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 Η µεγάλη πλειοψηφία (84%) αγοράζει συνήθως σε περισσότερες από µία αλυσίδες 
σούπερ µάρκετ, είναι αυτό που ονοµάζουµε "πολυγαµικοί" αγοραστές.

 Έχει ενδιαφέρον όµως να δούµε τι τους διαχωρίζει από αυτούς που προτιµούν
για τα ψώνια τους µία συγκεκριµένη αλυσίδα. 



Eίναι πιο εύκολο για µία αλυσίδα να προσελκύσει πελάτες του 
ανταγωνισµού όταν τοποθετείται στην τιµή αντί της προϊόντικής 
ποικιλίας ή της ατµόσφαιρας/εξυπηρέτησης. 
Την ίδια στιγµή αλυσίδες που έχουν µεγαλύτερη συγκέντρωση 
αγοραστών που αναζητούν Ζεστό Περιβάλλον και Φιλική Εξυπηρέτηση 
είναι πιο εύκολο να τους διατηρήσουν γιατί οι τελευταίοι δεν 
«ψάχνονται» τόσο έντονα σε διαφορετικές αλυσίδες.
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Multi Brand ShoppersSingle Brand Shoppers

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ MULTI ΚΑΙ SINGLE BRAND
ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΑΝΑ ΑΛΥΣΙ∆Α
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ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΦΕΡΕ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ
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Ξοδεύω λιγότερο χρόνο µέσα στο σούπερ µάρκετ

Μείωσα τον αριθµό των επισκέψεων
στο σούπερ µάρκετ

Επισκέπτοµαι καταστήµατα που είναι πιο κοντά σε µένα

∆εν έχει αλλάξει τίποτα στον τρόπο που αγοράζω
από τα σούπερ µάρκετ λόγω της πανδηµίας

∆ίνω µεγαλύτερη σηµασία στην τιµή

Ψωνίζω περισσότερο online

Ψωνίζω περισσότερο από τοπικά, 
µικρά καταστήµατα τροφίµων

Αγοράζω περισσότερα ελληνικά προϊόντα

∆ίνω µεγαλύτερη σηµασία  στην ποιότητα

Ψωνίζω περισσότερο από µεγάλα
σε µέγεθος σούπερ µάρκετ

∆ιαλέγω µόνο προϊόντα/ µάρκες που εµπιστεύοµαι

Αγοράζω περισσότερα βιολογικά προϊόντα

Αγοράζω προϊόντα/µάρκες που δεν αγόραζα πριν



ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
ΟΤΙ ΘΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ
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Επισκέπτοµαι καταστήµατα που είναι πιο κοντά σε µένα

Μείωσα τον αριθµό των επισκέψεων
στο σούπερ µάρκετ

Ξοδεύω λιγότερο χρόνο µέσα στο σούπερ µάρκετ

∆ίνω µεγαλύτερη σηµασία στην τιµή

Ψωνίζω περισσότερο online

Ψωνίζω περισσότερο από τοπικά,
µικρά καταστήµατα τροφίµων

Αγοράζω περισσότερα ελληνικά προϊόντα

∆ίνω µεγαλύτερη σηµασία στην ποιότητα

Ψωνίζω περισσότερο από µεγάλα
σε µέγεθος σούπερ µάρκετ

∆ιαλέγω µόνο προϊόντα/ µάρκες που εµπιστεύοµαι

Αγοράζω περισσότερα βιολογικά προϊόντα

Αγοράζω προϊόντα/µάρκες που δεν αγόραζα πριν

Οι αλλαγές που θεωρούν οι ίδιοι οι αγοραστές ότι θα διατηρήσουν και στο µέλλον έχουν να 
κάνουν κυρίως µε συµπεριφορές σχετικές µε την υγειονοµική προστασία. Αυτές επηρεάζουν 
βέβαια τη στρατηγική των αλυσίδων όπως ο λιγότερος χρόνος µέσα στο κατάστηµα και οι 
λιγότερες επισκέψεις, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το ποσό που ξοδεύει κάθε πελάτης στο 
κατάστηµα διαχρονικά.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ONLINE
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Eµπειρία µε online αγορες 

Site από όπου κυρίως αγοράζουν 
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∆εν έχω αγοράσει ποτέ
online από σουπερ µάρκετ

Έχω αγοράσει online από
σούπερ µάρκετ αλλά κυρίως
αγοράζω από το κατάστηµα

Σχεδόν οι µισές µου αγορές
από σούπερ µάρκετ είναι online

Οι περισσότερες αγορές µου
από σούπερ µάρκετ είναι online

efood.gr για αγορές Σκλαβενίτη

Ab.gr

Sklavenitis.gr

E-fresh.gr

Delivery.gr για αγορές ΑΒ Βασιλόπουλου

Eshop.masoutis.gr

Kritikos-sm.gr

Box.gr για αγορές Μασούτη

Box.gr για αγορές Κρητικός 
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∆εν χρειάζεται να κουβαλήσω τα ψώνια

∆εν εκτίθεµαι σε υγειονοµικούς κινδύνους

Κερδίζω χρόνο

Μπορώ να ελέγξω καλύτερα τι ξοδεύω

Μπορώ να αξιολογήσω καλύτερα τα 
διαφορετικά προϊόντα πριν αγοράσω

Βρίσκω πιο µεγάλη γκάµα προϊόντων

Έχει καλύτερες τιµές και προσφορές 

Έχει προσωποποιηµένες προτάσεις αγοράς 
που ταιριάζουν στις ανάγκες
και τις συνήθειες µου
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Τα θετικά χαρακτηριστικά
των online σούπερ µάρκετ αγορών 
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Τι χρειάζεται βελτίωση στις online αγορές 
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Πιο σύντοµες χρονικά παραδόσεις

Μεγαλύτερη γκάµα προϊόντων

Πιο εύκολο navigation και interface

Λιγότερα λάθη κατά την παράδοση

Πιο εξατοµικευµένες προσφορές

Επιλογή παραλαβής της παραγγελίας
από το κατάστηµα

Πιο εξατοµικευµένες προτάσεις προϊόντων 

∆εν χρειάζεται κάποια βελτίωση

Μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές
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Λόγοι µη αγοράς online   
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Θέλω να βλέπω στο κατάστηµα
τι θα αγοράσω

Προτιµώ να βγαίνω έξω και να πηγαίνω
στο κατάστηµα

∆εν µου αρέσει που είναι απρόσωπο

∆εν µε εξυπηρετούν οι χρόνοι παράδοσης 
των προϊόντων

Έχει ελάχιστο ποσό αγοράς
(π.χ. πρέπει να ξοδέψω τουλάχιστον 20-30€)

∆εν είναι εύκολη η περιήγηση
(navigation) στο site

∆εν το εµπιστεύοµαι

∆εν έχει τις προσφορές που βρίσκω
στο κατάστηµα

Έχει περιορισµένη γκάµα

Έχει κόστος παράδοσης 



www.thelonglust.com
iwant@thelonglust.com

∆ιαφαίνεται ότι για τους υπάρχοντες µη αγοραστές online, οι λόγοι 

της συµπεριφοράς τους δεν σχετίζονται µε συγκεκριµένες 

αδυναµίες του online super market shopping αλλά µε τα θετικά που 

για αυτούς προσφέρει η επίσκεψη στο κατάστηµα και η φυσική 

διάδραση σε αυτό γενικά. Ενδεχοµένως αυτό να είναι µία ένδειξη για 

την ταχύτητα µε την οποία µπορεί να αυξηθεί η διείσδυση του 

online shopping στην κατηγορία τώρα που ο εγκλεισµός δεν είναι ο 

κανόνας.

Αλλά και οι παρόντες online shoppers εκτιµούν περισσότερο 

χαρακτηριστικά που είναι δεν άµεσα συνδεδεµένα µε την online 

εµπειρία των σούπερ µάρκετ αλλά µε τα πλεονεκτήµατα online 

έναντι offline αγορών γενικά. 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο κλάδος έχει πρόσφορο έδαφος 

µπροστά του για να βελτιώσει την εµπειρία της online αγοράς και να 

της προσδώσει πιο µοναδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πέρα από 

τα γενικά, generic πλεονεκτήµατα του online shopping. 
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