν αυτός που κράτησε μια μέση θέση αναφορικά με το συγκεκριμένο
ερώτημα της έρευνας (Πίνακας 24).

Πίνακας 24: Ερώτηση 24

Εάν δεν γνωρίζω καλά ένα προϊόν, μία έκπτωση στην τιμή δεν θα επηρεάσει την
αγοραστική μου απόφαση
Percent
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

11,65%
16,50%
26,21%
29,13%
16,50%
100,00%

Valid
Percent
11,65%
16,50%
26,21%
29,13%
16,50%
100,00%

Cumulative
Percent
11,65%
28,16%
54,37%
83,50%
100,00%

Mean

3,22

Std
Dev

1,238

52 συμμετέχοντες (51.5% το δείγματος) δήλωσε πως μια έκπτωση θα βοηθούσε στο να
αγοράσουν τυποποιημένα τρόφιμα, όταν τα χρήματα για αυτά πηγαίνουν για κάποιο καλό
σκοπό, όπως για έναν έρανο. 25 συμμετέχοντες (23,4% του δείγματος) δήλωσε πως δεν
συμφωνεί με την παραπάνω άποψη, ενώ 25 συμμετέχοντες (24,3% του δείγματος) ούτε
διαφώνησαν, ούτε συμφώνησαν με την παραπάνω άποψη (Πίνακας 25)
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Πίνακας 25: Ερώτηση 25

Είναι πιθανό να αγοράσω τυποποιημένα τρόφιμα σε έκπτωση, όταν μέρος των
χρημάτων από την αγορά πηγαίνει σε κάποιο καλό σκοπό (π.χ. μία Μ.Κ.Ο)
Percent
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

10,68%
13,59%
24,27%
34,95%
16,50%
100,00%

Valid
Percent
10,68%
13,59%
24,27%
34,95%
16,50%
100,00%

Cumulative
Percent
10,68%
24,27%
48,54%
83,50%
100,00%

Mean

3,33

Std
Dev

1,210

Στην τελευταία ερώτηση-δήλωση της έρευνας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν το
βαθμό συμφωνίας τους αναφορικά με το αν μία έκπτωση στην τιμή θα επηρεάσει την
αγοραστική τους απόφαση για τυποποιημένα τρόφιμα που γνωρίζουν καλά. 47
συμμετέχοντες (35,6% του δείγματος) δήλωσαν πως δεν θα επηρεαστεί η απόφασή τους, 29
συμμετέχοντες (28,2% του δείγματος) δήλωσαν πως θα επηρεαστεί, ενώ 27 συμμετέχοντες
(26,2% του δείγματος) δήλωσαν πως ούτε διαφωνούν, ούτε συμφωνούν με την παραπάνω
άποψη (Πίνακας 27).

Πίνακας 26: Ερώτηση 26

Εάν δεν γνωρίζω καλά ένα προϊόν, μία έκπτωση στην τιμή δεν θα επηρεάσει την
αγοραστική μου απόφαση
Percent
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

11,65%
16,50%
26,21%
29,13%
16,50%
100,00%

Valid
Percent
11,65%
16,50%
26,21%
29,13%
16,50%
100,00%

Cumulative
Percent
11,65%
28,16%
54,37%
83,50%
100,00%

Mean

3,22
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5.2. Επιλογές προτίμησης μεταξύ έκπτωσης και bonus pack
Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου καλούσε τους ερωτηθέντες να τοποθετήσουν
με σειρά προτίμησης τις εξής παραπλήσιες μορφές προσφορών:
•

30% έκπτωση επί της τιμής

•

2+1 συσκευασίες δώρο

•

1€ έκπτωση επί της αρχικής τιμής

•

50% επιπλέον προϊόν

Παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δείχνουν την προτίμηση τους σε επιπλέον
ποσότητες για τα ίδια λεφτά (συνολικά 76,7% έχει ως πρώτη προτίμηση μια επιπλέον
συσκευασία, ή επιπλέον προϊόν. Αντίθετα, εξίσου μεγάλο ποσοστό 70,9%, έχει ως τελευταία
προτίμηση την έκπτωση τιμής, είτε με τη μορφή ποσοστιαίας έκπτωσης, είτε με τη μορφή
απόλυτου αριθμού σε Ευρώ. Αναλυτικά οι απαντήσεις παρατίθενται στον πίνακα 27.

Πίνακας 27: Eρώτηση 27

Στην Ενότητα αυτή καλείσθε να ιεραρχήσετε τους παρακάτω τύπους προσφορών
σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής σας.
1η
2η
προτίμησ προτίμησ
3η
4η
Συνολ
η
η
προτίμηση προτίμηση
ο
Perce
Percent
Percent
Percent
Percent
nt
100,0
30% έκπτωση επί της τιμής
8,7%
11,7%
41,7%
37,9%
%
100,0
2+1 συσκευασίες δώρο
45,6%
23,3%
18,4%
12,6%
%
1€ έκπτωση επί της
100,0
αρχικής τιμής
14,6%
27,2%
25,2%
33,0%
%
100,0
50% επιπλέον προΐον
31,1%
37,9%
14,6%
16,5%
%
Σύνολο
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 28), επιχειρήθηκε η συσχέτιση του Φύλου σε συνάρτηση με
την ελκυστικότητα των Προσφορών, είτε με τη μορφή Εκπτώσεων, είτε με τη μορφή επιπλέον
συσκευασίας. Από τις απαντήσεις διαφαίνεται πως Συμφωνούν απόλυτα, εξίσου και οι
Άντρες και οι Γυναίκες πως συνήθως έλκονται από αυτές τις προσφορές (50% Άντρες, 50%
Γυναίκες), ενώ απλά συμφωνούν με την πρόταση λίγο περισσότερο οι άντρες με ποσοστό
54.83%).

Πίνακας 28: Συνδυασμός Ερώτησης 1 (Φύλο) & Ερώτησης 7

Συνήθως με ελκύουν οι προσφορές, είτε με τη μορφή εκπτώσεων (π.χ.-1€), είτε με τη
μορφή επιπλέον συσκευασίας (π.χ. 1+1 δώρο)
Άνδρας Γυναίκα
Total
Percent Percent Percent
Eπί του συνόλου της
100,000
Απάντησης
62,500% 37,500%
%
Επι του συνόλου του
Διαφωνώ απόλυτα
Φύλου
18,182% 12,500% 15,534%
Eπί του συνόλου της
100,000
Απάντησης
35,294% 64,706%
%
Επι του συνόλου του
Διαφωνώ
Φύλου
10,909% 22,917% 16,505%
Eπί του συνόλου της
100,000
Απάντησης
59,259% 40,741%
%
Ούτε διαφωνώ, ούτε
Επι του συνόλου του
συμφωνώ
Φύλου
29,091% 22,917% 26,214%
Eπί του συνόλου της
100,000
Απάντησης
54,839% 45,161%
%
Επι του συνόλου του
Συμφωνώ
Φύλου
30,909% 29,167% 30,097%
Eπί του συνόλου της
100,000
Απάντησης
50,000% 50,000%
%
Επι του συνόλου του
Συμφωνώ απόλυτα
Φύλου
10,909% 12,500% 11,650%
Eπί του συνόλου της
100,000
Απάντησης
53,398% 46,602%
%
Επι του συνόλου του
100,000 100,000 100,000
Σύνολο
Φύλου
%
%
%

Στον Πίνακα 29, συνδυάστηκαν οι ερώτηση 3 που αναφέρεται στο εκπαιδευτικό επίπεδο των
ερωτώμενων με τον παράγοντα της ποσότητας και κατά πόσο αυτός επηρεάζεται από την

Βασιλική Τριανταφυλλάκη, ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία, Πλήρους Φοίτησης

48

ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία, 2020-2021 «Οι προτιμήσεις και η στάση των καταναλωτών
απέναντι στις Εκπτώσεις και τις Δωρεάν Συσκευασίες, ως εργαλεία Προώθησης Πωλήσεων,
με έμφαση στα τυποποιημένα τρόφιμα»
υπάρξη ή μη Προσφορών. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως στην απάντηση «Συμφωνώ
απόλυτα» το 57,14% ήρθε από τους αποφοίτους Λύκειου, ενώ πολύ μικρό ποσοστό των
Αποφοίτων Μεταπτυχιακού συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την Πρόταση.

Πίνακας 29: Συνδυασμός Ερώτησης 3 και Ερώτησης 7

Εάν τύχω προσφοράς υπό τη μορφή Έκπτωσης (π.χ. -1€) είναι πιθανό να αγοράσω μεγαλύτερη ποσότητα

Διαφωνώ
απόλυτα

Eπί του συνόλου
της Απάντησης
Επι του συνόλου
του επιπέδου
σπουδών

Διαφωνώ

Eπί του συνόλου
της Απάντησης
Επι του συνόλου
του επιπέδου
σπουδών

Ούτε
διαφωνώ,
ούτε
συμφωνώ

Eπί του συνόλου
της Απάντησης
Επι του συνόλου
του επιπέδου
σπουδών

Συμφωνώ

Eπί του συνόλου
της Απάντησης
Επι του συνόλου
του επιπέδου
σπουδών

Συμφωνώ
απόλυτα

Eπί του συνόλου
της Απάντησης
Επι του συνόλου
του επιπέδου
σπουδών

Σύνολο

Eπί του συνόλου
της Απάντησης
Επι του συνόλου
του επιπέδου
σπουδών

Απόφοιτ
ος
Λυκείου

Απόφοιτο
ς/-η ΤΕΙ ΙΕΚ

Απόφοιτος/η
Πανεπιστημί
ου

Απόφοιτος/-η
Μεταπτυχιακ
ού

Percent

Percent

Percent

Percent

Άλλ
ο
Perc
ent

33,333%

16,667%

16,667%

25,000%

8,33
3%

18,182%

11,765%

4,651%

16,667%

33,3
33%

41,667%

16,667%

33,333%

8,333%

0,00
0%

22,727%

11,765%

9,302%

5,556%

0,00
0%

8,000%

12,000%

52,000%

24,000%

4,00
0%

18,182%

35,294%

60,465%

66,667%

66,6
67%

22,727%

27,273%

40,909%

9,091%

0,00
0%

22,727%

35,294%

20,930%

11,111%

0,00
0%

57,143%

14,286%

28,571%

0,000%

0,00
0%

18,182%

5,882%

4,651%

0,000%

0,00
0%

21,359%

16,505%

41,748%

17,476%

100,000
%

100,000%

100,000%

100,000%
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3%
100,
000
%

Σύν
ολο
Perc
ent
100,
000
%
11,6
50%
100,
000
%
11,6
50%
100,
000
%
48,5
44%
100,
000
%
21,3
59%
100,
000
%
6,79
6%
100,
000
%
100,
000
%
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Στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 30) συνδυάζεται η παράμετρος της ηλικίας σε σχέση με την
πρόθεση αγοράς μίας μάρκας που βρίσκεται σε έκπτωση, ενώ ο καταναλωτής δε διαθέτει
προηγούμενη εμπειρία με τη συγκεκριμένη μάρκα. Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων
προέκυψε πως οι μεγαλύτερες ηλικίες Συμφωνούν περισσότερο με το να δοκιμάσουν μία νέα
μάρκα σε Έκπτωση (συγκεκριμένα για την απάντηση Συμφωνώ απόλυτα, το 53,84% προήλθε
από ερωτώμενους 46-55 χρόνων), ενώ από την άλλη, στη μικρότερη ηλικιακή ομάδα (18-25
χρόνων) το 34,78% φαίνεται να Συμφωνεί με την πρόταση.

Πίνακας 30: Συνδυασμός Ερώτησης 2 και Ερώτησης 16

Είναι πιθανό να αγοράσω μια μάρκα τυποποιημένων τροφίμων που βρίσκεται σε έκπτωση, αν και αρχικά
δεν είχα την πρόθεση να την αγοράσω
Άνω
18-25
26-35
36-45
46-55
των 55
Total
Eπι του συνολου της
22,22
11,11
33,33
22,22
11,111
100,0
Απαντησης
2%
1%
3%
2%
%
00%
Επι του συνόλου της
8,696
8,333
11,11
6,061
12,500
8,738
Διαφωνώ απόλυτα
ηλικιακής ομάδας
%
%
1%
%
%
%
Eπι του συνολου της
33,33
13,33
26,66
20,00
100,0
Απαντησης
3%
3%
7%
0% 6,667%
00%
Επι του συνόλου της
21,73
16,66
14,81
9,091
12,500
14,56
Διαφωνώ
ηλικιακής ομάδας
9%
7%
5%
%
%
3%
Eπι του συνολου της
9,524
19,04
33,33
23,81
14,286
100,0
Απαντησης
%
8%
3%
0%
%
00%
Ούτε διαφωνώ, ούτε Επι του συνόλου της
8,696
33,33
25,92
15,15
37,500
20,38
συμφωνώ
ηλικιακής ομάδας
%
3%
6%
2%
%
8%
Eπι του συνολου της
25,00
9,375
31,25
28,12
100,0
Απαντησης
0%
%
0%
5% 6,250%
00%
Επι του συνόλου της
34,78
25,00
37,03
27,27
25,000
31,06
Συμφωνώ
ηλικιακής ομάδας
3%
0%
7%
3%
%
8%
Eπι του συνολου της
23,07
7,692
11,53
53,84
20,000
100,0
Απαντησης
7%
%
8%
6%
%
00%
Επι του συνόλου της
26,08
16,66
11,11
42,42
12,500
25,24
Συμφωνώ απόλυτα
ηλικιακής ομάδας
7%
7%
1%
4%
%
3%
Eπι του συνολου της
22,33
11,65
26,21
32,03
100,0
Απαντησης
0%
0%
4%
9% 7,767%
00%
Επι του συνόλου της
100,0
100,0
100,0
100,0
100,00
100,0
Σύνολο
ηλικιακής ομάδας
00%
00%
00%
00%
0%
00%

¨
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6. Συζήτηση – Συμπεράσματα
Στόχος της εργασίας αυτής ήταν να αναλύσει τις προτιμήσεις και τη στάση των καταναλωτών
σχετικά με τα εξής δύο εργαλεία Προώθησης Πωλήσεων: α) τις Εκπτώσεις και β) τις Δωρεάν
Συσκευασίες (Bonus Pack). Οι προτιμήσεις τους ερευνώνται σε σχέση με το είδος τη
Έκπτωσης ή της Δωρεάν Συσκευασίας που είναι πιο ελκυστικό γι’ αυτούς, την πρόθεση
αγοράς τέτοιων Προσφοράς καθώς και την πρόθεσης επαναγοράς, το προφίλ των
καταναλωτών που επιλέγουν την εκάστοτε Προσφορά, καθώς και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
ποιο από τα δύο εργαλεία Προώθησης είναι πιο ελκυστικό στο καταναλωτικό κοινό. Τέλος,
η έρευνα θα εστιάσει στις Εκπτώσεις και τις Δωρεάν Συσκευασίες (Bonus Pack) στον κλάδο
των ταχέως κινουμένων καταναλωτικών

προϊόντων (FMCG) και συγκεκριμένα στα

τυποποιημένα τρόφιμα.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετασθούν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:

1. Ποια τεχνική προώθησης ανάμεσα στην Έκπτωση και τη Δωρεάν Συσκευασία έχει
την ισχυρότερη επιρροή στην αγοραστική απόφαση;
2. Ποια η πιθανότητα Επαναγοράς (Repurchase) ενός προϊόντος που έχει
αγορασθεί στο παρελθόν σε προσφορά, όταν θα είναι διαθέσιµο στην αρχική
του τιµή;
3. Ποια η σχέση ποσότητας προϊόντος που αγοράζεται από πλευράς καταναλωτή
µε την ύπαρξη των ανωτέρω προωθητικών ενεργειών;
4. Ποια τεχνική έκπτωσης προτιµάται από τους καταναλωτές µεταξύ των:

α. εκπτώσεων σε ποσοστό (percentage discounts) (π.χ. +20% δωρεάν προϊόν)

β. συγκεκριμένων χρηματικών εκπτώσεων (π.χ. -1€);

5. Ποιος τύπος Συσκευασίας Δώρο προτιµάται από τους καταναλωτές µεταξύ των:
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α. µία συσκευασία συν µία δώρο

β. δώρο επιπλέον ποσότητα προϊόντος,

γ. συσκευασία βασικού προϊόντος συν δώρο κάποιο άλλο προϊόν από
το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρίας;

6. Ποια η πρόθεση αγοράς για κάποιο προϊόν σε προωθητική ενέργεια που ο
καταναλωτής δεν είχε εξαρχής σκοπό να αγοράσει;
7. Ποιες οι προτιμήσεις των καταναλωτών για τις εν λόγω προσφορές όταν
εφαρμόζονται στα τυποποιημένα τρόφιμα;

Αρχικά, σαν μία γενικότερη παρατήρηση, τα ερευνητικά ευρήματα ανέδειξαν πως
συνήθως οι προσφορές, είτε με τη μορφή εκπτώσεων, είτε με τη μορφή προσφοράς
επιπλέον συσκευασίας ελκύουν τους καταναλωτές σε μεγάλο ποσοστό, και εξίσου και
τα δύο φύλα. Βάσει των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων, αναφορικά με το
ερώτημα 1 σε σχέση με την τεχνική προώθησης που έχει την ισχυρότερη επιρροή
στην αγοραστική απόφαση ανάμεσα στην Έκπτωση και τη Δωρεάν Συσκευασία, τα
ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν ότι οι καταναλωτές διαφέρουν ως προς την
προτίμηση τους για τις προωθητικές ενέργειες, με άλλους καταναλωτές να
ενδιαφέρονται περισσότερο για τις εκπτώσεις, άλλους τα bonus pack και άλλους να
είναι ουδέτεροι ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις προωθητικών ενεργειών. Πιο
συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανέφερε πως σε περιπτώσεις
αγοράς υψηλού ρίσκου θα προτιμούσαν την έκπτωση σε σχέση με τα bonus pack.
Όσον αφορά το βασικό μέρος του ερωτηματολογίου, τα ερευνητικά ευρήματα
ανέδειξαν πως οι προωθητικές ενέργειες, είτε με τη μορφή έκπτωσης, είτε με τη
μορφή bonus pack, ελκύουν τους καταναλωτές και άρα επηρεάζουν σημαντική

και την αγοραστική συμπεριφορά τους, όπως αυτό έχει προκύψει και από
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προηγούμενες έρευνες (π.χ. Blattberg et al., 1981). Το ρίσκο της αγοράς ενός
τυποποιημένου προϊόντος και δη όταν πρόκειται για τρόφιμο φαίνεται πως
επηρεάζει σημαντικά τις απόψεις των καταναλωτών αναφορικά με το τι είδους
προσφορά θα επιλέξουν, όπως αυτό προκύπτει άλλωστε και από τα ερευνητικά
ευρήματα του Lowe (2010). Είναι λογικό και προφανές πως ακόμη και αν μια δεύτερη
συσκευασία τους προσφέρεται δωρεάν, οι καταναλωτές θα επιλέξουν ευκολότερα
ένα τυποποιημένο τρόφιμο σε έκπτωση, ώστε σε περίπτωση που το προϊόν δεν
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και προσδοκίες τους, να έχουν πληρώσει λιγότερα
χρήματα και ταυτόχρονα να μη έχουν και άλλη μία συσκευασία, την οποία δεν θα
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν. Επίσης, το φαινόμενο ότι κάποιο καταναλωτές δεν
ανταποκρίνονται στην πράξη σε εκπτώσεις και προσφορές bonus pack θα μπορούσε
να εξηγηθεί και με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην τελευταία ερώτηση
της Ενότητας Β του ερωτηματολογίου, όταν δηλαδή η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων δήλωσε πως οι καταναλωτές δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από τις
προσφορές, όπως αυτό συμφωνεί και με τα ευρήματα των Grewal et al. (1998), όταν
υπάρχουν τυποποιημένα τρόφιμα για τα οποία έχουν ήδη επαρκείς γνώσεις. Αυτό με
τη σειρά του δηλώνει πως οι εκπτώσεις και οι προσφορές τύπου bonus pack είναι
ιδιαίτερα σημαντικά εργαλεία μάρκετινγκ για νέα προϊόντα, τα οποία με κάποιους
τρόπους οι καταναλωτές πρέπει να πειστούν να δοκιμάσουν. Στις περιπτώσεις αυτές,
μια καλή έκπτωση ή μια προσφορά bonus pack θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο
έλξης για τους καταναλωτές. Παρατηρήθηκε ακόμη, ότι οι περισσότεροι καταναλωτές
δείχνουν την προτίμηση τους σε επιπλέον ποσότητες για τα ίδια χρήματα (συνολικά
76,7% έχει ως πρώτη προτίμηση μια επιπλέον συσκευασία, ή επιπλέον προϊόν.
Αντίθετα, εξίσου μεγάλο ποσοστό 70,9%, έχει ως τελευταία προτίμηση την

έκπτωση τιμής, είτε με τη μορφή ποσοστιαίας έκπτωσης, είτε με τη μορφή
απόλυτου αριθμού σε Ευρώ.
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Σχετικά με το ερώτημα 2 που αναφέρεται στην πιθανότητα Επαναγοράς (Repurchase)
ενός προϊόντος που έχει αγορασθεί στο παρελθόν σε προσφορά, όταν αυτό θα
είναι διαθέσιµο στην αρχική του τιµή, οι περισσότεροι δεν πήραν ξεκάθαρη θέση
αναφορικά με το αν θα αγόραζαν ξανά ένα τυποποιημένο τρόφιμο που αγόρασαν με
έκπτωση, όταν επανέλθει η τιμή στα κανονικά της επίπεδα. Σημαντικό είναι και το
εύρημα αναφορικά με την τάση των καταναλωτών να αγοράσουν επιπλέον ποσότητα
από προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά. Σε συμφωνία με τα ευρήματα των, οι
συμμετέχοντες δήλωσαν πως θα αγόραζαν επιπλέον ποσότητα από τυποποιημένα
τρόφιμα που είναι σε έκπτωση, παρά από αυτά που προσφέρονται σε μορφή bonus
pack. Προφανώς, αν προσφέρεται ήδη στους καταναλωτές επιπλέον ποσότητα υπό τη
μορφή bonus pack, οι καταναλωτές θα μπουν σπανιότερα στη διαδικασία να
αγοράσουν δεύτερη bonus pack συσκευασία. Ένας από τους βασικότερους στόχους
του μάρκετινγκ είναι η επίτευξη της πιστότητας των καταναλωτών, η οποία
επιτυγχάνεται μέσω της σταθερής και επαναλαμβανόμενης αγοράς των ίδιων
προϊόντων. Προέκυψε, λοιπόν, από τα ερευνητικά ευρήματα πως οι προωθητικές
ενέργειες και ειδικά οι εκπτώσεις δεν αποτελούν εργαλεία που μπορούν να
βοηθήσουν στον παραπάνω στόχο. Όντως, τα ευρήματα ανέδειξαν από τη μία πως οι
καταναλωτές δεν είναι ξεκάθαρο πως θα αγόραζαν ξανά ένα τυποποιημένο τρόφιμο
που αγόρασαν με έκπτωση, όταν επανέλθει η τιμή στα κανονικά της επίπεδα. Από την
άλλη αναδεικνύουν πως η πιστότητα των καταναλωτών δεν επιτυγχάνεται μέσα από
προωθητικές ενέργειες, αλλά αντίθετα απειλείται από αυτές. Η απειλή, βέβαια, τις
περισσότερες φορές είναι μάλλον προσωρινή, αφού, όπως αναλύθηκε παραπάνω,
δεν είναι σίγουρο ότι οι καταναλωτές θα αγοράσουν ξανά μια φίρμα τυποποιημένων
τροφίμων, όταν αυτή δεν θα είναι πλέον σε προσφορά. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι
εταιρίες θα πρέπει να φροντίσουν να διατηρούν την ποιότητα, ποσότητα, την τιμή και
όλα εκείνα τα προϊοντικά χαρακτηριστικά που έχουν κερδίσει την πιστότητα των

Βασιλική Τριανταφυλλάκη, ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία, Πλήρους Φοίτησης

54

ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία, 2020-2021 «Οι προτιμήσεις και η στάση των καταναλωτών
απέναντι στις Εκπτώσεις και τις Δωρεάν Συσκευασίες, ως εργαλεία Προώθησης Πωλήσεων,
με έμφαση στα τυποποιημένα τρόφιμα»
πελατών τους, καθώς είναι δεδομένο πως κάποια στιγμή οι καταναλωτές θα
δοκιμάσουν κάποια εναλλακτική, η οποία θα τους παρέχεται μέσω προσφοράς, οπότε
αν η εναλλακτική είναι περισσότερο ελκυστική, τότε θα χαθεί η πιστότητά τους.

Στη συνέχεια, βάσει του ερωτήματος 3 που αναφέρεται στη σχέση ποσότητας προϊόντος
που αγοράζεται από πλευράς καταναλωτή µε την ύπαρξη των προωθητικών ενεργειών
που αφορούν τη συγκεκριμένη έρευνα, δηλαδή των Εκπτώσεων και των Επιπλέον
Συσκευασιών, φαίνεται πως οι καταναλωτές θα αγόραζαν μεγαλύτερη ποσότητα από
τυποποιημένα τρόφιμα, εάν βρίσκονταν σε προσφορά, περισσότερο υπό τη μορφή
εκπτώσεων και λιγότερο υπό τη μορφή των bonus pack. Ακόμη, παρατηρήθηκε από τις
απαντήσεις πως η ποσότητα επηρεάζεται και από παράγοντες όπως το εκπαιδευτικό
επίπεδο, π.χ. σε οι απόφοιτοι Λυκείου είναι πιο πιθανό να αγοράσουν μεγαλύτερη
ποσότητα προϊόντος από τους αποφοίτους Πανεπιστημίου.

Ακόμη, σχετικά με την προτίμηση των καταναλωτών ανάμεσα στις παρακάτω τεχνικές
έκπτωσης:

α. εκπτώσεων σε ποσοστό (percentage discounts) (π.χ. +20% δωρεάν προϊόν)

β. συγκεκριμένων χρηματικών εκπτώσεων (π.χ. -1€);

στις οποίες αναφέρεται το ερώτημα 4, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν στην
πλειοψηφία τους πως προτιμούν ξεκάθαρα τις προσφορές που προσφέρονται σε χρήματα,
παρά αυτές που προσφέρονται με τη μορφή ποσοστού έκπτωσης στη βασική τιμή ενός
τυποποιημένου τροφίμου. Όσον αφορά τις εκπτώσεις, οι συμμετέχοντες έδειξαν προτίμηση
στις χρηματικές εκπτώσεις, παρά στις ποσοστιαίες, όπως το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα
ευρήματα των Chen et al. (2012). Και από τις δύο περιπτώσεις προκύπτει ξεκάθαρα πως οι
καταναλωτές ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από τις προσφορές αναφορικά με τα προϊόντα
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τυποποιημένων τροφίμων που θέλουν εξ’ αρχής να αγοράσουν και μάλιστα να επωφεληθούν
με τρόπο χειροπιαστό, τον οποίο να αντιλαμβάνονται άμεσα. Για το λόγο αυτό, θα ήθελαν
περισσότερη ποσότητα από το τυποποιημένο τρόφιμο που επιθυμούν να αγοράσουν, ή, αν
πρόκειται να τους προσφερθεί κάποια έκπτωση, η έκπτωση αυτή να είναι σε χρήματα, ώστε
να καταλαβαίνουν αμέσως οι καταναλωτές το όφελος, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν
υπολογισμούς. Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται και στις απόψεις τους αναφορικά με την
τιμή των τυποποιημένων τροφίμων, αλλά και το συνδυασμό προσφορών που κατά μέσο όρο
επιθυμούν περισσότερο. Ξεκάθαρα, σε συμφωνία και με τα ευρήματα των Chen et al. (2012),
οι καταναλωτές θα ήθελαν εκπτώσεις για τα ακριβά προϊόντα που αγοράζουν, οι οποίες καλό
θα ήταν να συνδυάζονται με επιπλέον ποσότητα, όπως προκύπτει και από τα ευρήματα του
Carlson (2018), πάντα όμως για τα συγκεκριμένα προϊόντα που επιθυμούν να αγοράσουν
κάθε φορά.

Ακόμη, σχετικά με το ερώτημα 5, το οποίο ερευνά ποιος τύπος Συσκευασίας Δώρου (bonus
pack) προτιµάται από τους καταναλωτές µεταξύ των:

α. µία συσκευασία συν µία δώρο

β. δώρο επιπλέον ποσότητα προϊόντος,

γ. συσκευασία βασικού προϊόντος συν δώρο κάποιο άλλο προϊόν από
το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρίας;

φαίνεται πως όσον αφορά την ειδική περίπτωση των bonus pack, οι συμμετέχοντες έδειξαν
να ενδιαφέρονται περισσότερο για την προσφορά 1+1 δώρο και την προσφορά
συσκευασιών με μεγαλύτερη ποσότητα από το προϊόν που επιθυμούν ούτως ή άλλως να
αγοράσουν, παρά για προσφορά ενός άλλου προϊόντος της ίδιας φίρμας ή οικογένειας
προϊόντων με αυτό που θα αγόραζαν ούτως ή άλλως, αν και σε όλες τις περιπτώσεις
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υπήρχαν και συμμετέχοντες με αντίθετη ή ουδέτερη άποψη. Πέραν των παραπάνω, οι
συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους αναφορικά και με τα
επιμέρους είδη των προσφορών που εξετάστηκαν στην έρευνα, δηλαδή αυτή των
εκπτώσεων και αυτή των bonus pack. Όσον αφορά την ειδική περίπτωση των bonus pack,
οι συμμετέχοντες έδειξαν να ενδιαφέρονται περισσότερο για την προσφορά 1+1 δώρο και
την προσφορά συσκευασιών με μεγαλύτερη ποσότητα από το προϊόν που επιθυμούν
ούτως ή άλλως να αγοράσουν, παρά για προσφορά ενός άλλου προϊόντος της ίδιας φίρμας
ή οικογένειας προϊόντων με αυτό που θα αγόραζαν ούτως ή άλλως. Τα παραπάνω
ευρήματα συνάδουν με αυτά των Ong et al. (1997), οι οποίοι κατέληξαν επίσης στο ίδιο
συμπέρασμα.

Εν συνεχεία, το ερώτημα 6 για το ποια η πρόθεση αγοράς από πλευράς καταναλωτή
για κάποιο προϊόν σε προωθητική ενέργεια που δεν είχε εξαρχής σκοπό να αγοράσει,
οι συμμετέχοντες δήλωσαν σε πλειοψηφία πως θα αγόραζαν μια μάρκα
τυποποιημένων τροφίμων με έκπτωση, αν και αρχικά δεν είχαν την πρόθεση να την
αγοράσουν, σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με το αν η προσφορά αφορούσε την
περίπτωση των bonus pack, ένα εύρημα αρκετά ενδιαφέρον. Μια άλλη πτυχή των
προωθητικών ενεργειών που εξετάστηκε και συγκεκριμένα των εκπτώσεων ήταν το
κατά πόσο οι συμμετέχοντες θα αγόραζαν μια μάρκα τυποποιημένων τροφίμων με
έκπτωση, αλλάζοντας τη μάρκα που αγοράζουν συνήθως, κάτι στο οποίο οι
καταναλωτές φάνηκαν να είναι περισσότερο ουδέτεροι, εκτός αν η προσφορά
αφορούσε bonus pack, όπου εκεί θα το έκαναν ευκολότερα. Από την άλλη πολλοί από
αυτούς θα άλλαζαν τη φίρμα τυποποιημένων τροφίμων που αγοράζουν συνήθως, αν
η άλλη βρισκόταν σε μια καλή προσφορά και ειδικά σε μορφή bonus pack. Τα
παραπάνω ευρήματα ενισχύονται και από το εύρημα ότι οι καταναλωτές θα
αγόραζαν προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά και ειδικά σε έκπτωση, ακόμη και
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αν αρχικά δεν είχαν αυτήν την πρόθεση. Τα παραπάνω ευρήματα αναδεικνύουν από
τη μία για άλλη μια φορά τη δύναμη που έχουν οι προωθητικές ενέργειες των
εταιριών, ώστε να πείθουν τους καταναλωτές να αλλάζουν τη σταθερή φίρμα που
αγοράζουν.

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των συμπερασμάτων με τον ερευνητικό ερώτημα 7,
αναφορικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών για τις εν λόγω προσφορές όταν
αυτές εφαρμόζονται στα τυποποιημένα τρόφιμα και πώς τους επηρεάζουν, οι
προσφορές με τη μορφή έκπτωσης ή bonus pack εξετάστηκαν μεταξύ άλλων ανάλογα
με τον αν οι καταναλωτές θεωρούν κάποια τυποποιημένα τρόφιμα ως υγιεινά ή
ανθυγιεινά. Στην πρώτη περίπτωση, αυτή των θεωρητικά υγιεινών τυποποιημένων
τροφίμων, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων φάνηκε να είναι ιδιαίτερα
αναποφάσιστη αναφορικά με το κατά πόσο θα προτιμούσε την προσφορά τύπου
bonus pack, ενώ, όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ ανθυγιεινών τυποποιημένων
τροφίμων και της έκπτωσης (είτε χρηματικής, είτε ποσοστιαίας), οι συμμετέχοντες
φάνηκαν να είναι το ίδιο αναποφάσιστοι. Εκτός από τα παραπάνω, οι συμμετέχοντες
δήλωσαν κατά πλειοψηφία και ότι θα προτιμούσαν να τύχουν μιας καλής χρηματικής
έκπτωσης για τυποποιημένα τρόφιμα υψηλής τιμής, ενώ, σε περίπτωση
συνδυαστικής προσφοράς θα προτιμούσαν έναν συνδυασμό μικρότερης επιπλέον
ποσότητας και μεγαλύτερης έκπτωσης, με τα κουπόνια για μελλοντικές αγορές να μην
ανήκουν κατά μέσο όρο στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Οι συμμετέχοντες
αποκάλυψαν πως μία έκπτωση θα βοηθούσε στο να αγοράσουν ένα προϊόν για καλό
σκοπό, ενώ, αν γνωρίζουν καλά ένα προϊόν, μια ενδεχόμενη έκπτωση δεν αναμένεται
να επηρεάσει σημαντικά τις αποφάσεις τους.

Σε αντίθεση με τα ευρήματα των Mishra & Mishra (2011), φαίνεται πως το κατά πόσο οι
καταναλωτές θεωρούν ως υγιεινά τα τυποποιημένα προϊόντα ή όχι δεν επηρεάζουν τις
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απόψεις τους αναφορικά με το ποια είδη προσφορών επιθυμούν να λαμβάνουν
περισσότερο, τουλάχιστον με βάση τα όσο δήλωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα.
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών για προωθητικές
προσφορές μπορούν να επηρεαστούν από τον τύπο των τροφίμων. Για παράδειγμα, οι
άνθρωποι μπορεί να συνειδητοποιήσουν ότι μακροπρόθεσμα το ανθυγιεινό φαγητό μπορεί
να είναι κακό για αυτούς. Έτσι, σε μια περίσταση που αγοράζουν ανθυγιεινά τρόφιμα,
μπορούν να επιλέξουν το πακέτο μπόνους επειδή αυτή η επιλογή μπορεί να μειώσει την
ενοχή τους για κατανάλωση. (Mishra & Mishra, 2011). Τα ευρήματα στην παρούσα έρευνα
δεν ακυρώνουν, βέβαια, την εγκυρότητα και αξιοπιστία προηγούμενων ερευνητικών
ευρημάτων, τα οποία προέκυψαν από έρευνα σε άλλα δείγματα. Σε κάθε περίπτωση, όμως
φαίνεται πως για τους καταναλωτές πρέπει να υπάρχουν άλλοι παράγοντες που να
επηρεάζουν τις προτιμήσεις τους για τα είδη προσφορών περισσότερο. Ακόμη και στην
περίπτωση των αγορών που γίνονται για καλό σκοπό, όπως π.χ. για έναν έρανο, μια έκπτωση
και πάλι αποτελεί κίνητρο, ακόμη και αν δεν περίμενε κανείς πως θα χρειαζόταν τέτοιο
κίνητρο για αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα τουλάχιστον και με τα ευρήματα των Andrews
et al. (2018). Για το λόγο αυτό, οι προωθητικές ενέργειες αυτού του είδους αποτελούν πολύ
σημαντικά εργαλεία μάρκετινγκ για τις εταιρείες εμπορίας τυποποιημένων τροφίμων, όπως
επίσης και για τις εταιρίες άλλων προϊόντων γενικότερα. Σαφώς, υπάρχουν και καταναλωτές
οι οποίοι δηλώνουν πως δεν επηρεάζονται εύκολα από τέτοιου είδους προωθητικές
ενέργειες. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό, αν αναλογιστεί κανείς πως οι καταναλωτές είναι
διαφορετικοί άνθρωποι, έχοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις, με αποτέλεσμα να
έλκονται από διαφορετικά πράγματα. Για αυτό το λόγο, άλλωστε, άλλοι καταναλωτές
επιθυμούν εκπτώσεις και άλλοι bonus pack. Αυτό είναι και το νόημα της τμηματοποίησης της
αγοράς, με διαφορετικά τμήματα της αγοράς να απαρτίζονται από καταναλωτές με
διαφορετικά χαρακτηριστικά, γεγονός που οδηγεί τις εταιρίες στο να επιχειρούν να τους
προσελκύσουν με διαφορές τακτικές και στρατηγικές μάρκετινγκ. Μια άλλη εξήγηση είναι
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ότι μπορεί οι καταναλωτές αυτοί να έλκονται από άλλου είδους προωθητικές ενέργειες, οι
οποίες δεν περιλαμβάνονταν σε αυτές που εξετάστηκαν στην έρευνα αυτή, όπως για
παράδειγμα μια ελκυστική διαφήμιση, χωρίς να σχετίζεται απαραίτητα με κάποια
προσφορά.

Τέλος, η διπλωματική αυτή εργασία είχε και κάποια αδύνατα σημεία, όσον αφορά το κομμάτι
της μεθοδολογίας. Πρωτίστως, το ερευνητικό δείγμα ήταν σχετικά μικρό. Μπορεί ο βαθμός
αξιοπιστίας να κρίθηκε ικανοποιητικός, αλλά και ένα ερευνητικό δείγμα 103 συμμετεχόντων
να κρίνεται γενικά ως επαρκές, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια ποσοτική έρευνα,
όμως στην πράξη ήταν σχετικά μικρό, ώστε τα ευρήματα να αντικατοπτρίζουν το σύνολο του
καταναλωτικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Συνεπώς, μελλοντικοί ερευνητές, έχοντας
περισσότερο χρόνο και πόρους, αλλά και χωρίς να έχουν περιορισμούς στη μετακίνησή τους,
όπως έγινε με την έρευνα αυτή στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19, θα μπορούσαν να
διεξάγουν την ίδια ποσοτική έρευνα σε μεγαλύτερη κλίμακα, ώστε τα ευρήματά τους να είναι
ακόμη πιο αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού υπό διερεύνηση. Παράλληλα, θα μπορούσαν
να διεξάγουν την ίδια έρευνα και σε καταναλωτές άλλων εθνικοτήτων, ώστε να διαπιστωθεί
και αν η εθνικότητα και η κουλτούρα γενικότερα επηρεάζουν τις απόψεις των καταναλωτών
αναφορικά με τις προωθητικές ενέργειες που τους στοχεύουν. Στο ίδιο μήκος κύματος,
μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και με άλλα προϊόντα, εκτός των
τυποποιημένων τροφίμων, που εξετάστηκαν στη διπλωματική αυτή εργασία, ώστε να
διαπιστωθεί το κατά πόσο οι απόψεις των καταναλωτών για τις εκάστοτε προωθητικές
ενέργειες επηρεάζονται και από το είδος των προϊόντων που εξετάζονται κάθε φορά. Τέλος,
η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν ποσοτική.
Μελλοντικοί ερευνητές θα μπορούσαν να διεξάγουν ποιοτική έρευνα με το ίδιο ερευνητικό
θέμα σε μικρότερο βέβαια αριθμό συμμετεχόντων, ώστε να προκύψουν και βαθύτερα
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συμπεράσματα που πιθανόν να μην έχουν προκύψει από την ποσοτική και αυστηρά
δομημένη έρευνα που διεξήχθη.
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