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Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να χαρτογραφήσει τον κλάδο των σούπερ µάρκετ από τη σκοπιά 
των αγοραστών και να εξετάσει µέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις πώς αξιολογούνται οι 
διαφορετικές αλυσίδες, µε ποια κριτήρια αποφασίζουν οι καταναλωτές και ποιες είναι οι αδυναµίες και 
οι ευκαιρίες για κάθε µάρκα σούπερ µάρκετ. 

∆ιεξήχθη µεταξύ 22-29 Απριλίου 2021 µε τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου σε πανελλαδικό 
δείγµα 1.000 ατόµων άνω των 18 ετών που έδωσαν την γνώµη τους εθελοντικά. Προηγήθηκε µία 
ποιοτική έρευνα µε τη µορφή focus groups ώστε να εξαχθούν πιο ουσιαστικές µεταβλητές προς 
διερεύνηση.

Η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τη Long Lust και δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς καµίας 
τρίτης εταιρείας. 
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ΟΙ 3 ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
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Oι 3 Φυλές των αγοραστών σούπερ µάρκετ
και τα χαρακτηριστικά τους
Οι πελάτες των σούπερ µάρκετ διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα µε το τι 
ιδανικά αναζητούν από τα σούπερ µάρκετ. 

1)  Αυτούς που θέλουν Ποικιλία και Mοναδικά   
 προϊόντα και αποτελούν το 35% του πληθυσµού
   
2)  Αυτούς που αναζητούν Προσφορές και    
 Οικονοµικές τιµές και αποτελούν το 36%
 του πληθυσµού

3)  Αυτούς για τους οποίους το πιο σηµαντικό είναι   
 το Ζεστό περιβάλλον και Φιλική εξυπηρέτηση   
 και αποτελούν το 29% του πληθυσµού
  
Ουσιαστικά δηλαδή η αγορά χωρίζεται
σχεδόν ισοµερώς σε:                                   
 Variety and Uniqueness Seekers                                                                             
 Price and Promotions Seekers                                                                              
 Atmosphere and Service Seekers

%
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VARIETY & UNIQUENESS SEEKERS
Είναι συγκριτικά νεότεροι σε ηλικία και εισοδηµατικά είναι συγκριτικά 
υψηλότερα του µέσου όρου.

Τους ελκύουν περιβάλλοντα σούπερ µάρκετ που προσφέρουν ένα µείγµα 
διαφορετικών υπηρεσιών (π.χ. φούρνο, µαναβική, κρεοπωλείο) και η 
δυνατότητα να βρίσκουν µοναδικά και διαφορετικά προϊόντα.

Αποστρέφονται τις ουρές και την αναµονή και το να µην µπορούν να βρουν αυτό 
που θέλουν µέσα στο κατάστηµα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι η περιορισµένη 
ποικιλία προϊόντων ή µαρκών δεν τους εκνευρίζει καθόλου, αυτό δηλαδή που 
ψάχνουν ιδανικά σε ένα σούπερ µάρκετ δεν είναι λόγος δυσαρέσκειας αν δεν 
προσφέρεται ρεαλιστικά. 

∆εν φαίνεται να τους ενδιαφέρει καθόλου η προσφορά πολύ οικονοµικών 
προϊόντων κι αυτό συνδέεται άλλωστε µε την εισοδηµατική τους κατάσταση. 
Επίσης αυτοί οι καταναλωτές στράφηκαν πιο µαζικά στις online αγορές σούπερ 
µάρκετ κατά την τελευταία περίοδο κι αυτό συνδέεται και µε το πιο νεαρό της 
ηλικίας τους.

Τα σούπερ µάρκετ Bazaar, OK Anytime Markets και Κρητικός έχουν 
µεγαλύτερη συγκέντρωση αυτών των αγοραστών σε σχέση µε τον 
ανταγωνισµό.

Variety &
Uniqueness
Seekers

Συγκριτικά νεότεροι σε ηλικία

Υψηλότερα εισοδήµατα

Στράφηκαν πιο έντονα
στις online αγορές
σούπερ µάρκετ
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PRICE AND PROMOTIONS SEEKERS
Εισοδηµατικά είναι συγκριτικά χαµηλότερα του µέσου όρου ενώ ηλικιακά η 
κατανοµή είναι ισοµερής. 

Η ύπαρξη πολύ οικονοµικών προϊόντων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για 
αυτή την οµάδα, είναι κάτι που ενδιαφέρει το 100% του segment. Ο 1 στους 2 
επίσης επιθυµεί την ύπαρξη πολλών διαφορετικών υπηρεσιών στο σούπερ 
µάρκετ.

Οι ουρές και η αναµονή τους δυσαρεστούν και αυτούς ιδιαίτερα όπως και το να 
µη βρίσκουν αυτό που θέλουν στο κατάστηµα. Σε σύγκριση µε τις άλλες φυλές 
εκνευρίζονται περισσότερο από την έλλειψη σήµανσης και πληροφοριών στο 
ράφι (τιµές, βάρος), καθώς και από την έλλειψη προσφορών. 

Επίσης αυτή η οµάδα έχει συγκριτικά περισσότερες επισκέψεις στο κατάστηµα 
την εβδοµάδα σε σχέση µε το µέσο όρο του δείγµατος (2.60/εβδοµάδα vs 2.35) 
ενώ σε σχέση µε τις άλλες οµάδες οι αγορές τους είναι λιγότερο 
προαποφασισµένες και περισσότερο αυθόρµητες.

Lidl, My Market, Market IN και Γαλαξίας είναι µε αυτή τη σειρά τα σούπερ 
µάρκετ µε τη συγκριτικά µεγαλύτερη συγκέντρωση αυτών των αγοραστών.

%
Price &
Promotion
Seekers

%

Συγκριτικά χαµηλότερα
εισοδήµατα
Ίση κατανοµή µεταξύ ηλικιών
Πιο συχνές εβδοµαδιαίες
επισκέψεις (2.6 vs 2.35 µέσος όρος) 
Πιο αυθόρµητοι στις αγορές τους
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ATMOSPHERE & SERVICE SEEKERS
Ηλικιακά είναι συγκριτικά µεγαλύτεροι ενώ εισοδηµατικά η κατανοµή είναι 
ισοµερής µέσα στο segment.

Ενδιαφέρονται πρωτίστως για πολύ καλή εξυπηρέτηση και ακολουθεί η ανάγκη 
τους για ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον σε βαθµό πολύ µεγαλύτερο από τα 
υπόλοιπα 2 segments.  

Η ακαταστασία στο χώρο είναι αυτό που τους εκνευρίζει περισσότερο σε ένα 
σούπερ µάρκετ µαζί φυσικά µε την κακή εξυπηρέτηση.

OK Anytime Markets και Μασούτης έχουν συγκριτικά µεγαλύτερη 
συγκέντρωση αυτών των αγοραστών.

Atmosphere
& Service
Seekers

Συγκριτικά µεγαλύτεροι
σε ηλικία
Ίση κατανοµή µεταξύ
εισοδηµατικής
τάξης
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Προσφέρει πολλές υπηρεσίες
(πχ. φούρνο, κρεοπωλείο,
ιχθυοπωλείο)

Προσφέρει διαφορετικά/εξεζητηµένα
προϊόντα που δεν βρίσκεις σε
άλλα σούπερ µάρκετ

Ξεχωρίζει σε οργάνωση
κι επαγγελµατισµό

Η διαδικασία αγορών
είναι γρήγορη κι εύκολη

Έχει πολύ καλή εξυπηρέτηση

Το περιβάλλον
είναι ζεστό και φιλικό

Έχει πολύ οικονοµικά προϊόντα

Οι ουρές και η αναµονή

Να µη βρίσκω αυτό που θέλω

Η κακή ποιότητα σε φρούτα,
λαχανικά, νωπό κρέας

Η κακή εξυπηρέτηση

Η απουσία πληροφοριών
για τα προϊόντα (τιµή, γραµµάρια κτλ.)

Η ακαταστασία στο χώρο

Η απουσία προσφορών

ΤΙ ΤΟΥΣ ΕΚΝΕΥΡΙΖΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΤΙ ΨΑΧΝΟΥΝ Ι∆ΑΝΙΚΑ ΑΠΟ ΕΝΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΟΙ 3 ΦΥΛΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

Variety &
Uniqueness Seekers %Price &

Promotion Seekers % Atmosphere
& Service Seekers



Οι 2 µεγαλύτερες αλυσίδες, Σκλαβενίτης
και ΑΒ Βασιλόπουλος, έχουν µία πιο ισοµερή 
κατανοµή των πελατών τους µεταξύ
των 3 φυλών.
Η πρόκληση για αυτές είναι ότι θα πρέπει να 
εφαρµόζουν µία πιο πολυεπίπεδη στρατηγική ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των segments, 
κάτι που πιθανότατα ήδη εφαρµόζουν σε κάποιο 
βαθµό αν κρίνουµε από τα µερίδια αγοράς τους.  

Οι µικρότερες αλυσίδες που παρουσιάζουν 
υψηλότερη συγκέντρωση σε ένα συγκεκριµένο 
segment έχουν την ευκαιρία να εφαρµόσουν πιο 
«µονοδιάστατες» στρατηγικές.

Έχει ενδιαφέρον επίσης να αναφερθεί ότι µεταξύ των 
3 segments δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές στα 
ποσά που ξοδεύουν µηνιαίως στις αγορές σούπερ 
µάρκετ. Φαίνεται ότι είναι και τα τρία εξίσου 
ελκυστικά από αυτή την άποψη.

Ποιες αλυσίδες επιλέγει η κάθε φυλή
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ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ,
ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΚΑΙ
ONLINE ΑΓΟΡΕΣ
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Το προφίλ των Single και Multi s/m
brand αγοραστών
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. 

Όσο µειώνεται το εισόδηµα οι αγοραστές ψωνίζουν
σε περισσότερες από µία αλυσίδες και η ερµηνεία 
πιθανότατα είναι ότι αυτό γίνεται για την αναζήτηση της 
καλύτερης τιµής και προσφοράς µεταξύ των διαφορετικών 
καταστηµάτων.

Από την άλλη, όσο αυξάνεται η ηλικία των αγοραστών 
τείνουν να µένουν περισσότερο πιστοί σε µία 
συγκεκριµένη αλυσίδα. Ίσως αυτό να αντικατοπτρίζει την 
ευρύτερη σχέση που έχουν οι νέοι και οι µεγαλύτεροι µε 
την έννοια της αναζήτησης ποικιλίας και διαφορετικών 
εµπειριών έναντι της ασφάλειας και της συνήθειας.                                  
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Multi Brand
Shoppers

Single Brand
Shoppers

Χαµηλό
εισόδηµα

18-30
ετών

31-45 46-59 60+

Μέσο
εισόδηµα

Υψηλό 
Εισόδηµα

7%

14% 21% 32%

93% 84% 81%

16% 19%

91% 86% 79% 68%
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9%
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Shoppers

11%

89% 83% 78%

17% 22%
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Το προφίλ των Single και Multi s/m
brand αγοραστών
Όσον αφορά τις 3 φυλές των αγοραστών, οι Price and 
Promotion Seekers είναι οι πιο πολυγαµικοί αγοραστές 
(89%) που συνάδει µε αυτό που αναφέραµε στην αρχή 
για το εισόδηµα και ακολουθούν οι Variety & 
Uniqueness Seekers (83%) και οι Atmosphere and 
Service Seekers (78%), οι οποίο όπως είδαµε είναι 
συγκριτικά µεγαλύτεροι σε ηλικία.

Αν δούµε τη συνολική κατανοµή Single και Multi brand 
αγοραστών ανά αλυσίδα, µε µία µικρή διαφορά
ο Βασιλόπουλος έχει συγκριτικά περισσότερους 
Single brand users (20%) και ακολουθούν Σκλαβενίτης 
(16%), Μασούτης (13%), My Market (12%) και Lidl (10%).

Με µία πρώτη ανάγνωση, είναι πιο εύκολο για µία αλυσίδα να προσελκύσει 
πελάτες του ανταγωνισµού όταν τοποθετείται στην τιµή αντί της προϊοντικής 
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 
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Αξιολόγηση της online αγοράς σούπερ µάρκετ 
Η online αγορά προϊόντων σούπερ µάρκετ είναι 
αδιαµφισβήτητα µία από τις πιο σηµαντικές αλλαγές 
που έφερε η πανδηµία, στην οποία ανταποκρίθηκε και 
προσαρµόστηκε το σύνολο του κλάδου.

Όσον αφορά στους αγοραστές στο σύνολό τους, ο 1 
στους 2 δεν έχει κάνει καµία online αγορά σούπερ 
µάρκετ, το 34% έχει αγοράσει online αλλά συνεχίζει 
να προτιµά και να δίνει προτεραιότητα στο φυσικό 
κατάστηµα και το 17% κάνει τις µισές και πάνω από 
τις σούπερ µάρκετ αγορές του online.

Αναφορικά µε τις 3 φυλές αγοραστών που έχουµε 
προσδιορίσει, δεν διαπιστώνονται σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ τους στο κατά πόσο ψωνίζουν online.

Ο πιο δηµοφιλής προορισµός για online αγορές 
σούπερ µάρκετ είναι στην παρούσα το efood.gr για 
αγορές από τον Σκλαβενίτη (43%), ακολουθούν τα 
ab.gr (36%), sklavenitis.gr (31%), e-fresh.gr (24%) και 
delivery.gr για αγορές ΑΒ Βασιλόπουλου (9%).
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49%

34%

7%
10%

Site από όπου κυρίως αγοράζουν 

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 

43%
36%
31%
24%
10%
9%
6%
3%
1%

Eµπειρία µε online αγορες 

∆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
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∆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 τώρα που είναι 
λιγότερο αυστηροί οι περιορισµοί κι ο εγκλεισµός. 
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. 

∆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

80%

69%

66%

45%

17%

10%

8%

6%

Τα θετικά χαρακτηριστικά
των online σούπερ µάρκετ αγορών Τι χρειάζεται βελτίωση στις online αγορές 

47%

47%

30%

27%

17%

12%

10%

7%

4%

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

Λόγοι µη αγοράς online   

70%

54%

23%

17%

16%

10%

10%

8%

6%

7%

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 



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 όπως η µείωση του αριθµού των επισκέψεων και η µείωση του χρόνου που παραµένει κάποιος στο σούπερ µάρκετ. 
Και οι 2 παραπάνω συµπεριφορές συνδέονται άµεσα µε το ποσό που ξοδεύει κάθε πελάτης διαχρονικά στο κατάστηµα κι ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά τα αντίστοιχα µεγέθη. 
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Οι αλλαγές που έφερε στις αγοραστικές συµπεριφορές η 
ζωή στην πανδηµία και ποιες προβλέπεται να παραµείνουν 

ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΦΕΡΕ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ

36%

35%

31%

24%

20%

18%

15%

15%

12%

10%

9%

7%

5%

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

27%

27%

21%

19%

16%

14%

14%

13%

9%

9%
5%
4%

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
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ

+



Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι αλυσίδες 
Είδαµε στην προηγούµενη ενότητα τι ιδανικά θα ήθελαν από τα σούπερ µάρκετ οι 
άνθρωποι. Να δούµε σε αυτό το σηµείο τους ρεαλιστικούς λόγους για τους 
οποίους επιλέγουν κάθε αλυσίδα. 

Η ερώτηση που θέσαµε ήταν “Ποιοι είναι οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους 
επιλέγετε τα συγκεκριµένα σούπερ µάρκετ για τα ψώνια σας;”. Οι ερωτώµενοι είχαν 
ήδη δηλώσει από ποιά καταστήµατα ψωνίζουν και στη συνέχεια τους δόθηκε µία 
λίστα µε κριτήρια επιλογής για να απαντήσουν στην άνωθεν ερώτηση. 

Στο σύνολο του πληθυσµού, µακράν οι δύο πιο σηµαντικοί λόγοι επιλογής 
συγκεκριµένης αλυσίδας είναι οι Καλές προσφορές (55%) και ότι Είναι πιο κοντά σε 
µένα (51%). Τιµές και location συνεχίζουν να είναι δεσπόζουσας σηµασίας στον 
κλάδο πέρα και πάνω από εξυπηρέτηση, ποιότητα, ατµόσφαιρα κτλ.

Aκολουθεί το ότι Βρίσκω εύκολα αυτό που θέλω (40%) και Έχει ποικιλία προϊόντων 
(39%) µε άλλα λόγια το product availability ακολουθεί σε σηµαντικότητα. 

Στην άλλη πλευρά, χαρακτηριστικά όπως Νιώθω ότι ενδιαφέρονται για µένα (5%), 
Με εµπνέει να δοκιµάσω νέα προϊόντα/µου δίνει νέες ιδέες (9%) και Με γνωρίζουν 
προσωπικά (10%) δείχνουν να έχουν τη χαµηλότερη αντιπροσώπευση στους 
λόγους για τους οποίους επιλέγεται µία συγκεκριµένη αλυσίδα. 

Αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι οι αγοραστές δεν επιθυµούν τα παραπάνω αλλά 
µάλλον ότι οι αλυσίδες γενικά δεν τα προσφέρουν στο σύνολό τους οπότε δεν είναι 
σηµαντικός ή διαφοροποιητικός λόγος επιλογής. Άλλωστε υπάρχει ένα 29% του 
πληθυσµού που ιδανικά αναζητά Φιλικό περιβάλλον και Ζεστή εξυπηρέτηση. 
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Σε ποια κριτήρια βασίζεται η επιλογή
αλυσίδων συνολικά στον πληθυσµό  

 Έχει καλές προσφορές 

Είναι πιο κοντά σε µένα 

Βρίσκω εύκολα αυτό που θέλω 

Έχει ποικιλία προϊόντων 

Έχει καλή σχέση τιµής-ποιότητας 

Έχει ποιότητα στα προϊόντα του 

Έχει γρήγορη εξυπηρέτηση 

Έχει φιλικό προσωπικό

Νιώθω ασφαλής υγειονοµικά, αυτό το σούπερ 
µάρκετ τηρεί τα µέτρα ασφάλειας µε τον Covid

Έχει καλό πρόγραµµα ανταπόδοσης
(συγκέντρωση πόντων κτλ.)

Από συνήθεια 

Έχει ωραία ατµόσφαιρα 

Με γνωρίζουν προσωπικά 

Με εµπνέει να δοκιµάσω
νέα προϊόντα/ µου δίνει νέες ιδέες

Νιώθω ότι ενδιαφέρονται για µένα

55%
51%
40%

39%
35%

32%
22%

22%

21%

20%

12%

12%

10%

9%

5%



Έχει καλό πρόγραµµα ανταπόδοσης 6%

Έχει ποικιλία προϊόντων

Βρίσκω εύκολα αυτό που θέλω 

Έχει καλές προσφορές

Έχει καλή σχέση τιµής-ποιότητας 

Έχει ποιότητα στα προϊόντα του

'Εχει φιλικό προσωπικό

Έχει γρήγορη εξυπηρέτηση

Έχει ωραία ατµόσφαιρα

62%

60%

59%

57%

51%

38%

32%

22%+

Πλεονεκτήµατα κι αδυναµίες
κάθε διαφορετικής αλυσίδας  
Έχει ενδιαφέρον να δούµε πώς αξιολογούνται οι διαφορετικές αλυσίδες από τους ίδιους τους αγοραστές στους στις 
παραπάνω διαστάσεις και ποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα αλλά και αδυναµίες διαφαίνονται για κάθε µία.
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Σκλαβενίτης
Για τον ηγέτη της αγοράς οι πιο σηµαντικοί λόγοι για τους οποίους 
επιλέγεται είναι ότι  Έχει ποικιλία προϊόντων (62%), Βρίσκω εύκολα αυτό 
που θέλω (60%), Έχει καλές προσφορές (59%) και Έχει καλή σχέση 

τιµής-ποιότητας (57%).

Εκεί που, αναµενόµενα, υστερεί είναι στο ότι Έχει καλό πρόγραµµα ανταπόδοσης, 
συγκέντρωση πόντων κτλ. (6%, -14% σε σχέση µε το µέσο όρο) εφόσον δεν προσφέρει 
τέτοιο πρόγραµµα ο Σκλαβενίτης. Οι Καλές προσφορές όµως και η Καλή σχέση 
τιµής-ποιότητας που τον χαρακτηρίζουν φαίνεται ότι ισορροπούν την απουσία 
συγκέντρωσης πόντων που άλλες αλυσίδες εφαρµόζουν.

Ο πελάτες του τον επιλέγουν συγκριτικά περισσότερο από τον ανταγωνισµό για την 
Ποιότητα των προϊόντων του (+19% έναντι του µέσου όρου), το Φιλικό προσωπικό 
(+16%), την Γρήγορη εξυπηρέτηση (+10%) και την Αίσθηση της Υγειονοµικής 
ασφάλειας (+7%).  Μάλιστα η Γρήγορη εξυπηρέτηση αξιολογείται ακόµα πιο θετικά 
από τους πελάτες για τους οποίους ο Σκλαβενίτης είναι η πρώτη και κύρια αλυσίδα 
αγορών, +14%. 

Γενικότερα διαφαίνεται ότι ο Σκλαβενίτης έχει καταφέρει να αποκτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε πολλές διαφορετικές 
διαστάσεις, τόσο σε σχέση µε την τιµή όσο και µε την ποιότητα και την εξυπηρέτηση, και αυτό ερµηνεύει και τα µερίδια του 
συµπεριλαµβανοµένης της διαφοράς του από τους υπόλοιπους παίκτες της αγοράς.  



ΑΒ Βασιλόπουλος
Η Ποικιλία των προϊόντων είναι και για τον ΑΒ Βασιλόπουλο ο 
πιο σηµαντικός λόγος επιλογής από τους αγοραστές του 

(63%). Οι δύο µεγαλύτεροι παίκτες της αγοράς έχουν ξεκάθαρο 
πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού σε αυτή τη διάσταση.

Ακολουθεί σε σηµαντικότητα το Καλό πρόγραµµα ανταπόδοσης (50%) 
όπου ο ΑΒ έχει µε διαφορά την καλύτερη απόδοση. Βρίσκω εύκολα 
αυτό που θέλω είναι επίσης λόγος επιλογής για το 50% των αγοραστών 
του. Η αλυσίδα επιπλέον ξεχωρίζει στο Με εµπνέει να δοκιµάσω νέα 
προϊόντα/µου δίνει νέες ιδέες (+10% έναντι του µέσου όρου). 
Γενικότερα, το προφίλ αγοραστών του ΑΒ είναι πιο νεανικό από τον 
µέσο όρο της αγοράς και έχει κι ένα µικρό προβάδισµα στην Ωραία 
ατµόσφαιρα ως κριτήριο επιλογής. Στο τελευταίο χαρακτηριστικό µάλιστα, οι πελάτες που έχουν την αλυσίδα ως πρώτη και 
κύρια επιλογή, αξιολογούν πιο θετικά την ωραία ατµόσφαιρα από το σύνολο των πελατών της, +13%.  

Τα σηµεία στα οποία υστερεί ο ΑΒ έναντι του ανταγωνισµού, σύµφωνα πάντα µε τους ίδιους τους αγοραστές του, και στα οποία µάλιστα 
έρχεται τελευταίος στην αγορά συγκριτικά είναι Έχει καλές προσφορές (-15% του µέσου όρου) και Έχει καλή σχέση Τιµής - Ποιότητας (-12%). 

Η αντίληψη που υπάρχει ότι ο ΑΒ είναι µία πιο “premium” επιλογή φωτογραφίζεται καθαρά στα παραπάνω 
αν και το γεγονός ότι το value for money που προσφέρει δεν αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά από τους 
αγοραστές του χρειάζεται προσοχή και διαχείριση. Από την άλλη, το πιο νεανικό προφίλ αγοραστών που έχει 
έναντι του ανταγωνισµού και η διαφοροποίησή του στην Ωραία ατµόσφαιρα και στην Έµπνευση να δοκιµάσω 
νέα προϊόντα προσφέρουν ευκαιρίες για µία πιο experiential εµπειρία αγοράς. 

RESEARCH + STRATEGY

Έχει καλές προσφορές

Έχει καλή σχέση τιµής-ποιότητας

50%

50%

43%

25%

19%

40%

23%

63%

+

Έχει ποικιλία προϊόντων

Έχει καλό πρόγραµµα ανταπόδοσης

Βρίσκω εύκολα αυτό που θέλω

Έχει ποιότητα στα προϊόντα του

Έχει ωραία ατµόσφαιρα

Με εµπνέει να δοκιµάσω
νέα προϊόντα/µου δίνει νέες ιδέες

 



RESEARCH + STRATEGY

LiDL
Σύµφωνα µε την έρευνα, το LIDL έρχεται τρίτο σε συνολικά 
µερίδια αγοράς και το προφίλ του παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον.

Συγκριτικά µε τον ανταγωνισµό έχει το µεγαλύτερο ποσοστό ιδίων πελατών που 
το επιλέγουν για τις Καλές προσφορές (75%) κι ακολουθεί τον Σκλαβενίτη στην 
αγορά στην Καλή σχέση τιµής-ποιότητας (50%). 

Υστερεί συγκριτικά πάντως στην Ποιότητα των προϊόντων του ως λόγο επιλογής 
(-12% σε σχέση µε το µέσο όρο) κάτι που δείχνει ότι οι τιµές του είναι ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικές. 

Αν όµως κοιτάξουµε µόνο τους πελάτες που έχουν το Lidl ως την κύρια αλυσίδα 
αγορών τους, και όχι ως δεύτερη ή τρίτη επιλογή, τότε η αξιολόγηση της 
ποιότητας των προϊόντων και αντίστοιχα η αντιληπτή σχέση τιµής-ποιότητας είναι πολύ πιο θετική, +24% και +29% αντίστοιχα, σε σχέση µε το 
πώς τα αξιολογούν όλοι οι πελάτες της αλυσίδας. Μία ένδειξη των λόγων που κάποιος γίνεται πιστός αγοραστής του συγκεκριµένου σούπερ 
µάρκετ. 

Λόγω των διαφορετικών µαρκών που προσφέρει σε σχέση µε τον ανταγωνισµό, ακολουθεί τον ΑΒ στο Με εµπνέει να δοκιµάσω νέα 
προϊόντα/µου δίνει νέες ιδέες (+8% έναντι του µέσου όρου). Όπως είδαµε επιπλέον στο πλαίσιο ποιοτικής έρευνας που προηγήθηκε της 
παρούσας ποσοτικής, οι πελάτες του Lidl εκτιµούν και τις θεµατικές που οργανώνει η αλυσίδα µε προϊόντα από διαφορετικές χώρες ακριβώς 
γιατί τους δίνουν την ευκαιρία να δοκιµάσουν νέα προϊόντα.

Από την άλλη υστερεί περισσότερο από όλο τον κλάδο στο Είναι κοντά σε µένα (-18% του µέσου όρου), γεγονός που πιθανότατα έχει να κάνει µε 
τον αριθµό και την τοποθεσία των σηµείων πώλησης, και υστερεί περισσότερο και στο Έχει φιλικό προσωπικό (-15% του µέσου όρου). Και το 
πρόγραµµα ανταπόδοσης του είναι στο µείον 14% του µέσου όρου ως λόγος επιλογής της αλυσίδας.

Σε επίπεδο brand perception µεταξύ ιδίων αγοραστών το Lidl έχει ξεκάθαρη υπεροχή στις καλές τιµές και στο value for money και 
φαίνεται ότι έχει έδαφος για να βελτιώσει τη φιλικότητα της εξυπηρέτησης αλλά και την αντιληπτή ποιότητα των προϊόντων του για το 
ευρύτερο κοινό.

Eίναι πιο κοντά σε µένα

Έχει ποιότητα στα προϊόντα του

Έχει φιλικό προσωπικό

Έχει καλό πρόγραµµα ανταπόδοσης

Έχει καλές προσφορές

Έχει καλή σχέση τιµής-ποιότητας

75%

50%

33%

20%

7%

6%

+



MY MARKET
Το My Market, που στην έρευνα έρχεται 4ο σε µερίδια, δεν 

φαίνεται να έχει κάποιο δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αλλά ούτε και κάποια ιδιαίτερη 
αδυναµία πέρα από το Πρόγραµµα ανταπόδοσης (-13% έναντι του µέσου όρου). 
Ουσιαστικά η αλυσίδα βρίσκεται στο επίπεδο του µέσου όρου της αγοράς.
Οι πελάτες που έχουν το My Market ως την κύρια αλυσίδα αγορών τους αξιολογούν πιο 
θετικά από το σύνολο τη Γρήγορη εξυπηρέτηση που προσφέρει (+23%) και το Νιώθω 
ασφαλής υγειονοµικά (+34%). 

ΜΑΣΟΥΤΗΣ
Ο Μασούτης θεωρείται ότι έχει το Καλύτερο πρόγραµµα ανταπόδοσης 
στην αγορά µετά τον ΑΒ (+17% του µέσου όρου) κι εκεί που υστερεί 
περισσότερο µεταξύ των αγοραστών του είναι στην Καλή σχέση τιµής - 

ποιότητας (-10% του µέσου όρου).
Και στο Φιλικό Προσωπικό σκοράρει ικανοποιητικά (+7%) ακολουθώντας τον Σκλαβενίτη.
Οι αγοραστές που έχουν τον Μασούτη ως πρώτη επιλογή είναι συγκριτικά πιο 
ικανοποιηµένοι από τη Ποικιλία των προϊόντων του (+24%) και το Φιλικό προσωπικό 
(+21%).

ΓΑΛΑΞΙΑΣ
Ο Γαλαξίας δεν δείχνει να έχει κάποιο σηµαντικό πλεονέκτηµα, 

γενικότερα είναι κοντά στο µέσο όρο της αγοράς.  Όπως  οι περισσότερες αλυσίδες, 
υστερεί συγκριτικά στο Πρόγραµµα Ανταπόδοσης (-10% του µέσου όρου). 
Για αυτούς για τους οποίους ο Γαλαξίας είναι η κύρια αλυσίδα αγορών το ότι Με 
γνωρίζουν προσωπικά αξιολογείται πολύ πιο θετικά ως κριτήριο επιλογής της σε σχέση 
µε το σύνολο των πελατών της, +31%. 
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Έχει καλή σχέση τιµής-ποιότητας

Έχει καλό πρόγραµµα ανταπόδοσης

52%

42%

28%

7%

57%Έχει καλές προσφορές

Είναι πιο κοντά σε µένα

Έχει ποικιλία προϊόντων

Έχει καλή σχέση τιµής-ποιότητας

Έχει ποιότητα στα προϊόντα του

Είναι πιο κοντά σε µένα

Έχει καλό πρόγραµµα ανταπόδοσης

Έχει φιλικό προσωπικό 

58%

36%

29%

25%

25%

Έχει ποιότητα στα προϊόντα του

Έχει καλό πρόγραµµα ανταπόδοσης

Έχει καλές προσφορές 62%

10%

27%

+

+

+
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MARKET IN
Ο πιο σηµαντικός λόγος για τον οποίο επιλέγεται το 
Market In από τους πελάτες του είναι γιατί Είναι πιο 

κοντά σε µένα (+12% έναντι του µέσου όρου που είναι και το υψηλότερο 
ποσοστό στην αγορά σε αυτή τη διάσταση). Έχει επίσης συγκριτικά την καλύτερη 
απόδοση στο Με γνωρίζουν προσωπικά (+8%).

Η πιο σηµαντική του αδυναµία είναι η Ποικιλία προϊόντων (-18% του µέσου όρου) 
και ακολουθεί το Βρίσκω εύκολα αυτό που θέλω (-11% του µέσου όρου).
Οι πελάτες που το έχουν σαν κύρια επιλογή αξιολογούν πολύ πιο θετικά από το 
σύνολο το Φιλικό προσωπικό (+30%), Με γνωρίζουν προσωπικά (+27%), Νιώθω 
ασφαλής υγειονοµικά (+25%) αλλά παράλληλα είναι ακόµα λιγότερο 
ικανοποιηµένοι µε το Βρίσκω εύκολα αυτό που θέλω (-11%). 

Ουσιαστικά το Market In έχει περισσότερο από όλο τον ανταγωνισµό το 
προφίλ του µικρού, τοπικού µαγαζιού που δεν έχει µεγάλη ποικιλία αλλά 
είναι κοντά µου και έχω αναπτύξει µε τους ανθρώπους του µία πιο 
προσωπική σχέση.

Τα παραπάνω στοιχεία φωτογραφίζουν αυτό που αναφέρεται συχνά τελευταία περί συγκέντρωσης του κλάδου των 

σούπερ µάρκετ και εξηγούν ως ένα βαθµό τους λόγους που αυτό συµβαίνει. Από τη µία ο Σκλαβενίτης και ο ΑΒ που λόγω 

µεγεθών µπορούν να προσφέρουν τη µεγαλύτερη ποικιλία, ανταγωνιστικές τιµές ή πρόγραµµα ανταπόδοσης αντίστοιχα, 

και φυσικά εκτενές δίκτυο. Κάπου στην µέση βρίσκεται το LIDL που παίζει αποτελεσµατικά στις προσφορές και στο value 

for money και τέλος οι πιο µικρές αλυσίδες που προτιµώνται κυρίως για το location και την προσωπική 

εξυπηρέτηση/ατµόσφαιρα υστερώντας στην ποικιλία που προσφέρουν.

Βρίσκω εύκολα αυτό που θέλω 

Έχει ποικιλία προϊόντων 

Έχει ωραία ατµόσφαιρα 

Είναι πιο κοντά σε µένα 

Έχει καλές προσφορές 

Έχει καλή σχέση τιµής-ποιότητας 

63%

58%

40%

29%

21%

4%

+



Θέλοντας να αξιολογήσουµε τις αλυσίδες και από µία πιο “συναισθηµατική” οπτική, ρωτήσαµε τους συµµετέχοντες 
στην έρευνα τις εξής τρεις ερωτήσεις µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα:

Το γεγονός ο Σκλαβενίτης έχει καλή εικόνα σε πολλές 
διαφορετικές διαστάσεις του επιτρέπει να ξεχωρίζει 
ενώ παράλληλα δεν υστερεί σε κάτι σηµαντικό όπως 
συµβαίνει µε όλες τις υπόλοιπες αλυσίδες.

Το Lidl συγκεντρώνει ένα συγκριτικά µεγάλο ποσοστό 
rejecters, οι οποίοι δεν είναι ικανοποιηµένοι µε την 
αντιληπτή ποιότητα των προϊόντων του, τη γενικότερη 
ατµόσφαιρα του καταστήµατος και την εξυπηρέτηση. 
Όλα αυτά βέβαια δεν τo εµποδίζουν να είναι η τρίτη 
αλυσίδα σε µερίδια στην αγορά, γιατί προφανώς έχει 
βρει το κοινό της. 

Η εικόνα που έχει η o Σκλαβενίτης ως καλός 
εργοδότης αλλά και η συµπεριφορά των 
εργαζοµένων µέσα στα ίδια τα καταστήµατα βοηθούν 
στο να χτιστεί µία πολύ θετική ταυτότητα που σίγουρα 
µε τη σειρά της επηρεάζει τη συνολική αγοραστική 
συµπεριφορά.                                                              
Αρκετοί ερωτώµενοι ανέφεραν ότι οι εργαζόµενοι στο 
Σκλαβενίτη φαίνεται να είναι ικανοποιηµένοι από την 
εργασία τους, κάτι που για αυτούς σχετίζεται άµεσα 
µε το πόσο εξυπηρετικοί και φιλικοί είναι.

Ποιο σούπερ µάρκετ θα ήθελες δίπλα σου και σε ποιο, 
αν έπρεπε, θα προτιµούσες να εργαστείς;
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37%

Αν µπορούσατε να έχετε κοντά σας ένα
οποιοδήποτε σούπερ µάρκετ, ώστε να µπορείτε
να το επισκέπτεστε εύκολα και άµεσα,
ποιο θα θέλατε να ήταν αυτό;

16%

17%

11%

5%

4%

4%

2%

2%

∆εν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο σούπερ µάρκετ
που θα ήθελα να έχω κοντά µου 

∆εν υπάρχει σούπερ µάρκετ
που δεν θέλω να επισκέπτοµαι 56%

18%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

Υπάρχει κάποιο σούπερ µάρκετ
που για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλετε
να το επισκέπτεστε και να αγοράζετε από αυτό;

Αν υποθέσουµε ότι θα έπρεπε να εργαστείτε
σε ένα σούπερ µάρκετ ποιο θα επιλέγατε;

65%

14%

7%

6%

2%

2%



Παραθέτουµε εδώ, για µεγαλύτερη εµβάθυνση, τη βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής αλυσίδας
για κάθε ηλικιακό γκρουπ. 
∆ιαφαίνονται µεταξύ άλλων:
• Η συγκριτική σηµαντικότητα του Από συνήθεια, Έχει καλές προσφορές και Με εµπνέει να δοκιµάσω νέα   
 προϊόντα για τους 18-30 
• Πόσο οι 60+ ενδιαφέρονται λιγότερο για Προσφορές και Ποιότητα στα προϊόντα 
• Το Πρόγραµµα ανταπόδοσης είναι εξίσου σηµαντικό για όλες τις ηλικίες 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α 
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Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η κατανοµή των κριτηρίων αγοράς ανά ηλικία και αλυσίδα.
Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι το πώς µεγαλώνει η διαφορά µεταξύ ΑΒ και Σκλαβενίτη στο Φιλικό 
Προσωπικό για τις ηλικίες 30+ και πώς οι 18-30 θεωρούν ότι ο ΑΒ έχει σηµαντικά πιο Ωραία Ατµόσφαιρα από τις 
υπόλοιπες ηλικίες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΕ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΤΗΣ
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΕ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
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Το Lidl συγκεντρώνει ένα συγκριτικά µεγάλο ποσοστό 
rejecters, οι οποίοι δεν είναι ικανοποιηµένοι µε την 
αντιληπτή ποιότητα των προϊόντων του, τη γενικότερη 
ατµόσφαιρα του καταστήµατος και την εξυπηρέτηση. 
Όλα αυτά βέβαια δεν τo εµποδίζουν να είναι η τρίτη 
αλυσίδα σε µερίδια στην αγορά, γιατί προφανώς έχει 
βρει το κοινό της. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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ΟΙ 3 ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ,
ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΚΑΙ
ONLINE ΑΓΟΡΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ

+



Η έρευνα επιβεβαιώνει κι ερµηνεύει την τριχοτόµηση που υπάρχει 
αυτή τη στιγµή στην αγορά των σούπερ µάρκετ:

1 Από την µία πλευρά οι Σκλαβενίτης και ΑΒ που λόγω µεγέθους και εµπειρίας   
 απευθύνονται µε επιτυχία και στις 3 κατηγορίες αγοραστών µέσω της ποικιλίας  
 που προσφέρουν και της ποιότητας των προϊόντων τους. Ιδιαίτερα ο Σκλαβενίτης  
 έχει χτίσει µία πολύ δυνατή εικόνα που φαίνεται να µην υστερεί ουσιαστικά   
 πουθενά, γεγονός που δικαιολογεί και την ηγετική του θέση στην αγορά. 

2 Από την άλλη είναι οι πιο µικρές αλυσίδες που κατά κανόνα ξεχωρίζουν γιατί   
 προσφέρουν είτε καλές τιµές/προσφορές είτε µία πιο προσωποποιηµένη   
 εξυπηρέτηση αλλά υστερούν σε ποικιλία, αντιληπτή ποιότητα και γενικότερα η   
 εικόνα τους δεν είναι αντίστοιχα δυνατή µε αυτήν των ηγετών. 

3 Θα βάζαµε µόνο του το Lidl  ως κατηγορία παίκτη γιατί η τοποθέτησή του είναι  
 µοναδική στην ελληνική αγορά, καταφέρνει να ξεχωρίζει στο αντιληπτό value for  
 money που προσφέρει και φαίνεται να έχει χτίσει loyal αγοραστές παρόλο που  
 παράλληλα έχει και φανατικούς «εχθρούς». 
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Οι ανατιµήσεις που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα (Σεπτέµβριος ΄21) δείχνουν ότι οι τιµές και οι 
προσφορές θα αποκτήσουν µεγαλύτερη βαρύτητα. To γεγονός δε ότι οι price seekers είναι αυτοί 
που περισσότερο αγοράζουν από πολλαπλές αλυσίδες υπογραµµίζει και το πόσο, πιθανότατα, θα 
ενταθεί ο ανταγωνισµός µεταξύ των σούπερ µάρκετ. 

Παράλληλα βέβαια είναι ξεκάθαρο ότι πέρα από τις τιµές χαρακτηριστικά όπως η εξυπηρέτηση, 
τα διαφορετικά προϊόντα και το γενικότερο περιβάλλον µπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήµατα 
και δυνατότητες διαφοροποίησης και υπάρχει και ένα διόλου αµελητέο ποσοστό αγοραστών που 
ενδιαφέρεται για τα παραπάνω. 

Οι online πωλήσεις είναι ακόµα σε εµβρυικό στάδιο στην ελληνική αγορά και το περιβάλλον που 
προσφέρουν δεν φαίνεται να έχει ουσιαστικά διαφοροποιητικά στοιχεία για τις αλυσίδες. Αυτό 
βέβαια είναι και µία ευκαιρία για τα σούπερ µάρκετ γιατί υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την 
ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, µε την προϋπόθεση ότι τα µάρκετ θα προσεγγίσουν 
τις online πωλήσεις ως µία ξεχωριστή εµπειρία και όχι ως µία πρακτική λύση απέναντι στους 
περιορισµούς των µετακινήσεων κτλ. 

Αναµφισβήτητα τα σούπερ µάρκετ είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες κι ανταγωνιστικές αγορές κι 
ελπίζουµε η παρούσα έρευνα να κατέδειξε το πόσο χρήσιµο είναι για τις αλυσίδες αλλά και για τις 
προϊοντικές µάρκες η διερεύνηση των κινήτρων των αγοραστών και του τρόπου µε τον οποίο 
αγοράζουν κι αξιολογούν. 
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Είµαστε στη διάθεσή σας
για να συζητήσουµε πώς µπορούµε να βοηθήσουµε

τη δική σας µάρκα.

vangelis@thelonglust.com

www.thelonglust.com

https://thelonglust.com/
https://thelonglust.com/
vangelis@thelonglust.com



