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Περίληψη
Η παξνύζα κεηαπηπρηαθή κειέηε αθνξά ηελ δηεξεύλεζε ηωλ παξαγόληωλ
ζπζθεπαζίαο ηξνθίκωλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή απόθαζε ηωλ θαηαλαιωηώλ.
Σπγθεθξηκέλα κειεηάηαη ε πεξίπηωζε ηωλ ηξνθίκωλ ηδηωηηθήο εηηθέηαο. Εμεηάδεηαη ε
ζεκαληηθόηεηα όιωλ ηωλ ζηνηρείωλ ηεο ζπζθεπαζίαο, όπωο είλαη ηα νπηηθά ζηνηρεία
δειαδή ην ρξώκα, ηα γξαθηθά, ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο.
Επηπιένλ εμεηάδνληαη

ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζε θάζε

ζπζθεπαζία αιιά θαη ηα ηερλνινγηθά ζηνηρεία, όπωο είλαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη
ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηξόπν δωήο ηωλ θαηαλαιωηώλ. Σηόρνο ινηπόλ ηεο κειέηεο
απηήο, είλαη ε δηεξεύλεζε θαη αμηνιόγεζε ηωλ ζηνηρείωλ ζπζθεπαζίαο ηωλ ηξνθίκωλ
ηδηωηηθήο εηηθέηαο (private labels), ζηελ αγνξαζηηθή απόθαζε ηωλ θαηαλαιωηώλ,
δεδνκέλνπ όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη πνιύ έληνλε ε δηείζδπζε ηωλ πξνϊόληωλ απηώλ
ζηελ αγνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία ηωλ ηξνθίκωλ.
Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηειάκβαλε αξρηθά ηελ αλαζθόπεζε ηεο
δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο γύξω

από ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, έπεηηα ηε δεκηνπξγία

ζεωξεηηθνύ ππνδείγκαηνο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηωλ βαζηθώλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεωλ.
Σηε ζπλέρεηα δηεμήρζε πνηνηηθή έξεπλα, κέζω κηαο νκάδαο εζηίαζεο θαη αθνινύζωο
πνζνηηθή έξεπλα, κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξωηεκαηνινγίνπ. Έπεηηα επεμεξγάζηεθαλ ηα
δεδνκέλα κε ην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα SPSS 17.0 γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ απνηειεζκάηωλ
πξνο ηελ θαηεύζπλζε επηβεβαίωζεο ή κε ηωλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεωλ. Τειηθά νη
εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο επηβεβαηώζεθαλ, κε ηα ζηνηρεία ζπζθεπαζίαο λα θαζνξίδνπλ ηελ
απόθαζε ηωλ θαηαλαιωηώλ, ζε δηαθνξεηηθό βαζκό ην θαζέλα από απηά.
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Abstract
The present postgraduate study, concerns the investigation of the factors of food
packaging that influences the purchasing decision of consumers. Specifically the case of
private label food is being studied. Particularly, the importance of all elements of packing
is examined, as they are the optical elements, that is to say the colour, graphic, the form
and the size.
Moreover the informative elements are being examined, that are marked in each
packing. but also the technological elements, as are the materials of packing and elements
that are connected with the way of life of consumers. The main objective of this study, is
the investigation and evaluation of elements of food packaging of the private label
category, in the purchasing decision of consumers, since in the past few years the
infiltration of these products, is very intense in the market and concretely in the category of
food.
The methodology that was followed included initially the examination of the
international bibliography round the particular subject, then the creation of the theoretical
model and the determination of basic inquiring affairs. Afterwards a qualitative research
was carried out, via a focus group and flowingly a quantitative research, with the use of a
structured questionnaire. Then all data was processed, with the use of the statistical
program SPSS 17.0 on the conduct of results to the direction of confirmation or not of the
inquiring affairs. Finally the inquiring affairs were confirmed, with the elements of food
packaging to determine the decision of consumers, in different degree each one from these.
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Κεθάιαην 1
1.1 Εηζαγωγή
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπζθεπαζίαο είλαη λα δηαηεξήζεη θαη λα πξνζηαηεχζεη ην
πξντφλ πνπ πεξηέρεη. Σηε ζεκεξηλή θνηλσλία πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη ε ζπζθεπαζία
θαιείηαη λα παίμεη έλαλ πην

πεξίπινθν ξφιν. Με ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο

απηνεμππεξέηεζεο, ε ζπζθεπαζία πξέπεη θαη «λα πνπιάεη» ηα πξντφληα πνπ πεξηέρεη.
Μεηά ηελ έξεπλα αγνξάο, ηελ παξαγσγή, ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαλνκή, ην πξντφλ θηάλεη
ζην ξάθη θαη αλακέλεη ηνλ αγνξαζηή. Σην ζηάδην απηφ, ε επαθή ηνπ πξντφληνο κε ηνλ
θαηαλαισηή, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο.
Σην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζηηο κέξεο καο, ν ξφινο ηεο
ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ έρεη αιιάμεη πνιχ εμαηηίαο ησλ λέσλ ηάζεσλ ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ
θαηαλαισηψλ αιιά θαη ηεο self service εμππεξέηεζεο ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο
ηξνθίκσλ. Οη επηρεηξήζεηο πιένλ αληηκεησπίδνπλ ηελ ζπζθεπαζία ζαλ έλα εξγαιείν γηα
γξήγνξε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζπζθεπαζία εμειίζζεηαη
ζε έλαλ ζεκαληηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ηξνθίκνπ, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ
απζφξκεηε απφθαζε αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα κεηψλεη ην θφζηνο
πξνψζεζεο θαη απμάλεη ην κεξίδην αγνξάο.
Ζ ζπζθεπαζία πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ ζε πνιιέο επσλπκίεο,
βειηηψλεη ηελ εηθφλα ηνπ ηξνθίκνπ θαη επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά
κε ην ηξφθηκν. Δπηπιένλ ε ζπζθεπαζία κεηαδίδεη κνλαδηθή αμία ζην ηξφθηκν, ιεηηνπξγεί
ζαλ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο, βνεζά ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ επηινγή ηξνθίκσλ κέζα απφ
κηα ηεξάζηηα πνηθηιία παξφκνησλ πξντφλησλ θαη δηεγείξεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά
ησλ θαηαλαισηψλ. Δπνκέλσο ε ζπζθεπαζία δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην
επηθνηλσληαθφ κάξθεηηλγθ θαη ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο έλαο απφ ηνπο πην
ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ.
Καζψο ινηπφλ νη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ κφλνη ηνπο ηα ηξφθηκα ζηα θαηαζηήκαηα
ιηαληθήο πψιεζεο (ζνππεξ κάξθεη), νη ζπζθεπαζίεο ηείλνπλ λα απμάλνπλ εθείλα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ πξνβάιινληαη ζην ζεκείν ηεο πψιεζεο. Έηζη ν ζρεδηαζκφο ηεο
ζπζθεπαζίαο

απνθηά

κεγάιε

ζεκαζία

γηα

ηηο

επηρεηξήζεηο

ηξνθίκσλ

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνζπαζνχλ λα
κεηαβάιινπλ ηε ζπζθεπαζία ζε φρεκα γηα επηθνηλσλία θαη δηαθήκηζε. Δμαηηίαο ινηπφλ
ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπζθεπαζία έρεη γίλεη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε απφ πνηέ θαη γηα λα
πξνζειθχζεη ηνλ θαηαλαισηή πξέπεη λα κεηαθέξεη έλα κνλαδηθφ κήλπκα, λα πξνσζεί ην
πξντφλ θαη ηαπηφρξνλα λα ελεκεξψλεη.
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Παξάιιεια νη θαηαλαισηέο απμάλνπλ θαζεκεξηλά ην ελδηαθέξνλ ηνπο γχξσ απφ
ηε ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ θαζψο ελδηαθέξνληαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη,
αθνχ δίλνπλ βαξχηεηα ζε ζέκαηα πγείαο θαη δηαηξνθήο, αιιά θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο
πνπ απνηειεί ζηνηρείν πξνζέιθπζεο γη’ απηνχο.
Παξ’ φιν πνπ ν ρξφλνο ηνπ αγνξαζηή έρεη κεησζεί, ν αξηζκφο ησλ πξντφλησλ ζηα
ξάθηα έρεη δεθαπιαζηαζηεί. Με δεδνκέλν ινηπφλ ηνλ θαηαθιπζκφ πξντφλησλ θαη ηελ
έιιεηςε ρξφλνπ γηα αγνξέο, ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηνλ θαηαλαισηή κε
θαηάιιειεο, επαλάγλσζηεο θαη απιέο εηθφλεο. Δπηπιένλ πξέπεη λα ηαηξηάδεη ζηελ εηθφλα
ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα έρεη κηα θπξίαξρε ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο.
Σχκθσλα κε ηνλ Σχλδεζκν Σρεδηαζηψλ Mittleman / Robinson ησλ Ζ.Π.Α.: «Ζ
ζπζθεπαζία είλαη απνθαζηζηηθή. Δίλαη ν ζησπειφο πσιεηήο. Δίλαη ην ηειεπηαίν πξάγκα
πνπ βιέπνπλ νη πειάηεο πξηλ απνθαζίζνπλ λ’ αγνξάζνπλ θάηη». Άιινη Σχκβνπινη
Σρεδηαζκνχ, φπσο ν Lister Butler, ζπκθσλνχλ κε απηφλ ηνλ νξηζκφ θαη πξνζζέηνπλ αθφκε
φηη «ε ζπζθεπαζία είλαη ν αρψξηζηνο θίινο ηνπ πξντφληνο. Έλα πξντφλ δελ ππάξρεη ρσξίο
ηε ζπζθεπαζία ηνπ»
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1.2. Σθνπνί- ζηόρνη ηεο παξνύζαο Πηπρηαθήο εξγαζίαο
Σθνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
ζηνηρείσλ ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζηάζε θαη
απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ.
Πην αλαιπηηθά ζα κειεηεζεί ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζπζθεπαζίαο, δειαδή
ηα νπηηθά ζηνηρεία φπσο ην ρξψκα, ηα γξαθηθά, ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο. Δπίζεο ηα
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζε θάζε ζπζθεπαζία αιιά θαη ηα ηερλνινγηθά
ζηνηρεία, φπσο είλαη ηα νηθνινγηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ
ηξφπν δσήο ησλ θαηαλαισηψλ.
Δηδηθφηεξα ζηφρνο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
ζηνηρείσλ ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (private labels), ζηελ
αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ, δεδνκέλνπ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη πνιχ
έληνλε ε δηείζδπζε ησλ πξντφλησλ απηψλ ζηελ αγνξά θαη εηδηθφηεξα ζηελ θαηεγνξία ησλ
ηξνθίκσλ. Δπηπιένλ νη αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα private labels έρνπλ εμειηρζεί
ζεηηθά, αθνχ έρεη απμεζεί ε απνδνρή ηνπο.
1.3 Λόγνη ππνθίλεζεο γηα ηε δηεμαγωγή ηεο κειέηεο
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ
θαηαλαισηψλ, ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ηδηαηηέξσο ε πεξίπησζε ησλ πξντφλησλ
ηδησηηθήο εηηθέηαο πνπ απνθηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζηνλ αληαγσληζκφ,
απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηε δηεμαγσγή απηήο ηεο κειέηεο.
Ζ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα δελ παξέρεη νκφθσλε
απάληεζε ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ
αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ. Υπάξρεη πνηθηινκνξθία απνηειεζκάησλ ε νπνία
εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη κνληέια, ηηο εθάζηνηε
ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο, αιιά θαη απφ ην πιαίζην ηεο έξεπλαο. Τα παξαπάλσ
θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα έξεπλα ηνπ ζέκαηνο κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα. Γη’
απηνχο ηνπο ιφγνπο ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε επηθεληξψλεηαη ζην ζέκα πνπ ζπκππθλψλεηαη
ζε κηα κφλν πξφηαζε: Πνηα ζπζηαηηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ private labels, επηδξνχλ
άκεζα ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ.
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Κεθάιαην 2
2.1 Εηζαγωγή
Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη κηα αλαζθφπεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γχξσ
απφ ην ζέκα ησλ ζπζηαηηθψλ ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ θαη ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη
ν ηξφπνο πνπ απηά ηα ζηνηρεία επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ.
Υπάξρεη πιεζψξα επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ απνηειείηαη απφ δεκνζηνπνηεκέλεο
πιεξνθνξίεο πνπ απαληψληαη ζε βηβιηνζήθεο θαη ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο, πεξηνδηθά
δεκνζηεπκέλα ζην δηαδίθηπν θαη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο (case studies).
Οη βηνκεραλίεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηνχλ πνιιαπιέο ηδηφηεηεο ηεο
ζπζθεπαζίαο ζπλδπάδνληαο ρξψκαηα, ζρήκαηα, ζχκβνια θαη κελχκαηα πξνθεηκέλνπ λα
πξνζειθχζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα
πξνζδηνξίδνπλ εχθνια ηελ εηθφλα πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ
ζρεδηαζκνχ ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ε ρξήζε ηεο ζαλ κέζν επηθνηλσλίαο θαη δηαθήκηζεο
νινέλα θαη απμάλεηαη, θαζψο ε ζπζθεπαζία απνθηά ξφιν παξφκνην κε άιια
επηθνηλσληαθά ζηνηρεία ηνπ κάξθεηηλγθ. Έηζη ινηπφλ ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη
αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
2.2 Σπζθεπαζία ηξνθίκωλ θαη αγνξαζηηθή απόθαζε θαηαλαιωηώλ
Ζ πξφζεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα αγνξά εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν
πεξηκέλνπλ φηη ην πξντφλ πνπ ζα αγνξάζνπλ, ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηε
ρξήζε πνπ επηζπκνχλ (Kupiec & Revell, 2001). Αιιά φηαλ δελ πξνζρεδηάδνπλ ηελ αγνξά
ελφο πξντφληνο πξηλ κπνπλ ζε έλα θαηάζηεκα ιηαληθήο, ε πξφζεζε αγνξάο θαζνξίδεηαη
απνθιεηζηηθά απφ απηφ πνπ επηθνηλσλεί ην πξντφλ, ζην ζεκείν ηεο πψιεζεο. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν ε ζπζθεπαζία γίλεηαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ απφθαζε ησλ αγνξαζηψλ.
Οη Pinya Silayoi θαη Mark Speece (2004) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο
ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ζηελ αγνξαζηηθά απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην
βαζκφ αλάκεημεο θαη ηελ πίεζε ρξφλνπ, ζηελ Τατιάλδε. Δμέηαζαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ
ζρεδηαζκνχ ηεο ζπζθεπαζίαο γηα έλα επηηπρέο επηθνηλσληαθφ κάξθεηηλγθ ζηελ
αληαγσληζηηθή αγνξά ησλ ηξνθίκσλ. Μέζσ νκάδσλ εζηίαζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε
βάζνο ζπλεληεχμεηο γηα θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ γχξσ απφ ηα
ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο. Οη εξσηψκελνη, πνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά γπλαίθεο, ρσξίζηεθαλ
ζε δχν νκάδεο ησλ έμη αηφκσλ αλάινγα κε ην αλ εξγάδνληαλ ή φρη θαη αλάινγα κε ηελ
ειηθία. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ηα νπηηθά ζηνηρεία ηεο
ζπζθεπαζίαο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη φηη ηα γξαθηθά θαη ηα
7

ρξψκαηα αζθνχλ βαζηθή επίδξαζε ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο ηξνθίκνπ. Δπηπξφζζεηα
πξνέθπςε φηη ε ειθπζηηθή ζπζθεπαζία πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ.
Αθφκα κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ θάλεθε φηη νη δσεξέο εηθφλεο αζθνχλ
ζεηηθή επίδξαζε ζε πξντφληα ρακειήο αλάκεημεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζίαζε ην γεγνλφο φηη
ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο απμάλνπλ ηελ επίδξαζή ηνπο νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν ζηνπο αγνξαζηέο, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξντφληα πςειήο αλάκεημεο.
Ο Rita Kuvykaite (2009), έθαλε πεξηγξαθηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ε
ζπζθεπαζία πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επσλπκίεο, ηνλ
ηξφπν πνπ βειηηψλεη ηελ εηθφλα θαη επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ γηα έλα
πξντφλ. Δπηπιένλ ε ζπζθεπαζία πξνζδίδεη κνλαδηθή αμία ζηα πξντφληα (Underwood,
Klein & Blurke, 2001), (Silayoi & Speece, 2004), ιεηηνπξγεί ζαλ ζηνηρείν
δηαθνξνπνίεζεο, βνεζψληαο ηνπο θαηαλαισηέο λα επηιέμνπλ κέζα απφ κηα επξεία γθάκα
παξφκνησλ πξντφλησλ θαη δηεγείξεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ (Wells,
Farley & Armstrong, 2007). Ο Rita Kuvykaite, κέζσ ζεσξεηηθήο αλάιπζεο ησλ
ζπζηαηηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο, απνθάιπςε ηα
ζπζηαηηθά εθείλα πνπ έρνπλ απφιπηε επίδξαζε ζηελ αγνξαζηηθή επηινγή. Ζ κέζνδνο πνπ
ρξεζηκνπνίεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο επηζηεκνληθήο
βηβιηνγξαθίαο. Σηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ θαηέιεμε φηη ηα ζπζηαηηθά κηαο ζπζθεπαζίαο
κπνξεί λα αζθήζνπλ πνιχ κεγάιε επίδξαζε ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ
θαη απηή ε επίδξαζε κπνξεί λα απνθαιπθζεί κε αλάιπζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θάζε
παξάγνληα ζπζθεπαζίαο μερσξηζηά, ζηελ επηινγή ησλ αγνξαζηψλ.
Ο Bed Nath Sharma (2008), κειέηεζε ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε
ζπζθεπαζία, ηελ επσλπκία θαη ζην εκπνξηθφ ζήκα λέσλ πξντφλησλ, ζε θαηαζθεπαζηηθέο
κνλάδεο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ. Ζ έξεπλα ηνπ ήηαλ πεξηγξαθηθή θαη παξνπζίαζε ηα
απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα. Πξνέθπςε φηη φιεο (100%)
νη βηνκεραλίεο παξαγσγήο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ ελδηαθέξνληαη λα επηηχρνπλ
απνηειεζκαηηθή ζπζθεπαζία ζηα λέα πξντφληα ηνπο θαη φηη ην 84,37% ησλ
θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ρξεζηκνπνηνχλ εηηθέηεο πνπ είλαη ιεπηνδνπιεκέλεο, κε γξαθηθά
θαη ζρεδηαζκνχο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο.
Οη Alice Louw θαη Michelle Kimber (2006), κειέηεζαλ ηε δχλακε ηεο
ζπζθεπαζίαο ζε άηνκα πνπ αλήθαλ ζηηο ειηθίεο 20-30 εηψλ θαη ήηαλ απφθνηηνη
παλεπηζηεκίνπ. Απφ ηελ έξεπλα ηνπο θαηέιεμαλ φηη ε ζσζηή ζπζθεπαζία κπνξεί λα
βνεζήζεη κηα επσλπκία λα ζεκειηψζεη ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά, αιιά θαη ζηε ζπλείδεζε
ησλ θαηαλαισηψλ.
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Οη Bytyqi Hysen, Vegara Mensur (2008), αλέιπζαλ κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπο ηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ζην Κφζζνβν.
Έπεηηα απφ ζπλεληεχμεηο κε 304 άηνκα θαηέιεμαλ φηη ε ζπζθεπαζία αζθεί κεγάιε
επίδξαζε ζηελ αγνξά γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ.
Οη Prendergast & Pitt (1996), πξνζδηφξηζαλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο
ζπζθεπαζίαο κε βάζε ην ξφιν ηνπο ζηε κεηαθνξά & απνζήθεπζε θαη ζην κάξθεηηλγθ. Ζ
ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπαζίαο θαηά ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε είλαη ε πξνζηαζία ηνπ
πξντφληνο θαηά ηε κεηαθίλεζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο. Απηφ κπνξεί λα πξνθαιεί
επηπξφζζεην θφζηνο αιιά κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα θαηαζηξνθήο, αιινίσζεο ή απψιεηαο.
Ο δεχηεξνο ξφινο ηεο ζπζθεπαζίαο είλαη νπζηαζηηθά ν ξφινο ηεο ζην κάξθεηηλγθ. Ζ
ζπζθεπαζία παξέρεη έλαλ ειθπζηηθφ ηξφπν κεηάδνζεο κελπκάησλ ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο
ησλ πξντφλησλ, ζηνπο θαηαλαισηέο. Παξ’ φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο ηδηφηεηέο ηεο, νη
αγνξαζηέο αληηιακβάλνληαη θπξίσο ηε ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ, εμαηηίαο ηνπ
επηθνηλσληαθνχ ζηνηρείνπ πνπ παξέρεη.
Οη Nancarrow et al. (1998) κειέηεζαλ, κέζσ αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνλ
ηξφπν, πνπ ηα δηάθνξα κνληέια αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, βνεζνχλ
ζηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ θαη ζην επηθνηλσληαθφ
θνκκάηη ηνπ κάξθεηηλγθ, ψζηε κηα επηρείξεζε λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα
κέζα απφ ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπζθεπαζηψλ.
2.3 Παξάγνληεο ζπζθεπαζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή απόθαζε
Τα ζηνηρεία ζπζθεπαζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ
θαηαλαισηψλ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα νπηηθά ζηνηρεία θαη ηα
πιεξνθνξηαθά. Τα νπηηθά απνηεινχληαη απφ ηα γξαθηθά, ηα ρξψκαηα, ην κέγεζνο θαη ην
ζρήκα θαη ζπλδένληαη κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο. Τα
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ζρεηίδνληαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε ζπζθεπαζία θαη ηελ
ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζ’ απηήλ θαη ζπλδένληαη κε ην γλσζηηθφ θνκκάηη ηεο
αγνξαζηηθήο απφθαζεο.
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2.3.1 Οπηηθά ζηνηρεία
Γξαθηθά θαη Χξώκα
Οη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη ζηελ αγνξαζηηθή ηνπο απφθαζε απφ ηα ρξψκαηα
ηεο ζπζθεπαζίαο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ( Grossman & Wisenblit, 1999). Ζ
ρξήζε ρξσκάησλ γηα πξνζέιθπζε κπνξεί λα απνηειέζεη ηζρπξφ πιενλέθηεκα, ηδηαίηεξα
φηαλ ζπλδέεηαη κνλαδηθά κε ζπγθεθξηκέλε επσλπκία. Ωζηφζν άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθέο
θνπιηνχξεο εθηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρξσκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη αλαπηχζζνπλ
δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο, βαζηζκέλεο ζηελ θνπιηνχξα ηνπο. Δπίζεο νη αγνξαζηέο
πξνηηκνχλ ζπγθεθξηκέλα ρξψκαηα κε βάζε ζπζρεηηζκνχο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη
εμαηηίαο ηεο εκπεηξίαο ηνπο. Άιινηε πάιη πξνηηκνχλ θάπνηα ρξψκαηα επεηδή ηα
ζπζρεηίδνπλ κε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. Γηάθνξνη αλαιπηέο εδψ θαη πνιιά ρξφληα
(Kargere, 1949), (Birren, 1973), έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζπκβνιηθφ λφεκα ησλ ρξσκάησλ
θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη θαηαλαισηέο ηα ζπλδπάδνπλ κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Πνιιέο
θνξέο ην ρξψκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθφκα θαη γηα δηαθνξνπνίεζε ελφο πξντφληνο,
ελψ ππάξρνπλ θαη έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ επηινγή αλάινγα κε ην θχιν ησλ
θαηαλαισηψλ.
Σηα ρακειήο αλάκεημεο ηξφθηκα θάπνηνη θαηλνκεληθά απινί παξάγνληεο, φπσο ην
ρξψκα επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο αγνξαζηέο, αθνχ απνπζηάδνπλ ζεκαληηθά
θξηηήξηα ή πιεξνθνξίεο. Έηζη ινηπφλ ην ρξψκα κπνξεί λα γίλεη θαζνξηζηηθφ ζηελ επηινγή
ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ, ζε έλα ρακειήο αλάκεημεο ηξφθηκν, ζε αληίζεζε κε έλα πςειήο
αλάκεημεο (Kardes, 1988).
Ζ επίδξαζε ηνπ ρξψκαηνο είλαη ε πην πξνθαλήο θαη θαιά κειεηεκέλε (Imram,
1999). Οη αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα έλα απνδεθηφ ρξψκα ζρεηίδνληαη κε ηηο
αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα, ηε γεχζε, ηε δηαηξνθή. Θεηηθέο εληππψζεηο
δεκηνπξγνχληαη φηαλ κεηαηξαπεί θάπνηα ηδηφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο, φπσο ην ρξψκα ή ε
δπλαηφηεηα λα είλαη νξαηφ ην πξντφλ κέζα απφ ηε ζπζθεπαζία. Σηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ
ηα πξντφληα πνπ επηιέγνληαη γηα δηαθήκηζε θαη πξνβνιή, επηιέγνληαη κε βάζε ην ρξψκα
θαη ηελ εκθάληζε ηνπο (Imram, 1999).
Τα γξαθηθά πεξηιακβάλνπλ ρξσκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο, γξακκαηνζεηξέο, δηάηαμε,
δειαδή ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ κηα εηθφλα. Σηα ρακειήο αλάκεημεο πξντφληα απηή ε
εηθφλα αζθεί ηζρπξή επίδξαζε ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε, φπνπ ηα γξαθηθά θαη ην ρξψκα
γίλνληαη παξάγνληεο θξηηηθήο ζεκαζίαο ( Grossman & Wisenblit, 1999).
Πνιιέο θνξέο νη θαηαλαισηέο δελ πξνζρεδηάδνπλ ηηο αγνξέο ηνπο θαη κ’ απηφλ ηνλ
ηξφπν ε αγνξαζηηθή απφθαζε είλαη κηα απζφξκεηε δηαδηθαζία ( Hausman, 2000). Έηζη
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ινηπφλ κηα ζπζθεπαζία πνπ ειθχεη ηνλ θαηαλαισηή ηε ζηηγκή ηεο αγνξάο, ηνλ σζεί
απηφκαηα ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε θαη πξνηίκεζή ηεο απφ άιιεο αληαγσληζηηθέο. Οη
Ruth Rettie θαη Carol Brewer (2000) κειέηεζαλ ηα ιεθηηθά θαη ηα νπηηθά- ζρεκαηηθά
ζηνηρεία ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη δηαπίζησζαλ φηη ε απφθαζε αγνξάο, ζε πνζνζηφ 73%,
πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζεκείν ηεο πψιεζεο. Δπνκέλσο ε γξήγνξε αληίιεςε θαη ε
αλαγλψξηζε απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε. Απφ ηελ
έξεπλα ηνπο πξνέθπςε φηη ππφ ζπλζήθεο γξήγνξεο αληίιεςεο, ππεξηεξεί ε ιεθηηθή
δηέγεξζε πνπ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην δεμί εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ, ελψ ε κε ιεθηηθή
δηέγεξζε γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ. Απηφ πξνθαλψο
πξνθχπηεη απφ ηελ ηδηνκνξθία ηνπ εγθεθάινπ λα επεμεξγάδεηαη θαιχηεξα θξαζηηθέο
δηεγέξζεηο απφ ην δεμί εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ, ελψ επεμεξγάδεηαη θαιχηεξα νπηηθά θαη
κε ιεθηηθά ζηνηρεία απφ ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ. Απηή ε αζπκκεηξία ζηελ
αληίιεςε ππνδειψλεη φηη γηα αχμεζε ηεο αλάθιεζεο, νη ιέμεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
ζην δεμί ηκήκα ησλ ζπζθεπαζηψλ, ελψ νη εηθφλεο λα βξίζθνληαη ζην αξηζηεξφ ηκήκα.
Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κέηξεζε ηεο αλάθιεζεο, έγηλε κέηξεζε
κε ηαρπζηνζθφπην, έλα φξγαλν πνπ επηδεηθλχεη (ζπλήζσο κε ηελ πξνβνιή) κηα εηθφλα γηα
έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απμήζεη ηελ
ηαρχηεηα αλαγλψξηζεο, γηα λα παξνπζηάζεη θάηη πάξα πνιχ γξήγνξα γηα λα αλαγλσξηζηεί
ζπλεηδεηά, ή γηα λα εμεηάζεη πνηα ζηνηρεία κηαο εηθφλαο είλαη αμηνζεκείσηα. Ζ έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 150 θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Kingston. Τν δείγκα απνηεινχληαλ
απφ άληξεο θαη γπλαίθεο αθνχ ε αληίιεςε είλαη δηαθνξεηηθή ζηα δχν θχια. Απαληήζεθαλ
13 εξσηήζεηο γηα αλάθιεζε ζπζηαηηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη πξνέθπςε φηη ηα ιεθηηθά
ζηνηρεία κηαο ζπζθεπαζίαο αλαθαινχληαη γξεγνξφηεξα φηαλ είλαη γξακκέλα ζην δεμί
ηκήκα ηεο ζπζθεπαζίαο, ελψ νη εηθφλεο φηαλ είλαη ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο.
Οη Underwood et al. (2001), κέζσ ηεο έξεπλαο ηνπο δεκηνχξγεζαλ ην ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ηεο εηθφλαο ησλ πξντφλησλ, ζηελ
πξνζέιθπζε ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ επσλπκία, θαη εηδηθφηεξα ηηο επηδξάζεηο απφ
ηελ ελζσκάησζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο πάλσ ζηε ζπζθεπαζία ηνπ. Ωζηφζν πξνέθπςε
φηη ε επίδξαζε απηή είλαη ζπκπησκαηηθή θαη παξαηεξείηαη ζε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ
ηδησηηθήο εηηθέηαο. Έηζη ινηπφλ απηή ε έξεπλα απνθαιχπηεη φηη νη εηθφλεο ησλ
ζπζθεπαζηψλ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζε πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη
ιηγφηεξν ζε γλσζηέο επσλπκίεο, ησλ νπνίσλ ε ζηξαηεγηθή επηθεληξψλεηαη ζηελ βειηίσζε
ηεο αληίιεςεο ηεο επσλπκίαο. Σθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ ε ζπκβνιή ζηε
ζεσξεηηθή θαηαλφεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηεο αγνξαζηηθήο
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ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, κε εμέηαζε κφλν κηαο παξακέηξνπ, απηήο ηεο νπηηθήο
(εηθφλα) ζηε ζπζθεπαζία. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε παξνπζηάδεη κεγάιν
ελδηαθέξνλ, αθνχ έγηλε πξνζνκνίσζε πεξηβάιινληνο παληνπσιείνπ κέζσ εηθνληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ ζε έλα ηδησηηθφ παλεπηζηήκην. Τν ζχζηεκα
δηέζεηε νζφλε πνπ επέηξεπε ην πεξπάηεκα ζηνπο δηαδξφκνπο, ηνλ έιεγρν ηεο ζπζθεπαζίαο
(κπξνο, πίζσ, πιάη), επηινγή πξντφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρξφλν πνπ μνδεχηεθε
ζπλνιηθά γηα ηηο αγνξέο αιιά θαη γηα θάζε έλα πξντφλ μερσξηζηά (γιπθά, κπέηθνλ θαη
καξγαξίλε).
Οη Ampuero θαη Vila (2006), δεκνζίεπζαλ κηα κειέηε πνπ αθνξνχζε ηηο
αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηε ζπζθεπαζία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ν ζσζηφο
ζρεδηαζκφο θαη λα επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή ηνπνζέηεζε ζηε ζπλείδεζε ησλ
θαηαλαισηψλ. Απφ φια ηα ζπζηαηηθά ηεο ζπζθεπαζίαο νη εξεπλεηέο απνθάζηζαλ λα
εζηηάζνπλ ζηα γξαθηθά, ζηα ρξψκαηα, ζηηο εηθφλεο θαη ζηα ζρέδηα ηεο ζπζθεπαζίαο.
Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ζπλέιιεμαλ δεδνκέλα ζε δχν
θάζεηο. Σηελ πξψηε θάζε πξνζδηφξηζαλ ηα γξαθηθά ηεο ζπζθεπαζίαο πνπ ζα
απνηεινχζαλ ηηο κεηαβιεηέο ηνπο θαη ζηε δεχηεξε θάζε επηδίσμαλ λα ζπζρεηίζνπλ ηε
ζπζθεπαζία κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπνζέηεζεο. Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ νδήγεζαλ
ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά ηα πξντφληα πςειφηεξεο ηηκήο θαη πην
εθιεπηπζκέλεο αηζζεηηθήο απαηηνχλ ςπρξά θαη ζθνχξα ρξψκαηα φπσο ην καχξν, ελψ ηα
γξαθηθά ηνπο πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ θάζεηεο, επζείεο γξακκέο ηεηξάγσλα θαη
ζπκκεηξηθέο ζπλζέζεηο. Αληηζέησο πην πξνζηηά πξντφληα, πνπ απεπζχλνληαη ζε
θαηαλαισηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ηηκέο, απαηηνχλ πην θσηεηλά ρξψκαηα θαη γξαθηθά
κε νξηδφληηεο, ινμέο γξακκέο, θχθινπο θαη θακπχιεο θαη αζχκκεηξεο ζπλζέζεηο.
2.3.2 Σρήκα θαη Μέγεζνο
Τν ζρήκα θαη ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ επεξεάδνπλ θαη απηά κε ηε
ζεηξά ηνπο ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα
νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα θξίλνπλ ηε ζπζθεπαζία. Γεληθά παξαηεξνχλ ηηο κεγάιεο θαη
επηκήθεηο ζπζθεπαζίεο αθφκα θαη φηαλ απηέο είλαη αξθεηά νγθψδεηο. Απηφ ππνδειψλεη φηη
αθφκα θαη κεηά ηελ ρξήζε ηέηνησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ απνδεηθλχνληαη κεγάιεο, νη
αγνξαζηέο ηηο πξνηηκνχλ θαη πάιη (Raghubir & Krishna, 1999). Δπηπιένλ ηα δηάθνξα
κεγέζε πξνζειθχνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ην βαζκφ αλάκεημεο, γηα
παξάδεηγκα ηξφθηκα κε κεγάιε ζπζθεπαζία θαη ρακειή ηηκή, φπσο ηα πξντφληα ηδησηηθήο
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εηηθέηαο, ειθχνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη κάιηζηα απηνχο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα
πξνζθνξέο (Prendergast & Marr, 1997).
2.3.3 Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία
Πιεξνθνξίεο πξνϊόληνο
Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ γχξσ απφ ηα πξντφληα πνπ είλαη πςειήο
αλάκεημεο επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ ηα νπηηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο (Kupiec &
Revell, 2001), αληίζεηα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη. Οη
γξαπηέο πιεξνθνξίεο ζηε ζπζθεπαζία βνεζνχλ ηνπο θαηαλαισηέο λα απνθαζίζνπλ
πξνζεθηηθά ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. Ωζηφζν κπνξεί
θαη λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε είηε πξνζθέξνληαο ππεξβνιηθέο πιεξνθνξίεο είηε δίλνληαο
ιάζνο πιεξνθνξίεο. Οη θαηαζθεπαζηέο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ κηθξά ηκήκαηα ηεο
ζπζθεπαζίαο γηα ηελ αλαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ, κε ππθλή γξακκαηνζεηξά, γεγνλφο πνπ
νδεγεί ζε αλαμηνπηζηία απφ ηελ πιεπξά ησλ αγνξαζηψλ θαη άιινηε ζε ζχγρπζε. Οη
Mitchell & Papavassiliou (1999) δηαπηζηψλνπλ φηη νη θαηαλαισηέο κπεξδεχνληαη ιηγφηεξν
απφ ηελ ππεξπιεζψξα πιεξνθνξηψλ, φηαλ κεηψλνπλ ηηο επηινγέο ηνπο. Πνιινί
θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηηο δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο αιιά δελ είλαη
ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηφ πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη. Γηα παξάδεηγκα κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε
ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην έδεημε φηη ηα 2/3 ησλ θαηαλαισηψλ δηαβάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο
εηηθέηεο αιιά κφλν ην 1/3 επηζπκεί πην ζαθείο εηηθέηεο (IGD, 2003). Παξφκνηα έξεπλα
έδεημε φηη ην 90% ησλ θαηαλαισηψλ ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο φηη νη δηαηξνθηθέο
πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο
ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηέο γξήγνξα θαη εχθνια (Mitchell &
Papavassiliou, 1999). Παξ ‘φιν πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηαηξνθηθέο εηηθέηεο φινη νη
θαηαλαισηέο, απνηειεί απμαλφκελε ηάζε ε ρξήζε ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνθαλψο
δηφηη νη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, γηα ζέκαηα πγείαο
θαη δηαηξνθήο. Οη αγνξαζηέο κε πςειή αλάκεημε αμηνινγνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο
πιεξνθνξίεο ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ. Αληηζέησο ηα ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα είλαη
ρακειήο αλάκεημεο γηα κηα κεξίδα θαηαλαισηψλ θαη επνκέλσο απηνί δελ δείρλνπλ ηελ
αληίζηνηρε πξνζνρή.
Οη Prathiraja & Ariyawardana (2003) έθαλαλ ζπνπδαία κειέηε, γηα ηελ επίδξαζε
ησλ δηαηξνθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπζθεπαζηψλ ηξνθίκσλ, ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ
θαηαλαισηψλ. Ζ έξεπλα απηή απνθαιχπηεη φηη νη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο ηδηαηηέξσο, επεηδή ελδηαθέξνληαη γηα ζέκαηα πγείαο. Ζ πιεηνςεθία απηψλ
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πνπ ζπκκεηείραλ, απνθάιπςε πσο πξνζπκνπνηνχληαη λα πιεξψζνπλ θάηη παξαπάλσ γηα
ηηο δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο. Απφ ηνπο παξαπάλσ
θαηαλαισηέο νη πεξηζζφηεξνη αλήθνπλ ζηηο ειηθίεο 36-50, έρνπλ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
θαη αλήθνπλ ζε λνηθνθπξηά κηθξφηεξα ησλ 4 αηφκσλ. Ο K. Sony (2008) κειέηεζε ηελ
αληαπφθξηζε ησλ θαηαλαισηψλ, ζηα πιαίζηα κελπκάησλ ησλ ζπζθεπαζηψλ, ζε ζρέζε κε
ην βαζκφ αλάκεημεο, παξέρνληαο κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ επίδξαζε απηή.
Οη Grunert θαη Wills (2007), δεκνζίεπζαλ κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε
επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ παξέρνπλ νη εηηθέηεο ηξνθίκσλ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα 2003-2006,
ζε 15 επξσπατθέο ρψξεο, γηα ην πψο νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη, θαηαλννχλ,
αξέζθνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ. Ζ
έξεπλα θαλέξσζε φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο
είλαη θαζνιηθφ παξ’ φιν πνπ εληνπίδνληαη δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε θαηαζηάζεηο θαη
πξντφληα. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ επθνιία ρξήζεο θαη ηνλ ηξφπν
ελεκέξσζεο απφ ηηο εηηθέηεο δηαηξνθηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ ηξνθίκσλ.
Οη Cowburn θαη Stockley ην 2004 δεκνζίεπζαλ ηε κειέηε ηνπο γηα ηελ θαηαλφεζε
ησλ δηαηξνθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο εηηθέηεο ηξνθίκσλ. Σθνπφο ηεο έξεπλαο ηνπο ήηαλ ε
δηεξεχλεζε ησλ δεκνζηεπκέλσλ θαη κε εξεπλψλ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ
απέλαληη ζηηο δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ
έξεπλα ηνπο δηεμήρζε ζηελ Δπξψπε κεηαμχ Ηνπιίνπ 2002 θαη Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2003. Απφ
ηε κειέηε πνιιψλ εξεπλψλ ζε βφξεηα Ακεξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε, πξνέθπςε φηη κφλν ην
9% ησλ εξεπλψλ παξείραλ πνηνηηθά απνηειέζκαηα. Απηά ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε
ρξήζε ησλ δηαηξνθηθψλ πιεξνθνξηψλ ήηαλ φλησο πςειή, σζηφζν πεξηζζφηεξν
αληηθεηκεληθέο κεηξήζεηο πξφηεηλαλ φηη ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξηψλ,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγνξάο, κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν πςειή. Οη θαηαλαισηέο πνπ
θνηηάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο θαηαλννχλ κφλν θάπνηνπο φξνπο απφ απηνχο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, ελψ κπεξδεχνληαη απφ θάπνηνπο άιινπο. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη ηθαλνί
λα αληηιεθζνχλ απιέο πιεξνθνξίεο θαη λα θάλνπλ απινχο ππνινγηζκνχο θαη ζπγθξίζεηο
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αξηζκεηηθέο πιεξνθνξίεο. Ωζηφζν
ε ηθαλφηεηα ηνπο λα αληηιεθζνχλ κε απφιπηε αθξίβεηα ηηο αλαγξαθφκελεο δηαηξνθηθέο
πιεξνθνξίεο, κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε πνιππινθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Ζ πεξαηηέξσ
εξκελεία ππνβνεζείηαη απφ ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη παξαπνκπέο πνπ επηηξέπνπλ
ζπγθξίζεηο πξντφλησλ. Έηζη ινηπφλ νη κειεηεηέο θαηέιεμαλ φηη νη βειηηψζεηο ζηηο
δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα έρνπλ κηθξή αιιά ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε
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δηαδηθαζία απφθαζεο αγνξάο, φζνλ αθνξά ηδηαηηέξσο ηηο επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ζέκαηα πγείαο.
2.3.4 Τερλνινγία ζπζθεπαζίαο
Ο ξφινο ηεο ζπζθεπαζίαο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζην κάξθεηηλγθ έρεη αλαπηπρζεί
εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ζηελ ηερλνινγία. (McNeal & Ji, 2003). Ζ ηερλνινγία ζρεηίδεηαη κε
ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ζπζθεπαζίαο, επεηδή κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηαλαισηψλ. Γειαδή ε ηερλνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη γηα θάζε
ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ πξνθχπηεη απφ ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαη ηηο
πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Σπρλά κάιηζηα νη ιηαλνπσιεηέο κε ηζρπξή ζέζε ζηελ
αγνξά, αζθνχλ πίεζε ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ
ηνπο απαηηεηηθνχο πειάηεο (Adebanjo, 2000). Οη πειάηεο ζπρλά κπνξεί λα πιεξψζνπλ
παξαπάλσ γηα βειηησκέλε πνηφηεηα γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα θαηλνηφκεο
ηδέεο, γηα ζπζθεπαζίεο πνπ επεθηείλνπλ ην ρξφλν δσήο ησλ πξντφλησλ, είλαη νηθνινγηθέο,
θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αζθαιή ηξφθηκα
(McIlveen, 1994). Ζ ηερλνινγία θαζψο ελζσκαηψλεηαη ζηε ζπζθεπαζία επηηειεί ηνλ
ηερλνινγηθφ ηεο ξφιν αιιά παξάιιεια κεηαθέξεη θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλήζσο
ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηαλαισηψλ.
2.4 Πξνϊόληα ηδηωηηθήο εηηθέηαο
2.4.1 Οξηζκόο
Τα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο (private label ή own label) παξάγνληαη απφ ηξίηεο
εηαηξείεο γηα ινγαξηαζκφ επηρεηξήζεσλ ζνχπεξ κάξθεη, θέξνπλ δε ην εκπνξηθφ ζήκα πνπ
αλήθεη ζηελ αιπζίδα ή ηνλ φκηιν. Τα ηειεπηαία έηε, ιφγσ θαη ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο ησλ
θαηαζηεκάησλ discount, νη αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη δηεχξπλαλ ηελ γθάκα ησλ
πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Σχκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ε
παξαγσγή ησλ πξντφλησλ απηψλ

απφ κεγάιεο ζπλήζσο βηνκεραλίεο, ζηεξίδεηαη ζηε

δηαζέζηκε ηερλνινγία θαη ζε ίδηεο ή παξφκνηεο πξνδηαγξαθέο κε απηέο ησλ «επψλπκσλ»
πξντφλησλ (national brands). Υπάξρεη πεξίπησζε ε επηρείξεζε ζνχπεξ κάξθεη λα
ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο, ελψ ε επσλπκία ηεο
αιπζίδαο θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζε απηήλ απνηεινχλ πξφζζεην
πιενλέθηεκα. Οη πην δηαδεδνκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο αλαθέξνληαη
ζε ηξφθηκα. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ην ζπκππθλσκέλν γάια, ην ειαηφιαδν
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θαη ηα ζπνξέιαηα, ε δάραξε, ν θαθέο, ηα δπκαξηθά, ηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά, νη
θνλζέξβεο θξνχησλ, νη καξκειάδεο, ηα φζπξηα θαη ηα πξντφληα ληνκάηαο φπσο ν πειηέο.
Σηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ειάρηζηα γεγνλφηα ήηαλ ηφζν
εθπιεθηηθά φζν ε ξαγδαία είζνδνο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Τα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ηξνθίκσλ είλαη ε ιηηή ζπζθεπαζία θαη ε έιιεηςε κηαο
αλαγλσξίζηκεο επσλπκίαο. Ζ πξνζέιθπζε ησλ θαηαλαισηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ιφγσ ηεο
δηαθνξάο ζηελ ηηκή αλάκεζα ζηα ηξφθηκα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη ζηα επψλπκα. Οη
ρακειφηεξεο ηηκέο επηηπγράλνληαη κε κεησκέλα θφζηε πνπ εμνηθνλνκνχληαη απφ ηα θφζηε
πξνψζεζεο θαη ζπζθεπαζίαο.
2.4.2 Ιζηνξία ηωλ private labels
Ζ ηζηνξία ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα, φηαλ
απηά εηζήρζεζαλ ζηηο αιπζίδεο ηξνθίκσλ απφ ιηαλέκπνξνπο νη νπνίνη ήηαλ ζεηηθά
πξνζθείκελνη ζηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε ησλ private labels, αιιά θαη ζηελ δηαδηθαζία
παξαγσγήο ηνπο (Hoch, 1993).
Τα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο άξρηζαλ λα επεθηείλνπλ ηε θήκε ηνπο απφ ηνλ
Απξίιην ηνπ 1976, φηαλ ν Carrefour, έλαο γάιινο ιηαλνπσιεηήο έγηλε ν πξψηνο
ιηαλέκπνξνο πνπ εηζήγαγε κηα γξακκή 50 πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηελ θαηεγνξία
ησλ ηξνθίκσλ, αλάκεζα ζηα 38 θαηαζηήκαηα ηεο αιπζίδαο ηνπ (Hawes, 1982). Ο
Carrefour πίζηεςε φηη είρε θηάζεη ν ρξφλνο γηα κηα πην εληαηηθή επέθηαζε απηψλ ησλ
πξντφλησλ, αθνχ κέρξη ηφηε θαηείραλ κφλν ην 7,5% ζηελ αγνξά ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ
(Chernatony, 1988). Απηά ηα πξντφληα απέζπαζαλ ηελ νλνκαζία «produit libres», πνπ
θπξηνιεθηηθά ζεκαίλεη ειεχζεξα πξντφληα. Σπζθεπάδνληαλ ζε ιηηέο ζπζθεπαζίεο θαη ε
εηηθέηα ηνπο απιά αλέθεξε ην πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο. Τνπνζεηήζεθαλ ζηελ αγνξά
σο ηζάμηα ησλ γλσζηψλ επσλπκηψλ, αιιά πξνζθέξνληαλ ζε πην αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Τα
«produit libres» θαηέγξαςαλ κηα εληππσζηαθή επηηπρία ζηε Γαιιία, αθνχ κέζα ζε ιίγνπο
κήλεο απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ αγνξά, θαηείραλ ην 30% ησλ πσιήζεσλ ηνπ Carrefour
ζε 50 θαηεγνξίεο πξντφλησλ ζηηο νπνίεο πξνζθέξνληαλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ
Αηιαληηθνχ, ζην Σηθάγν, νη Jewel Food Stores, ήηαλ πξσηνπφξνη ζηελ εηζαγσγή ησλ
πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηελ ακεξηθάληθε αγνξά. Με κηα πνηθηιία 44 πξντφλησλ, ην
πξφγξακκα ήηαλ ηφζν επηηπρεκέλν πνπ ψζεζε ηα Jewel Food Stores λα απμήζνπλ ηα
πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο απφ 44 ζε 100. Μέζα ζε δχν ρξφληα ε αγνξά πξντφλησλ
ηδησηηθήο εηηθέηαο είρε εμαπισζεί ζην Βέιγην, ζηνλ Καλαδά, ζηελ Απζηξαιία θαη ηελ
Ηαπσλία (McGoldrick, 1981). Με απηνχο ηνπο ελζαξξπληηθνχο ξπζκνχο εμάπισζεο,
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πνιινί πίζηεςαλ φηη ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο είραλ δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπο
κεξίδην ζηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ. Ο Faria (1979), δηαπίζησζε φηη ηα private labels δελ
ήηαλ απιά κηα πεξαζηηθή κφδα αιιά έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ζηελ ηζηνξία
ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. Αξθεί λα ιερζεί φηη έμη ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ
αγνξά είραλ ζεκεηψζεη κηα θνξχθσζε κε 2,5% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ην 1982 ζηηο
Ζλσκέλεο πνιηηείεο Ακεξηθήο, ζε ζρέζε κε ην 1% πνπ θαηείραλ ην 1980.
Γπζηπρψο ε θαηλνηνκία ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο απέηπρε λα δηαηεξεζεί
θαζψο νη πσιήζεηο άξρηζαλ λα κεηψλνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 1983. Έσο ην 1985 νη πσιήζεηο
ησλ private labels είραλ κεησζεί θαηά 2% , ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ ζηεο Ακεξηθήο. Σε
εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν ν Dunkin (1985), αλέθεξε φηη ηα private labels είραλ κεηαηξαπεί
ζε κηα ηδέα ηεο νπνίαο ε κφδα είρε πεξάζεη. Μηα παξφκνηα ηδέα δηαηππψζεθε θαη απφ ηνλ
Franz (1987), πνπ παξέζεζε ηελ άπνςε φηη ν ρξφλνο δσήο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο
εηηθέηαο είλαη κφλν δέθα ρξφληα.
Έσο ην 1993 ηα private labels θαηείραλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ην
14,1% ησλ πσιήζεσλ ζηα ζνχπεξ κάξθεη. Ωζηφζν απέδσζαλ θαιχηεξα ζε Δπξψπε θαη
Καλαδά, δεδνκέλνπ φηη αλάκεζα ζην 1982 θαη 1990, ελψ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
Ακεξηθήο παξνπζίαζαλ κείσζε, ζηε Γεξκαλία αχμεζαλ ην πνζνζηφ ηνπο απφ 13 ζε 23%
θαη ζηε Βξεηαλία απφ 25 ζε 30%. Αθφκα ζηνλ Καλαδά ε κεγαιχηεξε ζε πσιήζεηο
επσλπκία ζνθνιαηνχρνπ κπηζθφηνπ ήηαλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Απηή ε δχλακε ησλ private
labels ζε Δπξψπε θαη Καλαδά ήηαλ ζπλέπεηα πνιιψλ παξαγφλησλ, φπσο ην φηη νη
κηθξφηεξεο εζληθέο αγνξέο ηείλνπλ λα επλννχληαη απφ ιηγφηεξν ζθιεξνχο εζληθνχο
αληαγσληζηέο. Δπίζεο ε ζπγθέληξσζε ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ηείλεη λα είλαη απμεκέλε ζηελ
Δπξψπε. Δπηπιένλ ε έκπλεπζε θαη ην management πνπ πξννξίδεηαη γηα ηα private labels
είλαη πςειφηεξε ζηελ Δπξψπε ζε ζρέζε κε ηελ Ακεξηθή (Hoch, 1993).
2.4.3 Ιζηνξία ηωλ private labels ζηελ Ειιάδα
Ζ δηείζδπζε ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηελ ειιεληθή αγνξά ήηαλ πην
πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε άιιεο αγνξέο, ελψ ηαπηφρξνλα δελ ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία
γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο (Veloutsou,Gioulistanis, 2004). Ο αξηζκφο θαη ε πνηθηιία ηνπο
άξρηζε λα απμάλεηαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη αλακέλνληαλ αθφκα κεγαιχηεξε
αλάπηπμε ζε βάζνο ρξφλνπ, φηαλ κεγάινη ιηαλνπσιεηέο ζα έκπαηλαλ ζηελ ειιεληθή αγνξά
(Charis & Pliankos, 1995). Απηέο νη πξνβιέςεηο απνδείρζεθαλ ζσζηέο αθνχ ηα πξντφληα
ηδησηηθήο εηηθέηαο είλαη πιένλ δηαζέζηκα ζε κηα επξεία γθάκα πξντφλησλ, κε ηα ηξφθηκα
λα θαηέρνπλ ηελ θαιχηεξε ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά. Οη λένη θαηαλαισηέο έρνπλ πην
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ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα private labels. Οη ιηαλέκπνξνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο
πξνζεγγίδνπλ ηελ αγνξά κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Κάπνηνη πξνηηκνχλ λα εζηηάδνπλ ζηα
private labels κε ππεξνρή ζηελ πνηφηεηα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο επσλπκίεο, ελψ άιινη δίλνπλ
ιηγφηεξν βάξνο ζηελ πνηφηεηα θαη επηθεληξψλνληαη ζε ρακειφηεξεο ηηκέο (Tsoulos, 2000).
Ζ πξψηε ζηξαηεγηθή αθνινπζείηαη απφ πνιπεζληθέο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη, ελψ ε
δεχηεξε αθνινπζείηαη απφ κηθξφηεξνπο ιηαλέκπνξνπο. Όια ηα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ε
αγνξά ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην
αλάπηπμεο, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο αγνξέο (Veloutsou et al. 2004).
Τα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη µηα ζπλερήο αχμεζε ησλ θσδηθψλ
πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ζνχπεξ κάξθεη. Ζ ειιεληθή
αγνξά αθνινπζεί ηε δηεζλή ηάζε αλάπηπμεο απηψλ ησλ πξντφλησλ, ζχµθσλα δε µε
πεγέο

ηεο

αγνξάο

νη

έιιελεο

θαηαλαισηέο

δείρλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν

ελδηαθέξνλ γηα απηά.
Παξά ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαηά
ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν µέζνο φξνο ζπµµεηνρήο ηνπο ζηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ
αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ θπµαίλεηαη ζε ζρεηηθά ραµειά επίπεδα, ζε ζχγθξηζε µε άιιεο
επξσπατθέο ρψξεο. Ζ δηαθνξά ηηµψλ µεηαμχ πξντφλησλ own brand θαη «επψλπµσλ»
εθηηµάηαη απφ 20% έσο θαη 45% αλάινγα µε ηελ θαηεγνξία. Σπγθεθξηκέλα, ηε
µεγαιχηεξε δηαθνξά ηηµήο αλάµεζα ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη ζηα εγεηηθά
εµπνξηθά ζήµαηα ησλ επψλπµσλ πξντφλησλ (leaders) έρνπλ, ηα αιεχξηα (46%) θαη ην
αιάηη (45%) απφ ηελ θαηεγνξία ησλ ηξνθίκσλ.
Σχµθσλα µε ζηνηρεία ηεο M+M Planet Retail, νη πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ
ηδησηηθήο εηηθέηαο θαηαιακβάλνπλ ην 21% ησλ πσιήζεσλ ησλ εηδψλ δηαηξνθήο
παγθνζµίσο θαη µέρξη ην 2030 αλαµέλεηαη λα θζάζνπλ ζην 30%. Σηελ ίδηα πεγή
αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ζπµµεηνρήο ησλ πσιήζεσλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηηο
ζπλνιηθέο πσιήζεηο µεξηθψλ απφ ηηο µεγαιχηεξεο (ζε θχθιν εξγαζηψλ) εηαηξείεο εηδψλ
παληνπσιείνπ παγθνζµίσο: 40% γηα ηε Wal-Mart, 25% γηα ηελ Carrefour, 48% γηα ηελ
Ahold, 35% γηα ηε Metro Group θαη 60% γηα ηελ Tesco.
Σηνλ πίλαθα 2.1 παξνπζηάδεηαη ν µέζνο φξνο ζπµµεηνρήο επηµέξνπο θαηεγνξηψλ
πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζην ζχλνιν ησλ θσδηθψλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο
πνπ δηαζέηνπλ αιπζίδεο ζνχπεξ µάξθεη ζηελ ειιεληθή αγνξά, γηα ην 2004 θαη ην Α΄
εμάµελν ηνπ 2005. Τα πνζνζηά πξνέθπςαλ απφ έξεπλα ζε δείγµα εηαηξεηψλ. Απφ ηα
ζηνηρεία ηνπ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη θσδηθνί ηδησηηθήο εηηθέηαο
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αθνξνχλ ηξφθηµα. Αθνινπζνχλ ηα απνξξππαληηθά, ηα πξντφληα πξνζσπηθήο πεξηπνίεζεο,
ηα πνηά θαη αλαςπθηηθά.

Πίλαθαο 2.1
Μέζνο όξνο ζπµµεηνρήο θαηεγνξηώλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζην ζύλνιν ησλ
θσδηθώλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (2004, α΄εμάµελν 2005)
Καηεγνξία Πξνϊόληωλ

Α΄ εμάµελν

2004

2005
Τξφθηµα

56,0%

55,8%

Απνξξππαληηθά
Πξντφληα πξνζσπηθήο

9,4%
8,6%

4,1%
9,3%

3,9%

8,7%

Πνηά-Αλαςπθηηθά
Άιιεο θαηεγνξίεο

7,2%
14,9%

7,0%
15,1%

Σχλνιν θσδηθψλ

100,0%

100,0%

πεξηπνίεζεο (αθξφινπηξα,
ζαµπνπάλ θιπ.)
Φαξηηά θαζαξηφηεηαο (ραξηί
πγείαο, ραξηνπεηζέηεο, ραξηνµάληηια θιπ.)

Πεγή: ICAP (∆είγµα εηαηξεηψλ)

Σχµθσλα µε

ηελ

εηήζηα

έξεπλα

ηνπ

Δξγαζηεξίνπ

Μάξθεηηλγθ

ηνπ

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, γηα ην έηνο 2007, πνπ ζηεξίρζεθε ζε ηπραίν
δείγµα 2.000 λνηθνθπξηψλ, ην 1 ζηα 5 πξντφληα πνπ αγνξάδνληαη ζήµεξα απφ ην
νξγαλσµέλν ιηαλεκπφξην είλαη ηδησηηθήο εηηθέηαο, ελψ ην πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ
πνπ δελ ηα αγνξάδνπλ θαζφινπ κεηψζεθε απφ 23,9% ην 2006 ζε 19,8% ην 2007.
Δπίζεο

ζχµθσλα µε

εθηηµήζεηο

ηεο

αγνξάο,

ηα

πξντφληα ηδησηηθήο

εηηθέηαο

ιαµβάλνπλ έλα κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 15% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ ησλ
ιηαλεµπνξηθψλ αιπζίδσλ. Απφ ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά µε ηελ ζπκκεηνρή ησλ
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πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζην θαιάζη αγνξψλ, µε βάζε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ
ην Οηθνλνµηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ πξνθχπηεη φηη, ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθνξά ηηο
αγνξέο απφ εθπησηηθέο αιπζίδεο (44,4%).

Αθνινπζνχλ

νη

αγνξέο

απφ µεγάιεο

αιπζίδεο (19,2%), ελψ ην ραµειφηεξν πνζνζηφ έρνπλ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο
ζηηο αγνξέο απφ µηθξφηεξα ζνχπεξ µάξθεη (14,5%).
Σηνλ

πίλαθα 2.2

παξνπζηάδεηαη

ν µέζνο

θαηεγνξηψλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζην ζχλνιν

φξνο ζπµµεηνρήο επηµέξνπο
ησλ

θσδηθψλ

πξντφλησλ

ηδησηηθήο εηηθέηαο πνπ δηαζέηνπλ αιπζίδεο ζνχπεξ µάξθεη ζηελ ειιεληθή αγνξά, γηα ην
2006 θαη ην Α΄ εμάµελν ηνπ 2007. Τα πνζνζηά φπσο θαη γηα ην 2004- ά εμάκελν 2005,
πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζε εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Απφ ηα
ζηνηρεία

ηνπ

πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ θσδηθψλ ηδησηηθήο

εηηθέηαο αθνξά θαη πάιη ηα ηξφθηµα.
Πίλαθαο 2.2
Μέζνο όξνο ζπµµεηνρήο θαηεγνξηώλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζην ζύλνιν ησλ
θσδηθώλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (2006, α΄εμάµελν 2007)
Καηεγνξία Πξνϊόληωλ

2006

Α΄ εμάµελν
2007

Τξφθηµα

58,9%

58,5%

Απνξξππαληηθά
Πξντφληα πξνζσπηθήο

10,5%
8,6%

10,0%
8,2%

5,9%

6,1%

Πνηά-Αλαςπθηηθά
Άιιεο θαηεγνξίεο

3,9%
12,1%

4,0%
13,2%

Σχλνιν θσδηθψλ

100,0%

100,0%

πεξηπνίεζεο (αθξφινπηξα,
ζαµπνπάλ θιπ.)
Φαξηηά θαζαξηφηεηαο (ραξηί
πγείαο, ραξηνπεηζέηεο, ραξηνµάληηια θιπ.)

Πεγή: ICAP (∆είγµα εηαηξεηψλ)
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Σηνλ πίλαθα 2.3 δίλνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά µε ηα µεξίδηα

πνπ

θαηέιαβαλ

νξηζµέλα πξντφληα private label ζην ζχλνιν ηεο ζπγθεθξηµέλεο θαηεγνξίαο ηελ
ηξηεηία 2004-2006, θαζψο θαη νη µεηαβνιέο πνπ ζεµεηψζεθαλ ζηηο πσιήζεηο ηνπο ηηο
πεξηφδνπο 2005/2004 θαη 2006/2005.
Πίλαθαο 2.3
Καηεγνξίεο
πξνϊόληωλ

Μεξίδηα θαη µεηαβνιή πσιήζεσλ PL ηξνθίµσλ ςπγείνπ
Μεξίδηα (%)
Μεηαβνιή πωιήζεωλ
(%)

2004
2005
2006
Βνχηπξα
4,9
5,0
4,4
Κξέµεο
5,3
6,0
5,9
γάιαθηνο
Δπηδφξπηα
4,2
7,0
6,9
Καηεςπγκέλεο
18,1
23,7
19,8
δχµεο
Καηεςπγµέλεο
14,7
17,4
20,8
παηάηεο &
ιαραληθά
Παγσηά
12,0
15,6
22,8
Γάια
3,0
3,3
4,0
Σαιάηεο
22,2
27,0
32,6
Γηανχξηη
2,6
3,0
3,2
Πεγή: Πεξηνδηθφ Σέιθ Σέξβηο (Μάξηηνο 2007)

2005/2004
12,9
-5,2

2006/2005
10,2
15,1

8,7
3,8

12,8
0,5

0,3

10,5

-8,6
4,8
-4,5
4,3

9,8
8,2
1,8
5,9

Τέινο παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο 2.4 ζηνλ νπνίν θαίλνληαη νη δηαθνξέο θέξδνπο
/ηηκήο κεηαμχ private label θαη επψλπκσλ πξντφλησλ.
Πίλαθαο 2.4
Καηεγνξία
Κέηζαπ
Καθάν
Αιάηη
Αθξόινπηξν
Μαιαθηηθά ξνύρωλ
Μαξκειάδα
Παξζέλν ειαηόιαδν
Σθπινηξνθέο
θνλζέξβα
Χαξηί πγείαο
Αινπκηλόραξην
Καθέο ζηηγκηαίνο

Μεξίδην private
label
17,20%
11,48%
13,08%
9,53%
19,38%
27,26%
23,25%
52,67%

Δηαθνξά θέξδνπο
private labelleader
1,15%
11,00%
30,59%
13,44%
18,96%
6,24%
3,05%
4,44%

Δηαθνξά ηηκήο
private labelleader
14%
18%
45%
56%
35%
37%
16%
37%

45,74%
50,89%
2,01%

8,50%
2,19%
13,91%

7%
31%
16%
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Άιεπξα
Γίγαληεο θνλζέξβα
Μέιη
Μπηζθόηα

9,29%
26,95%
13,64%
4,83%

5,26%
0,58%
3,34%
5,08%

46%
31%
44%
15%

2.4.4 Κπξηόηεξεο έξεπλεο γηα ηα private labels
Ο Wells et al. (2007), πξαγκαηνπνίεζαλ κειέηε ζρεηηθά κε ηε ζπζθεπαζία ησλ
ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη εξεχλεζαλ ηνλ ηξφπν πνπ
επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
δχν θαηαζηήκαηα Tesco. Οη εξεπλεηέο απνθάζηζαλ φηη ε πην θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ ε παξαηήξεζε, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε αβεβαηφηεηα πνπ
κπνξεί λα πξνθχςεη ζηελ εμέηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή, απφ άιιεο κεζφδνπο.
Δπηπιένλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ππήξρε ε δπλαηφηεηα πέξα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο
αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, λα επεκβαίλνπλ θαη λα ηνπο θάλνπλ
δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Ωζηφζν ε νπνηαδήπνηε επέκβαζε γηα δηεπθξηλήζεηο γίλνληαλ
αθνχ είρε νινθιεξσζεί ε πξψηε απζφξκεηε απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ. Απφ ηα
απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε ηεο ζπζθεπαζίαο κε ηελ
αγνξαζηηθή απφθαζε. Τν 73% ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε φηη βαζίδνληαη ζηε ζπζθεπαζία
γηα λα πάξνπλ ηελ απφθαζε λα αγνξάζνπλ θάπνην ηξφθηκν. Τν 43%

απάληεζε φηη

επεξεάδεηαη απφ ηελ εηθφλα ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ private label ηξνθίκσλ θαη ηελ ζπλδέεη
ηελ πνηφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ. Μφλν ην 6% επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο.
Οη Veloutsou et al. (2004), κειέηεζαλ ηα αληηιακβαλφκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα
θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηελ Διιάδα θαη ηε Σθσηία θαζψο
θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξφζεζε αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ κειέηε
επηθεληξψζεθε ζηελ ζχγθξηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
απφθαζε αγνξάο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη επψλπκσλ, αιιά θαη ηα
αληηιακβαλφκελα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ πξντφλησλ, ζε δχν ρψξεο ηεο επξσπατθήο
έλσζεο, ηελ Διιάδα θαη ηε Σθσηία. Ζ κειέηε δηεμήρζε ζηε Γιαζθφβε θαη ηελ Αζήλα, γηα
ηξείο κήλεο, κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη εξεπλεηέο ήηαλ παξφληεο θαηά ηε ζπκπιήξσζε
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαζψο ζηελ Διιάδα νη εξσηψκελνη δελ ήηαλ πιήξσο εμνηθεησκέλνη
κε ηα private labels. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο
έρνπλ δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε ζηηο δχν εμεηαδφκελεο ρψξεο. Οη θαηαλαισηέο ζηελ Αζήλα
ήηαλ ιηγφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηα private labels ζε ζρέζε κε ηνπο εξσηψκελνπο ζηε
Σθσηία, αλ θαη ε ζηάζε απέλαληη ζ’ απηά θαλέξσζε πηζηφηεηα ζην ζνχπεξ κάξθεη.
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Οη

Akbay

θαη

Jones

(2005),

αζρνιήζεθαλ

κε

ηε

ζπκπεξηθνξά

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νκάδσλ γχξσ απφ ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο
θαη εζληθψλ επσλπκηψλ. Ζ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πνιηηεία ηνπ Οράην, ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, θαλεξψλεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 100.000
θαηαλαισηψλ πνπ ήηαλ ηαθηηθνί πειάηεο ζε έμη ζνχπεξ κάξθεη ζε εβδνκαδηαία βάζε. Τα
ηξία απφ απηά ραξαθηεξίδνληαλ ζαλ θαηαζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ρακειά βαιάληηα,
ελψ ηα άιια ηξία εμππεξεηνχλ πςειφκηζζνπο. Βαζηθφο ινηπφλ ζηφρνο απηήο ηεο κειέηεο
ήηαλ λα πξνζδηνξίζεη εάλ ε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά δηαθέξεη αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν
νηθνλνκηθέο νκάδεο. Τα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κε εβδνκαδηαία παξαθνινχζεζε γηα
πεξηζζφηεξε απφ 65 εβδνκάδεο, αθνξνχζαλ ελλέα θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, επσλχκσλ θαη
private labels θαη έδεημαλ φηη ε αγνξαζηηθή απφθαζε δηέθεξε νπζηαζηηθά αλάκεζα ζηηο
δχν νκάδεο. Έπεηηα απφ ζχγθξηζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ private labels θαη ησλ
επψλπκσλ πξντφλησλ πξνέθπςε φηη νη πςειφκηζζνη θαηαλαισηέο θιίλνπλ ζηελ αγνξά
επψλπκσλ πξντφλησλ. Οη ρακειφκηζζνη θαηαλαισηέο δείρλνπλ πςειφηεξε πξνηίκεζε ζηα
ρακειήο ηηκήο private labels, ελψ φηαλ θάλνπλ αγνξέο επψλπκσλ πξντφλησλ είλαη
ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, επηιέγνληαο πξντφληα ζε πξνζθνξά. Οη πςειφκηζζνη θαηαλαισηέο
αγνξάδνπλ πεξηζζφηεξν επψλπκα πξντφληα ζε ζρέζε κε ηνπο ρακειφκηζζνπο θαη δείρλνπλ
πην ειαζηηθή δήηεζε γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ.
Ο

Beneke (2009), δεκνζίεπζε ηε κειέηε ηνπ ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ

θαηαλαισηψλ γηα ηα ηξφθηκα ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηε λφηηα Αθξηθή. Απηή ε δηεξεπλεηηθή
κειέηε ηνπ είρε ζαλ ζηφρν λα εμεηάζεη ηνπο παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο ηα private labels,
ζηελ Αθξηθή δελ είραλ ηελ ίδηα απήρεζε θαη αλάπηπμε ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο
παγθνζκίσο. Έηζη εξεπλήζεθε ε ζηάζε ησλ αθξηθαλψλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ private labels, φπσο ε ζπζθεπαζία. Οη αληηιήςεηο φκσο ησλ
θαηαλαισηψλ ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αξλεηηθέο. Πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ησλ
εξσηψκελσλ (63%) πίζηεπαλ φηη ε ζπζθεπαζία ησλ private labels ήηαλ άραξε θαη
θαζφινπ ειθπζηηθή, ελψ κφλν ην

16% απάληεζε ζεηηθά, επεξεαζκέλν απφ ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. Δπηπιένλ θάλεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπζθεπαζηψλ
private labels δελ αληαπνθξηλφηαλ ζην πξαγκαηηθφ ηνπο πεξηερφκελν. Απηφ ην γεγνλφο ζε
κηα ρψξα κε πςειφ δείθηε αλαιθαβεηηζκνχ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί, αθνχ ηειηθά
πξνέθπςε φηη νη θαηαλαισηέο απηήο ηεο πεξηνρήο ήηαλ δηζηαθηηθνί ζην λα αζπαζηνχλ ηα
private labels.
Οη Chaniotakis et al. (2010) κειέηεζαλ ηελ πξφζεζε ησλ θαηαλαισηψλ λα
αγνξάζνπλ ηξφθηκα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη ζπγθεθξηκέλα αζρνιήζεθαλ κε ηελ πεξίπησζε
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ηνπ ειαηνιάδνπ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Γηαηχπσζαλ φηη θάζε έλα πξντφλ private label ηπγράλεη
δηαθνξεηηθήο απνδνρήο απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη απαηηεί δηαθνξεηηθή πξνζνρή κε
ζεβαζκφ ζηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ
δηεμήρζε έξεπλα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε
799 θαηαλαισηέο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη ε πξφζεζε ησλ
θαηαλαισηψλ γηα αγνξά είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην
ειαηφιαδν ηδησηηθήο εηηθέηαο, ε νπνία επεξεάδεηαη θπζηθά απφ ηα αληηιακβαλφκελα
νθέιε ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ πηζηφηεηα ζηελ
επσλπκία.
Ζ ίδηα νκάδα επηζηεκφλσλ (Chaniotakis et al. 2009), κειέηεζαλ ηελ πξφζεζε
αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηδησηηθήο εηηθέηαο ηξφθηκα θαη ζπγθεθξηκέλα θαηεςπγκέλα
ιαραληθά. Πξνζπάζεζαλ λα εμαθξηβψζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο
θαηαλαισηέο ζε απηήλ ηελ απφθαζε ηνπο, αλαπηχζζνληαο έλα κνληέιν κέζσ ηνπ νπνίνπ
έθαλαλ πνζνηηθή αλάιπζε απφ έλα δείγκα θαηαλαισηψλ ζηελ Διιάδα. Ζ έξεπλα δηεμήρζε
ζηελ Αζήλα θαη ην δείγκα απνηεινχληαλ απφ 282 άηνκα. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη ε πξφζεζε ησλ θαηαλαισηψλ εμαξηάηαη απφ ηε γεληθφηεξε
ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε απηφλ ηνλ ηχπν πξντφλησλ θαη φηη ε ζηάζε απέλαληη ζηα
θαηεςπγκέλα ιαραληθά ηδησηηθήο εηηθέηαο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηα αληηιακβαλφκελα
νθέιε θαη έκκεζα απφ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αγνξαζηψλ.
Οη Choi θαη Coughlan (2006), κειέηεζαλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο
εηηθέηαο ζηελ αγνξά. Δξεχλεζαλ ην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ πνιχ ιηαλέκπνξνη κε
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο (private labels) ελάληηα ζηηο κεγάιεο επσλπκίεο,
αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ. Φξεζηκνπνηψληαο
ζπλάξηεζε δήηεζεο απέδεημαλ φηη ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ private
labels εμαξηηφηαλ απφ ηε θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ κε ην επψλπκν πξντφλ αιιά θαη απφ ηελ
πνηφηεηα ηνπ. Όηαλ νη εζληθέο επσλπκίεο δηαθνξνπνηνχληαλ, έλα private label έπξεπε λα
ηνπνζεηεζεί πην θνληά ζε κηα ηζρπξή επσλπκία. Όκσο έλα ρακειήο πνηφηεηαο private label
έπξεπε λα ηνπνζεηεζεί πην θνληά ζε κηα πην αδχλακε επσλπκία. Όηαλ φκσο νη εζληθέο
επσλπκίεο δελ δηαθνξνπνηνχληαλ, ηα private labels έπξεπε λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο
επσλπκίεο.
Ο Putsis, JR (1997), δεκνζίεπζε ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ηνπ πνπ αθνξνχζε ηελ
αιιειεπίδξαζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηηκνιφγεζεο αλάκεζα ζε εζληθέο επσλπκίεο θαη
πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, κε εζηίαζε ζηελ επίδξαζε ηεο δηάδνζεο ηεο επσλπκίαο.
Φξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ επί δχν έηε, γηα 135 θαηεγνξίεο
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ηξνθίκσλ, ζε 59 δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθά πεξηνρέο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη
ε επηηπρήο δηείζδπζε ησλ private labels, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη απφ ην κεξίδην πνπ
θαηέρνπλ ζηελ αγνξά, κεηψλεη ηε κέζε ηηκή ησλ εζληθψλ επσλπκηψλ. Τν θεληξηθφ εχξεκα
ηεο κειέηεο ήηαλ φηη ε επίδξαζεο ηεο δηάδνζεο ηεο επσλπκίαο, ζηελ ηηκνινγηαθή
ζπκπεξηθνξά ηεο αγνξάο είλαη πνιπδηάζηαηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη κηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ επσλπκηψλ, απμάλεη ηε δπλαηφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ εζληθψλ επσλπκηψλ λα
απμήζνπλ ηελ ηηκή. Δπηπιένλ φζν πην ζπγθεληξσκέλε είλαη ε δηάξζξσζε ησλ επσλπκηψλ,
ηφζν κηθξφηεξε ε ηηκή ησλ εζληθψλ επσλπκηψλ ζηελ αγνξά. Τέινο δηαπίζησζε φηη νη
ζπλζήθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο παίδνπλ κηθξφ ξφιν ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αληαγσληζκνχ
κεηαμχ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη επψλπκσλ.
Οη Prendergast θαη Marr δεκνζίεπζαλ ην 1997 κηα κειέηε πνπ εξεχλεζε πνηνη
αγνξάδνπλ

ηα private labels θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά ιεηηνπξγνχλ, αλαιχνληαο ηηο

αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα δηάθνξνπο ηχπνπο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη ιηαλέκπνξνη ησλ private labels ζα κπνξνχζαλ λα
ζηνρεχζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο γχξσ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο απηψλ ησλ
πξντφλησλ. Δπηπιένλ νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη ιηαλέκπνξνη πνπ ζα ελδηαθέξνληαλ λα
εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν ησλ private labels θαη ηεο δηαλνκήο ηνπο, ζα είραλ κηα θαζνδήγεζε
γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο αγνξάο. Έηζη δηεμήγαγαλ έξεπλα
ζηελ αγνξά ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Πξνέθπςε φηη ην 67% ησλ εξσηψκελσλ εμέθξαζε
έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηα ηξφθηκα private labels.
Οη Soberman & Parker (2004), κειέηεζαλ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο,
εζηηάδνληαο ζηελ ςπρνινγηθή εθδνρή ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Έδεημαλ φηη νη
θαηεγνξίεο κε πςειφηεξεο ηηκέο θαη δηαθεκίζεηο , ζπκβαδίδνπλ κε αγνξέο ζηηο νπνίεο ηα
ρακειήο ηηκήο πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο έρνπλ γίλεη πνιχ ζεκαληηθά. Σην κνληέιν πνπ
αλέπηπμαλ, ηα private labels απνηεινχλ κηα κνξθή εζληθήο επσλπκίαο, ρσξίο ηελ βειηίσζε
ηεο αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηα πνπ παξέρεη ε δηαθήκηζε. Τν κε δηαθεκηδφκελν private
label επηηξέπεη έλα κνλνπσιηαθφ θαλάιη ζηελ ηηκή, πνπ θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ
θαηαλαισηψλ πνπ επηζπκνχλ δηαθεκηδφκελεο επσλπκίεο θαη απηψλ πνπ δελ επηζπκνχλ.
Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη είηε ζε απμήζεηο είηε ζε κεηψζεηο ζηηο κέζεο ηηκέο θάζε
θαηεγνξίαο. Όηαλ ηα θφζηε δηαθήκηζεο θαη επηθνηλσλίαο είλαη πςειά, ην κνληέιν
πξνβιέπεη φηη ε απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα ησλ private labels, νδεγεί ζε πςειφηεξεο κέζεο
ηηκέο αλά θαηεγνξία. Ο ζηφρνο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα εμεγήζεη γηαηί ζε πνιιέο
θαηεγνξίεο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, νη πςειέο κέζεο ηηκέο θαη ε δηαθήκηζε, ζπκβαδίδνπλ
κε αλάπηπμε ησλ πνηνηηθά ηζνδχλακσλ θαη κε δηαθεκηδφκελσλ επσλπκηψλ. Δπεηδή ηα κε
25

δηαθεκηδφκελα private labels δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ κηα εθδνρή ησλ εζληθψλ
επσλπκηψλ ρσξίο ηε δηαθήκηζε, απνηεινχλ έλα απνηειεζκαηηθφ φρεκα γηα έλα θαλάιη κε
δχλακε ζηελ αγνξά, λα θεθαιαηνπνηήζεη θαη ζηελ νκνηνγέλεηα ηεο επηζπκίαο γηα πιεξσκή
θαη ζηελ αχμεζε ηεο επηζπκίαο γηα πιεξσκή, πνπ γελλάηαη απφ ηε δηαθήκηζε ηνπ
πξντφληνο.
Οη Gabrielsen θαη Sorgard (2007), κειέηεζαλ ηνλ ηξφπν πνπ ηα ρακειήο πνηφηεηαο
πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο εηζάγνληαη ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ θαη φρη ζε
άιιεο, ηνλ ηξφπν πνπ ε χπαξμε ελφο ρακειήο πνηφηεηαο πξντφληνο ηδησηηθήο εηηθέηαο
επεξεάδεη ηελ ηηκνιφγεζε ελφο αληαγσληζηηθνχ επψλπκνπ πξντφληνο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ε
επεκεξία θαη ην πεξίζζεπκα ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεηαη απφ ηα private labels. Απφ ηα
απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ε πξννπηηθή εηζαγσγήο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε εθπηψζεηο ηεο ηηκήο απφ ηνπο παξαγσγνχο εζληθψλ επσλπκηψλ. Δάλ ν
παξαγσγφο επψλπκσλ πξντφλησλ απνθαζίζεη λα κελ πξνζθέξεη έλα κνλνπσιηαθφ
ζπκβφιαην, ηφηε έλα πξντφλ ηδησηηθήο εηηθέηαο εηζάγεηαη ζηελ αγνξά. Σε απηήλ ηελ
πεξίπησζε ε εηζαγσγή ησλ private labels ζηελ αγνξά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πςειφηεξεο
ηηκέο ιηαληθήο ησλ εζληθψλ επσλπκηψλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα είλαη επηδήκην ζηελ
επεκεξία ησλ θαηαλαισηψλ.
Οη Ward et al. (2002), ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ εηδήκνλεο ηεο βηνκεραλίαο,
ζπλέιιεμαλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εηζβνιή ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηα
ζνχπεξ κάξθεη. Έπεηηα ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ζαξσηή δεδνκέλσλ ζνχπεξ κάξθεη,
εμέηαζαλ ηελ εγθπξφηεηα απηψλ ησλ απφςεσλ. Ζ πξψηε άπνςε ήηαλ φηη ηα private labels
ζπλέρηδαλ λα εμαπιψλνπλ ην κεξίδην ηνπο ζηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ. Απηφ ίζρπε ζε
νξηζκέλεο κφλν θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ. Γηαπίζησζαλ φηη ην κεξίδην ησλ private labels
απμάλνληαλ ζε ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, αιιά απηφ ην
κεξίδην απμάλνληαλ κε πςειφ ξπζκφ. Ζ δεχηεξε άπνςε πνπ εμεηάζηεθε απφ ηνπο
εξεπλεηέο, αθνξνχζε ηελ αληαπφθξηζε ησλ επσλπκηψλ ζηνλ απμεκέλν αληαγσληζκφ απφ
ηα private labels. Ζ πείξα ηεο βηνκεραλίαο έδεημε φηη νη γλσζηέο επσλπκίεο
ππεξαζπίζηεθαλ ηε θήκε ηνπο ελάληηα ζηελ εηζβνιή ησλ private labels, κε κείσζε ησλ
ηηκψλ ηνπο, αχμεζε ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπο θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο
ηνπο. Τα επξήκαηα φκσο ησλ κειεηεηψλ ήηαλ αληηθαηηθά κε απηήλ ηελ άπνςε. Οη
απμήζεηο ηνπ κεξηδίνπ ησλ private labels ζπλδένληαλ κε κηα αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ
επψλπκσλ πξντφλησλ. Δπεηδή κηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ private labels, δελ επηδξά
θαζφινπ ή κεηψλεη ηελ ηηκή ηνπο, ην επίπεδν ηηκνιφγεζεο ζπλήζσο (φρη φκσο πάληα),
παξακέλεη ακεηάβιεην ή κεηψλεηαη. Καζψο ην κεξίδην ησλ πσιήζεσλ ησλ private labels
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απμάλεηαη, νη επσλπκίεο δηαηεξνχλ ιηγφηεξεο πσιήζεηο. Όηαλ ην κεξίδην ησλ private labels
απμάλεηαη, ν αξηζκφο ησλ επσλπκηψλ παξακέλεη ακεηάβιεηνο ή κεηψλεηαη.
Ο Ogenyi Ejye Omar (1994), δεκνζίεπζε ηελ έξεπλα ηνπ πνπ ζηφρν είρε λα
πξνζδηνξίζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ζε
ζρέζε κε ηα επψλπκα θαη ζπγθεθξηκέλα λα πξνζδηνξίζεη ηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ
απέλαληη ζηα ηξφθηκα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Τα απνηειέζκαηα ηνπ έδεημαλ φηη ηα private
labels απέθηεζαλ λέα ζέζε ζηελ πνξεία εμέιημεο ηνπο. Απηφ πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο φηη
ε επθαηξία γηα θέξδνο θαη δηαθνξνπνίεζε κέζα ζην θαηάζηεκα εμαθνινπζνχλ λα
παξακέλνπλ παξάγνληεο επηηπρίαο γηα ηα private labels θαη ζην παξφλ αιιά θαη ζην
κέιινλ. Έηζη πξνβιέπεηαη φηη νη πην επηηπρεκέλνη ιηαλέκπνξνη ζην κέιινλ, ζα είλαη απηνί
πνπ ζα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηελ πξνψζεζε ησλ private labels ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπο,
βαζηζκέλνη ζηελ θαιή πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπζθεπαζία.
2.5 Δεκνγξαθηθά ζηνηρεία
Όπσο νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη, ε αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ
θαηαλαισηψλ εθηφο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, επεξεάδεηαη θαη
απφ άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο, φπσο ηα δεκνγξαθηθά. Γειαδή
ζηνηρεία φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ε κφξθσζε, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην δηαζέζηκν
εηζφδεκα επεξεάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ βάξνο ηελ ηειηθή αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ
θαηαλαισηψλ. Ωζηφζν ε επίδξαζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνθχπηεη κε κεγαιχηεξε
αθξίβεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ αθνινπζνχλ.
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Κεθάιαην 3
3.1 Παξνπζίαζε ηνπ ζεωξεηηθνύ ππνδείγκαηνο θαη ηωλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεωλ ηεο
παξνύζαο έξεπλαο
Γηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζηάζε θαη απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ (πεξίπησζε πξντφλησλ
ηδησηηθήο εηηθέηαο).
3.2 Παξνπζίαζε ζεωξεηηθνύ ππνδείγκαηνο
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ εμεηάζηεθαλ απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο γίλεηαη ε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο πνπ εμεηάδεη
ηα ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
Στοιχεία συσκευασίας
Οπτικά ςτοιχεία

χρώματα

γραφικά

μέγεθοσ

ςχήμα

Αγοραςτική
απόφαςη

Πληροφοριακά
ςτοιχεία
Διατροφικά
ςτοιχεία

Τεχνολογικά
ςτοιχεία
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Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, εμεηάδεηαη ε ζρέζε ησλ νπηηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (ρξψκα, γξαθηθά, κέγεζνο,
ζρήκα) θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ (δηαηξνθηθά θαη ηερλνινγηθά ζηνηρεία) κε ηελ αγνξαζηηθή
απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ. Δλ νιίγνηο θαίλεηαη ε άκεζε επίδξαζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ
ηεο ζπζθεπαζίαο ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ.
3.3 Εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο
Η1: Τν ρξψκα ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο επεξεάδεη ηελ
αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ
Η2: Τα γξαθηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο επεξεάδνπλ ηελ
αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ
Η3: Τν ζρήκα ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο επεξεάδεη ηελ
αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ
Η4: Τν κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο επεξεάδεη ηελ
αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ
Η5: Τα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο
επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ
Η6: Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο
επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ
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Κεθάιαην 4
4.1 Εηζαγωγή
Σ’ απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ
έξεπλα. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα κέζσ πξνζσπηθψλ, ζε βάζνο,
ζπλεληεχμεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη δηεξεχλεζε ησλ βαζηθφηεξσλ παξαγφλησλ
ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, πνπ επηδξνχλ ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ
ειιήλσλ θαηαλαισηψλ. Σε δεχηεξν επίπεδν πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα κε ηε
ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γηα ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ
θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα ζηνηρεία ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Οη
παξαπάλσ πεγέο πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ηεο έξεπλαο.
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ννκφ Αηηηθήο, ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο ζε δείγκα
286 αηφκσλ, πνπ έθαλαλ ηα ςψληα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο νη ίδηνη. Ο ρξφλνο πνπ δηήξθεζε ε
έξεπλα ήηαλ απφ 20 Οθησβξίνπ έσο 25 Ννεκβξίνπ 2010.
4.2 Πνηνηηθή έξεπλα
Ζ πνηνηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο νκάδαο εζηίαζεο
ελδηαθέξνληνο, δηελεξγήζεθε ζε κηα κηθξή αληηπξνζσπεπηηθή νκάδα ησλ νρηψ αηφκσλ κε
ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. Ζ
έξεπλα απηή θπξίσο απνζθνπνχζε ζηελ απνθάιπςε ησλ βαζχηεξσλ αηηηψλ πνπ
θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. Ζ ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα ελδηαθέξνληνο
δηήξθεζε κία ψξα θαη απνδείρηεθε ηδηαηηέξσο ρξήζηκε γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ. Ζ ζχλζεζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ έγηλε κε ηέηνην ηξφπν πνπ αληαλαθινχζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο,
κε πξνζπάζεηα λα πεξηνξίδνληαη νη κεγάιεο απνθιίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
4.3 Πνζνηηθή έξεπλα
Ζ πνζνηηθή έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε ηπραίν δείγκα 286 αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ κε
ζθνπφ ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. Γηα ηελ
ζπζηεκαηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο

ηνπ

ηκήκαηνο

ηνπ

πιεζπζκνχ

πνπ

ελδηαθέξεη

ηελ

έξεπλα,

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπιινγή
ησλ δεδνκέλσλ, ήηαλ κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, κε ηπραία δεηγκαηνιεςία έμσ απφ ηα
ζνχπεξ κάξθεη, ζηα νπνία νη θαηαλαισηέο θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο. Τα πιενλεθηήκαηα
απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη πνιιαπιά θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν επηιέρζεθε ζηελ δηεμαγσγή ηεο
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πνζνηηθήο έξεπλαο. Σεκαληηθά ζηνηρεία απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ην κεγάιν πνζνζηφ
ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο εξψηεζεο θαζψο θαη ε
δηεπθξίληζε αζαθψλ εξσηήζεσλ ζηνπο εξσηψκελνπο.
4.4 Οκάδα Εζηίαζεο Ελδηαθέξνληνο
Σηα πιαίζηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά θαη γηα ηελ απνηχπσζε
ηεο γλψκεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπδήηεζε κε κηα
νκάδα εζηίαζεο ελδηαθέξνληνο (focus group).
Σπγθεληξψζεθαλ ινηπφλ δέθα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα κηιήζνπλ γηα ηε ζηάζε ηνπο
απέλαληη ζηα ζηνηρεία ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, πνπ ηνπο
επεξεάδνπλ θαη νδεγνχλ ζηελ αγνξαζηηθή ηνπο ζηάζε θαη ηειηθά απφθαζε. Ζ ζπδήηεζε
θαηεπζχλζεθε απφ ηνλ ζπληνληζηή πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ήηαλ ε γξάθνπζα, κε
ξφιν ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπδήηεζεο κε εξσηήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο, ψζηε λα
πξνθχπηνπλ απζφξκεηεο απαληήζεηο ρσξίο πίεζε πξνο ηα κέιε ηεο νκάδαο. Ζ ζπδήηεζε
δηήξθεζε κία ψξα θαη ζαξάληα ιεπηά.
Ζ ζχλζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαλαθιά ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο, ε νπνία αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Γειαδή φινη νη
θαηαλαισηέο νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αγνξέο ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο. Οη
ζπκκεηέρνληεο απνηεινχληαλ απφ άηνκα ειηθηψλ απφ 25 έσο 52 εηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο νη
έμη ήηαλ γπλαίθεο θαη νη ηέζζεξηο άλδξεο. Ζ νκάδα ήηαλ ζρεηηθά νκνηνγελήο, παξ’ φιν πνπ
ην ειηθηαθφ εχξνο ήηαλ αξθεηά κεγάιν, αθνχ δελ παξαηεξήζεθαλ αληεγθιήζεηο θαη
ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.
Ζ δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηελ παξνπζίαζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο αιιά θαη ηνπ
ζπληνληζηή θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζπζθεπαζηψλ ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, φπσο ηα νπηηθά θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ νη αληηδξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη ζθέςεηο ηνπο, νη
δηαθσλίεο ηνπο θαζψο θαη επηπξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αγνξαζηηθή ηνπο
απφθαζε θαη δελ είραλ ιεθζεί ππφςε λσξίηεξα.
Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπδήηεζε ήηαλ ηα
παξαθάησ.
Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δηαηχπσζαλ ηζρπξά ηελ άπνςε φηη φηαλ πξφθεηηαη
γηα αγνξέο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ,
αθνχ ελδηαθέξνληαη γηα πξντφληα πνηνηηθά αιιά θαη ρακειφηεξσλ ηηκψλ απφ ηα επψλπκα.
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Σπγθεθξηκέλα κία λνηθνθπξά ειηθίαο 52 εηψλ αλέθεξε φηη πξψηα ειέγρεη ηελ ηηκή θαη
έπεηηα θνηηάδεη ηα ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο. Δπηπιένλ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο νκάδαο
ζπκθψλεζε φηη ηα νπηηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
απφθαζε ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη ελδηαθέξνληαη γηα ζπζθεπαζίεο κε έληνλα ρξψκαηα,
πνιιέο εηθφλεο θαη ρξψκαηα πνπ θαζηζηνχλ ηε ζπζθεπαζία ειθπζηηθφηεξε πξνο ηνλ
αγνξαζηή. Κάπνηνη κάιηζηα εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη επηζπκνχλ λα βιέπνπλ ηα ηξφθηκα
κέζα απφ ηε ζπζθεπαζία γηα λα δηαπηζηψλνπλ ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ
πξντφληνο πνπ πξφθεηηαη λα αγνξάζνπλ. Δπηπιένλ δηαηππψζεθε έληνλα απφ ηα λεαξφηεξα
κέιε ηεο νκάδαο φηη επηζπκνχλ έληνλα ρξψκαηα κε πνιιέο εηθφλεο θαη γεληθφηεξα ζέινπλ
λα βιέπνπλ κηα πνιχ ηζρπξή εηθφλα γηα λα ηνπο πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή. Κάπνηεο
λνηθνθπξέο αλέθεξαλ φηη ελδηαθέξνληαη πνιιέο θνξέο γηα κεγάιεο ζπζθεπαζίεο ζε
πξνζθνξά, ελψ κφλν νη ηξεηο απφ ηνπο δέθα δηαβάδνπλ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηεο
εηηθέηαο. Αθφκα κφλν δχν γπλαίθεο ειηθίαο 26 θαη 52 εηψλ αληίζηνηρα θαη έλαο άληξαο 36
εηψλ, πξνζέρνπλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ πξντφληνο. Δπηπξφζζεηα αθνχζηεθε ε
άπνςε φηη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ απφθαζε αγνξάο κηαο ζπζθεπαζίαο
private label ηξνθίκνπ, είλαη ην φλνκα ηνπ ιηαλνπσιεηή. Μάιηζηα αθνχζηεθαλ
ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα ιηαλνπσιεηψλ πνπ πξνθαινχλ κεγάιν αίζζεκα εκπηζηνζχλεο
ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε επηιέγνπλ ηα πξντφληα ηνπο πνιχ πην
εχθνια. Τέινο κφλν έλαο αλέθεξε φηη ελδηαθέξεηαη γηα ην πιηθφ ζπζθεπαζίαο θαη απηφ
κφλν ζηελ πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο.
Τα πιενλεθηήκαηα απφ ηε δηεμαγσγή απηήο ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ πνιιά αθνχ νη
ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ θαη λα δηεπθξηλίζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο
ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, παξέρνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν
ζηνλ ζπληνληζηή ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Αθφκα ηα κέιε ηεο νκάδαο δελ αηζζάλζεθαλ
πίεζε γηα λα θαηαζθεπάζνπλ απαληήζεηο, αθνχ αηζζάλνληαλ άλεηα λα απαληήζνπλ ηηο
εξσηήζεηο πνπ δηαηππψλνληαλ απφ ηνλ ζπληνληζηή. Σεκαληηθφ ππήξμε επίζεο ην γεγνλφο
φηη δελ παξαηεξήζεθε επηβνιή γλψκεο απφ θάπνηνλ ζπκκεηέρνληα γηα λα «θαπειψζεη» ηηο
απφςεηο ηεο ππφινηπεο νκάδαο. Ωζηφζν έλα αξλεηηθφ ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο απνηέιεζε
ην γεγνλφο φηη δχν άηνκα δελ εμέθξαζαλ έληνλα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο,
ζπκθσλψληαο κε ηηο θπξηαξρνχζεο απφςεηο ηεο νκάδαο. Τέινο αλακθηζβήηεην
ζπκπέξαζκα απνηειεί φηη δελ είλαη δπλαηή ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ νκάδα εζηίαζεο ελδηαθέξνληνο, ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ.
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4.5 Παξνπζίαζε εξωηεκαηνινγίνπ
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα
γηα ηε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ. Οη εξσηήζεηο πξνέθπςαλ απφ ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο φπσο
απηέο δεκηνπξγήζεθαλ κέζα απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.
Οη παξαθάησ εξσηήζεηο αθνξνχλ ην ζνχπεξ κάξθεη απφ ην νπνίν νη θαηαλαισηέο
πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αγνξέο ηνπο. Καινχληαη λα επηιέμνπλ κφλν έλα απφ ηηο επηινγέο πνπ
ππάξρνπλ θαη λα απαληήζνπλ πφζν ρξφλν θαηαλαιψλνπλ ζηηο αγνξέο ηνπο, αιιά θαη πφζν
ζπρλά ηηο πξαγκαηνπνηνχλ.

Εζείο ζπλήζσο θάλεηε ηα ςώληα ηνπ ζπηηηνύ ζαο από ην ζνύπεξ κάξθεη ;
Ναη 
Όρη 
Πνην από ηα παξαθάησ ζνππεξκάξθεη επηιέγεηε ζπλήζσο γηα ηηο αγνξέο ζαο (παξαθαιώ
επηιέμηε κόλν έλα) ;
ΑΒ Βαζηιφπνπιν

Μαξηλφπνπιν

Σθιαβελίηε

Dia

Βεξφπνπιν

Lidl

Άιιν (παξαθαιώ αλαθέξεηε)

Πόζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην ζνύπεξ κάξθεη πνπ θάλεηε ηα ςώληα ζαο;
1 θνξά ην κήλα 2 θνξέο ην κήλα
Πεξηζζφηεξν
Κάζε εβδνκάδα
απφ 2 θνξέο ην
κήλα






Πόζν ρξόλν αθηεξώλεηε ζηα ςώληα ζαο;
Ληγφηεξν απφ
15-30 ιεπηά
30 ιεπηά – 1
15 ιεπηά
ψξα




Πεξηζζφηεξν
απφ 1 θνξά ηελ
εβδνκάδα





1-2 ψξεο

Πεξηζζφηεξν
απφ 2 ψξεο




Σηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ νη εξσηψκελνη απαληνχλ θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ
αθνξνχλ ηε ζηάζε ηνπο γηα ην ζνχπεξ κάξθεη πνπ επηιέγνπλ. Γηα ηηο απαληήζεηο
ρξεζηκνπνηείηαη θιίκαθα Likert απφ ην έλα έσο ην πέληε, φπνπ ην 1 ζεκαίλεη δηαθσλψ
απφιπηα θαη ην 5 ζεκαίλεη ζπκθσλψ απφιπηα.
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Καη νη αθφινπζεο πξνηάζεηο αθνξνχλ ην ζνππεξκάξθεη πνπ θάλεηε ηα ςψληα ζαο.
Παξαθαιψ, πείηε καο πφζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θάζε κηα απφ απηέο θπθιψλνληαο
ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ (1= δηαθσλώ απόιπηα θαη 5= ζπκθσλώ απόιπηα)
Γηαθσλψ
απφιπηα

Το ζοσπερμάρκεη ποσ κάνφ ηα υώνια μοσ…
Μνπ πξνθαιεί αίζζεκα εκπηζηνζχλεο
Μνπ δίλεη ηελ εληχπσζε ελφο αμηφπηζηνπ ζνππεξκάξθεη
Τν εκπηζηεχνκαη απφιπηα

1
1
1

2
2
2

Σπκθσλψ
απφιπηα

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Οη παξαθάησ εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζηε
ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη θαηαλαισηέο ηα αγνξάδνπλ αιιά θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίεο πνπ επηιέγνπλ απφ απηά. Ζ ζπρλφηεηα αγνξάο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο
εηηθέηαο είλαη εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο, ελψ ζ’ απηή πνπ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο
ηξνθίκσλ, ρξεζηκνπνηείηαη θιίκαθα Likert απφ ην έλα έσο ην πέληε, φπνπ ην 1 ζεκαίλεη
θαζφινπ θαη ην 5 ζεκαίλεη πάληα.
Πόζν ζπρλά αγνξάδεηε πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο;
Πνηέ
Σπάληα
Σπρλά




Πνιχ ζπρλά


Πάληα


Πνηεο από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο αγνξάδεηε ζπλήζσο;
Καζφινπ

Γαιαθηνθνκηθά (π.ρ. γάια, ηπξί, γηανχξηη)
Επκαξηθά
Αξηνζθεπάζκαηα (π.ρ. ςσκί ηφζη)
Όζπξηα
Πξντφληα ηνκάηαο (π.ρ. πειηέο)
Πνηά & Αλαςπθηηθά
Καηεςπγκέλα ηξφθηκα
Καθέο
Άιιν, παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
2
2
2
2
2
2
2
2

Πάληα

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Οη επφκελεο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη αξρηθά ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ αγνξά πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Σηηο απαληήζεηο
ρξεζηκνπνηείηαη θιίκαθα Likert απφ ην έλα έσο ην πέληε, φπνπ ην 1 ζεκαίλεη θαζφινπ θαη
ην 5 ζεκαίλεη πνιχ.
Καηά ηελ αγνξά ελόο πξντόληνο ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζε πνην βαζκό ζαο επεξεάδνπλ θαζέλαο
από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο.
Πάξα
θαζφινπ

Τηκή
Φξψκα ηεο ζπζθεπαζίαο
Τν κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο
Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξντφλ
Τν ζρήκα ηεο ζπζθεπαζίαο
Τα πιηθά ζπζθεπαζίαο
Τα γξαθηθά ηεο ζπζθεπαζίαο
Τα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο
Καιή θαηάζηαζε ζην ξάθη

1
1
1
1
1
1
1
1
1

πνιχ

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Οη επφκελεο δχν κεγάιεο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά
ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ εξσηήζεηο γηα
ην ρξψκα, ηα γξαθηθά, ην ζρήκα, ην κέγεζνο, ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη ηα
ηερλνινγηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ. Φξεζηκνπνηείηαη θαη πάιη θιίκαθα
Likert απφ ην έλα έσο ην πέληε, φπνπ ην 1 ζεκαίλεη δελ κε ραξαθηεξίδεη θαζφινπ θαη ην 5
ζεκαίλεη κε ραξαθηεξίδεη απφιπηα.
Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε θαηά πόζν θαζεκία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζαο ραξαθηεξίδεη
όηαλ πξαγκαηνπνηείηε ηηο αγνξέο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Απαληήζηε ηηο παξαθάησ
εξσηήζεηο θπθιώλνληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκό (1= δελ κε ραξαθηεξίδεη θαζόινπ θαη 5= κε
ραξαθηεξίδεη απόιπηα)
Γελ κε
ραξαθηεξίδεη
θαζφινπ

Πάληα πξνζέρσ ηα ρξψκαηα ηεο ζπζθεπαζίαο
Τα έληνλα ρξψκαηα κε πξνζειθχνπλ λα επηιέμσ έλα πξντφλ ηδησηηθήο
εηηθέηαο
Πάληα επηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε έληνλα ρξψκαηα
Γελ ελδηαθέξνκαη πνηέ γηα ην ρξψκα ηεο ζπζθεπαζίαο
Δπηιέγσ ζπζθεπαζίεο πνπ έρνπλ θσηνγξαθία ηνπ πξντφληνο πνπ
πεξηέρνπλ
Δπηιέγσ δηαθαλείο ζπζθεπαζίεο γηα λα βιέπσ ην πξντφλ κέζα απφ ηε
ζπζθεπαζία
Δπηιέγσ δηαθαλείο ζπζθεπαζίεο γηα λα ειέγρσ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
θαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο
Δπηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε έληνλα θαη επδηάθξηηα γξάκκαηα
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Με
ραξαθηεξίδεη
απφιπηα

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Πάληα επηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε πνιιέο εηθφλεο
Πάληα ειέγρσ ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο
Πάληα επηιέγσ κεγάιεο ζπζθεπαζίεο
Πάληα πξνηηκψ κεγάιεο ζπζθεπαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πξνζθνξά
Πάληα επηιέγσ επηκήθεηο ζπζθεπαζίεο
Με πξνζειθχνπλ ζπζθεπαζίεο ζε πεξίεξγα ζρήκαηα
Πάληα επηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε βάζε ηνλ φγθν ηνπο

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε θαηά πόζν θαζεκία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζαο ραξαθηεξίδεη
όηαλ πξαγκαηνπνηείηε ηηο αγνξέο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο.
Όηαλ αγνξάδω πξνϊόληα ηδηωηηθήο εηηθέηαο…
Πάληα ειέγρσ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ πξντφληνο
Πάληα ειέγρσ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο
Πάληα δηαβάδσ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο
Γηαβάδσ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία γηαηί ελδηαθέξνκαη γηα ζσζηή δηαηξνθή
Γηαβάδσ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία γηαηί ελδηαθέξνκαη γηα ηελ πγεία κνπ
Γελ αγνξάδσ πνηέ έλα πξντφλ ην νπνίν δελ έρεη πίλαθα δηαηξνθηθψλ
ζηνηρείσλ
Δπηιέγσ κφλν ηηο ζπζθεπαζίεο κε επδηάθξηην πίλαθα δηαηξνθηθψλ
ζηνηρείσλ
Γελ δηαβάδσ πνηέ ηηο δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο γηαηί δελ ηηο θαηαλνψ
Δπηιέγσ πάληα νηθνινγηθέο ζπζθεπαζίεο
Δπηιέγσ πάληα θαηλνηνκηθέο ζπζθεπαζίεο
Δπηιέγσ πάληα ζπζθεπαζίεο κε εχθνιν άλνηγκα
Δπηιέγσ πάληα ζπζθεπαζίεο απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά
Πάληα επηιέγσ ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο
Πάληα επηιέγσ γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο
Πάληα επηιέγσ πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

Ζ επφκελε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπζθεπαζίαο
ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ηνπο
αξέζεη, πφζν μερσξηζηή, ειθπζηηθή, πνηνηηθή θαη επράξηζηε ηε ζεσξνχλ θαη ηειηθά πφζν
ηελ εγθξίλνπλ κε βάζε ηελ θιίκαθα Likert απφ 1 έσο 5. Σηε ζπγθεθξηκέλε φκσο
πεξίπησζε ην 1 ζεκαίλεη φηη ν εξσηψκελνο ζπκθσλεί απφιπηα κε ην ζεηηθφ ζθέινο ηεο
εξψηεζεο, ελψ ην 5 φηη ζπκθσλεί απφιπηα κε ην αξλεηηθφ ζθέινο ηεο απάληεζεο.
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Θεσξώ όηη γεληθά νη ζπζθεπαζίεο ησλ ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ηνπ ζνππεξκάξθεη
πνπ θάλσ ηα ςώληα κνπ…
είλαη θαιέο

1

2

3

4

5

είλαη θαθέο

κνπ αξέζνπλ

1

2

3

4

5

δελ κνπ αξέζνπλ

είλαη ειθπζηηθέο

1

2

3

4

5

δελ είλαη ειθπζηηθέο

είλαη θαιήο πνηφηεηαο

1

2

3

4

5

δελ είλαη θαιήο πνηφηεηαο

αμίδεη λα ηηο αγνξάζεηο

1

2

3

4

5

δελ αμίδεη λα ηηο αγνξάζεηο

είλαη μερσξηζηέο

1

2

3

4

5

δελ είλαη μερσξηζηέο

κνπ είλαη επράξηζηεο

1

2

3

4

5

κνπ είλαη δπζάξεζηεο

ηηο εγθξίλσ

1

2

3

4

5

δελ ηηο εγθξίλσ

Ζ αθφινπζε εξψηεζε είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ θαη νη εξσηψκελνη ήηαλ ειεχζεξνη λα
απαληήζνπλ ηη παξαπάλσ ζα ήζειαλ λα ηνπο πξνζθέξεη ε ζπζθεπαζία, εθηφο απφ ηα
ζηνηρεία πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ.

Τη παξαπάλσ ζα ζέιαηε λα ζαο πξνζθέξεη ε ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο
πνπ αγνξάδεηε;
1.
2.
3.

Οη επφκελεο δχν εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζηα
ηξφθηκα ηδησηηθήο εηηθέηαο, ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ απηά θαη ηελ πξφζεζε
επαλαγνξάο. Ζ θιίκαθα απαληήζεσλ είλαη Likert απφ 1 έσο 5, φπνπ ην 1 ζεκαίλεη
δηαθσλψ απφιπηα θαη ην 5 ζεκαίλεη ζπκθσλψ απφιπηα.
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Παξαθαιώ, πείηε καο πόζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θάζε κηα από ηηο αθόινπζεο
πξνηάζεηο θπθιώλνληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκό.
Γηαθσλψ
απφιπηα

Δκπηζηεχνκαη ηα Πξντφληα Ηδησηηθήο Δηηθέηαο
Βαζίδνκαη ζηα Πξντφληα Ηδησηηθήο Δηηθέηαο
Τα Πξντφληα Ηδησηηθήο Δηηθέηαο πνπ ςσλίδσ κνπ δίλνπλ
απηφ πνπ ππφζρνληαη
Τα Πξντφληα Ηδησηηθήο Δηηθέηαο πνπ ςσλίδσ είλαη αζθαιή

Σπκθσλψ
απφιπηα

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Παξαθαιώ, πείηε καο πόζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θάζε κηα από ηηο αθόινπζεο
πξνηάζεηο θπθιώλνληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκό.
Γηαθσλψ
απφιπηα

Σπλνιηθά, είκαη, ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ
Ηδησηηθήο Δηηθέηαο ηνπ ζνππεξκάξθεη πνπ ςσλίδσ
Θα ζπλερίδσ ζην κέιινλ λα αγνξάδσ πξντφληα Ηδησηηθήο Δηηθέηαο απφ
ην ζνππεξκάξθεη πνπ ςσλίδσ
Θα αξρίζσ ζην κέιινλ λα αγνξάδσ Πξντφληα Ηδησηηθήο Δηηθέηαο θαη
απφ άιιεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ
Θα ζπληζηνχζα θαη ζε άιινπο λα αγνξάζνπλ Πξντφληα Ηδησηηθήο
Δηηθέηαο

Σπκθσλψ
απφιπηα

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τέινο ππάξρνπλ νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
εξσηψκελσλ, ην θχιν, ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην
κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.

Παξαθαιώ απαληήζηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία γηα
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία
Φύλο
Άλδξαο 

Γπλαίθα 

Ηλικία
18-30 

31-40 

41-50 

51-60 

60+ 

Οικογενειακή καηάζηαζη
Άγακνο

Παληξεκέλνο ρσξίο
παηδηά

Παληξεκέλνο κε
παηδηά

Άιιν
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Μορθφηικό επίπεδο
Απφθνηηνο
ΓεκνηηθνχΓπκλαζίνπ


Απφθνηηνο Λπθείνπ

Απφθνηηνο ΑΔΗ/ΤΔΗ

Κάηνρνο
Μεηαπηπρηαθνχ







Μηνιαίο οικογενειακό ειζόδημα
Ληγφηεξα απφ
1000 €

1001-1500
€

1501-2000
€

2001-2500
€

2501-3000
€

3001-5000
€

Πεξηζζφηεξα
απφ 5000 €















Σας εσταριζηούμε πολύ για ηο τρόνο ζας.
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«Απνηειέζκαηα»
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Κεθάιαην 5
5.1 Πξνθίι ηνπ δείγκαηνο
Από ην ζύλνιν ησλ 286 εξσηεκαηνινγίσλ απνθιείζηεθαλ από ηηο αλαιύζεηο
εθείλα πνπ δελ ήηαλ νινθιεξσκέλα σο πξνο ηηο απαληήζεηο θαζώο θαη απηά ζηα νπνία νη
εξσηώκελνη απάληεζαλ όηη δελ αγνξάδνπλ πνηέ πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Έηζη ν
ηειηθόο αξηζκόο εξσηεκαηνινγίσλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ ήηαλ 253 εξσηεκαηνιόγηα.
Παξαθάησ αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηνπ πξνθίι ησλ εξσηώκελσλ.
5.1.1 Φύιν
Ξεθηλώληαο από ην θύιν παξαηεξείηαη πνιύ πςειόηεξν πνζνζηό ζπκκεηνρήο από
ηηο γπλαίθεο, ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. Έηζη ην πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ δηακνξθώλεηαη ζην
71,5%, ελώ νη άληξεο θαιύπηνπλ κόλν ην 28,5%. Τα πνζνζηά απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ
πίλαθα 5.1 θαη απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ.

ΦΤΛΟ
Πίλαθαο 5.1
πρλόηεηα

ρεηηθή πρλόηεηα (%)

Αζξνηζηηθή πρλόηεηα (%)

Άλδξεο

72

28,5

28,5

Γπλαίθεο

181

71,5

100,0

ύλνιν

253

100,0
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5.1.2.Ηιηθία
Όζνλ αθνξά ηηο ειηθίεο, ην 38,3% ησλ εξσηώκελσλ αλήθεη ζηηο ειηθίεο 18-30
εηώλ, κε επόκελν κεγάιν πνζνζηό ην 24,1% πνπ αλήθεη ζην ειηθηαθό γθξνππ ησλ 31-40
εηώλ. Οη εξσηώκελνη κε ειηθίεο από 41-50 απνηεινύλ ην 20,6%, νη ειηθίεο 51-60 ην 13%,
ελώ ηέινο ην πνζνζηό απηώλ πνπ έρνπλ ειηθία άλσ ησλ 60 εηώλ είλαη 4%. Τα πνζνζηά
θαίλνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαη ζην πίλαθα 5.2.

ΗΛΙΚΙΑ
Πίλαθαο 5.2
πρλόηεηα

ρεηηθή πρλόηεηα (%)

Αζξνηζηηθή πρλόηεηα (%)

18-30

97

38,3

38,3

31-40

61

24,1

62,5

41-50

52

20,6

83,0

51-60

33

13,0

96,0

60+

10

4,0

100,0

ύλνιν

253

100,0
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5.1.3.Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
Σρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε παξαηεξείηαη πςειό πνζνζηό, ηεο ηάμεο
ηνπ 44,7% ζηνπο άγακνπο, αιιά θαη ζηνπο παληξεκέλνπο κε παηδηά πνπ απνηεινύλ ην
44,3%. Οη παληξεκέλνη ρσξίο παηδηά είλαη κόιηο 9,1%.

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Πίλαθαο 5.3
ρεηηθή πρλόηεηα
πρλόηεηα
(%)

Αζξνηζηηθή πρλόηεηα
(%)

Άγακνο

113

44,7

44,7

Παληξεκέλνο ρσξίο
παηδηά

23

9,1

53,8

Παληξεκέλνο κε παηδηά

112

44,3

98,0

5

2,0

100,0

253

100,0

Άιιν
ύλνιν
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5.1.4 Μνξθσηηθό επίπεδν
Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξσηώκελσλ είλαη απόθνηηνη παλεπηζηεκίσλ (ΑΔΗ) θαη
ΤΔΗ, κε πνζνζηό 46,2%, νη απόθνηηνη ιπθείνπ απνηεινύλ ην 32,4%, νη θάηνρνη
κεηαπηπρηαθνύ ην 14,2% θαη ηέινο νη απόθνηηνη δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ ην 7,1%. Τα
απνηειέζκαηα απηά θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5.4 θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.

ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ
Πίλαθαο 5.4
ρεηηθή πρλόηεηα
πρλόηεηα
(%)

Αζξνηζηηθή
πρλόηεηα (%)

Απόθνηηνο
Γεκνηηθνύ/Γπκλαζίνπ

18

7,1

7,1

Απόθνηηνο Λπθείνπ

82

32,4

39,5

Απόθνηηνο ΑΔΙ/ΣΔΙ

117

46,2

85,8

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ

36

14,2

100,0

ύλνιν

253

100,0
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5.1.5 Δηζόδεκα
Τα πνζνζηά ηνπ κεληαίνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο
δηαθνξέο ζηηο επηά θαηεγνξίεο πνπ ππάξρνπλ. Τν πςειόηεξν σζηόζν πνζνζηό, 29,2%
ζπγθεληξώλεη ε θαηεγνξία από 1001-1500 €, αθνινπζνύλ κε 21,3% απηνί πνπ έρνπλ
εηζόδεκα ιηγόηεξν από 1000 €, κεηά κε 14,2% είλαη απηνί πνπ έρνπλ κεληαίν εηζόδεκα
1501-2000 €. Με κηθξή δηαθνξά (13,8%) αθνινπζνύλ εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία 2001-2500 €, έπεηηα κε 12,6% έπνληαη όζνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 25013000 €. Τα κηθξόηεξα πνζνζηά κεληαίνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο ζπγθεληξώλνπλ νη
δύν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο ησλ 3001-5000 € θαη πάλσ από 5000 €, κε πνζνζηά 5,9% θαη
2,8 % αληίζηνηρα.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΔΙΟΓΗΜΑ
Πίλαθαο 5.5
πρλόηεηα ρεηηθή πρλόηεηα (%) Αζξνηζηηθή πρλόηεηα (%)
Ληγόηεξα από1000 €

54

21,3

21,3

1001-1500 €

74

29,2

50,6

1501-2000 €

36

14,2

64,8

2001-2500 €

35

13,8

78,7

2501-3000 €

32

12,6

91,3

3001-5000 €

15

5,9

97,2

Πεξηζζόηεξα από
5000 €

7

2,8

100,0

253

100,0

ύλνιν
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5.1.6 Δπηινγή ζνύπεξ κάξθεη
Σηελ εξώηεζε πνπ αθνξά ην ζνύπεξ κάξθεη πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηηο αγνξέο ηνπο,
νη εξσηώκελνη θάλεθε λα πξνηηκνύλ ηνλ Μαξηλόπνπιν κε πνζνζηό 26,5%, αθνινπζεί ν
ΑΒ Βαζηιόπνπινο κε 21,3%, ν Βεξόπνπινο κε 13,4%, ν Σθιαβελίηεο κε ην Lidl
εκθαλίδνπλ ην ίδην πνζνζηό πξνηίκεζεο πνπ θηάλεη ην 10,3%, έπεηαη ην Dia κε 4,3%. Έλα
πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 13,8% επηιέγεη θάπνην άιιν ζνύπεξ κάξθεη γηα ηηο αγνξέο ηνπ.
Από απηά πξώην ζηηο πξνηηκήζεηο είλαη ην My market κε 7,6%, αθνινπζεί ν Γαιαμίαο κε
3,3%, ην Daily Market In κε 2% θαη έπεηηα ην Metro κε 0,9% Οη ζπρλόηεηεο ηνπο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα 5.6 θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.
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νύπεξ κάξθεη
Πίλαθαο 5.6
πρλόηεηα ρεηηθή πρλόηεηα (%) Αζξνηζηηθή πρλόηεηα (%)
ΑΒ Βαζηιόπνπινο

54

21,3

21,3

Μαξηλόπνπινο

67

26,5

47,8

θιαβελίηεο

26

10,3

58,1

Dia

11

4,3

62,5

Βεξόπνπινο

34

13,4

75,9

Lidl

26

10,3

86,2

Άιιν

35

13,8

100,0

ύλνιν

253

100,0
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5.1.7 πρλόηεηα επίζθεςεο ηνπ νύπεξ κάξθεη
Σηελ εξώηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηζθεςηκόηεηα ηνπ ζνύπεξ κάξθεη, ην 37,2%
απαληά όηη θάλεη αγνξέο θάζε εβδνκάδα, ην 28,5% πεξηζζόηεξν από κία θνξά ηελ
εβδνκάδα, ην 14,2% πεξηζζόηεξν από δύν θνξέο θάζε κήλα, ην 12,6% απάληεζε όηη
επηζθέπηεηαη ην ζνύπεξ κάξθεη πνπ επηιέγεη δύν θνξέο ηνλ κήλα θαη ηέινο ην 7,5% κόλν
κία θνξά θάζε κήλα.

Πίλαθαο 5.7
ρεηηθή πρλόηεηα
πρλόηεηα
(%)

Αζξνηζηηθή
πρλόηεηα (%)

1 θνξά/κήλα

19

7,5

7,5

2 θνξέο/κήλα

32

12,6

20,2

Πεξηζζόηεξν από 2
θνξέο/κήλα

36

14,2

34,4

Κάζε εβδνκάδα

94

37,2

71,5

Πεξηζζόηεξν από 1
θνξά/εβδνκάδα

72

28,5

100,0

ύλνιν

253

100,0
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5.1.8 Υξόλνο πνπ αθηεξώλεηαη ζηηο αγνξέο από ην ζνύπεξ κάξθεη
Όζνλ αθνξά ην ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη ζηηο αγνξέο, ην 50,2% απάληεζε όηη
μνδεύεη κόλν 15-30 ιεπηά, ην 33,2% 30 ιεπηά κε κία ώξα, ην 10,7% ιηγόηεξν από 15
ιεπηά, ην 4,3% αθηεξώλεη ζηηο αγνξέο 1-2 ώξεο θαη κόιηο ην 1,6% πεξηζζόηεξν από 2
ώξεο.
Πίλαθαο 5.8
πρλόηεηα

ρεηηθή πρλόηεηα
(%)

Αζξνηζηηθή πρλόηεηα
(%)

Ληγόηεξν από 15 min

27

10,7

10,7

15-30 min

127

50,2

60,9

30min- 1 h

84

33,2

94,1

1-2 h

11

4,3

98,4

Πεξηζζόηεξν από 2
h

4

1,6

100,0

253

100,0

ύλνιν
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5.1.9 πρλόηεηα αγνξάο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο
Έλα ζεκαληηθό εξώηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο εξσηώκελνπο αθνξά ηε ζπρλόηεηα
αγνξάο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Τν 41,1% ζε απηήλ ηελ εξώηεζε απάληεζε ζπάληα,
ην 36,8% ζπρλά, ην 17,8% πνιύ ζπρλά θαη κόλν ην 4,3% πάληα. Σηνλ πίλαθα 5.9
θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα όπσο θαη ζην δηάγξακκα πνπ ηνλ αθνινπζεί. Δλδηαθέξνλ
απνηειεί όηη ην 58,9% ησλ εξσηώκελσλ πξαγκαηνπνηνύλ αγνξέο πξντόλησλ ηδησηηθήο
εηηθέηαο πεξηζζόηεξν από ζπρλά.
Πίλαθαο 5.9
πρλόηεηα ρεηηθή πρλόηεηα (%) Αζξνηζηηθή πρλόηεηα (%)
πάληα

104

41,1

41,1

πρλά

93

36,8

77,9

Πνιύ ζπρλά

45

17,8

95,7

Πάληα

11

4,3

100,0

ύλνιν

253

100,0
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5.2 Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή
Σηόρνο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο είλαη λα πεξηγξάςεη ηα δεδνκέλα θαη λα
παξνπζηάζεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα κε ηε ρξήζε
πεξηγξαθηθώλ ηερληθώλ όπσο ν κέζνο όξνο θαη ε ηππηθή απόθιηζε, ώζηε λα γίλεη εμαγσγή
θάπνησλ ζπκπεξαζκάησλ. Τα γξαθήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ ζηόρν λα
παξνπζηάζνπλ ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο από ηελ έξεπλα
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.
5.2.1 Δκπηζηνζύλε ζην ζνύπεξ κάξθεη
Όπσο πξνέθπςε από ηελ αμηνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηώκελσλ ζρεηηθά
κε ηελ εηθόλα πνπ έρνπλ γηα ην ζνύπεξ κάξθεη πνπ θάλνπλ ηα ςώληα ηνπο, θαίλεηαη όηη
έρνπλ κηα κάιινλ ζεηηθή εηθόλα γη’ απηό, όπσο άιισζηε θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 5.10.
Οη θαηαλαισηέο παξ’ όιν πνπ αληηιακβάλνληαη ην ζνύπεξ κάξθεη σο αμηόπηζην, δελ ην
εκπηζηεύνληαη ηόζν εύθνια.
Πίλαθαο 5.10
Μέζνο
Όξνο
3,52

Σππηθή
Απόθιηζε
1,010

Μνπ δίλεη ηελ εληύπσζε ελόο αμηόπηζηνπ
ζνππεξκάξθεη

3,68

0,971

Τν εκπηζηεύνκαη απόιπηα

3,15

1,107

Μνπ πξνθαιεί αίζζεκα εκπηζηνζύλεο

5.2.2 Καηεγνξίεο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο πνπ επηιέγνπλ νη θαηαλαισηέο
Όζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ ηηο νπνίεο επηιέγνπλ νη θαηαλαισηέο από
ηελ κεγάιε πνηθηιία ησλ ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε
ζηα δπκαξηθά, ζηα αξηνζθεπάζκαηα, ζηα πξντόληα ηνκάηαο αιιά θαη ζηα θαηεςπγκέλα
ηξόθηκα. Έλα κεγάιν πνζνζηό εξσηώκελσλ (19,12%) απάληεζε θαη άιιεο θαηεγνξίεο
πξντόλησλ νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηηο δπλαηέο επηινγέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
όπσο ηα ραξηηθά, απνξξππαληηθά, είδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο, δάραξε, εκθηαισκέλν λεξό,
κπηζθόηα θαη γιπθίζκαηα, δεκεηξηαθά, μεξνύο θαξπνύο, θνλζέξβεο, θξνύηα θαη
ιαραληθά. Ωζηόζν ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εξσηώκελσλ, πεξίπνπ ην 14,2%, έδσζε
ζαλ απάληεζε ηα ραξηηθά. Οη κέζνη όξνη ησλ πξνηηκήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα
5.11 θαη ηα πνζνζηά θαίλνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.

52

Πίλαθαο 5.11
Γαιαθηνθνκηθά (π.ρ. γάια, ηπξί, γηανύξηη)
Επκαξηθά
Αξηνζθεπάζκαηα (π.ρ. ςσκί ηνζη)
Όζπξηα
Πξντόληα ηνκάηαο (π.ρ. πειηέο)
Πνηά & Αλαςπθηηθά
Καηεςπγκέλα ηξόθηκα
Καθέο

Μέζνο Όξνο

Σππηθή Απόθιηζε

2,46
2,79
2,58
2,26
2,50
2,44
2,57
2,31

1,595
1,469
1,506
1,341
1,457
1,467
1,414
1,522

5.2.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή απόθαζε
Σηνλ πίλαθα 5.12 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν βαζκόο πνπ επεξεάδνπλ ηα
επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ private label ηελ αγνξαζηηθή απόθαζε ησλ
θαηαλαισηώλ. Ζ ηηκή ησλ ηξνθίκσλ θαίλεηαη λα αζθεί ηε κεγαιύηεξε επηξξνή ζηνπο
θαηαλαισηέο, αθνινπζεί ε θαιή θαηάζηαζε ζην ξάθη, ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία πνπ
αλαγξάθνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο, νη πιεξνθνξίεο ηνπ πξντόληνο, ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη
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ην κέγεζνο, κεηά αθνινπζνύλ ηα γξαθηθά ην ρξώκα θαη ην ζρήκα ηεο ζπζθεπαζίαο. Παξ’
όιν πνπ ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο
επηδξνύλ ζηελ απόθαζε ησλ θαηαλαισηώλ, ε ηηκή εμαθνινπζεί λα θαηαιακβάλεη ηελ
πξώηε ζέζε ζηε ιίζηα ησλ παξαγόλησλ πνπ ηνπο επεξεάδνπλ, γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη όηη
ηα private label ηξόθηκα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηώλ σο
πξντόληα discount θαη γη’ απηό ην ιόγν πάληα ζέινπλ λα ειέγρνπλ ηελ ηηκή ηνπο. Δπίζεο
θαίλεηαη όηη νη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη από ηελ αλαγξαθή ησλ δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ
ζε κεγάιν βαζκό. Απηό ζπκθσλεί βέβαηα θαη κε ηα επξήκαηα από ηε βηβιηνγξαθηθή
αλαδξνκή, γηα ηε ζηξνθή ησλ ζύγρξνλσλ θαηαλαισηώλ, ζε κηα πην πγηεηλή ζηάζε ζηε
δηαηξνθή ηνπο. Αθόκα έρεη απμεζεί ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ
πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή θαη έηζη αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο πνπ
ηνπο δίλνπλ θάπνηεο δηαηξνθηθέο θαηεπζύλζεηο. Θα κπνξνύζε βέβαηα λα εηπσζεί όηη ιόγσ
έιιεηςεο εκπηζηνζύλεο ζηα private label, νη θαηαλαισηέο ζέινπλ λα δηαθξίλνπλ ηηο
δηαηξνθηθέο εηηθέηεο πάλσ ζηηο ζπζθεπαζίεο πξνθεηκέλνπ λα πείζνληαη γηα ηελ αζθάιεηα
ησλ ηξνθίκσλ πνπ επηιέγνπλ.
Πίλαθαο 5.12
Τηκή
Χξώκα ηεο ζπζθεπαζίαο
Τν κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο
Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξντόλ
Τν ζρήκα ηεο ζπζθεπαζίαο
Τα πιηθά ζπζθεπαζίαο
Τα γξαθηθά ηεο ζπζθεπαζίαο
Τα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο
Καιή θαηάζηαζε ζην ξάθη

Μέζνο Όξνο
4,04
2,24
2,99
3,40
2,21
2,99
2,28
3,67
3,69

Σππηθή Απόθιηζε
1,190
1,211
1,303
1,392
1,171
1,377
1,224
1,316
1,269

5.2.4 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο πνπ
επεξεάδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο
Σηνπο παξαθάησ πίλαθεο 5.13 θαη 5.14 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη όξνη κε ηηο
ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο
ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη πσο απηά επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ
θαηαλαισηώλ. Σηνλ πίλαθα 5.13 απνηππώλνληαη νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηα νπηηθά
ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο, ελώ ζηνλ πίλαθα 5.14 απνηππώλνληαη νη εξσηήζεηο πνπ
αθνξνύλ ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό νη
θαηαλαισηέο θαίλεηαη όηη επεξεάδνληαη ζε αξθεηό βαζκό από ηα νπηηθά ζηνηρεία θαη
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κάιηζηα πνιύ ζεηηθά από ηηο δηαθαλείο ζπζθεπαζίεο νη νπνίεο ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα
λα ειέγρνπλ ην πξντόλ πνπ βξίζθεηαη κέζα νπηηθά θαη πνηνηηθά. Απηό ζεκαίλεη πσο
πνιιέο θνξέο δελ εκπηζηεύνληαη ηξόθηκα ηδησηηθήο εηηθέηαο ηόζν πνιύ όζν θάπνηα
επώλπκα θαη έηζη επηζπκνύλ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ ηξνθίκνπ κέζα από ηε
ζπζθεπαζία ηνπ. Αθόκα επεξεάδνληαη από ην κέγεζνο ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη θαίλεηαη λα
πξνηηκνύλ απηέο πνπ βξίζθνληαη ζε πξνζθνξά, γεγνλόο πνπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζην κπαιό ηνπ θαηαλαισηή, σο
πξντόληα νηθνλνκηθά. Μηθξόηεξε επίδξαζε ζηελ αγνξαζηηθή απόθαζε θαίλεηαη λα έρνπλ
ηα ρξώκαηα ησλ ζπζθεπαζηώλ, ζηα νπνία πνιιέο θνξέο δελ δίλνπλ βαξύηεηα πξνθεηκέλνπ
λα επηιέμνπλ θάπνηα ζπζθεπαζία, όπσο επίζεο θαη ηα πεξίεξγα ζρήκαηα, γεγνλόο πνπ
εμεγείηαη από ην όηη νη αγνξαζηέο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο πνιιέο θνξέο δελ
αλαδεηνύλ θάηη εμεδεηεκέλν θαη επθάληαζην ζηα πιαίζηα ηεο ζπζθεπαζίαο επεηδή
ελδηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν γηα ην θνκκάηη ηεο ηηκήο.
Σηνλ πίλαθα 5.14 πνπ αλαθέξεηαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο, ε
εξώηεζε πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιύηεξν κέζν όξν από όιεο ηηο άιιεο είλαη απηή πνπ
αθνξά ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ηξνθίκνπ, ηελ νπνία θαίλεηαη λα πξνζέρνπλ πάληα νη
θαηαλαισηέο, αθνύ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αζθάιεηα ηνπο θαη κπνξεί λα ηνπο
βνεζήζεη λα πξνζηαηεπηνύλ από αζέκηηεο αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη από ηα ηξόθηκα,
αιιά θαη από αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. Δλδηαθέξνλ όκσο δείρλνπλ θαη γηα ηελ ρώξα
πξνέιεπζεο ηνπ ηξνθίκνπ, πνπ καδί κε ηελ εκεξνκελία ιήμεσο απνηεινύλ ηα
δεκνθηιέζηεξα θαη πην αλαγλσξίζηκα ζηνηρείν κηαο εηηθέηαο ηξνθίκσλ.
Τν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο
θαίλεηαη θαη από ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά. Όπσο αλαθέξζεθε θαη
πξνεγνπκέλσο νη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη ζε κεγάιν βαζκό γη’ απηά. Σπγθεθξηκέλα νη
θαηαλαισηέο πνπ ηα ειέγρνπλ κπνξεί λα είλαη άηνκα πνπ αθνινπζνύλ θάπνηα δίαηηα ή
έρνπλ θάπνην πξόβιεκα πγείαο θαη έηζη ειέγρνπλ ηηο ζεξκίδεο, ην ιίπνο θαη ηε δάραξε πνπ
πεξηέρεη έλα ηξόθηκν. Οη κεηέξεο, αληίζηνηρα, ειέγρνπλ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ηηο
βηηακίλεο, ηα αλόξγαλα ζηνηρεία θαη ηα ηρλνζηνηρεία ησλ ηξνθίκσλ πνπ δίλνπλ ζηα παηδηά
ηνπο.
Οη θαηαλαισηέο επηπιένλ πξνηηκνύλ νηθνινγηθέο ζπζθεπαζίεο, κε πξώηεο ζε
πξνηίκεζε ηηο ράξηηλεο. Απηό θαηαδεηθλύεη ηελ ηάζε πξνο «πξάζηλεο» απαηηήζεηο ησλ
θαηαλαισηώλ. Τν θαηλόκελν απηό άξρηζε λα παξαηεξείηαη ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία
ρξόληα, όπνπ ε αγνξά γίλεηαη πεξηζζόηεξν ζπλεηδεηνπνηεκέλε πεξηβαιινληνινγηθά. Απηό
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δελ ζεκαίλεη όηη νη θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα δαπαλήζνπλ κεγαιύηεξν πνζό γηα
ηελ αγνξά ησλ πξντόλησλ, απιά δεηνύλ πην θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ζπζθεπαζίεο.
Πίλαθαο 5.13
Πάληα πξνζέρσ ηα ρξώκαηα ηεο ζπζθεπαζίαο
Τα έληνλα ρξώκαηα κε πξνζειθύνπλ λα επηιέμσ έλα πξντόλ
ηδησηηθήο εηηθέηαο
Πάληα επηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε έληνλα ρξώκαηα
Γελ ελδηαθέξνκαη πνηέ γηα ην ρξώκα ηεο ζπζθεπαζίαο
Δπηιέγσ ζπζθεπαζίεο πνπ έρνπλ θσηνγξαθία ηνπ πξντόληνο πνπ
πεξηέρνπλ
Δπηιέγσ δηαθαλείο ζπζθεπαζίεο γηα λα βιέπσ ην πξντόλ κέζα από
ηε ζπζθεπαζία
Δπηιέγσ δηαθαλείο ζπζθεπαζίεο γηα λα ειέγρσ ηελ πνηόηεηα θαη
ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο
Δπηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε έληνλα θαη επδηάθξηηα γξάκκαηα
Πάληα επηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε πνιιέο εηθόλεο
Πάληα ειέγρσ ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο
Πάληα επηιέγσ κεγάιεο ζπζθεπαζίεο
Πάληα πξνηηκώ κεγάιεο ζπζθεπαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε
πξνζθνξά
Πάληα επηιέγσ επηκήθεηο ζπζθεπαζίεο
Με πξνζειθύνπλ ζπζθεπαζίεο ζε πεξίεξγα ζρήκαηα
Πάληα επηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε βάζε ηνλ όγθν ηνπο

Μέζνο
Όξνο

Σππηθή
Απόθιηζε

2,13
2,25

1,176
1,233

2,09
2,59
2,88

1,183
1,521
1,229

3,38

1,330

3,55

1,322

2,84
2,09
2,91
2,77
3,40

1,295
1,065
1,306
1,239
1,292

2,19
2,28
2,40

1,104
1,262
1,242

Πίλαθαο 5.14
Πάληα ειέγρσ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ πξντόληνο
Πάληα ειέγρσ ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ πξντόληνο
Πάληα δηαβάδσ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο
Γηαβάδσ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία γηαηί ελδηαθέξνκαη γηα ζσζηή
δηαηξνθή
Γηαβάδσ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία γηαηί ελδηαθέξνκαη γηα ηελ
πγεία κνπ
Γελ αγνξάδσ πνηέ έλα πξντόλ ην νπνίν δελ έρεη πίλαθα
δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ
Δπηιέγσ κόλν ηηο ζπζθεπαζίεο κε επδηάθξηην πίλαθα
δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ
Γελ δηαβάδσ πνηέ ηηο δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο γηαηί δελ ηηο
θαηαλνώ
Δπηιέγσ πάληα νηθνινγηθέο ζπζθεπαζίεο
Δπηιέγσ πάληα θαηλνηνκηθέο ζπζθεπαζίεο
Δπηιέγσ πάληα ζπζθεπαζίεο κε εύθνιν άλνηγκα
Δπηιέγσ πάληα ζπζθεπαζίεο από αλαθπθιώζηκα πιηθά
Πάληα επηιέγσ ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο
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Μέζνο
Όξνο

Σππηθή
Απόθιηζε

4,61
3,87
3,62
3,56

0,846
1,253
1,265
1,276

3,66

1,257

3,02

1,381

3,06

1,249

1,89

1,237

2,89
2,61
3,25
2,96
2,83

1,130
1,123
1,240
1,166
1,204

Πάληα επηιέγσ γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο
Πάληα επηιέγσ πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο

2,77
2,27

1,146
1,083

5.2.5 Αμηνιόγεζε ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο
Σην εξώηεκα όπνπ θιήζεθαλ νη εξσηώκελνη λα απαληήζνπλ πσο θξίλνπλ ζπλνιηθά
ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, αλ ηηο ζεσξνύλ θαιέο ή θαθέο, ειθπζηηθέο,
θαιήο ή θαθήο πνηόηεηαο, αλ είλαη επράξηζηεο ή δπζάξεζηεο θαη αλ ηειηθά αμίδεη λα ηηο
αγνξάζεη θαλείο, ε θιίκαθα Likert κε αξίζκεζε 1 έσο 5 ήηαλ αληίζηξνθε. Γειαδή ην 1
ππνδήισλε ηελ απόιπηα ζεηηθή ζηάζε θαη ην 5 ηελ απόιπηα αξλεηηθή.
Όπσο θαίλεηαη θαη από ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ απαληήζεσλ ζηνλ πίλαθα 5.15, νη
θαηαλαισηέο αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά ηηο ζπζθεπαζίεο, ηηο ζεσξνύλ θαιήο πνηόηεηαο,
επράξηζηεο θαη γη’ απηό ηηο εγθξίλνπλ, παξ’ όιν πνπ δελ ηηο ζεσξνύλ ηόζν μερσξηζηέο θαη
ειθπζηηθέο. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό από ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ απαληήζεσλ, νη
εξσηώκελνη ζεσξνύλ όηη νη ζπζθεπαζίεο ησλ private label ηξνθίκσλ είλαη θαιέο,
απνηππώλνληαο κηα πνιύ ζεηηθή ζηάζε ζε απηέο, γη ‘απηό ην ιόγν άιισζηε ηηο εγθξίλνπλ.
Παξ’ όιν ινηπόλ πνπ ηηο αγνξάδνπλ δελ ηηο ζεσξνύλ ηόζν ειθπζηηθέο θαη μερσξηζηέο ζηελ
εκθάληζε ηνπο. Γεληθόηεξα ινηπόλ νη θαηαλαισηέο δηακνξθώλνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε ζηε
ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο.
Πίλαθαο 5.15
είλαη θαιέο / είλαη θαθέο
κνπ αξέζνπλ / δελ κνπ αξέζνπλ
είλαη ειθπζηηθέο / δελ είλαη ειθπζηηθέο
είλαη θαιήο πνηόηεηαο / δελ είλαη θαιήο πνηόηεηαο
αμίδεη λα ηηο αγνξάζεηο / δελ αμίδεη λα ηηο αγνξάζεηο
είλαη μερσξηζηέο / δελ είλαη μερσξηζηέο
κνπ είλαη επράξηζηεο / κνπ είλαη δπζάξεζηεο
ηηο εγθξίλσ / δελ ηηο εγθξίλσ

Μέζνο Όξνο Σππηθή Απόθιηζε
2,58
0,971
2,61
1,024
2,84
1,050
2,67
0,964
2,62
0,999
3,04
1,133
2,57
0,947
2,56
1,062

5.2.6 Δκπηζηνζύλε ζηα ηξόθηκα ηδησηηθήο εηηθέηαο
Μέζα από ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εκπηζηνζύλε ησλ θαηαλαισηώλ
απέλαληη ζηα ηξόθηκα ηδησηηθήο εηηθέηαο, θαίλεηαη όηη ηα εκπηζηεύνληαη αξθεηά θαη
παξάιιεια πηζηεύνπλ όηη ηα private label ηξόθηκα ηνπο δίλνπλ απηό πνπ ηνπο ππόζρνληαη.
Αθόκα νη θαηαλαισηέο ηα αμηνινγνύλ σο αζθαιή, δειαδή δελ θνβνύληαη λα ηα
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θαηαλαιώζνπλ ελδερνκέλσο θαη ιόγσ ησλ πηζηνπνηήζεσλ πνπ πνιιέο θνξέο θέξνπλ θαη
αλαγξάθνληαη ζηηο εηηθέηεο ηνπο. Ωζηόζν δελ βαζίδνληαη απόιπηα ζε απηά, αθνύ πνιιέο
θνξέο θάλνπλ επηιεθηηθέο επηινγέο, κόλν ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ θαη ηαπηόρξνλα
επηιέγνπλ θαη θάπνηα επώλπκα από ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο πξντόλησλ. Σπλνιηθά ινηπόλ
παξαηεξείηαη όηη νη αγνξαζηέο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο παξνπζηάδνπλ κηα ζεηηθή
εηθόλα όζνλ αθνξά ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο απέλαληη ζε απηά, παξ’ όιν πνπ πνιιέο θνξέο
δελ κπνξνύλ λα βαζηζηνύλ απόιπηα ζε απηά.

Πίλαθαο 5.16
Μέζνο
Όξνο
3,23

Σππηθή
Απόθιηζε
1,016

Βαζίδνκαη ζηα Πξντόληα Ηδησηηθήο Δηηθέηαο

2,81

1,084

Τα Πξντόληα Ηδησηηθήο Δηηθέηαο πνπ ςσλίδσ κνπ δίλνπλ
απηό πνπ ππόζρνληαη

3,21

1,069

Τα Πξντόληα Ηδησηηθήο Δηηθέηαο πνπ ςσλίδσ είλαη
αζθαιή

3,34

1,040

Δκπηζηεύνκαη ηα Πξντόληα Ηδησηηθήο Δηηθέηαο

5.2.7 Πξόζεζε επαλαγνξάο
Από ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξόζεζε επαλαγνξάο παξαηεξείηαη όηη νη
θαηαλαισηέο είλαη κάιινλ ζεηηθνί ζην λα ζπλερίδνπλ λα αγνξάδνπλ ηξόθηκα ηδησηηθήο
εηηθέηαο θαη ζην κέιινλ, αιιά αθόκα θαη λα αξρίζνπλ λα αγνξάδνπλ θαη από άιιεο
θαηεγνξίεο πνπ δελ ηηο έρνπλ πξνηηκήζεη ήδε. Σεκαληηθό επίζεο είλαη ην γεγνλόο όηη
παξνπζηάδνπλ ζεηηθή δηάζεζε ζην λα πξνηείλνπλ θαη ζε άιινπο λα πξνβνύλ ζηελ αγνξά
απηώλ ησλ ηξνθίκσλ, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ηελ ζεηηθή ηνπο ζηάζε πξνο απηά, όπσο
επίζεο θαη ηελ πξόζεζε επαλαγνξάο απηώλ ησλ πξντόλησλ. Γειαδή νη θαηαλαισηέο
θαίλεηαη λα έρνπλ δερζεί ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο ηα ηξόθηκα ηδησηηθήο εηηθέηαο ζε
ηέηνην βαζκό, πνπ πξνηίζεληαη λα ηα πξνηείλνπλ θαη ζε άιινπο θαηαλαισηέο, ζε θίινπο
θαη γλσζηνύο ηνπο.
Οη θαηαλαισηέο δειώλνπλ όηη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηε ζπζθεπαζία
ησλ ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ηνπ ζνύπεξ κάξθεη πνπ επηιέγνπλ γηα ηηο αγνξέο ηνπο,
γεγνλόο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηελ αμηνπηζηία πνπ ηνπο πξνθαιεί ην
θαηάζηεκα πνπ θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο. Όηαλ ε εκπηζηνζύλε θαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζνύπεξ
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κάξθεη είλαη πςειέο ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή, ηόηε θαη ηα πξντόληα πνπ θέξνπλ
ηελ επσλπκία ηνπ, απηόκαηα πεξλάλε ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή σο έκπηζηα θαη
αμηόπηζηα. Έηζη κπνξεί έλαο θαηαλαισηήο, λα κελ έρεη γεληθόηεξα κηα ζεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηα private label, αιιά λα δηακνξθώλεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα private label
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζνύπεξ κάξθεη πνπ απηόο επηιέγεη, εμαηηίαο ηεο εηθόλαο ηνπ
θαηαζηήκαηνο. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγνύλ θαη ηηο απόςεηο ησλ θαηαλαισηώλ, όηη ζα
ζπλερίζνπλ ζην κέιινλ λα αγνξάδνπλ πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο από ην ζνύπεξ κάξθεη
πνπ επηιέγνπλ, νη νπνίεο δηακνξθώλνληαη πνιύ ζεηηθά.

Πίλαθαο 5.17
Μέζνο
Όξνο
3,38

Σππηθή
Απόθιηζε
,979

Θα ζπλερίδσ ζην κέιινλ λα αγνξάδσ πξντόληα Ηδησηηθήο
Δηηθέηαο από ην ζνππεξκάξθεη πνπ ςσλίδσ

3,48

1,014

Θα αξρίζσ ζην κέιινλ λα αγνξάδσ Πξντόληα Ηδησηηθήο
Δηηθέηαο θαη από άιιεο θαηεγνξίεο πξντόλησλ

3,11

1,119

Θα ζπληζηνύζα θαη ζε άιινπο λα αγνξάζνπλ Πξντόληα
Ηδησηηθήο Δηηθέηαο

3,33

1,116

Σπλνιηθά, είκαη, ηθαλνπνηεκέλνο από ηε ζπζθεπαζία ησλ
ηξνθίκσλ Ηδησηηθήο Δηηθέηαο ηνπ ζνππεξκάξθεη πνπ ςσλίδσ

5.2.8 Ση παξαπάλσ ζα ζέιαηε από ηελ ζπζθεπαζία ησλ private label
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε είλαη αλνηρηνύ ηύπνπ θαη νη εξσηώκελνη θιήζεθαλ λα
δώζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε ηε δπλαηόηεηα ζπκπιήξσζεο ηξηώλ επηινγώλ γηα ην ηη
παξαπάλσ ζα ήζειαλ λα ηνπο πξνζθέξεη ε ζπζθεπαζία θαη ην νπνίν δελ είρε ήδε
αλαθεξζεί. Σηελ παξαπάλσ εξώηεζε εθόζνλ ήηαλ πξναηξεηηθή απάληεζαλ νη 100 από
ηνπο ζπλνιηθά 253 εξσηώκελνπο, δειαδή ην 39,53% ησλ εξσηώκελσλ. Οη απαληήζεηο
ήηαλ πνηθίιεο θαη ηα πνζνζηά ηεο θάζε απάληεζεο παξνπζηάδνληαη ζην αθόινπζν
γξάθεκα. Οη ζπρλόηεηεο εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5.18.
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πιο εμφανήσ η ημερομηνία λήξησ

1,98
2,37
2,77
1,98
0,79
0,40
2,37
0,40
1,98
2,77

να είναι πιςτοποιημζνη
μεγάλη αντοχή
πρωτοτυπία/καινοτομία
ζντονα χρώματα
λιτή
οικολογική/ανακυκλώςιμη
εφχρηςτη
ελκυςτική
προζλευςη/τόποσ παραγωγήσ
πρακτικό άνοιγμα-κλείςιμο

4,35
5,14

ευδιάκριτα πληροφοριακά…
ποιότητα

12,25
0,00

5,00

10,00

15,00

ποςοςτά %
Πίλαθαο 5.18
πνηόηεηα
επδηάθξηηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία
πξαθηηθό άλνηγκα-θιείζηκν
πξνέιεπζε/ηόπνο παξαγσγήο
ειθπζηηθή
εύρξεζηε
νηθνινγηθή/αλαθπθιώζηκε
ιηηή
έληνλα ρξώκαηα
πξσηνηππία/θαηλνηνκία
κεγάιε αληνρή
λα είλαη πηζηνπνηεκέλε
πην εκθαλήο ε εκεξνκελία ιήμεο
Σύλνιν

πρλόηεηα (Ν)
31
13
11
7
5
1
6
1
2
5
7
6
5
100

Όπσο θαίλεηαη από ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηώκελσλ ε πιεηνςεθία απάληεζε όηη ην
δεηνύκελν ζηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, είλαη ε πνηόηεηα. Δίλαη ινηπόλ
εκθαλέο όηη νη θαηαλαισηέο εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ πνηόηεηα δηόηη ζεσξνύλ
όηη ηα επώλπκα πξντόληα ππεξηεξνύλ πνηνηηθά. Δπεηδή ινηπόλ πξόζθεηληαη ζεηηθά
απέλαληη ζηα private label θαη ηα επηιέγνπλ ζην θαιάζη ησλ αγνξώλ ηνπο, επηζπκνύλ λα
αληηθξίδνπλ πνηόηεηα πνπ λα είλαη αληαγσληζηηθή ζηα επώλπκα. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ
ελδηαθέξεη ην θαηαλαισηηθό θνηλό ησλ private label ηξνθίκσλ, είλαη ηα πιεξνθνξηαθά
ζηνηρεία, πνπ όπσο θάλεθε θαη από πξνεγνύκελεο απαληήζεηο, νη θαηαλαισηέο εζηηάδνπλ
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ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, όπσο είλαη ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία, ε
εκεξνκελία ιήμεσο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο ησλ πξντόλησλ.
Ζ εξγνλνκία ηεο ζπζθεπαζίαο θαίλεηαη λα ελδηαθέξεη κεξηθνύο θαηαλαισηέο,
όπσο θαίλεηαη κέζα από ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο ηνπο γηα πξαθηηθό άλνηγκα θαη
θιείζηκν ηεο ζπζθεπαζίαο. Οη ππόινηπεο απαληήζεηο ησλ εξσηώκελσλ γηα ην ηη παξαπάλσ
ζα ήζειαλ από ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζπγθεληξώλνπλ
ρακειόηεξα πνζνζηά, δείρλνπλ όκσο όηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ πνιύ ζπγθεθξηκέλεο
απόςεηο θαη απζηεξή θξίζε γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ private label, αθνύ πξόθεηηαη
νπζηαζηηθά γηα ηξόθηκα ζηα νπνία νη θαηαλαισηέο είλαη αξθεηά επαίζζεηνη.
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5.3 Αλάιπζε παξαγόλησλ (factor analysis)
Ζ ηερληθή ηεο αλάιπζεο παξαγόλησλ επηηπγράλεη ηε κείσζε ελόο κεγάινπ αξηζκνύ
κεηαβιεηώλ ζε έλαλ κηθξόηεξν αξηζκό ζεκαληηθώλ παξαγόλησλ. Ζ ηερληθή ηεο
νκαδνπνίεζεο ησλ κεηαβιεηώλ ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξην ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ
παξαηεξνύληαη κεηαμύ απηώλ.
Έηζη ινηπόλ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, νκαδνπνηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο
πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ νη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο
εηηθέηαο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή απόθαζε ησλ θαηαλαισηώλ θαη ζηελ ζπλέρεηα
κε ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηβεβαίσζε ησλ αξρηθώλ εξεπλεηηθώλ
ππνζέζεσλ. Μεηά ηε δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο παξαγόλησλ, επηβεβαηώζεθαλ ζρεδόλ όιεο
νη αξρηθέο ππνζέζεηο, όπσο είραλ πξνθύςεη από ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαδξνκή, κε εμαίξεζε
ηνπο παξάγνληεο ζρήκα θαη κέγεζνο. Δλώ ζηε δηακόξθσζε ησλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ
νη παξάγνληεο απηνί εμεηάζηεθαλ μερσξηζηά σο παξάκεηξνη ησλ νπηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο
ζπζθεπαζίαο, κεηά ηα δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, πξνέθπςε από ηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηώκελσλ όηη απηνί νη δύν παξάγνληεο έγηλαλ αληηιεπηνί σο έλαο εληαίνο παξάγνληαο.
Γη’ απηόλ ην ιόγν, ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο απνηέιεζαλ έλαλ παξάγνληα θαηά ηελ
αλάιπζε παξαγόλησλ. Δπηπιένλ εθηόο από ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο ηα
νπνία ζηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο, εκθάληζαλ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο Cronbach a πνιύ
πςειό (0,937), γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο πνπ δεκηνπξγήζεθε,
νη εξσηώκελνη θάλεθε λα μερσξίδνπλ ηηο κεηαβιεηέο γηα ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ
πξντόληνο θαη ηνλ ηόπν πξνέιεπζεο, ζε μερσξηζηό παξάγνληα πνπ νλνκάζηεθε Γεληθέο
πιεξνθνξίεο πξντόληνο.
Τν θξηηήξην επάξθεηαο δεηγκαηνιεςίαο (ΚΜΟ) έρεη ηηκή 0,791 πνπ ζεκαίλεη όηη ε
αλάιπζε παξαγόλησλ απέθεξε μεθάζαξνπο θαη αμηόπηζηνπο παξάγνληεο.
Τν θξηηήξην ζθαηξηθόηεηαο παξνπζηάδεη πςειή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα (Sig.
0,000) θαη επνκέλσο ε αλάιπζε παξαγόλησλ ήηαλ νξζή.
Σηνλ πίλαθα 5.19 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο
παξαγόλησλ θαη ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο
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Πίλαθαο 5.19
Παξάγνληεο

Δξσηήζεηο / Μεηαβιεηέο

Loadings Cronbach’s
a

1. Χρώμα

2. Γραυικά

3. Σχήματα &
Μέγεθος

4. Γενικές
πληρουορίες
προϊόντος
5. Διατρουικά
στοιχεία

Πάληα πξνζέρσ ηα ρξώκαηα ηεο
ζπζθεπαζίαο
Τα έληνλα ρξώκαηα κε
πξνζειθύνπλ λα επηιέμσ έλα
πξντόλ ηδησηηθήο εηηθέηαο
Πάληα επηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε
έληνλα ρξώκαηα
Δπηιέγσ ζπζθεπαζίεο πνπ έρνπλ
θσηνγξαθία ηνπ πξντόληνο πνπ
πεξηέρνπλ
Δπηιέγσ δηαθαλείο ζπζθεπαζίεο
γηα λα βιέπσ ην πξντόλ κέζα
από ηε ζπζθεπαζία
Δπηιέγσ δηαθαλείο ζπζθεπαζίεο
γηα λα ειέγρσ ηελ πνηόηεηα θαη
ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο
Δπηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε έληνλα
θαη επδηάθξηηα γξάκκαηα
Πάληα επηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε
πνιιέο εηθόλεο
Πάληα ειέγρσ ην κέγεζνο ηεο
ζπζθεπαζίαο
Πάληα επηιέγσ κεγάιεο
ζπζθεπαζίεο
Πάληα πξνηηκώ κεγάιεο
ζπζθεπαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε
πξνζθνξά
Πάληα επηιέγσ επηκήθεηο
ζπζθεπαζίεο
Με πξνζειθύνπλ ζπζθεπαζίεο
ζε πεξίεξγα ζρήκαηα
Πάληα επηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε
βάζε ηνλ όγθν ηνπο
Πάληα ειέγρσ ηελ εκεξνκελία
ιήμεσο ηνπ πξντόληνο
Πάληα ειέγρσ ηε ρώξα
πξνέιεπζεο ηνπ πξντόληνο
Πάληα δηαβάδσ ηα δηαηξνθηθά
ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο
Γηαβάδσ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία
γηαηί ελδηαθέξνκαη γηα ζσζηή
δηαηξνθή
Γηαβάδσ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία
γηαηί ελδηαθέξνκαη γηα ηελ πγεία
κνπ
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0,901

0,911

0,946

0,917
0,735

0,734

0,820

0,795

0,646
0,842
0,695

0,805

0,751
0,710

0,720
0,614
0,787
0,859

0,611

0,859
0,925
0,956

0,945

0,937

6. Τεχνολογικά
στοιχεία

Δπηιέγσ πάληα νηθνινγηθέο
ζπζθεπαζίεο
Δπηιέγσ πάληα θαηλνηνκηθέο
ζπζθεπαζίεο
Δπηιέγσ πάληα ζπζθεπαζίεο κε
εύθνιν άλνηγκα
Δπηιέγσ πάληα ζπζθεπαζίεο από
αλαθπθιώζηκα πιηθά
Πάληα επηιέγσ ράξηηλεο
ζπζθεπαζίεο
Πάληα επηιέγσ γπάιηλεο
ζπζθεπαζίεο

0,794

0,808

0,669
0,522
0,791
0,828
0,679

Κξηηήξην Δπάξθεηαο δεηγκαηνιεςίαο Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy
(Κ.Μ.Ο) : 0,791
Κξηηήξην Σθαηξηθόηεηαο Bartlett’s Test of Sphericity: ρ2 = 3405,597 Sig. 0,000
Δξκελεία ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο: 62,561%

Σηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ νη αζξνηζηηθνί ζπληειεζηέο γηα όινπο ηνπο
παξαπάλσ παξάγνληεο, ρξώκα, γξαθηθά, ζρήκαηα θαη κέγεζνο, γεληθέο πιεξνθνξίεο,
δηαηξνθηθά ζηνηρεία θαη ηερλνινγηθά ζηνηρεία, από ηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο πνπ
απαξηίδνπλ ηνλ θάζε παξάγνληα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλάιπζε παξαγόλησλ.
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5.4 Αλάιπζε Γηαθύκαλζεο (Anova)
Ζ αλάιπζε δηαθύκαλζεο ζηνρεύεη ζηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλόηεηαο νη δηαθνξέο
ζηνπο κέζνπο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ζ Anova εμεηάδεη ηηο δηαθνξέο ζηνπο
κέζνπο πεξηζζόηεξσλ από δύν νκάδσλ. Δλ πξνθεηκέλσ ινηπόλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ
εληνπηζκό δηαθνξώλ ζηνπο κέζνπο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο, ζην εηζόδεκα, ζην
κνξθσηηθό επίπεδν θαη ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ινηπόλ
απηόο ν έιεγρνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αζξνηζηηθνί ζπληειεζηέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα
όινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, κε ηα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηώκελσλ.
Από όιεο ηηο αλαιύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ κόλν γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
5.4.1 Γξαθηθά - Ηιηθία
Γηα λα ειεγρζεί αλ νη δηαθνξέο ζηηο απόςεηο γηα ηα γξαθηθά ζε ζρέζε κε ηελ
ειηθία, είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλάιπζε δηαθύκαλζεο. Οη
εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο είλαη:
Ζν: Μέζνο ειηθηαθήο νκάδαο 18-30= Μέζνο ειηθηαθήο νκάδαο 31-40= Μέζνο
ειηθηαθήο νκάδαο 41-50= Μέζνο ειηθηαθήο νκάδαο 51-60= Μέζνο ειηθηαθήο νκάδαο 60+
Ζ1: Οη κέζνη ησλ πέληε ειηθηαθώλ νκάδσλ δηαθέξνπλ
Σηνλ επόκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ. Αξρηθά
από ην Levene’s test ειέγρεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε, όηη δειαδή ε δηαθύκαλζε είλαη ίδηα
κεηαμύ ησλ πέληε ειηθηαθώλ νκάδσλ. Δπεηδή όκσο ην Levene’s test δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθό ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,05 ή θαη κηθξόηεξν, δελ
απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε. Αθνινύζσο ειέγρεηαη ε πηζαλόηεηα ηνπ F-test. F =
4,623 (df=4, p<0.05). Δπνκέλσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά όζνλ αθνξά ηα
γξαθηθά ζηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο. Οη δηαθνξέο είλαη ζεκαληηθέο ζε επίπεδν
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,05.
Πίλαθαο 5.20
Ηιηθία
18-30
31-40
41-50
51-60
60+
Σύλνιν

Ν

Μέζνο όξνο

97
61
52
33
10
253

2,73
2,88
3,08
3,33
3,48
2,95
65

F
4,623

Sig.
,001

Τν F-test απνθάιπςε όηη ην θαηά πόζν επεξεάδνπλ ηα γξαθηθά ηεο ζπζθεπαζίαο
ηελ αγνξαζηηθή απόθαζε ησλ θαηαλαισηώλ, ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ειηθία. Λόγσ
δηαθνξώλ ζην κέζν θαη ζηε δηαθύκαλζε ηεο ειηθίαο ησλ εξσηώκελσλ.
Ζ δηαθνξά ζηελ επηινγή ησλ γξαθηθώλ ζηηο ειηθίεο 18-30 θαη 51-60 είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 0,05. Τν γεγνλόο όηη ην F-test έδεημε όηη
ε ειηθία παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επηινγή ζπζθεπαζίαο κε βάζε ηα γξαθηθά, δε
ζεκαίλεη όηη ε δηαθνξά είλαη ζεκαληηθή ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο.
5.4.2 Γξαθηθά – Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
Οκνίσο γηα λα ειεγρζεί αλ νη δηαθνξέο ζηηο απόςεηο γηα ηα γξαθηθά ζε ζρέζε κε
ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλάιπζε
δηαθύκαλζεο. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο είλαη:
Ζν: Μέζνο «άγακνο»= Μέζνο «παληξεκέλνο ρσξίο παηδηά»= Μέζνο «παληξεκέλνο
κε παηδηά»= Μέζνο «άιιν»
Ζ1: Οη κέζνη ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ δηαθέξνπλ
Σηνλ επόκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ κεηαβιεηώλ. Δπεηδή ην
Levene’s test δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,05
ή θαη κηθξόηεξν, δελ απνξξίπηεηαη αξρηθά ε κεδεληθή ππόζεζε. Όκσο ε πηζαλόηεηα ηνπ Ftest είλαη F = 5,519 (df=3, p<0.05). Δπνκέλσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
όζνλ αθνξά ηα γξαθηθά ζηηο δηάθνξεο νκάδεο κε βάζε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.
Πίλαθαο 5.21
Οηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε
Άγακνο
Παληξεκέλνο
ρσξίο παηδηά
Παληξεκέλνο κε
παηδηά
Άιιν
Σύλνιν

Ν

Μέζνο όξνο

113
23

2,71
3,20

112

3,13

5
253

3,12
2,95

66

F
5,519

Sig.
,001

Τν F-test απνθάιπςε όηη ην θαηά πόζν επεξεάδνπλ ηα γξαθηθά ηεο ζπζθεπαζίαο
ηελ αγνξαζηηθή απόθαζε ησλ θαηαλαισηώλ, ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε. Λόγσ δηαθνξώλ ζην κέζν θαη ζηε δηαθύκαλζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
ησλ εξσηώκελσλ.

5.4.3 Γξαθηθά – Δπίπεδν κόξθσζεο
Οκνίσο γηα λα ειεγρζεί αλ νη δηαθνξέο ζηηο απόςεηο γηα ηα γξαθηθά ζε ζρέζε κε ην
επίπεδν κόξθσζεο, είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλάιπζε
δηαθύκαλζεο. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο είλαη:
Ζν: Μέζνο «Απόθνηηνο Γεκνηηθνύ/Γπκλαζίνπ»= Μέζνο «Απόθνηηνο Λπθείνπ
» = Μέζνο «Απόθνηηνο ΑΔΗ/ΤΔΗ»= Μέζνο «Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ»
Ζ1: Οη κέζνη ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ δηαθέξνπλ
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ κεηαβιεηώλ. Δθόζνλ ην
Levene’s test δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,05
ή θαη κηθξόηεξν, δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε. Ωζηόζν ε πηζαλόηεηα ηνπ F-test
είλαη, F = 2,932 (df=3, p<0.05). Δπνκέλσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά όζνλ
αθνξά ηα γξαθηθά ζηηο δηάθνξεο νκάδεο κε βάζε ην επίπεδν κόξθσζεο.
Πίλαθαο 5.22
Δπίπεδν κόξθσζεο
Απόθνηηνο
Γεκνηηθνύ/Γπκλαζίνπ
Απόθνηηνο Λπθείνπ
Απόθνηηνο ΑΔΗ/ΤΔΗ
Κάηνρνο
Μεηαπηπρηαθνύ
Σύλνιν

Ν
18

Μέζνο όξνο
3,42

82
117
36

3,04
2,84
2,83

253

2,95

F
2,932

Sig.
,034

Τν F-test απνθάιπςε όηη ην θαηά πόζν επεξεάδνπλ ηα γξαθηθά ηεο ζπζθεπαζίαο
ηελ αγνξαζηηθή απόθαζε ησλ θαηαλαισηώλ, ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ην επίπεδν
κόξθσζεο. Λόγσ δηαθνξώλ ζην κέζν θαη ζηε δηαθύκαλζε ηεο κόξθσζεο ησλ
εξσηώκελσλ.
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5.4.4 Γηαηξνθηθά ζηνηρεία – Ηιηθία
Με ηνλ ίδην ηξόπν πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ νη δηαθνξέο ζηηο απόςεηο γηα ηα
δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλάιπζε δηαθύκαλζεο. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο είλαη:
Ζν: Μέζνο ειηθηαθήο νκάδαο 18-30= Μέζνο ειηθηαθήο νκάδαο 31-40= Μέζνο
ειηθηαθήο νκάδαο 41-50= Μέζνο ειηθηαθήο νκάδαο 51-60= Μέζνο ειηθηαθήο νκάδαο 60+
Ζ1: Οη κέζνη ησλ πέληε ειηθηαθώλ νκάδσλ δηαθέξνπλ
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ κεηαβιεηώλ.
Τν Levene’s test είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,05,
επνκέλσο απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε. Ζ πηζαλόηεηα ηνπ F-test είλαη, F = 3,110
(df=4, p<0.05). Δπνκέλσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά όζνλ αθνξά ηα
δηαηξνθηθά ζηνηρεία ζηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο.
Πίλαθαο 5.23
Ηιηθία
18-30
31-40
41-50
51-60
60+
Σύλνιν

Ν

Μέζνο όξνο

97
61
52
33
10
253

3,47
3,82
3,85
3,57
2,63
3,61

F
3,110

Sig.
,016

Τν F-test απνθάιπςε όηη ην θαηά πόζν επεξεάδνπλ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηεο
ζπζθεπαζίαο ηελ αγνξαζηηθή απόθαζε ησλ θαηαλαισηώλ, ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ
ειηθία. Λόγσ δηαθνξώλ ζην κέζν θαη ζηε δηαθύκαλζε ηεο ειηθίαο ησλ εξσηώκελσλ.
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5.4.5 Γηαηξνθηθά ζηνηρεία – Δπίπεδν κόξθσζεο
Οκνίσο γηα λα ειεγρζεί αλ νη δηαθνξέο ζηηο απόςεηο γηα ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ζε
ζρέζε κε ην επίπεδν κόξθσζεο, είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε
αλάιπζε δηαθύκαλζεο. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο είλαη:
Ζν: Μέζνο «Απόθνηηνο Γεκνηηθνύ/Γπκλαζίνπ»= Μέζνο «Απόθνηηνο Λπθείνπ
»= Μέζνο «Απόθνηηνο ΑΔΗ/ΤΔΗ»= Μέζνο «Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ»
Ζ1: Οη κέζνη ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ δηαθέξνπλ
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ κεηαβιεηώλ. Αξρηθά
εμεηάζηεθε ε κεδεληθή ππόζεζε, όηη δειαδή ε δηαθύκαλζε είλαη ίδηα κεηαμύ ησλ
ηεζζάξσλ νκάδσλ. Δπεηδή όκσο ην Levene’s test δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζε
επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,05 ή θαη κηθξόηεξν, δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή
ππόζεζε. Ζ πηζαλόηεηα ηνπ F-test. F = 4,802 (df=3, p<0.05). Δπνκέλσο ππάξρεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά όζνλ αθνξά ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ζηηο δηάθνξεο νκάδεο
κε βάζε ην επίπεδν κόξθσζεο.
Πίλαθαο 5.24
Δπίπεδν κόξθσζεο

Ν

Μέζνο όξνο

Απόθνηηνο
Γεκνηηθνύ/Γπκλαζίνπ
Απόθνηηνο Λπθείνπ
Απόθνηηνο ΑΔΗ/ΤΔΗ
Κάηνρνο
Μεηαπηπρηαθνύ
Σύλνιν

18

2,65

82
117
36

3,77
3,61
3,76

253

3,61

F
4,802

Sig.
,003

Τν F-test απνθάιπςε όηη ην θαηά πόζν επεξεάδνπλ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηεο
ζπζθεπαζίαο ηελ αγνξαζηηθή απόθαζε ησλ θαηαλαισηώλ, ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ην
επίπεδν κόξθσζεο. Λόγσ δηαθνξώλ ζην κέζν θαη ζηε δηαθύκαλζε ηεο κόξθσζεο ησλ
εξσηώκελσλ.
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5.5 Αλάιπζε Παιηλδξόκεζεο
5.5.1 Αλάιπζε Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο
Μεηά ηελ αλάιπζε παξαγόλησλ θαη ηηο αλαιύζεηο δηαθύκαλζεο, δηελεξγήζεθε
αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ κηαο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη κηαο ή θαη πεξηζζόηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ. Οη
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ νη αζξνηζηηθνί ζπληειεζηέο
ησλ παξαγόλησλ ρξώκα, γξαθηθά, ζρήκα θαη κέγεζνο, γεληθέο πιεξνθνξίεο πξντόληνο,
δηαηξνθηθά ζηνηρεία θαη ηερλνινγηθά ζηνηρεία. Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζηηο παξαθάησ
αλαιύζεηο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο είλαη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή από
ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από
ηηο αλαιύζεηο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο απηώλ ησλ κεηαβιεηώλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο
παξαθάησ πίλαθεο. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, δειαδή εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ζπζθεπαζίαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
θαηαλαισηώλ είλαη ηα γξαθηθά, ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο θαη ηα ηερλνινγηθά ζηνηρεία, ζε
επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p =0,001.

Ζ ζπζρέηηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ην ρξώκα είλαη (ξ=0,115) ζεκαληηθή ζε επίπεδν
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπλνιηθή ζεκαληηθόηεηα ηνπ κνληέινπ, δειαδή ηεο
εμίζσζεο παιηλδξόκεζεο είλαη 3,354 θαη δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζε επίπεδν
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ εμεηάδεηαη από ηνπο
ζπληειεζηέο Tolerance θαη VIF, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ είλαη 1,000 θαη 1,000 αληίζηνηρα
επνκέλσο

δελ

ππάξρεη

πξόβιεκα

πνιπζπγγξακκηθόηεηαο

θαη

αζηάζεηαο

ησλ

ζηαζκηζκέλσλ ζπληειεζηώλ b θαη beta. Τν 8,3% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο
«ηθαλνπνίεζε» εμεγείηαη από ηε κεηαβιεηή «ρξώκα».
Πίλαθαο 5.25
Ιθαλνπνίεζε
Constant
Υξώκα
F
R2

3,160
0,115
3,354
0,083
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Ζ ζπζρέηηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηα γξαθηθά είλαη (ξ=0,169), ζεκαληηθή ζε
επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπλνιηθή ζεκαληηθόηεηα ηνπ κνληέινπ,
δειαδή ηεο εμίζσζεο παιηλδξόκεζεο είλαη 7,353 θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζε
επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ εμεηάδεηαη από
ηνπο ζπληειεζηέο Tolerance θαη VIF, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ είλαη 1,000 θαη 1,000 αληίζηνηρα
επνκέλσο

δελ

ππάξρεη

πξόβιεκα

πνιπζπγγξακκηθόηεηαο

θαη

αζηάζεηαο

ησλ

ζηαζκηζκέλσλ ζπληειεζηώλ b θαη beta. Τν 6,8% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο
«ηθαλνπνίεζε» εμεγείηαη από ηε κεηαβιεηή «γξαθηθά».
Πίλαθαο 5.26
Ιθαλνπνίεζε
Constant
Γξαθηθά
F
R2

2,821
0,169
7,353
0,068

Οκνίσο ε ζπζρέηηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ην ζρήκα θαη κέγεζνο είλαη (ξ=0,270),
ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπλνιηθή ζεκαληηθόηεηα ηνπ
κνληέινπ, δειαδή ηεο εμίζσζεο παιηλδξόκεζεο είλαη 19,673 θαη είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθό ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ
εμεηάδεηαη από ηνπο ζπληειεζηέο Tolerance θαη VIF, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ είλαη 1,000 θαη
1,000 αληίζηνηρα επνκέλσο δελ ππάξρεη πξόβιεκα πνιπζπγγξακκηθόηεηαο θαη αζηάζεηαο
ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζπληειεζηώλ b θαη beta. Τν 7,3% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο
«ηθαλνπνίεζε» εμεγείηαη από ηε κεηαβιεηή «ζρήκα & κέγεζνο».

Πίλαθαο 5.27
Ιθαλνπνίεζε
Constant
ρήκα &κέγεζνο
F
R2

2,586
0,270
19,673
0,073

Ζ ζπζρέηηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ πξντόληνο δελ είλαη
(ξ=0,046), ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπλνιηθή
ζεκαληηθόηεηα ηνπ κνληέινπ, δειαδή ηεο εμίζσζεο παιηλδξόκεζεο είλαη 0,530 θαη δελ
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είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπζρέηηζε
ησλ κεηαβιεηώλ εμεηάδεηαη από ηνπο ζπληειεζηέο Tolerance θαη VIF, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ
είλαη 1,000 θαη 1,000 αληίζηνηρα επνκέλσο δελ ππάξρεη πξόβιεκα πνιπζπγγξακκηθόηεηαο
θαη αζηάζεηαο ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζπληειεζηώλ b θαη beta. Τν 9,2% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο
κεηαβιεηήο «ηθαλνπνίεζε» εμεγείηαη από ηε κεηαβιεηή «γεληθέο πιεξνθνξίεο
πξντόληνο».

Πίλαθαο 5.28
Ιθαλνπνίεζε
Constant
Γεληθέο πιεξνθνξίεο πξντόληνο
F
R2

3,589
0,046
0,530
0,092

Ζ ζπζρέηηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηνπ πξντόληνο δελ είλαη
(ξ=0,047), ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπλνιηθή
ζεκαληηθόηεηα ηνπ κνληέινπ, δειαδή ηεο εμίζσζεο παιηλδξόκεζεο είλαη 0,547 θαη δελ
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπζρέηηζε
ησλ κεηαβιεηώλ εμεηάδεηαη από ηνπο ζπληειεζηέο Tolerance θαη VIF, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ
είλαη 1,000 θαη 1,000 αληίζηνηρα επνκέλσο δελ ππάξρεη πξόβιεκα πνιπζπγγξακκηθόηεηαο
θαη αζηάζεηαο ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζπληειεζηώλ b θαη beta. Τν 6,2% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο
κεηαβιεηήο «ηθαλνπνίεζε» εμεγείηαη από ηε κεηαβιεηή «δηαηξνθηθά ζηνηρεία πξντόληνο».

Πίλαθαο 5.29
Ιθαλνπνίεζε
Constant
Γηαηξνθηθά ζηνηρεία
F
R2

3,241
0,047
0,547
0,062

Ζ ζπζρέηηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηα ηερλνινγηθά ζηνηρεία ηνπ πξντόληνο είλαη
(ξ=0,187), ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπλνιηθή
ζεκαληηθόηεηα ηνπ κνληέινπ, δειαδή ηεο εμίζσζεο παιηλδξόκεζεο είλαη 9,130 θαη είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπζρέηηζε ησλ
κεηαβιεηώλ εμεηάδεηαη από ηνπο ζπληειεζηέο Tolerance θαη VIF, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ
είλαη 1,000 θαη 1,000 αληίζηνηρα επνκέλσο δελ ππάξρεη πξόβιεκα πνιπζπγγξακκηθόηεηαο
72

θαη αζηάζεηαο ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζπληειεζηώλ b θαη beta. Τν 8,5% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο
κεηαβιεηήο «ηθαλνπνίεζε» εμεγείηαη από ηε κεηαβιεηή «ηερλνινγηθά ζηνηρεία
πξντόληνο».
Πίλαθαο 5.30
Ιθαλνπνίεζε
Constant
Σερλνινγηθά ζηνηρεία
F
R2

2,746
0,187
9,130
0,085

Σηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε ν αζξνηζηηθόο ζπληειεζηήο γηα ηε κεηαβιεηή
εκπηζηνζύλε από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο πνπ απαξηίδνπλ απηήλ ηελ έλλνηα. Έπεηηα έγηλε
αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ εκπηζηνζύλε ζηα
ηξόθηκα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ ηθαλνπνίεζε από ηε
ζπζθεπαζία ησλ private label food. Όπσο πξνέθπςε από ηελ αλάιπζε ε ηθαλνπνίεζε
επεξεάδεηαη άκεζα από ηελ εκπηζηνζύλε ζηα ηξόθηκα ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζε επίπεδν
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p =0,001. Τα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5.31
Οκνίσο

δεκηνπξγήζεθε ν αζξνηζηηθόο ζπληειεζηήο γηα ηε κεηαβιεηή πξόζεζε

επαλαγνξάο από ηηο ηξείο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο θαη εμεηάζηεθε ε επίδξαζε πνπ δέρεηαη
σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, από ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ζπζθεπαζίαο σο αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε εληνπίζηεθε άκεζε επίδξαζε ζε επίπεδν
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p =0,001 (πίλαθαο 5.32).
Ζ ζπζρέηηζε ηεο εκπηζηνζύλεο κε ηελ ηθαλνπνίεζε είλαη (ξ=0,705), ζεκαληηθή ζε
επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπλνιηθή ζεκαληηθόηεηα ηνπ κνληέινπ,
δειαδή ηεο εμίζσζεο παιηλδξόκεζεο είλαη 247,939 θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζε
επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Τν 49,7% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο
«εκπηζηνζύλε» εμεγείηαη από ηε κεηαβιεηή «ηθαλνπνίεζε».
Παξνκνίσο ε ζπζρέηηζε ηεο πξόζεζεο επαλαγνξάο κε ηελ ηθαλνπνίεζε είλαη
(ξ=0,699), ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπλνιηθή
ζεκαληηθόηεηα ηνπ κνληέινπ, δειαδή ηεο εμίζσζεο παιηλδξόκεζεο είλαη 239,430 θαη
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Τν 48,8% ηεο
δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο «πξόζεζε επαλαγνξάο» εμεγείηαη από ηε κεηαβιεηή
«ηθαλνπνίεζε».
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Πίλαθαο 5.31
Δκπηζηνζύλε
Constant
Ιθαλνπνίεζε
F
R2

0,928
0,705
247,939
0,497

Πίλαθαο 5.32
Πξόζεζε επαλαγνξάο
Constant
Ιθαλνπνίεζε
F
R2

1,022
0,699
239,430
0,488

Οκνίσο πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο
εκπηζηνζύλε θαη πξόζεζε επαλαγνξάο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Ζ ζπζρέηηζε ηεο
εκπηζηνζύλεο κε ηελ πξόζεζε επαλαγνξάο ησλ πξντόλησλ είλαη (ξ=0,730), ζεκαληηθή ζε
επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπλνιηθή ζεκαληηθόηεηα ηνπ κνληέινπ,
δειαδή ηεο εμίζσζεο παιηλδξόκεζεο είλαη F=286,384 θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζε
επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ εμεηάδεηαη από
ηνπο ζπληειεζηέο Tolerance θαη VIF, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ είλαη 1,000 θαη 1,000 αληίζηνηρα
επνκέλσο

δελ

ππάξρεη

πξόβιεκα

πνιπζπγγξακκηθόηεηαο

θαη

αζηάζεηαο

ησλ

ζηαζκηζκέλσλ ζπληειεζηώλ b θαη beta. Τν 53,3% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο
«εκπηζηνζύλε» εμεγείηαη από ηε κεηαβιεηή «πξόζεζε επαλαγνξάο».
Πίλαθαο 5.33
Δκπηζηνζύλε
Constant
Πξόζεζε επαλαγνξάο
F
R2

0,824
0,730
286,384
0,533

Ζ ζπζρέηηζε ηεο ζηάζεο ζηα private label κε ηελ πξόζεζε επαλαγνξάο ησλ
πξντόλησλ είλαη (ξ=0,300), ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001. Ζ
ζπλνιηθή ζεκαληηθόηεηα ηνπ κνληέινπ, δειαδή ηεο εμίζσζεο παιηλδξόκεζεο είλαη
F=24,894 θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,001.
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Ζ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ εμεηάδεηαη από ηνπο ζπληειεζηέο Tolerance θαη VIF, νη
ηηκέο ησλ νπνίσλ είλαη 1,000 θαη 1,000 αληίζηνηρα επνκέλσο δελ ππάξρεη πξόβιεκα
πνιπζπγγξακκηθόηεηαο θαη αζηάζεηαο ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζπληειεζηώλ b θαη beta. Τν 9%
ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο «ζηάζε» εμεγείηαη από ηε κεηαβιεηή «πξόζεζε
επαλαγνξάο».

Πίλαθαο 5.34
ηάζε ζηα plbs
Constant
Πξόζεζε επαλαγνξάο
F
R2

3,470
-0,300
24,894
0,090

5.5.2 Αλάιπζε Πνιιαπιήο Παιηλδξόκεζεο
Έπεηηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιύζεηο πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή ηελ ηθαλνπνίεζε από ηε ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπο αζξνηζηηθνύο ζπληειεζηέο ησλ παξαγόλησλ πνπ
αληηζηνηρνύλ ζηα ζηνηρεία ζπζθεπαζίαο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή απόθαζε ησλ
θαηαλαισηώλ. Φάλεθε ε ηθαλνπνίεζε λα επεξεάδεηαη από ηα γξαθηθά, ην ζρήκα θαη
κέγεζνο, ηα δηαηξνθηθά θαζώο θαη ηα ηερλνινγηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο ζε επίπεδν
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p=0,001. Σηνλ πίλαθα 5.35 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα
θαζώο θαη ε εμίζσζε παιηλδξόκεζεο. Τν 15,7% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο νθείιεηαη
ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Τν κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθό F=4,383 ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,005. Τν VIF είλαη ρακειό
θαη νη ηηκέο ηνπ επηβεβαηώλνπλ όηη δελ ππάξρεη πξόβιεκα πνιπζπγγξακκηθόηεηαο.
Πίλαθαο 5.35
πλνιηθή
Β
Beta
VIF
ηθαλνπνίεζε
Γξαθηθά
0,073
0,065
1,327
Σρήκα & κέγεζνο
0,255
0,230
1,269
Γηαηξνθηθά ζηνηρεία
0,077
0,094
1,406
Τερλνινγηθά
0,120
0,103
1,361
ζηνηρεία
R2 0,157
Sig. 0,000
Δμίζσζε ηθαλνπνίεζεο: Ιθαλνπνίεζε = 2,435 + 0,065* γξαθηθά + 0,230* ζρήκα&
κέγεζνο + 0,094* δηαηξνθηθά ζηνηρεία + 0,103* ηερλνινγηθά ζηνηρεία
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Οκνίσο έγηλε αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ
εκπηζηνζύλε

ζηα ηξόθηκα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπο

αζξνηζηηθνύο ζπληειεζηέο ησλ παξαγόλησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ζηνηρεία ζπζθεπαζίαο.
Ζ εκπηζηνζύλε θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη από ηα γξαθηθά, ην ζρήκα θαη κέγεζνο, ηα
δηαηξνθηθά ζηνηρεία ζπζθεπαζίαο θαζώο θαη ηα ηερλνινγηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο ζε
επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p= 0,001. Σηνλ πίλαθα 5.36 παξνπζηάδνληαη ηα
απνηειέζκαηα θαζώο θαη ε εμίζσζε παιηλδξόκεζεο. Τν 16% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο
νθείιεηαη ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Τν κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό F=7,787 ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,005. Τν VIF
είλαη

ρακειό

θαη

νη

ηηκέο

ηνπ

επηβεβαηώλνπλ

όηη

δελ

ππάξρεη

πξόβιεκα

πνιπζπγγξακκηθόηεηαο.
Πίλαθαο 5.36
Δκπηζηνζύλε ζηα plbs
Β
Beta
VIF
Γξαθηθά
0,161
0,154
1,327
Σρήκα & κέγεζνο
0,291
0,282
1,269
Γηαηξνθηθά ζηνηρεία
0,021
0,027
1,406
Τερλνινγηθά ζηνηρεία
0,133
0,122
1,361
2
R 0,160
Sig. 0,000
Δμίζσζε εκπηζηνζύλεο: Δκπηζηνζύλε ζηα plbs = 1,993 + 0,154* γξαθηθά + 0,282*
ζρήκα& κέγεζνο + 0,027* δηαηξνθηθά ζηνηρεία + 0,122* ηερλνινγηθά ζηνηρεία
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Σσμπεράσματα
Βαζηθόο ζηόρνο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο κειέηεο όπσο αλαθέξζεθε θαη αξρηθά
ήηαλ ε δηεξεύλεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ ζηνηρείσλ ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζηάζε θαη απόθαζε ησλ θαηαλαισηώλ, κε εζηίαζε ζηα
ηξόθηκα ηδησηηθήο εηηθέηαο ιόγσ ηεο έληνλεο δηείζδπζεο ησλ πξντόλησλ απηώλ ζηελ
αγνξά θαη εηδηθόηεξα ζηελ θαηεγνξία ησλ ηξνθίκσλ. Έπεηηα ινηπόλ από ηελ
βηβιηνγξαθηθή

αλαδξνκή

θαη

ηε

δηακόξθσζε

ησλ

εξεπλεηηθώλ

ππνζέζεσλ,

πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, από ηελ νπνία
πξνέθπςαλ πνιύ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα, πνπ επηβεβαίσζαλ ηηο αξρηθέο εξεπλεηηθέο
ππνζέζεηο.
Όπσο έγηλε θαλεξό ηα ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ επεξεάδνπλ ηνπο
θαηαλαισηέο. Ωζηόζν ε ηηκή ησλ ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαίλεηαη λα αζθεί ηε
κεγαιύηεξε επηξξνή ζηνπο θαηαλαισηέο. Από ηνπο ππόινηπνπο παξάγνληεο ηζρπξή
επίδξαζε ζηελ αγνξαζηηθή απόθαζε αζθεί ε θαιή ζέζε ζην ξάθη ησλ πξντόλησλ private
label, ε νπνία κπνξεί λα θαηαζηήζεη απηά ηα πξντόληα αληαγσληζηηθά απέλαληη ζηα
επώλπκα αληίζηνηρα ηξόθηκα. Έπεηηα νη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηα δηαηξνθηθά
ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο, ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξντόληνο, ηα πιηθά
ζπζθεπαζίαο, ην κέγεζνο, κεηά αθνινπζνύλ ηα γξαθηθά ην ρξώκα θαη ην ζρήκα ηεο
ζπζθεπαζίαο.
Σπγθεθξηκέλα από ηα νπηηθά ζηνηρεία, θαη από ηνλ παξάγνληα ρξώκα θαίλεηαη λα
επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ε ύπαξμε έληνλσλ ρξσκάησλ ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ private label
ηξνθίκσλ. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη θαηαλαισηέο δελ δίλνπλ ηδηαίηεξα κεγάιε βαξύηεηα
ζηα ρξώκαηα θαη ιεηηνπξγνύλ κε βάζε ην ππνζπλείδεηό ηνπο, επηιέγνληαο ηα πην έληνλα
θαη επθάληαζηα. Επηπιένλ νη δηαθαλείο ζπζθεπαζίεο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο
θαηαλαισηέο λα ειέγρνπλ ην πξντόλ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε απηέο, απνζπνύλ πνιύ ζεηηθέο
αληηδξάζεηο. Απηό εμεγείηαη από ηελ αλάγθε ηνπο λα κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ό,ηη βξίζθεηαη
κέζα ζηε ζπζθεπαζία, πξνθεηκέλνπ λα ην εκπηζηεπηνύλ θαη λα ην αγνξάζνπλ. Όζνλ
αθνξά ηα γξαθηθά νη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη πην πνιύ από ηελ ύπαξμε πνιιώλ
εηθόλσλ πάλσ ζηε ζπζθεπαζία. Ο παξάγνληαο ζρήκαηα θαη κέγεζνο επεξεάδεη ηνπο
θαηαλαισηέο θπξίσο βάζε ηνπ όγθνπ ησλ ζπζθεπαζηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην κέγεζνο
ησλ ζπζθεπαζηώλ θαίλεηαη λα επηδξά ζηελ αγνξαζηηθή απόθαζε ησλ θαηαλαισηώλ
σζώληαο ηνπο λα επηιέγνπλ ηηο ζπζθεπαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πξνζθνξά, γεγνλόο πνπ
είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζην
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κπαιό ηνπ θαηαλαισηή, σο πξντόληα πην νηθνλνκηθά, ζε ζρέζε κε ηα επώλπκα. Επηπιένλ
ηα δηάθνξα κεγέζε πξνζειθύνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζε ζπλδπαζκό κε ην βαζκό αλάκεημεο,
γηα παξάδεηγκα ηξόθηκα κε κεγάιε ζπζθεπαζία θαη ρακειή ηηκή, όπσο είλαη ηα πξντόληα
ηδησηηθήο εηηθέηαο, ειθύνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη κάιηζηα απηνύο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα
πξνζθνξέο.
Αλαθνξηθά κε ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ησλ ζπζθεπαζηώλ, βαζηθή επίδξαζε
ζηελ αγνξαζηηθή απόθαζε ησλ θαηαλαισηώλ παίδεη ε εκεξνκελία ιήμεο. Η πιεηνςεθία
ησλ εξσηώκελσλ απάληεζε όηη πάληα ηελ πξνζέρεη θαη αλαδεηά ζπζθεπαζίεο ζηηο νπνίεο
λα είλαη μεθάζαξε θαη εκθαλήο, ώζηε λα ηθαλνπνηεί ην αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ
ρξεηάδνληαη νη θαηαλαισηέο ηελ ώξα ησλ αγνξώλ. Έλα αθόκα πιεξνθνξηαθό ζηνηρείν ζην
νπνίν δίλνπλ βαξύηεηα νη θαηαλαισηέο είλαη ε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ πξντόληνο ή ν ηόπνο
παξαγσγήο. Έλα ηνπσλύκην, πνπ παξαπέκπεη ζηελ αγλή ειιεληθή θύζε ή έλα πξντόλ κε
παξαδνζηαθή νλνκαζία, γηα κεγάιν αξηζκό ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ, απνηειεί
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα πνιινύο θαηαλαισηέο, νη νπνίνη δελ εκπηζηεύνληαη
πξντόληα πνπ παξάγνληαη ζην εμσηεξηθό, αιιά επηκέλνπλ ζζελαξά ζηελ επηινγή
ειιεληθώλ ηξνθίκσλ. Άιινη πάιη θαηαλαισηέο δελ δίλνπλ ηόζε ζεκαζία ζην πνπ αθξηβώο
έρεη ζπζθεπαζηεί έλα πξντόλ απιά επηζπκνύλ λα γλσξίδνπλ ηνλ ηόπν παξαγσγήο όπνηνο θη
αλ είλαη.
Έλα επηπξόζζεην ζηνηρείν πνπ επηβεβαίσζε ηηο αξρηθέο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο
είλαη ε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηώλ πξνο ζπζθεπαζίεο κε επδηάθξηηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία
ιόγσ ηεο ηάζεο γηα έιεγρν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ηξνθίκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ζέκαηα πγείαο, αζθάιεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο. Απηό πνπ δεηάεη πιένλ έλαο
επαηζζεηνπνηεκέλνο θαηαλαισηήο μεθηλάεη από ηελ πιεξνθόξεζε γηα ηα ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά ελόο πξντόληνο, ηελ παξνπζία αιιεξγηνγόλσλ νπζηώλ θαη ηηο κεζόδνπο
παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζήο ηνπ. Επίζεο, νη ζύγρξνλνη παξαγσγνί δίλνπλ πεξηζζόηεξε
έκθαζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ, κε απνηέιεζκα νη εηηθέηεο ησλ ηξνθίκσλ λα
έρνπλ νινέλα θαη κεγαιύηεξε ζεκαζία.
Οη δηαηξνθηθέο εηηθέηεο κπνξνύλ επίζεο λα πξνζηαηεύζνπλ θαηαλαισηέο πνπ
έρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πγείαο. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε θαηάιιειε εηηθέηα
πεξηέρεη δσηηθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηαλαισηή. Οη θαηαλαισηέο ζέινπλ
επίζεο λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πξντόλ δελ ράλεη ηα ζξεπηηθά ηνπ ζηνηρεία
θαη ηε γεύζε ηνπ θαηά ην καγείξεκα θαη γεληθά λα είλαη αζθαιέο γηα θαηαλάισζε.
Παξάιιεια, νη θαηάιιειεο εηηθέηεο ηξνθίκσλ κπνξνύλ λα δώζνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο
θαηαλαισηέο λα επηιέγνπλ πξντόληα κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο
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κεζόδνπο παξαγσγήο θαη ζηηο νηθνινγηθέο ηνπο αλεζπρίεο, ζηε ζρέζε ηνπο κε ην
πεξηβάιινλ, αιιά θαη ηηο κεζόδνπο εκπνξίαο ηνπο.
Ωζηόζν, πνιινί θαηαλαισηέο δηακαξηύξνληαη γηα ηε δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε
πεξίπινθσλ εηηθεηώλ ζε ηξόθηκα, κε απνηέιεζκα ηα νθέιε πνπ ζα κπνξνύζαλ λα
πξνζθέξνπλ νη δηαηξνθηθέο εηηθέηεο λα κελ πξαγκαηνπνηνύληαη. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ
απινύζηεπζή ηνπο θαη ηελ δπλαηόηεηα θαηαλνεηήο κνξθήο ηνπο, νθείιεη λα απνηειεί
πξνηεξαηόηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο ηππνπνίεζεο. Παξάιιεια, ε ύπαξμε πνιιώλ κνξθώλ
εηηθέηαο ζηελ αγνξά κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε ζηνπο θαηαλαισηέο θαη λα
ππνλνκεύζεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο. Απηό πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη είλαη ε ελαξκόληζε ησλ
θαλνληζκώλ θαη ε πηνζέηεζε κηαο εληαίαο κνξθήο ζηηο εηηθέηεο ησλ ηξνθίκσλ γεληθόηεξα
αιιά θαη ησλ private label εηδηθόηεξα, έηζη ώζηε λα είλαη θαηαλνεηέο ζε όινπο ηνπο
θαηαλαισηέο.
Τέινο από ηα ηερλνινγηθά ζηνηρεία απηό πνπ θάλεθε λα θεληξίδεη ηνπο
πεξηζζόηεξνπο θαη λα θεξδίδεη ζεηηθέο απαληήζεηο ήηαλ νη νηθνινγηθέο ζπζθεπαζίεο θαη
ηδηαηηέξσο νη ράξηηλεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα θηιηθή θαη νηθνινγηθή αληηκεηώπηζε
ζην πεξηβάιινλ, ιόγσ ηεο παγθόζκηαο ηάζεο γηα κηα πην ζπλεηδεηνπνηεκέλε
πεξηβαιινληηθά ζπκπεξηθνξά θαη λννηξνπία πνπ βαζίδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηό θαη ζηηο
επηινγέο ησλ θαηαλαισηώλ ζην ζνύπεξ κάξθεη.
Η ρξήζε πιηθώλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ, ην αηζζεηηθό απνηέιεζκα, ε αύμεζε
ηνπ ρξόλνπ δσήο ησλ πξντόλησλ θαζώο θαη ε ξαγδαία δηεύξπλζε ηεο γθάκαο ησλ
πξντόλησλ, ηα νπνία πιαηζηώλνληαη κε ζπζθεπαζίεο απζηεξώλ πνηνηηθώλ πξνδηαγξαθώλ,
απνηεινύλ ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαξθώο κεηαβαιιόκελνπ θιάδνπ ζπζθεπαζίαο
ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Η ηάζε απηή ζα πξέπεη λα αλαγθάζεη ηηο εηαηξείεο
ζπζθεπαζίαο λα βξίζθνπλ πιηθά, κεζόδνπο επεμεξγαζίαο θαη πξνκεζεπηέο, ηα νπνία ζην
ζύλνιν ηνπο λα δεκηνπξγνύλ αζξνηζηηθά πξντόληα ηα νπνία όρη κόλν λα αθνινπζνύλ αιιά
θαη λα αλαπηύζζνπλ πεξαηηέξσ ηελ ηάζε απηή.
Σπλνιηθά ε ζηάζε ησλ θαηαλαισηώλ ζηε ζπζθεπαζία πξντόλησλ ηδησηηθήο
εηηθέηαο αμηνινγείηαη σο ζεηηθή αθνύ νη θαηαλαισηέο δίλνπλ ςήθν εκπηζηνζύλεο,
ραξαθηεξίδνληαο ηεο σο επράξηζηεο, θαιέο θαη αμηόινγεο.
Όζνλ αθνξά ηελ εκπηζηνζύλε ησλ θαηαλαισηώλ απέλαληη ζηα private label, ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ είλαη αξθεηά ζεηηθά αθνύ δηακνξθώλνληαη ζεηηθέο
αληηδξάζεηο γηα ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο ζε απηά. Οη θαηαλαισηέο αμηνινγνύλ ηα ηξόθηκα
ηδησηηθήο εηηθέηαο σο αζθαιή, παξ’ όιν πνπ δελ βαζίδνληαη απόιπηα πάλσ ζε απηά.
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Επηπιένλ νη θαηαλαισηέο είλαη κάιινλ ζεηηθνί ζην λα ζπλερίζνπλ λα αγνξάδνπλ
ηξόθηκα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη ζην κέιινλ, αιιά αθόκα θαη λα αξρίζνπλ λα αγνξάδνπλ
θαη από άιιεο θαηεγνξίεο πνπ δελ ηηο έρνπλ πξνηηκήζεη ήδε. Τν παξαπάλσ γεγνλόο είλαη
πνιύ ζεκαληηθό γηαηί θαλεξώλεη όηη ε πξόζεζε επαλαγνξάο ησλ ηξνθίκσλ ηδησηηθήο
εηηθέηαο είλαη πςειή θαη ε άπνςε απηή εληζρύεηαη από ηε δηάζεζε ησλ θαηαλαισηώλ λα
ηα πξνηείλνπλ θαη ζε άιινπο.
Ωζηόζν πέξα από ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ δηεμνδηθά, νη
θαηαλαισηέο αλαθέξζεθαλ θαη ζε θάπνηνπο επηπιένλ παξάγνληεο πνπ αλαδεηνύλ από ηε
ζπζθεπαζία ησλ private label ηξνθίκσλ, όπσο είλαη ε πνιύ θαιή θαη αδηακθηζβήηεηε
πνηόηεηα ησλ ζπζθεπαζηώλ, ε ύπαξμε επδηάθξηησλ θαη θαηαλνεηώλ πιεξνθνξηαθώλ θαη
δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ ζε όιεο ηηο εηηθέηεο όπσο θαη θάπνηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηνλ ζρεδηαζκό ηεο, ιόγνπ ράξε ε ειθπζηηθόηεηα
θαη ε ν πξσηνπνξηαθόο ζρεδηαζκόο.
Τέινο ζα κπνξνύζε λα δηαηππσζεί όηη ε ειιεληθή αγνξά ηα ηειεπηαία 10-15 ρξόληα
αθνινπζεί ηε δηεζλή ηάζε αλάπηπμεο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, ηώξα όκσο ε
καθξνρξόληα ηάζε εδξαίσζεο ηεο ηδησηηθήο εηηθέηαο εληζρύεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν από
ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηε γεληθόηεξε αιιαγή πνπ θέξλεη ζηελ θαηαλαισηηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ. Η νηθνλνκηθή ύθεζε σζεί όιν θαη πεξηζζόηεξα λνηθνθπξηά
ζηελ αγνξά πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο από όιεο ηηο θαηεγνξίεο πξντόλησλ θαη
ηδηαηηέξσο ησλ ηξνθίκσλ, ιόγσ ησλ ρακειόηεξσλ ηηκώλ ηνπο. Έηζη είλαη ινγηθό κεηά ηε
κείσζε ησλ κηζζώλ θαη ηε ζηελή νηθνλνκηθή πνιηηηθή νη νηθνγέλεηεο λ’ αλαδεηνύλ ιύζεηο
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο, θάλνληαο πεξηθνπέο νη νπνίεο δελ αθήλνπλ
αλεπεξέαζηεο ηηο αγνξέο ηξνθίκσλ από ηα ζνύπεξ κάξθεη. Έλα πνιύ ζεκαληηθό ινηπόλ
ζπκπέξαζκα είλαη όηη ιόγσ ησλ δεδνκέλσλ ζπλζεθώλ, όζν θαη αλ επεξεάδνπλ ηελ
αγνξαζηηθή απόθαζε ησλ θαηαλαισηώλ νη παξάγνληεο ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ
ηδησηηθήο εηηθέηαο, ε ηηκή παξακέλεη ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηώλ σο ν πξώηνο
παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο αγνξαζηηθέο απνθάζεηο ηνπο.
Απηό ην γεγνλόο επηβεβαηώλεηαη από ηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηώλ δηεζλώο, όπνπ
θαίλεηαη λα απνθηνύλ απμαλόκελε ζπλείδεζε γηα ηηο ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ. Μάιηζηα ε ηάζε
απηή ζα ραξαθηεξίδεη ην ρώξν θαη κεηά ηελ θξίζε. Σε απηό ην ζεκείν ππεηζέξρνληαη ε
θαηλνηνκία θαη ε ζπλεπήο δηαθήκηζε, κε ην δηθό ηνπο, μερσξηζηό ξόιν.
Τα ηξόθηκα έρνπλ έλα πνιύ ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ελ κέζσ θξίζεο. Απνηεινύλ
είδε πξώηεο αλάγθεο, ηα νπνία ν θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα πάςεη λα αγνξάδεη. Η θξίζε
όκσο κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξόπν πνπ απηόο ζθέθηεηαη απέλαληη ζε απηά θαη λα επηιέγεη
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πξντόληα κε άιια θξηηήξηα, δηαθνξεηηθά από παιαηόηεξα. Ελ κέζσ ύθεζεο, ν
θαηαλαισηήο πξνηηκά ηξόθηκα πνπ θέξνπλ κηα θαηλνηνκία, έρνπλ ην ιεγόκελν «value for
money», αιιά αθνινπζνύλ παξάιιεια θαη κηα ζπλεπή επηθνηλσληαθή πνιηηηθή.
Η θαηάζηαζε απηή πεξηζζόηεξν κπνξεί λα ηζρύεη ζηε ρώξα καο, όπνπ ε
νηθνλνκηθή θξίζε έρεη νδεγήζεη ηνπο θαηαλαισηέο λα αγνξάδνπλ θπξίσο κε βάζε ηελ
ηηκή. Είλαη ζαθέο όηη ν θαηαλαισηήο αιιάδεη δξακαηηθά θαη ε λέα ζπκπεξηθνξά ηνπ έρεη
πνιύ κεγάιεο πηζαλόηεηεο λα ηνλ αθνινπζεί θαη κεηά ηελ θξίζε. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα
πξέπεη λα αιιάμεη θαη ν ηξόπνο πνπ ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξνζεγγίδεη ηνλ θαηαλαισηή,
κε πξνζεγγίζεηο όπσο είλαη ε ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ, θαζηζηώληαο ηελ έλα πνιύ
δπλαηό όρεκα γηα πξνώζεζε θαη δηαθήκηζε.

81

Περιορισμοί της έρεσνας – Προτάσεις για μελλοντική έρεσνα
Πέξα από ηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ
παξνύζα έξεπλα, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη απνηξέπνπλ ηελ γελίθεπζε
ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζε όιν ηνλ πιεζπζκό θαη γη’ απηό ην ιόγν ζα πξέπεη
λα αλαθεξζνύλ ζε απηό ην ζεκείν.
Αξρηθόο πεξηνξηζκόο ηεο έξεπλαο είλαη ην γεγνλόο όηη δηεμήρζε απνθιεηζηηθά θαη
κόλν ζην λνκό Αηηηθήο, ζηελ πόιε ηεο Αζήλαο, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε πεξηνξηζκέλν
δείγκα. Ωζηόζν ηα απνηειέζκαηα νδεγνύλ ζε βαζηθά θαη ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα γηα
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηώλ θαη πξνζθέξνπλ ηελ αθνξκή γηα κειινληηθέο έξεπλεο
κεγαιύηεξεο θιίκαθαο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζηε γελίθεπζε ησλ
απνηειεζκάησλ. Μηα πην δηεπξπκέλε έξεπλα ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζηελ θαηαγξαθή
ησλ απόςεσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηώλ ζηε ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ
ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζε παλειιαδηθή θιίκαθα. Κάηη ηέηνην ζα πξνζέθεξε πνιύ
ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα, αθνύ ζα ζπκκεηείραλ άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθό
δεκνγξαθηθό πξνθίι, ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πξσηεύνπζαο, δηαθνξεηηθέο
αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ελδηαθέξνληα.
Επίζεο ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηήξθεζε ε έξεπλα γηα ηε ζηάζε ησλ
θαηαλαισηώλ απέλαληη ζηε ζπζθεπαζία ησλ private label ηξνθίκσλ, ήηαλ πεξηνξηζκέλν,
αθνύ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα κεηαπηπρηαθήο κειέηεο κε πνιύ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό
νξίδνληα. Μηα κειινληηθή πξόηαζε ζα ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο αληίζηνηρεο έξεπλαο
ζε δηαθνξεηηθό ρξόλν δεδνκέλνπ όηη ηέηνηνπ είδνπο αγνξέο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ
απόςεσλ ησλ θαηαλαισηώλ επεξεάδνληαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Μηα ελδηαθέξνπζα πξόηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα απνηειεί ε δηεξεύλεζε ησλ
ζηνηρείσλ ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζε ζπζρέηηζε κε ηηο επηρεηξήζεηο
παξαγσγήο ή θαη δηάζεζεο απηώλ ησλ πξντόλησλ, κέζσ κηαο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο,
case study, γηα πξνώζεζε αλάπηπμεο κηαο βειηηζηνπνηεκέλεο θαη ζύκθσλεο κε ηηο ηδέεο
θαη απόςεηο ησλ θαηαλαισηώλ, ζπζθεπαζίαο.
Τέινο είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη ιόγσ ησλ νηθνλνκηθώλ ζπγθπξηώλ ηεο
ρώξαο, νη θαηαλαισηέο είλαη πνιύ επαίζζεηνη ζηνλ παξάγνληα ηηκή, γεγνλόο πνπ
θαηαδεηθλύεηαη θαη από ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα από ηε ζρεηηθή
εξώηεζε, όπνπ ε ηηκή αλαδείρηεθε ν πξώηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή
απόθαζε ησλ θαηαλαισηώλ. Επνκέλσο ζα κπνξνύζε ζην κέιινλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα
έξεπλα, πνπ λα εμεηάδεη ηα ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο ζε ζπλδπαζκό κε ην θόζηνο θαη ηελ
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ηηκνιόγεζε ησλ πξντόλησλ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ αλάγθε γηα
πνηνηηθή αιιά θαη νηθνλνκηθή ζπζθεπαζία.
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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών
“Οργάνωζη & Διοίκηζη Επιτειρήζεων Τροθίμων και Γεωργίας”

Έρεσνα για ηην επίδραζη ηης ζσζκεσαζίας ηροθίμφν ιδιφηικής εηικέηας, ζηην αγοραζηική
απόθαζη ηφν καηαναλφηών.

Αγαπεηέ θύξηε/α
Σήκεξα, θάησ από ηελ πίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ αιιά θαη ησλ αιιαγώλ ζηηο θαηαλαισηηθέο
ζπλήζεηεο ηα πξντόληα Ιδησηηθήο Εηηθέηαο θεξδίδνπλ ζπλερώο έδαθνο έλαληη ησλ επώλπκσλ πξντόλησλ,
ζηηο θαζεκεξηλέο αγνξέο ηνπ ζύγρξνλνπ έιιελα θαηαλαισηή. Αξθεηέο αιπζίδεο ζνππεξκάξθεη πνπιάλε
πξντόληα όπσο απνξξππαληηθά, ραξηηθά, δάραξε, γάια, θ.α., κε ην δηθό ηνπο όλνκα ζηελ εηηθέηα. Απηά
ηα πξντόληα νλνκάδνληαη “Πξντόληα Ιδησηηθήο Εηηθέηαο. Τα ηειεπηαία ρξόληα, ιόγσ θαη ηεο ηζρπξήο
παξνπζίαο ησλ θαηαζηεκάησλ discount, νη αιπζίδεο ζνύπεξ κάξθεη δηεπξύλνπλ ζπλερώο ηε γθάκα ησλ
πξνζθεξνκέλσλ πξντόλησλ Ιδησηηθήο Εηηθέηαο. Η ειιεληθή αγνξά αθνινπζεί ηε δηεζλή ηάζε αλάπηπμεο απηώλ
ησλ πξντόλησλ, ζύκθσλα δε κε πεγέο ηεο αγνξάο νη έιιελεο θαηαλαισηέο δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα
απηά.

Σηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ ζηνηρείσλ ζπζθεπαζίαο ησλ
ηξνθίκσλ Ιδησηηθήο Εηηθέηαο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζηάζε θαη απόθαζε ησλ θαηαλαισηώλ.
Γλσξίδνληαο πόζν πνιύηηκνο είλαη ν εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο ζαο, έρεη γίλεη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα ώζηε ην εξσηεκαηνιόγην πνπ ζαο παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε, λα είλαη όζν ην δπλαηό
ζπλνπηηθό θαη εύθνιν ζηελ ζπκπιήξσζε αιιά παξάιιεια λα παξαθνινπζεί ηηο κεζνδνινγηθέο αξρέο πνπ
δηέπνπλ κηα ζνβαξή επηζηεκνληθή έξεπλα.
Η έξεπλα απηή γίλεηαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα
ζπιιερζνύλ, ζα ηύρνπλ ηεο απόλσηης εμπιζηεσηικής τρήζης και ζε καμία περίπηφζη δεν θα
δημοζιεσηούν μεμονφμένα ή θα εκθέζοσν ηοσς ζσμμεηέτονηες.
Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία πνπ είκαζηε ζίγνπξνη όηη ζα δείμεηε ζηελ
πξνζπάζεηα απηή.
Με ηιμή
Τερζίδοσ Αναζηαζία
Φνηηήηξηα Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Οξγάλσζε & Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ Τξνθίκσλ
θαη Γεσξγίαο»
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Εζείο ζπλήζσο θάλεηε ηα ςώληα ηνπ ζπηηηνύ ζαο από ην ζνύπεξ κάξθεη ;
Ναη 
Όρη 

Πνην από ηα παξαθάησ ζνππεξκάξθεη επηιέγεηε ζπλήζσο γηα ηηο αγνξέο ζαο (παξαθαιώ επηιέμηε κόλν
έλα) ;
ΑΒ Βαζηιόπνπιν

Μαξηλόπνπιν

Σθιαβελίηε

Dia

Βεξόπνπιν

Lidl

Άιιν (παξαθαιώ αλαθέξεηε)

Πόζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην ζνύπεξ κάξθεη πνπ θάλεηε ηα ςώληα ζαο;
1 θνξά ην κήλα
2 θνξέο ην κήλα
Πεξηζζόηεξν από
Κάζε εβδνκάδα
2 θνξέο ην κήλα








Πεξηζζόηεξν από
1 θνξά ηελ
εβδνκάδα


Καη νη αθόινπζεο πξνηάζεηο αθνξνύλ ην ζνππεξκάξθεη πνπ θάλεηε ηα ςώληα ζαο. Παξαθαιώ, πείηε
καο πόζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θάζε κηα από απηέο θπθιώλνληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκό (1=
δηαθσλώ απόιπηα θαη 5= ζπκθσλώ απόιπηα)
Το ζοσπερμάρκεη ποσ κάνφ ηα υώνια μοσ…
Μνπ πξνθαιεί αίζζεκα εκπηζηνζύλεο
Μνπ δίλεη ηελ εληύπσζε ελόο αμηόπηζηνπ ζνππεξκάξθεη
Τν εκπηζηεύνκαη απόιπηα

Πόζν ρξόλν αθηεξώλεηε ζηα ςώληα ζαο;
Ληγόηεξν από 15
15-30 ιεπηά
ιεπηά



Γηαθσλώ
απόιπηα

1
1
1

2
2
2

Σπκθσλώ
απόιπηα

3
3
3

4
4
4

5
5
5

30 ιεπηά – 1 ώξα

1-2 ώξεο





Πεξηζζόηεξν από
2 ώξεο


Πνιύ ζπρλά


Πάληα


Πόζν ζπρλά αγνξάδεηε πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο;
Πνηέ
Σπάληα
Σπρλά
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Πνηεο από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο αγνξάδεηε ζπλήζσο;
Καζόινπ

Γαιαθηνθνκηθά (π.ρ. γάια, ηπξί, γηανύξηη)
Επκαξηθά
Αξηνζθεπάζκαηα (π.ρ. ςσκί ηόζη)
Όζπξηα
Πξντόληα ηνκάηαο (π.ρ. πειηέο)
Πνηά & Αλαςπθηηθά
Καηεςπγκέλα ηξόθηκα
Καθέο
Άιιν, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε:

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Πάληα

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Καηά ηελ αγνξά ελόο πξντόληνο ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζε πνην βαζκό ζαο επεξεάδνπλ θαζέλαο από ηνπο
παξαθάησ παξάγνληεο.
Καζόινπ

Τηκή
Χξώκα ηεο ζπζθεπαζίαο
Τν κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο
Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξντόλ
Τν ζρήκα ηεο ζπζθεπαζίαο
Τα πιηθά ζπζθεπαζίαο
Τα γξαθηθά ηεο ζπζθεπαζίαο
Τα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο
Καιή θαηάζηαζε ζην ξάθη

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Πάξα
πνιύ

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε θαηά πόζν θαζεκία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζαο ραξαθηεξίδεη όηαλ
πξαγκαηνπνηείηε ηηο αγνξέο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Απαληήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο
θπθιώλνληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκό (1= δελ κε ραξαθηεξίδεη θαζόινπ θαη 5= κε ραξαθηεξίδεη απόιπηα)
Γελ κε
ραξαθηεξίδεη
θαζόινπ

Πάληα πξνζέρσ ηα ρξώκαηα ηεο ζπζθεπαζίαο
Τα έληνλα ρξώκαηα κε πξνζειθύνπλ λα επηιέμσ έλα πξντόλ ηδησηηθήο εηηθέηαο
Πάληα επηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε έληνλα ρξώκαηα
Γελ ελδηαθέξνκαη πνηέ γηα ην ρξώκα ηεο ζπζθεπαζίαο
Δπηιέγσ ζπζθεπαζίεο πνπ έρνπλ θσηνγξαθία ηνπ πξντόληνο πνπ πεξηέρνπλ
Δπηιέγσ δηαθαλείο ζπζθεπαζίεο γηα λα βιέπσ ην πξντόλ κέζα από ηε
ζπζθεπαζία
Δπηιέγσ δηαθαλείο ζπζθεπαζίεο γηα λα ειέγρσ ηελ πνηόηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε
ηνπ πξντόληνο
Δπηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε έληνλα θαη επδηάθξηηα γξάκκαηα
Πάληα επηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε πνιιέο εηθόλεο
Πάληα ειέγρσ ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο
Πάληα επηιέγσ κεγάιεο ζπζθεπαζίεο
Πάληα πξνηηκώ κεγάιεο ζπζθεπαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πξνζθνξά
Πάληα επηιέγσ επηκήθεηο ζπζθεπαζίεο
Με πξνζειθύνπλ ζπζθεπαζίεο ζε πεξίεξγα ζρήκαηα
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Με
ραξαθηεξίδεη
απόιπηα

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

Πάληα επηιέγσ ζπζθεπαζίεο κε βάζε ηνλ όγθν ηνπο

1

2

3

4

5

Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε θαηά πόζν θαζεκία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζαο ραξαθηεξίδεη όηαλ
πξαγκαηνπνηείηε ηηο αγνξέο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο.
Όηαν αγοράζω προϊόνηα ιδιωηικής εηικέηας…
Πάληα ειέγρσ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ πξντόληνο
Πάληα ειέγρσ ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ πξντόληνο
Πάληα δηαβάδσ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο
Γηαβάδσ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία γηαηί ελδηαθέξνκαη γηα ζσζηή δηαηξνθή
Γηαβάδσ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία γηαηί ελδηαθέξνκαη γηα ηελ πγεία κνπ
Γελ αγνξάδσ πνηέ έλα πξντόλ ην νπνίν δελ έρεη πίλαθα δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ
Δπηιέγσ κόλν ηηο ζπζθεπαζίεο κε επδηάθξηην πίλαθα δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ
Γελ δηαβάδσ πνηέ ηηο δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο γηαηί δελ ηηο θαηαλνώ
Δπηιέγσ πάληα νηθνινγηθέο ζπζθεπαζίεο
Δπηιέγσ πάληα θαηλνηνκηθέο ζπζθεπαζίεο
Δπηιέγσ πάληα ζπζθεπαζίεο κε εύθνιν άλνηγκα
Δπηιέγσ πάληα ζπζθεπαζίεο από αλαθπθιώζηκα πιηθά
Πάληα επηιέγσ ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο
Πάληα επηιέγσ γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο
Πάληα επηιέγσ πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Θεσξώ όηη γεληθά νη ζπζθεπαζίεο ησλ ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ηνπ ζνππεξκάξθεη πνπ θάλσ ηα
ςώληα κνπ…
είλαη θαιέο

1

2

3

4

5

είλαη θαθέο

κνπ αξέζνπλ

1

2

3

4

5

δελ κνπ αξέζνπλ

είλαη ειθπζηηθέο

1

2

3

4

5

δελ είλαη ειθπζηηθέο

είλαη θαιήο πνηόηεηαο

1

2

3

4

5

δελ είλαη θαιήο πνηόηεηαο

αμίδεη λα ηηο αγνξάζεηο

1

2

3

4

5

δελ αμίδεη λα ηηο αγνξάζεηο

είλαη μερσξηζηέο

1

2

3

4

5

δελ είλαη μερσξηζηέο

κνπ είλαη επράξηζηεο

1

2

3

4

5

κνπ είλαη δπζάξεζηεο

ηηο εγθξίλσ

1

2

3

4

5

δελ ηηο εγθξίλσ

Τη παξαπάλσ ζα ζέιαηε λα ζαο πξνζθέξεη ε ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ ηδησηηθήο εηηθέηαο πνπ
αγνξάδεηε;
1.
2.
3.
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Παξαθαιώ, πείηε καο πόζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θάζε κηα από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο
θπθιώλνληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκό.
Γηαθσλώ
απόιπηα

Δκπηζηεύνκαη ηα Πξντόληα Ιδησηηθήο Δηηθέηαο
Βαζίδνκαη ζηα Πξντόληα Ιδησηηθήο Δηηθέηαο
Τα Πξντόληα Ιδησηηθήο Δηηθέηαο πνπ ςσλίδσ κνπ δίλνπλ απηό πνπ
ππόζρνληαη
Τα Πξντόληα Ιδησηηθήο Δηηθέηαο πνπ ςσλίδσ είλαη αζθαιή

Σπκθσλώ
απόιπηα

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Παξαθαιώ, πείηε καο πόζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θάζε κηα από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο
θπθιώλνληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκό.
Γηαθσλώ
απόιπηα

Σπλνιηθά, είκαη, ηθαλνπνηεκέλνο από ηε ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ Ιδησηηθήο
Δηηθέηαο ηνπ ζνππεξκάξθεη πνπ ςσλίδσ
Θα ζπλερίδσ ζην κέιινλ λα αγνξάδσ πξντόληα Ιδησηηθήο Δηηθέηαο από ην
ζνππεξκάξθεη πνπ ςσλίδσ
Θα αξρίζσ ζην κέιινλ λα αγνξάδσ Πξντόληα Ιδησηηθήο Δηηθέηαο θαη από άιιεο
θαηεγνξίεο πξντόλησλ
Θα ζπληζηνύζα θαη ζε άιινπο λα αγνξάζνπλ Πξντόληα Ιδησηηθήο Δηηθέηαο

Σπκθσλώ
απόιπηα

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Παξαθαιώ απαληήζηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία γηα ζηαηηζηηθή
επεμεξγαζία
Φύλο
Άλδξαο 

Γπλαίθα 

Ηλικία
18-30 

31-40 

41-50 

51-60 

60+ 

Οικογενειακή καηάζηαζη
Άγακνο


Παληξεκέλνο ρσξίο
παηδηά


Παληξεκέλνο κε παηδηά

Άιιν





Απόθνηηνο Λπθείνπ

Απόθνηηνο ΑΔΙ/ΤΔΙ

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ





Μορθφηικό επίπεδο
Απόθνηηνο ΓεκνηηθνύΓπκλαζίνπ




Μηνιαίο οικογενειακό ειζόδημα
Ληγόηεξα από
1000 €


1001-1500 €

1501-2000 €

2001-2500 €

2501-3000 €

3001-5000 €











Σας εσταριζηούμε πολύ για ηο τρόνο ζας.
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Πεξηζζόηεξα
από 5000 €


