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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η χρηματοπιστωτική κρίση που ζούμε τα τελευταία χρόνια, έχει τεράστια επιρροή

στις οικονομικές πτυχές των καταναλωτών και αποτελεί μια κρίσιμη απειλή για την

βιωσιμότητα των οργανισμών. Στην εργασία αυτή εξετάζεται η συμπεριφορά των

βιομηχανικών αγοραστών και εισάγονται βασικές έννοιες της συμπεριφοράς και της

ψυχολογίας του καταναλωτή, του βιομηχανικού μάρκετινγκ και του βιομηχανικού

καταναλωτή. Αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της αγοραστικής συμπεριφοράς των

οργανισμών, πριν και μετά την αγορά, οι παράγοντες που επηρεάζουν την

συμπεριφορά του καταναλωτή και παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα καταναλωτικής

συμπεριφοράς. Εξετάζονται επίσης σι έννοιες της ποιότητας υπηρεσιών, της

ικανοποίησης των καταναλωτών και κατ' επέκταση της καταναλωτικής αφοσίωσης.

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης διερευνήθηκαν τα αποτελέσματα

σχεηκών διεθνών εμπειρικών ερευνών που έχουν δημοσιευθεί στη ελληνική και ξένη

βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
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ABSTRACT

The financial crisis that we are liνing ίη recent years, has enormous iniluence οη the

economic aspeC1S ο[ consumers and is a criticaI threat ofbusiness viabiIity. This paper
examines the behaνior of industrial buyers and basic concepts of customer behaviof

and psychology, industrial marketing and industrial consumer are inιroduced bellow.

Furtheπnore, the theoretical background ofthe buying behavior of organizations, the

pre- purchase and post~ purchase, the factors influencing consumer behavior and

various models ο[ consumer behaνior are also analyzed. The paper aIso examines, the

concepts ofserνice quaIity, consumer satisfaction and hence consumer loyaIty. For

the purposes ofthis study, are investigated the effects ση intemational empirical

studies ιhat have been published ίη Greek and foreign bibliography.
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Εισαγωγή

Κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης ,όσον αφορά την Ευρώπη,

υπήρξαν αρκετές α'λ/.αγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Πολλές από αυτές θα

εξακολουθήσουν να υπάρχουν ακόμα και όταν η οικονομία ανακάμψει. Αυτές

περιλαμβάνουν μία τάση προς τους εκπτωnκούς χώρους, μία στροφή προς εκπτωτικά

προϊόντα, μεγαλύτερο ενδιαφέρον προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας καθώς και

γενικότερα δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην τιμολόγηση από ότι νωρίτερα. Επίσης

σημειώνονται διαφορές και στον τρόπο διασκέδασης των καταναλωτών αφού έχει

παρουσιαστεί μία τάση μετατόmσης από το φαγητό έξω στην κατανάλωση στο σπίτι.

Το ανθρώπινο όν, είναι γενικότερα ένα πολύπλοκο δημιούργημα που συχνά

φαίνεται να μην γνωρίζει το ίδιο του το μυαλό. Η μελέτη συνεπώς, της συμπεριφοράς

του, και συγκεκριμένα ως καταναλωτής παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Ωστόσο

έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες που μοντελοποιούν και προσπαθήσουν να

εξηγήσουν την συμπεριφορά του.

Το πεδίο της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι η μελέτη των ατόμων, των

ομάδων, ή των οργανισμών και η διαδικασία με την οποία διαλέγουν, εξασφαλίζουν,

χρησιμοποιούν και απορρίπτουν τα αγαθά, τις υπηρεσίες, τις εμπειρίες ή τις ιδέες που

ικανοποιούν τις ανάγκες και το αντίκτυπο που αυτές οι διαδικασίες έχουν στον

καταναλωτή και στην κοινωνία (Hawkins, et ώ., 1998) .

Για τις επιχειρήσεις, η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι

πολύ σημαντική γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους, να

απαντήσουν επαρκώς στις ανάγκες και στα "θέλω" των καταναλωτών και έτσι να

χτίσουν μια σωστή στρατηγική μάρκετινγκ αυξάνοντας το πελατολόγιο και τις

πωλήσεις τους (Θέμη Σαρανταένας,2014).

Πιο συγκεκριμένα, οι βιομηχανικοί καταναλωτές έχουν αρκετά κοινά στοιχεία

με τους τελικούς καταναλωτές, ωστόσο παρουσιάζουν και αρκετές διαφορές με τους

τελικούς καταναλωτές. Σύμφωνα με τον Blythe (2002) οι βιομηχανικοί αγοραστές

διαφέρουν από τους καταναλωτέςαπό την άποψη ότι (θεωρητικά τουλάχιστον) έχουν

πιο τυποποιημένη αγοραστική συμπεριφορά. Τα κυριότερα σημεία στα οποία οι

αγορές ενός οργανισμού διαφέρουν από τις καταναλωτικέςαγορές είναι οι εξής:

•
•

•
•
•
•

Μεγαλύτερο ύψος παραγγελιών από άποψη αξίας και ποσότητας

Αμοιβαιότητα. Οι επιχειρήσεις μπορεί να αγοράζουν η μία τα προϊόντα της

άλλης στο πλαίσιο μιας σχετικής συμφωνίας.

Λιγότεροι αγοραστές, επειδή υπάρχουν λιγότερες επιχεψήσεις από ότι άτομα.

Συμμετέχουν περισσότερα άτομα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Μικρότερος όγκος πωλήσεων από άποψη αριθμού συναλλαγών.

Οι υπάρχουσες τεχνικές για την προμήθεια και τις διαπραγματεύσεις είναι

πολύ πιο περίπλοκες.
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Στις B-to-B σχέσεις, η διαδικασία πώλησης δεν περιορίζεται σε μία μεμονωμένη

ανταλλαγή μεταξύ δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Είναι το αποτέλεσμα μιας

συνεχιζόμενης σχέσης μεταξύ των δύο συνεταίρων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα

τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων πρέπει να λάβουμε υπόψη την απόδοση της

επικοινωνίας με τους εργαζομένους καθώς και την αμεροληψία της επιχείρησης

(Poujol, οι al., 2013).

Οι Cash & Caπy επιχειρήσεις είναι μορφή χονδρεμπόρων περιορισμένης

εξυπηρέτησης. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι ανεξάρτητες, προσφέρουν άμεση

παράδοση, απαιτούν πληρωμή της μετρητοίς και η μεταφορά των εμπορευμάτων

αφήνεται στον αγοραστή. Η μορφή αυτή, ουσιαστικά, μεταφέρει την ιδέα του super

market στον χώρο του χονδρικού εμπορίου. Τα Cash & Caπy απευθύνονται κυρίως

σε μικρές επιχειρήσεις λιαvικoύ εμπορίου (Παπαβασιλείου & Μπάλτας, 2003).

Στο παρελθόν οι επιχειρήσεις επικεντρώνονταν στην πώληση προϊόντων και

υπηρεσιών έχοντας λίγη γνώση ή στρατηγική σχετικά με τους πελάτες που αγόραζαν

τα προϊόντα. Σήμερα οι επιχειρήσεις εξελίσσονται από «προϊοντο- κεντρικές}} σε

«πελατο- κεντρικέζ)) (Coussement & Van den Poel, 2008).

Στις δυτικές κουλτούρες, όπως η Ολλανδία, οι πολυεθνικές θα πρέπει να είναι

πελατοκεντρικές και να εφαρμόζουν ενεργές σχεσιακές στρατηγικές μάρκετινγκ

(Zhang, et al., 2014). Γενικότερα οι δυτικοί καταναλωτές είναι πιο δύσκολο να

ικανοποιηθούν. Λόγω των υψηλότερων προσδοκιών τους, έχουν χαμηλότερες

προθέσεις πιστότητας και ανταποκρίνονται περισσότερο στις προσπάθειες

μάρκετινγκ. Το επιτυχές μάρκετινγκ υπηρεσιών, στην παγκόσμια αγορά ,εξαρτάται

από μια σταθερή κατανόηση της μοναδικότητας των συγκεκριμένων πολιτισμών στην

οποία η επιχείρηση απευθύνεται (Zhang, et al., 2008).

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως οι πελάτες που έχουν μεγαλύτερες

προσδοκίες, ή η επιχείρηση έχει δημιουργήσει ης προσδοκίες αυτές, είναι πιο

δύσκολο να ικανοποιηθούν. Έτσι πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα

των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται. Οι αJ.λαγές στο επίπεδο της ποιότητας

που παρέχονται από μια επιχείρηση ενισχύσουν ή διαβρώνουν την φήμη μιας

εταιρείας για την ποιότητα στην πάροδο του χρόνου. Όταν η ποιότητα και οι

προσδοκίες αυξάνονται, υπάρχει μια θετική επίδραση στην ικανοποίηση των πελατών

σε μακροπρόθεσμη βάση, αλλά οι αυξημένες προσδοκίες μπορεί να έχουν αρνητικό

αντίιcτυπo βραχυπρόθεσμα (Anderson, et al., 1994).

Επενδύοντας στην αύξηση της ικανοποίησης των καταναλωτών από την

ποιότητα των προ'ίόντων σε συνδυασμό με την ικανοποίηση από την ποιότητα των

υπηρεσιών εξυπηρέτησης που τους παρέχονται μέσα στο κατάστημα από τους

υπαλλήλους αυξάνουμε τις πιθανότητες δημιουργίας αφοσιωμένων πελατών και κατά

συνέπεια μεγαλύτερων πωλήσεων. Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής ικανοποίησης των

πελατών είναι απαραίτητη καθώς η ικανοποίηση των πελατών μπορεί στην
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πραγματικότητα να μειωθεί καθώς αυξάνεται το μερίδιο αγοράς (Anderson. et al.,

1994).

ο τρόπος για να δημιουργήσει μια εmχ.εipηση ανταγωνισnκό πλεονέκτημα στη

αλληλεπίδραση με τους πελάτες της είναι (White1ey & Hessan, 1996):

• Καθορισμός του τρόπο που οι πελάτες θέλουν να συνεργαστούν με τ/ν

εmχ.είρηση.

• Απόκτηση ηγετικής δέσμευσης όσον αφορά την επωνυμία και τ/ν

αλληλεπίδραση με του πελάτες.

• Εγκατάσταση μια υψηλής αξίας, διακριτική και συνεπή διαδικασία

αλληλεπίδρασης με του πελάτες.
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Μέρος Πρώτο

Συμπεριφορά του καταναλωτή
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ί. Εισαγωγή

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις που προέρχονται από τις

νέες δυνάμεις που εμφανίζονται στην αγορά, από την αύξηση της

ανταγωνιστικότητας και από τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών (Cram,

2004). Συνεπώς σι εmχειρήσεις εξελίσσονται διαρκώς και προσαρμόζονται στα νέα

δεδομένα έχοντας ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων και την μεγιστοποίηση του

κέρδους. Βασικός παράγοντας στην αύξηση των πωλήσεων είναι οι καταναλωτές.

Όπως και σι τελικοί καταναλωτές, σι οργανισμοί πραγματοποιούν αγορές για να

καλύψουν τις ανάγκες τους. Η βασική ανάγκη του βιομηχανικού καταναλωτή είναι να

ικανοποιήσει τις ανάγκες των δικών του πελατών (Ρeπeau)t, et aΙ, 2012). Για να

μπορέσουν σι εmχειρήσεις να εντοπίζουν τις ανάγκες των καταναλωτών, ή να

δημιουργήσουν καινούργιες, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουν την συμπεριφορά

τους. Έχουν γίνει πολλές έρευνες στην προσπάθεια τους να μελετήσουν την

συμπεριφορά του καταναλωτή. Οι έρευνες αυτές έχουν πραγματοποιηθεί από

κλάδους της οικονομίας αλλά και από άλλους επιστημονικούς κλάδους όπως είναι η

ψυχολογία και η κοινωνιολογία. Ο λόγος που εμπλέκονται και άλλοι κλάδοι είναι οτι

και η ψυχολογία του καταναλωτή αλλά και οι διάφοροι παράγοντες στο περιβάλλον,

εξωγενές και μη, του καταναλωτή επηρεάζουν έμμεσα nς αποφάσεις και τελικά τις

αγορές τους. Πιο συγκεκριμένα το Μάρκετινγκ, ενδιαφέρεται για την όψη της

ανθρώπινης συμπεριφοράς που αναφέρεται στην κατανάλωση. Η συμπεριφορά του

καταναλωτή αφορά «nς αποφάσεις και nς σχετικές με αυτές δραστηριότητες των

ατόμων που αναφέρονται ειδικά στην αγορά και την χρησιμοποίηση οικονομικών

αγαθών και υπηρεσιών (προϊόντων) (Μάλλιαρης, 200 Ι). Μέσα από διάφορές έρευνες

, που παρουσιάζονται παρακάτω, αναπτύχθηκαν μοντέλα και υποδείγματα που

αποτελούν εργαλεία για τους μάνατζερ. Τα υποδείγματα αυτά είναι χρήσιμα στα

στελέχη των επιχειρήσεων για να κατανοήσουν την συμπεριφορά των καταναλωτών

τους και να τους διαχωρίσουν σε διαφορετικά τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους

για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Τέλος, πρέπει να αναλυθούν οι

παράγοντες και τα κριτήρια που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά πριν

αλλά και μετά την αγορά. Στο μεγαλύτερο ποσοστό οι μάρκετερς δεν μπορούν να

ελέγξουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές του καταναλωτή, αλλά πρέπει

να τους λαμβάνουν υπόψη τους (KotJer, et aJ., 2009).

ίί. Ορισμός

Για να ορίσουμε την Συμπεριφορά του καταναλωτή πρέπει αρχικά να

κατανοήσουμε την ΈWoια και τους διάφορους ρόλους του καταναλωτή. Σύμφωνα με

τον Κυριαζόπουλο (2001) από την στιγμή της γΈWησης του, το άτομο- και

αναπόφευκτα λόγω του επιτακτικού της κάλυψης των αναγκών του-καλείταινα πάρει

τον ρόλο του καταναλωτή (στο περιβάλλον της οικογένειας, της κοινωνίας, της

αγοράς εργασίας, κ.ά.), ενώ ταυτόχρονα ασκεί και δέχεται επίδραση από την

καταναλωτική συμπεριφορά του καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο καταναλωτής
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είναι το κέντρο τον επιχειρήσεων αφού κάθε προϊόν ή υπηρεσία παράγεται Ύ\α να

lΊCΑνOΠOιεί τις δικές του ανάγκες Η ανάλυση της συμπεριφοράς του ΊCO.ταναλωτή έχει

πολύ μεγάλη αξία για τους marketers και γενικότερατα υψηλόβαθμαστελέχη των

εmχειρήσεωναφού γνωρίζονταςτην συμπεριφοράτων καταναλωτώνείναι σε θέση

να την επηρεάσουνκαι να ικανοποιήσουντις ανάγκες τους αποτελεσματικότερα.

Όπως διαmστώνειο Εξαδάκτυλος(1996) στο βιβλίο του «Συμπεριφοράτου

καταναλωτή)), μια εmχείρησηγια να μπορέσεινα επιβιώσει ΊCO.Ι να αναπruχθείθα

πρέπει να γνωρίζειαυτόν στον οποίο απευθύνεται. Για να αναλύσουμεόμως την

συμπεριφοράτου καταναλωτή θα πρέπει πρώτα να διαχωρίσουμετους διαφορετικούς

ρόλους του καταναλωτή και να αναπτύξουμετις ανάλοΎες στρατηΎ\κέςγια να τον

προσελκύσουμε.Οι ρόλοι είναι οι εξής:

1. Ο (initiator), αυτός που προτείνειτην αΎορά ενός συ-Υκεκριμένουπροϊόντοςή

υπηρεσiας.

2. Ο επηρεάζων (iofluencer) του οποίου η άποψη επηρεάζειτις εναλλακτικiς

λύσεις, τα κριτήρια αξιολόγησηςκαθώς και την τελική απόφαση.

3. Ο αποφασίζων (decider), αυτός που παίρνει την τελική απόφαση και συνήθως

είναι και εκείνος ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητανα διαθέσει τα

χρήματα.

4. Ο αΎοραστής (buyer), ο οποίος πραγματοποιείτην αΎορά.

5. Ο χρήστης (user), ο οποίος χρησιμοποιείτο προϊόν και πληροφορείτους

υπόλοιπουςεμπλεκόμενουςσχετικά με την ικανοποίησηπου έλαβε.

Κατά καιρούς έχουν παρουσιασθείδιάφοροι ορισμοί για την συμπεριφοράτου

καταναλωτή. Μερικοί από αυτούς ακολουθούν:

Ο όρος ΣυμπεριφοράΚαταναλωτή συνήθως χρησιμοποιείταιγια να

αναφερόμαστεσε οποιαδήποτεανθρώmνη συμπεριφοράαΎοράς και χρήσης

προϊόντων και υπηρεσιών (Σιώμκος Γεώργιος, 2002) .

Συμπεριφορά του καταναλωτή είναι ότι αφορά στις αποφάσεις 1α/Ι στις

σχετικές με αυτές δραστηριότητες των ατόμων, που αναφέρονται ειδικά στην

αγορά και χρησιμοποίηση αγαθών και υπηρεσιών (Μάλλιαρης, 2001).

Με την έννοια συμπεριφοράτων καταναλωτώννοούνται οι ενέΡΎειες των

ατόμων που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση και χρησιμοποίηση

οικονομικώναγαθών και υπηρεσιών και περιλαμβάνουντις διαδικασίες

λήψης αποφάσεωνοι οποίες προηγούνταικαι προσδιορίζουναυτές τις

ενέργειες (ΚυριαζόπουλοςΠαναγιώτης, 1996).

Με τον όρο Συμπεριφορά Καταναλωτή νοείται η συμπεριφορά που

διαμορφώνει ένα άτομο ή μία ομάδα σε μια κατάσταση αγοράς η οποία

μπορεί να παρατηρηθεί ή να καταγραφεί (Μαγνήσαλης Κώστας, 1997)

Οι mo κοινά αποδεκτοίσήμερα ορισμοίγια την συμπεριφοράτου ΊCO.ταναλωτ/δεν

εmκεντρώνονταιμόνο στην απόκτησητου προϊόντος,αλλά επεκτείνονταικαι σε

δραστηριότητεςτου καταναλωτήμετά τ/ν αΎορά του προϊόντος,όπως χρήση,
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αξιολόγηση και απόρριψη του προϊόντος, της υπηρεσίας, των ιδεών Κ.λπ. (Σιώμκος

Γεώργιος, 2002).

Σύμφωνα με τους Μπάλτας και Παπασταθοπούλου (2003), αντικείμενο μελέτης της

συμπεριφοράςτου καταναλωτή είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτός λαμβάνει ης

αγοραστικέςτου αποφάσεις και οι παράγοντεςπου επηρεάζουν τον τρόπο λήψης

αυτών των αποφάσεων και τη συμπεριφορά του καταναλωτή μετά την αγορά.

Προσπαθεί δηλαδή να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

• Γιατί ο καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία;

• Πώς ο καταναλωτής αγοράζει το προϊόν ή την υπηρεσία;

• Πώς ο καταναλωτής καταναλώνεtlχρησιμοποιεί το προϊόν ή την υπηρεσία;

• Πώς ο καταναλωτής αξιολογεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μετά την αγορά

του;

• Πώς ο καταναλωτής απαλ/άσσεται από το προϊόν ή τη συσκευασία του μετά

το πέρας της χρησιμοποίησης του;

Από την άλλη πλευρά ο Σιώμκος (2002) υποστηρίζει ότι η μελέτη της

Συμπεριφοράς του Καταναλωτή είναι η μελέτη του πώς τα άτομα παίρνουν

αποφάσεις για να ξοδέψουν τους διαθέσιμουςπόρους τους (χρήμα, χρόνο,

προσπάθεια) σε αντικείμενα προς κατανάλωση. Συμπεριλαμβάνειδηλαδή την

μελέτη των ερωτημάτων:

• ΤΙ αγοράζουν οι καταναλωτές,

• ΓΙΑTJ το αγοράζουν,

• ΠΟΤΕ το αγοράζουν,

• ΑΠΟ ΠΟΥ το αγοράζουν και

• ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ το αγοράζουν.

iii. ΨυχολογίαΚαταναλωτή

Για να πλησιάσουμεκαι να ερευνήσουμετην ψυχολογίατου καταναλωτήκαι

κατΈπέκτασητην συμπεριφοράτου, πρέπεινα γνωρίζουμεότι η ικανοποίησητου

κάθε πελάτη εξαρτάταιαπό την νοητική κατάστασητου καθένα. Η ψυχολογίαέχει

ασχοληθείπερισσότερομε το "πόσο" καταναλώνουνοι άνθρωποι,παρά με το "τι"

καταναλώνουν(Φωτόπουλος& Κρυστάλλης, 2002). Διάφορες έρευνες που έχουν

πραγματοποιηθεί προσπαθούν να θέσουν κάποια πρότυπα σύγκρισης των πελατών

που τους οδηΥούν στην εκτίμηση της ικανοποίησης τους από ένα προϊόν ή υπηρεσία.

Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα ποιοι είναι οι λόγοι που δύο

καταναλωτές ενεργούν διαφορετικά. Υπάρχουν όμως ορισμένα μέσα που βοηθούν

τους Μάρκετερς να βελτιώνουν τις γνώσεΊς τους σχετικά με τις ψυχολογικές πλευρές
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της συμπεριφοράς του καταναλωτή και αυτά είναι: τα κίνητρα, η αντίληψη, οι

διαθέσεις και η μάθηση (Κ.Τζωρτζάκης,Α.Τζωρτζάκη, 2001).

Τα κίνητρα: Το κίνητρο είναι μία κατάσταση, η οποία ωθεί τα άτομα προς την

εκπλήρωση των σκοπών τους. Το κίνητρο βρίσκεται στον ψυχικό και πνευματικό

κόσμο του καταναλωτή, στον οποίο δεσπόζει και τον επηρεάζει, έτσι ώστε να

επιζητεί την ικανοποίηση του.

Η αντίληψη: Αντίληψη είναι ο τρόπος με τον οποίο κάθε άτομο ερμηνεύει το

περιβάλλον του. Η αντίληψη ως πνευματική λειτουργία, δεν περιορίζεται μόνο στην

παθητική αποδοχή των ερεθισμάτων που προσφέρουν οι πέντε αισθήσεις, αλλά

προχωρεί στην ερμηνεία αυτών των ερεθισμάτων ανάλογα με ης πνευματικές

ικανότητες του κάθε ατόμου.

Οι διαθέσεις: Εάν ένα άτομο έχει αρνητικές διαθέσεις απέναντι σε μία επιχείρηση,

τότε στο μέλλον όλες οι αρνητικές πληροφορίες για την επιχείρηση αυτή θα γίνονται

ευκολότερα αποδεκτές, παρά οι θετικές. Οι σπουδαιότεροι παράγοντες που

επηρεάζουν την διάθεση ενός καταναλωτή είναι το πολιτιστικό περιβάλλον, η

οικογένεια, η προσωπικότητα και η πείρα.

Η μάθηση: Μάθηση είναι η λειτουργία που επιφέρει αλλαγή στην παλιά συμπεριφορά

ή δημιουργεί άλλη συJ.1.'"tεριφορά σχετικά με μια νέα κατάσταση.

ίν. Βιομηχανικοί καταναλωτές

Εκτός από τους τελικούς καταναλωτές, προϊόντα αγοράζουν και οι βιομηχανίες

βιοτεχνίες. Βιομηχανικοί αγοραστές είναι οι παραγωγοί, οι επαναπωλητές

(χονδρέμποροι- λιανέμποροι), η κυβέρνηση και οι διάφοροι οργανισμοί- επιχειρήσεις

καθώς και συνεταιρισμοί. Ο Αυλωνίτης (200 Ι) θεωρεί ότι οι βιομηχανικοί πελάτες

μπορούν να ταξινομηθούν σε τρείς βασικές κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο του

οργανισμού που αντ1προσωπεύουν.

1) Κάθε μορφής ε,τιχειρήσεις(Βusίness). Στην κατηγορία αυτή ο

σημαντικότερος «βιομηχανικός πελάτης» από την άποψη του όγκου

προμηθειών και αγορών είναι οι εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις.

2) Δημόσιες Υπηρεσίες και Δημόσιοι Οργανισμοί (Goνemmental Units).
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες,

οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι διάφορες Δημόσιες

Εmχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ), όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ κλ,τ.

3) Ιδρύματα( Instiτutions). Τα ιδρύματα είναι άλλη μια κατηγορία

βιομηχανικών πελατών και το μέγεθος της αγοράς που αντιπροσωπεύουν

είναι αρκετά υπολογίσιμος.

Οι λόγοι για τους οποίους αγοράζουν προϊόντα οι βιομηχανικοί αγοραστές μπορεί να

είναι η επαναπώληση του προϊόντος, η χρήση του στη διάρκεια της καθημερινής
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λειτουργίας της επιχείρησης ή η χρήση του στην παραγωγική διαδικασία της

επιχείρησης που προάγει άλλα βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες (Σιώμκος, 2002).
Κάθε φορά που οι μονάδες αυτές έχουν ανάγκη να αγοράσουν κάτι, θα πρέπει να

λύσουν ένα συγκεκριμένο αγοραστικό πρόβλημα. Η τιμή, η ποιότητα ( τα τεχνικά

χαρακτηριστικά), ο χρόνος παράδοσης, οι όροι πληρωμής, η συνέπεια στην τήρηση

των όρων κατά το παρελθόν και γενικότερα το επίπεδο εξυπηρέτησης της πελατείας

είναι οι mo σημαντικές μεταβλητές που υπεισέρχονται στην επίλυση του

προβλήματος (Μάλλιαρης, 2001). Η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα είναι (
ιδιαίτερα βραχυχρόνια) ανελαστική, επειδή οι βιομηχανικοί αγοραστές δεν μπορούν

αν αλλάζουν γρήγορα και εύκολα την παραγωγική τους διαδικασία και τις μεθόδους

που χρησιμοποιούν ην διαδικασία αυτή (Αυλωνίτης, 2001).

Η ομάδα υπευθύνων που αποφασίζει για τις αγορές της εmχείρησης είναι το γνωστό

Αγοραστικό Κέντρο( Buying Center) ή Μονάδα Λήψης Αποφάσεων( Decision

Making Unit). Πέντε είναι οι βασικοί ρόλοι των μελών ενός Αγοραστικού Κέντρου

όπως αυτοί παρουσιάζονται παρακάτω (Σιώμκος, 2002).

< )

l'
Γ 1

, _ --.J

<

Πηγή: Γ. Σtώμκος (2002) σ.684

Έστω ότι, το βιομηχανικό προϊόν είναι ένας καινούριος τύπος μηχανήματος.

Χρήστης: θα είναι ο χειριστής του. Όλη η διαδικασία ξεκινά από τον χρήστη πολλές

φορές.

Επηρεάζων: Στο παράδειγμα μας, οι μηχανικοί, των οποίων η γνώμη θεωρείται ως η

πλέον αξιόπιστη είναι οι επηρεάζοντες (influencers). Οι επηρεάζοντεςθέτουν τα

ζητούμενα και τις προδιαγραφέςσχεδιασμού του προϊόντος.
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Αποφασίζοντες: Τα υπόλοιπα μέλη του Αγοραστικού Κέντρου, και ιδιαίτερα τα

μέλη εκείνα που είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη για την τελική απόφαση είναι

εκείνα που επηρεάζονται από τους influencers και που αποφασίζουν.

Αγοραστής: Με δεδσμένη την τελική απόφαση - έγκριση για την αγσρά τσυ

μηχανήματος η ειcτέλεση της αγοράς γίνεται από τον αγοραστή. Ο αγοραστής είναι

συνήθως κάποιο άτομο του λογιστηρίου που έχει το δικαίωμα και την επίσημη

εξουmοδότηση να προβαίνει σε αγορές προϊόντων για την επιχείρηση.

Gatekeeper: Ο gatekeeper ελέγχει την ροή πληροφοριώνμέσα στο Αγοραστικό

Κέντρο. Μπορεί να υπάρχουν ένας ή και περισσότεροιgatekeepers. Μπορείνα είναι

μέλος του Κέντρου ή και όχι.

Τα μέλη ομάδας αυτής διαδραματίζουνδιαφορετικούς ρόλους. Είναι πιθανόν ο

ρόλος του επηρεάζονταςνα διαδραματίζεται από δύο ή περισσότερα μέλη και όχι

μόνο από ένα μέλος τ/ς ομάδας. Το ίδιο και ο ρόλος του χρήστη Κ.Ο.Κ. (Σιώμκος,

2002)

ν. Μοντέλα ΣυμπεριφοράςΚαταναλωτή

Στ/ν προσπάθειατους οι επιχειρήσεις,και συγκεκριμένατο Μάρκετινγκ,να

εξηγήσει τ/ν συμπεριφοράτων καταναλωτώνκαι τον λόγο που συμπεριφέρονται

με τον τρόπο που συμπεριφέρονταιανέπruξε κάποια υποδείγματα- μοντέλα. Τα

μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται για τ/ν μελέτ/, την ερμηνεία και τ/ν πρόγνωση

των αποτελεσμάτων διάφορων ενεργειών που επιχειρεί το τμήμα Μάρκετινγκ.

Σύμφωνα με τον r αλάνη (2006) είναι σημαντικόνα υπογραμμιστεί ότι κάθε

υπόδειγμα βασίζεται σε συναρτ/σιακέςσχέσεις αιτίου και αιτιατού( για παράδειγμαη

κατανάλωση εξαρτάται από το εισόδημα). Παρακάτω θα περιγραφούν κάποια βασικά

μοντέλα καταναλωτικήςσυμπεριφοράς. Τα υποδείγματα αυτά θα μας βοηθήσουννα

διαμορφώσουμεμια σφαιρική εικόνα και να κατανοήσουμετ/ν συμπεριφοράτων

καταναλωτών.

Παραβλέπονταςτον πολυσύνθετο χαρακτήρα τ/ς καταναλωτικήςσυμπεριφοράς

και μέσα από τ/ν δυσκολία που αντιμετωπίζουνσχεδόν όλοι οι καταναλωτές

προκειμένου να κατακτήσουν τις «άριστες>~ εκείνες επιλογές και συνδυασμούς

πσιότ/τας και προϊόντων για τ/ν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών τους. καταλήγουν

στη δημιουργία:

• Θεωριών

• ΠEJ-τοιθήσεων

• Αμυνών

που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση στο περιβάλλον τ/ς αγοράς- ένα μοντέλο

καταναλωτικής συμπεριφοράς που είναι ευρέως αποδεκτό (Petrof, 1979).
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1. Μοντέλο του Nicosia

Το υπόδειγμα του Nicosia επικεντρώνεταιστην σχέση της επιχείρησηςμε

τους mθανούςκαταναλωτές.Ήταν από τα πρώτα υποδείγματακαταναλωτι'ιCής

συμπεριφοράςπου αναπτύχθηκαν.Το μοντέλο icosia χωρίζεται σε τέσσερις

σχετικές φάσεις (ή πεδία).

Το Πεδίο Ι διαιρείται σε δύο μέρη: 1) την επιχείρηση ICQl τις ΠΡοσπάθειες
προβολής του προϊόντος και της επικοινωνίας με τους mθανούς καταναλωτές και 2)

τις προδιαθέσειςτων καταναλωτώνμε τα χαραΙCΤΗPΙστικάτους και τ/ν έκθεση τους

στο μήνυμα (επικοινωνία)της επιχείρησης.Η εκροή της πρώτηςφάσης είναι η

δημιουργίαστάσεωνγια το προϊόν της επιχείρησηςαπό τους καταναλωτές.Οι

στάσεις αυτές αποτελούν εισροές στο Πεδίο 2.

Εάν οι στάσεις αυτές είναι θετικές, τότε σι καταναλωτές αναζητούν

πληροφορίες και προχωρούν στην αξιολόγηση του προϊόντος. Το αποτέλεσμα των

διαδικασιών του Πεδίου 3 είναι η παρακίνηση των καταναλωτών στο να

αποφασίσουν αν θα ενεργήσουν ανάλογα (αγορά προϊόντος με δεδομένη κάποια

θετική στάση σε αυτό).

Η τελευταία φάση, το Πεδίο 4, είναι η ανατροφοδότηση.Εδώ οι καταναλωτές

με βάση τις εμπειρίες που αποκομίζουναπό την χρήση του προϊόντος,παρακρατούν

στην μνήμη τους τις σχετικές με την κατανάλωσηπληροφορίεςπροκειμένουνα τις

χρησιμοποιήσουνσε μελλοντικέςαγορές. Η αγοραστική συμπεριφοράτων

καταναλωτών,από την άλ/η μεριά, αποτελεί φαινόμενογια την μελέτη από την

επιχείρηση,οπότε η εmχείρηση ανατροφοδοτείταιμε πληροφορίεςστο Πεδίο 4

(Σιώμκος, 2002).

2. Μοντέλο αλληλεπίδρασης αΥοραστών - προμηθευτών

Ένα στοιχείο των νεώτερων υποδειγμάτων αγοραστικής συμπεριφοράς των

οργανισμών είναι η αυξημένη επικοινωνία 1α/.Ι η αυξημένη ανταλλαγή πληραροριών

μεταξύ σγοραστών και πωλητών (Sbeth, 1996). Η συμπεριφορά του βιομηχανικού

αγοραστή και η συμπεριφορά του αγοραστή- ατόμου ομοιάζουν σε ότι αφορά το

φαινόμενο της προσήλωσης του βιομηχανικού αγοραστή στον προμηθευτή( vendor

loyalty), που αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα των τακτικών συμφωνιών μεταξύ αγοραστή

και του ίδιου προμηθευτή για κάποια χρονική περίοδο και της σχετιζόμενης

ικανοποίησηςτου αγοραστή με την ποιότητα του προ·ίόντος, την τιμή, την τήρηση των

όρων παράδοσης, την τεχνική υποστήριξη και την εξυπηρέτησηπου λαμβάνει

(Σιώμκος, 2002). Η αλληλεξάρτηση των σγοραστών και πωλητών στις αγορές

βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών έχει αναγνωρισθεί στην πράξη. Η θεωρία του

16



Hakansson βοηθάει τραβώντας την προσοχή στην ανάγκη για στελέχη (και για τις

αγορές και για τις πωλήσεις) για να αναπτυχθούν ικανότητες συναλλαγών κατάλληλες

για συγκεκριμένα προϊόντα και συνθήκες αγοράς. Και οι επίσημες και οι ανεπίσημες

επαφές συνεισφέρουν στην εδραίωση των σχέσεων που μπορούν να έχουν ως

αποτέλεσμα τις αμοιβαίως ικανοποιητικές συναλλαγές (Πολλάλης & Πατρινός, 2002).

3. Μοντέλοσυμπεριφοράςβιομηχανικούκαταναλωτή

Οι Kotler et al. (2009) παρουσιάζουν ένα ακομα μοντέλο συμπεριφοράς του

καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.

Αντιδράσεις ανοραστή
Το περιβάλλον

Ερεθίσματα Άλλα
σ αγαΡόζων αργανισμός Επιλογή προ'ίόντος ή

μάρκετινγκ ερεθίσματα
υπηρεσίας

nροϊόν Οικονομικά
Το ιι:ίντΡο αγορών Επιλογή προμηθευτή

Τιμή Τεχνολογικά
-Ο>

Διcι6ιo;σσ;cι
----? nαραγγελλόμενες

Τόπος nολιτικά
cιπoφuyιις ποσότητες

"'<>ΡΩ'
nΡοώθηση nολιτιστικά (6Jarrpogωπιο;iς Ι( o;πcιιιlυς rπιΡΡoiς)

Όροι και χρόνοι

Ανταγωνιστικά
παράδοσης

(Επιρροίς οργανισμού) Όροι σέρβις

Πληρωμή

ΠηΥή : (Ko'ler et _Ι, 2009 )

Στο μοντέλο αυτό, το μάρκετινγκ και άλλα ερεθίσματα επηρρεάζουν τον

οργανισμό ο οποίος αγοράζει και προκαλούν ορισμένες αντιδράσεις στον αγοραστή.

Όπως στην περίπτωση του καταναλωτή αγοραστή, τα ερεθίσματα μάρκετινγκ για τον

επιχειρησιακό αγοραστή περιλαμβάνουν δυνάμεις του περιβάλλοντος οι οποίες

ασκούν επηρροή: οικονομικές, τεχνολογικές, πολιτικές, πολιτιστικές και

ανταγωνιστικές. Τα ερεθίσματα αυτά εισέρχονται στον οργανισμό και μετατρέπονται

σε αντιδράσεις αγοραστή: εmλoγή προϊόντος ή υπηρεσίας, επtλoγή προμηθευτή,

παραγγελόμενες ποσότητες και όροι παράδοσης, σέρβις και πληρωμή. Για να

καταστρώσει καλές στρατηγικές μείγματος μάρκετινγκ ο μάρκετερ πρέπει να

καταλάβει τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό προκειμένου να μετατρέψει τα

ερεθίσματα σε αγοραστικές αντιδράσεις.

Μέσα στον οργανισμό η αγοραστική δραστηριότητα αποτελείται από δύο κύρια

μέρη: το κέντρο αγορών, το οποίο αποτελείται από τα πρόσωπα που εμπλέκονται

στην απόφαση αγοράς και από την διαδικασία της απόφασης αγοράς. Στην Εικόνα

φαίνεται ότι το κέντρο αγορών και η διαδικασία της απόφασης αγοράς επηρεάζονται
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από εσωτερικούς, οργανωτικούς, διαπροσωπικούς και προσωπικούς παράγοντες

καθώς και από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.

νΙ Συμπεριφορά του καταναλωτή και Βωμηχανικό ΜΚΤ

Για το Μάρκετινγκ, αγορά είναι ένα σύνολο αγοραστών με ανικανοποίητες

ανάγκες που έχουν τόσο την δυνατότητα όσο και την αποφασιστικότητα να τις

ικανοποιούν. Όσο αυάνονται οι ανάγκες, οι δυνατότητες και η αποφασιστικότητα,

τόσο αυξάνεται το μέγεθος της αγοράς που για το Μάρκετινγκ σημαίνει ότι

αυάνονται οι δυνατότητες της αγοράς και οι δυνατότητες πωλήσεων (Μάλλιαρης,

2001). Οι γενικές αρχές του Μάρκετινγκ ισχύουν τόσο για τα καταναλωτικά όσο και

για τα βιομηχανικά προϊόντα. Όμως οι δύο αυτές αγορές παρουσιάζουν μία

σημαντική διαφορά που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πρίν την δημιουργία

στρατηγικής μάρκετινγκ. Η διαφορά αυτή έγκειται στον τρόπο προσέγγισης του

πελάτη και στο συνεπακόλοθο τροπο προώθησης και διακίνησης του προϊόντος. Η

διαφορά αυτή ,φυσικά, προέρχεται από το γεγονός ότι τα βιομηχανικά προϊόντα

απευθύνονται σε αγοραστές με διαφορετικές ανάγκες από αυτές των καταναλτών και

επι πλέον τα βιομηχανικά προϊόντα χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς λόγους από

ότι τα καταναλωτικά αγαθά, και για την λήψη απόφασης για την αγορά τους παίζουν

ρόλο ταυτοχρόνως ορθολογικοί και συναισθηματικοί παράγοντες, α'λ/ά και κίνητρα

για την δημιουργίας κατάλληλων επιχειρηματικών- βιομηχανικών σχέσεων

(Πολλάλης & Πατρινός, 2002). Το Βιομηχανικό Μάρκεηνγκ ασχολείται με την

ικανοποίηση των αγοραστικών αναγκών και απαιτήσεων οργανισμών και μπορεί να

αρισθεί ως μία διαδικασία (Αυλωνίτης, 200 Ι) :

1. Ανάλυσης και μελέτης της αγοραστικής συμπεριφαράς οργανισμών

2. Καθορισμού των αγοραστικών αναγκών και απαιτήσεων των οργανισμών

και

3. Σχεδιασμού των καλύτερότερων προϊόντων, τιμών, καναλιών διανομής

και μέσων επικοινωνίας που ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις

των οργανισμών αυτών.

Το πιο βασικό χαρακτηριστικό του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ είναι η παράγωγη

ζήτηση σύμφωνα με τον (Παλλάλης & Πατρινός, 2002). Όταν λέμε όη έχαυμε

«Παράγωγη Ζήτηση}} στα βιομηχανικά προϊόντα εwούμε ότι η ζήτηση τους είναι

αποτέλεσμα της ζήτησης για καταναλωτικά προίόντα.Γενικώς η ζήτηση των

βιομηχανικών προϊόντων είναι παράγωγης της ζήτησης των καταναλωτικών

προιόντων και δεν μπορεί να αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό με την χρήση των

συνηθισμένων μεθόδων προώθησης που ξέρουμε από το μάρκετινγκ των

καταναλωτικών προϊόντων (Πολλάλης & Πατρινός, 2002). Από την άλλη πλευρά

όμως η ζήτηση σε καταναλωτικά είδη προκαλεί αλυσιδωτή ζήτηση και σε

βιομηχανικά προίόντα.
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Οι διαφορες που υπάρχουν μεταξύ βιομηχανικού και ιcαταναλωΤΙKoύ μάρκετινΥχ:

σύμφωνα με τον (Αυλωνίτης, 200 Ι) αφορά τις διαφορές που σχετίζονται με:

):> Την φύση των αγορών, των προιόντων και της ζήτησης

~ Την αγοραστική συμπεριφορά

):> Τις σχέσεις μεταξύ των αγοραστών και προμηθευτών

):> Τις εmδράσεις του οικονομικού, νομικού και πολιτικού περιβάλλοντος και

κατά συνέπεια

):> Το σχεδιασμό ΣτρατιγιΙCΉς Μάρκετινγκ

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του Βιομηχανικού ΜάρκεΤΙΥΥΚ είναι ο βαθμός

ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή. Γενιιcά μπορούμε να πούμε ότι ο βαθμός

ελαστικότητας, δηλαδή η σχέση που υπάρχει μεταξύ ζήτησης και της τιμής του

προσφερόμενου βιομηχανικού προωντος, είναι πολύ μικρός. Δηλαδή η ζήτηση είναι

ανελαστική και θα αγοραστεί σχεδόν ανεξάρτητα από την τιμή, η ίδια ποσότητα

βιομηχανικού προίοντος (Πολλάλης & Πατρινός, 2002).

νίί. Παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά του καταναλωτή

Όπως και οι τελικοί καταναλωτές, οι οργανισμοί πραγματοποιούν αγορές για

να καλύψουν τις ανάγκες τους (William Peπeau1t et a120 12). Οι περισσότεροι

οργανισμοί πραγματοποιούν αγορές για τον ίδιο βασικό λόγο. Τα αγαθά και οι

υπηρεσίες που προμηθεύονται προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των δικών

τους πελατών. Οι οργανισμοί συνήθως εστιάζουν σε οικονομικούς παράγοντες όταν

λαμβάνουν αγοραστικές αποφάσεις, ενώ είναι λιγότερο συναισθηματικοί σε σχέση με

τους τελικούς καταναλωτές(Wίl1ίam Ρeπeau1t et aI2012). Επειδή τα προϊόντα και οι

υπηρεσίες που προσφέρονταιαπό τους προμηθευτές είναι τις περισσότερεςφορές

παρεμφερή τότε προσωmκοί παράγοντεςπαίζουν Ρόλο στις αποφάσειςτους. Όταν

όμως τα ανταγωνιστικάπροϊόντα διαφέρουν σημαντικά, οι εmχειρησιακοίαγοραστές

θεωρούνταιπερισσότερο υπόλογοι για τις εmλoΎές τους και τείνουν να δίνουν

περισσότερηπροσοχή στους OΙKoνoμΙKOUς παpάγoντες(PlιiΙίρKot1er et al 2001).

Οι κυριότερες επφροές στην βιομηχανική αγοραστική συμπεριφορά σύμφωνα με

τους Κοιl" ,ι al (200 Ι) είναι οι εξής:

• ΠεριβaJJ.οvπκ.οί παράγοντες

Οι εmχειρησιακοί αγοραστές επηρεάζονται σημαντικά από παράγοντες του

τρέχοντος και του προσδοκώμενου οικονομικού περιβάλλοντος, όπως το

επίπεδο πρωτoγενoUς ζήτησης, το οικονομικό προφίλ και το κόστος χρήματος.

Επίσης, στους περιβαλλοντικούς παράγοντες συμπεριλαμβόνονται ο ρυθμός

τεχνολογικών αλ/αγών, οι πολιτικές και ρυθμιστικές εξελίξεις και οι εξελίξεις

όσον αφορά τους ανταγωνιστές.
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• Παράγοντες σχετικοί με τον οργανισμό

Κάθε οργανισμός που αγοράζει έχει τους δικούς του στόχους, πολιτικές.

διαδικασίες, δομή και συστήματα που επηρεάζουν τους αγοραστές.

• Διαπροσωπικοί παράγοντες

Οι διαπροσωπικοί παράγοντες συχνά είναι πολύ δυσδιάκριτοι. Την

μεγαλύτερη επιρροή δεν την έχει πάντα το στέλεχος του κέντρου αγορών με

το υψηλότερο αξίωμα. Οι διαπροσωπικοί παράγοντες που επηρεάζουν την

αγορά μπορεί να είναι η δραστηριότητα, η κοινωνική ευθύνη, η σύμπτωση

συναισθημάτων και η πειστικότητα.

• Προσωπικοί παράγοντες

Κάθε άτομο που συμμετέχει στην επιχειρηmακή αγοραστική διαδικασία

φέρνει μαζί του προσωπικά κίνητρα, απόψεις και προτιμήσεις. Αυτοί σι

προσωπικοί παράγοντες επηρεάζονται από προσωπικά χαρακτηριστικά όπως

η ηλικία, το εισόδημα ,η μόρφωση, το επάγγελμα, η προσωπικότητα και οι

στάσεις απέναντι στον κίνδυνο.

AπfJ την άλλη πλευρά, ο Αυλωνίτης (2001) υποστηρίζει ότι τα μέλη του

αγοράζοντοςοργανισμού επηρεάζονταιαπό ορθολογικούς και από συναισθηματικούς

παράγοντες, όταν επιλέγουν μεταξύ ανταγωνιστικώνπροσφορών.

• ΟΡθολογικά κίνητρα

Τα ορθολογικά ή οικονομικά κίνητρα είναι πολύ σημαντικά στη βιομηχανική

αγορά και περιλαμβάνουν την τιμή, την ποιότητα, το σέρβις και το συνεχή

(αδιάκοπο) εφοδιασμό.

• Συναισθηματικά κίνητρα

Τα συναισθηματικά κίνητρα αναφέρονται σε ανθρώπινες επιθυμίες.

Κύρος - Γόητρο - Ανταμοιβές. Τα συναισθηματικά κίνητρα

περιλαμβάνουν επιθυμίες για κύρος και γόητρο, προαγωγή, αύξηση μισθού

και εξασφάλΙση της θέσης εργασίας.

Avτιλαμβανόμενoς Κίνδυνος. Ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος είναι το

επίπεδο της αβεβαιότητας του αγοραστή σχετικά με τα αποτελέσματα της

αγοραστικής απόφασης. Υπάρχουν δύο είδη αντιλαμβανόμενου κινδύνου, ο

λειτουργικός και ο ψυχολογικός. Ο λειτουργικός κίνδυνος έχει σχέση με την

απόδοση του προϊόντος, ενώ ο ψυχολογικός κίνδυνος έχει σχέση με τον τρόπο

που τα άλλα άτομα μέσα στον οργανισμό αντιδρούν στην αγοραστική

απόφαση.

Αισθήματα φιλίας. Τα συναισθηματικά κίνητρα μπορεί να επηρεάσουν

αγοραστικές αποφάσεις και με έντεχνους τρόπους. Για παράδειγμα, ένας

βιομηχανικός αγοραστής μπορεί αν φαίνεται ότι επιλέγει προμηθευτές με το

σύστημα των μειοδοτικών διαγωνισμών, αλλά μπορεί, ενεργώντας με
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εmμέλεια, να παρουσιάσει ανταγωνισn'ιCό ένα φιλικό του προμηθευτή και

όσον αφορά την τιμή και όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την συμπεριφορά του καταναλωτή

είναι ο μιμηησμός. Οι Jacob et al., (2011) υποστηρίζουν όη η μίμηση της λε>mκής

και μη λεκτικήςσυμπεριφοράςενός ξένου, αυξάνει την προτίμηση του για το άτομο

που το μιμήθηκε επηρεάζονταςτην συμι-τεριφορά του. Πειράματα εmβεβαιώνoυνότι

ο μιμητισμός αυξάνει την αγοραστική συμπεριφοράτων καταναλωτώνκαι αυπΊ η

συμπεριφοράπροκαλείταιαπό τ/ν κρίση του σε σχέση με τον πωλητή ή το

κατάστ/μα .Οδηγεί έτσι σε υψηλότεροποσοστόπωλήσεων, μεγαλύτερη

συμμόρφωση σης προτάσεις του πωλητή κατά την διαδικασίατης αγοράς και πιο

θετικές αξιολογήσειςτόσο των ΌΠαλλήλωνόσο και του καταστήματος.

νίίί. ΤμηματοποίησηΑγοράς - C1uster AnaIysis

Μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που παίρνει μια επιχείρηση

βιομηχανικών προ"ίόντων έχει σχέση με την επιλογή των πελατών της. Η βασική

λογική της τμηματοποίησης της αγοράς είναι το «ταίριασμα» των δυνατοπΊτων της

επιχείρησης με τις ανικανοποίητες ανάγκες των καταναλωτών (Αυλωνίτης, 2001).

Τμηματοποίηση της αγοράς είναι η υποδιαίρεση μιας αγοράς σε ομοιογενή τμήματα

πελατών, που το καθένα μπορεί εύκολα να επιλεγεί και να αντιμετωπιστεί ως μια

μικρότερη εξειδικευμένη αγορά (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 2001).Με την

στρατηγική αυτή, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να κατηγοριοποιήσουν τα διάφορα

τμήματα της αγοράς για να μπορέσουν να αποφασίσουν ποια τμήματα θα στοχεύσουν

για τα προϊόντα τους. Ο στόχος της ομαδοποίησης των καταναλωτών είναι να

ταξινομήσει τους πελάτες σε μία σειρά από ομάδες για να γίνει διάκριση μεταξύ των

πελατών, έτσι ώστε διαφορετική τιμολόγηση και διαφορετικές πολιτικές επωνυμίας

μπορούν να εφαρμοστούν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των διαφορετικών

πελατών (Bose & Chen, 2010).

Σαν αναλυτική μέθοδος, η τμηματοποίηση,συνδέεται με την στρατηγική

μάρκετινγκμέσα από την τοποθέτησητου προ"ίόντος (product position) στην αγορά

σε σχέση με την τοποθέτηση των ανταγωνιστών(Σιώμκος,2002). Η διαδικασία αυτή •

τμηματοποίησης, επιτρέπει σε μία επιχείρηση τη στόχευση σurιcεKριμένων αναγκών

και χαρακτηριστικών ενός ή περισσοτέρων τμημάτων της αγοράς, σε αντίθεση με

την προσπάθεια για ικανοποίηση όλων. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τον

διαχωρισμό τ/ς αγοράς σε τμήματα στα οποία ανήκουν καταναλωτές με τις ίδιες

ανάγκες. Αυτά τα τμήματα είναι πιθανοί στόχοι της επιχείρησης.

Οι Peπeault et al (2012) υποστηρίζουν όη η τμηματοποίηση της αγοράς είναι μία

διαδικασία που αποτελείται CΙίτό δύο στάδια:

1) Τον καθορισμό των ευρέων αγορών και

2) Την τμηματοποίηση των αγορών αυτών
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•

προκειμένου να επιλεχτούν ΟΙ αγορές στόχοι και να αναπτυχθούν τα αντίστοιχα

μείγματα μάρκετινγκ.

Για να μπορέσουμε να τμηματοποιήσουμε την αγορά των καταναλωτών σε

ομοειδή τμήματα, πρέπει να θέσουμε κάποια κριτήρια τα οποία μπορούν να

συμπεριληφθούν στις ακόλουθες ομάδες (Kotler, et al., 2009):

Γεωγραφικά κριτήρια: Στην ομάδα των γεωγραφικών κριτηρίων

συμπεριλαμβάνεταιτο κλίμα. η πεoιoxiι. το μέγεθος της πόλης. η πυκνότητα του

πληθυσμού και η διαμόρφωση του εδάφους επηρεάζοντας την γκάμα και την

ποσότητα των προϊόντων.

Δημογραφικά κριτήρια: Στην ομάδα των δημογραφικών χαρακτηριστικών

περιλαμβάνεταιη ηλικία. το φύλο. το εισόδημα. το επάΎΎελμα. το επίπεδο

μόρφωσης. η θρησκεία. η κοινωνική τάξη, η Ο\ΊωΎενειακή κατάσταση και ο τόπος

κύριας κατοικίας,

Ψυχογραφικά κριτήρια: Στην ομάδα ψυχογραφικών κριτηρίων περιλαμβάνεται

η προσωπικότητα. ο τρόπος Ι:ωή, και η επιδιωκόμεγη ωφέλεια-κίνητρα (Η αγορά

για παράδειγμα έτοιμων γευμάτων μπορεί να διαχωριστεί με βάση την ωφέλεια

που προσφέρει στον καταναλωτή σε: α) γεύματα ευκολίας ,όπως είναι τα

κατεψυγμένα, β) γεύματα ειδικών προδιαγραφών, όπως είναι τα γεύματα διαίτης.)

Κριτήρια συμπεριφοράς: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η ένταση )'piισnς

(συχνοί χρήστες, κανονικοί χρήστες, περιστασιακοί χρήστες), ο τρόπο, χρήσης

(ένα ποδήλατο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο μεταφοράς ή όργανο

γυμναστικής ή μέσο αναψυχής ή μέσο επίδειξης ή μέσο αγωνιστικού

αθλητισμού), η μάρκα του προϊόντο, (ο βαθμός πιστότητας σε μία μάρκα με την

tWOla των επαναλαμβανόμενωναγορών),η τψή του προϊόντος(βαθμός

ευαισθησίαςσε μεταβολέςτης τιμής).

Μια άλλη μέθοδοςτμηματοποίησηςβιομηχανικώνκαταναλωτώνμπορείνα

ταξινομηθείμε βάση (Blythe, 2002):

•
•
•
•
•

Την Γεωγραφική θέση

Το Είδος του οργανισμού

Το μέγεθος της εταιρίας/πελάτη

Η Χρήση του προϊόντος

Ο Ρυθμός χρήσης του προϊόντος

Η τμηματοποίηση θεωρείται εmτυχής όταν (Αυλωνίτης & Γούναρης, 1999) :

• Οι αγοραστές κάθε τμήματος αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα. Αυτό σημαίνει

ότι αντιδρούν και συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο στα διάφορα ερεθίσματα

του μείγματος μάρκετινγκ.

• Οι αγοραστές οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται σε καθένα από τα τμήματα

διαφέρουν από τους αγοραστές των υπολοίπων τμημάτων.
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Σύμφωνα με τον Σιώμκο (2002) αφού η εmχείρηση πραγματοποιήσειτην

τμηματοποίηση της αγοράς έχει τρεις βασικές εναλλακτικέςστρατηγικές στόχευσης

τμήματοςή τμημάτων της αγοράς

• Τα τμήματα που προκύπτουν πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα σε πλήθος

αγοραστών. έτσι ώστε να υπάρχει για την εmχείρηση οικονομικό ενδιαφέρον

για τ/ν στόχευση τους.

• Τα τμήματα τα οποία προκύπτουν πρέπει να είναι δυνατόν να προσεγγιστούν

μέσω της χρήσης του κατάλληλου μείγματος μάρκετινγκ.

Α. Μη Διαφοροποιημένο ΜΚΤ

ΕΠιΥε(οπσπ

Β. Συγκεντρωτικό ΜΚΤ

ΕΠιΥε(οπσπ

ΜείνυαΜΚΤ

ΜεΙνμαΜΚΤ

Α

Αγορά -Στόχος

Στόχος: Μαζική Αγορά

Αγορά -Στόχος

Τμήμα-Στόχος: Β

Γ. Διαφοροποιημένο (Πολυτμηματικό) ΜΚΤ

-- ΜεΙνυα ΜΚΤ 1 ...............
ΔΕπαε(οπσπ

........... Γ
~

Με(νυα ΜΚΤ 2 ,
Αγορά -Στόχος

Τμήματα-Στόχοι: Α & r

Πηγή: Γ. Σιώμκος (2002) σ.342
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Α. Μη Διαφοροποιημένο ΜΚΤ

Εδώ το σύνολο της αγοράς θεωρείται σαν ένα τμήμα. Υπάρχει μία αγορά στόχος

όπου η επιχείρηση εφαρμόζει ένα μείγμα Μάρκετινγκ. Εφαρμόζεται συνήθως για

ομοιογενή προϊόντα όπως για παράδειγμα το αλάτι. Επίσης, ανεξάρτητα από το

προϊόν, η στρατηγική αυτή μπορεί αν εφαρμοστεί από μια επιχείρηση που δεν

διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να αναπτύξει διαφορετικά μείγματα

μάρκετινγκ για διαφορετικές αγορές στόχους.

Β. Συγκεντρωτικό ΜΚΤ

Στην στρατηγική αυτή υπάρχει ένα μείγμα μάρκετινγκ, όμως διαφοροποιείται από

τη προηγούμενη στρατηγική διότι εδώ η επιχείρηση έχει επιλέξει ένα μόνο τμήμα της

αγοράς για αγορά-στόχο. Έχει προηγηθεί δηλαδή η ανάλυση τμηματοποίησης και

διαmστώθηκε ότι μόνο ένα τμήμα ενδιαφέρει την επιχείρηση. Το πλεονέκτημα της

στρατηγικής αυτής είναι ότι απευθύνεται σε ένα μικρό alli πολύ κερδοφόροτμήμα

της αγοράς και παρουσιάζονταιμεγάλες δυνατότητεςεξειδίκευσηςόμως το

μειονέκτηματης είναι ότι εξαρτάταιπλήρως από ένα μικρό τμήμα της αγοράς.

Γ. Διαφοροποιημένο(Πολυτμηματικό)ΜΚΤ

Η στρατηγικήαυτή στηρίζεταιστην ξεχωριστήστόχευση πολλαπλώντμημάτωντης

αγοράς. Επιλέγονταιδηλαδή για αγορές-στόχοιπερισσότερατου ενός τμήματατης

αγοράς. Για το καθένα από αυτά αναπτύσσεταιένα ξεχωριστό μείγμα μάρκετινγκ.Αν

και η εφαρμογή της στρατηγικήςαυτής συνεπάγεταιμε υψηλότεροκόστοςλόγω των

διαφορετικώνμειγμάτωνμάρκετινγκπου αναπτύσσονται,από την άΛλη πλευρά

παρουσιάζειαύξηση των πωλήσεωνκαι μείωση του βαθμού εξάρτησηςαπό ένα μόνο

τμήμα της αγοράς.

Ο Τζωρτζάκης και η Τζωρτζάκη (2001), επίσης υποστηρίζουν ότι οι τρείς

εναΛλακτικές στρατηγικές επιλογής της αγοράς στόχου είναι: 1) Η στρατηγική του

αδιαφοροποίητου Μάρκετινγκ, 2) Η στρατηγική του διαφοροποιημένουΜάρκετινγκ

και 3) Η στρατηγικήτου συγκεντρωμένουΜάρκετινγκ.

ίΧ. Συμπεριφοράτου καταναλωτήμετά την αγορά

Το τελευταίο στάδιο της συμπεριφοράςτου καταναλωτήείναι η συμπεριφορά

μετά την αγορά. Στο στάδιο αυτό, οι καταναλωτές,αφού έχουν αγοράσεικαι

χρησιμοποιήσειτο προϊόν συγκρίνουντην ωφέλειαπου έλαβαν από την χρήση του

προϊόντος σε σχέση με την ικανοποίησηπου προσδοκούσαν πριν την αγορά. Η

μελέτη της συμπεριφοράςτου καταναλωτήμετά την αγορά, ή αλλιώς η μελέτη της

μετά.αγοραστικήςσυμπεριφοράς(post·purchase behavior) αφορά κυρίως την

ανάλυση του τρόπου χρήσης/ κατανάλωσηςενός προϊόντος, καθώς και των τρόπων

απαλλαγής από το προϊόν (ή/ και την συσκευασία) μετά το πέρας της χρήσης του
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(Μπάλτας & Παπασταθοπούλου, 2003). Το σημείο αυτό είναι αποφασιστ1κό και

καθοδηγητικό για την περαιτέΡω συμπεριφορά του καταναλωτή σε σχέση με την

αγορά που έκανε. Μετά από 1Cάθε αγορά. ο αγοραστής θα είναι: Ικανοποιημένος ή

Μη ιιcανoπoιημένoς (Μαγνήσαλης, 1997). Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας της

αγοράς κάποιου προϊόντος, ο αγοραστής μπορεί να νοιώσει ένα αίσθημα διαφωνίας

για την πράξη του. Αυτή η μετά-αγοραστική αξιολόγηση γίνεται όταν η εmλoyή

έπρεπε να γίνει μέσα σε αρκετές εναλλαγές. Σε μια τελευταία σ1Cέψη 0\ αγοραστές.

μπορεί να θυμηθούντα δυνατά σημεία των απορριφθέντωνάλλωνπροϊόντωνκαι

ταυτόχρονα,να προσέξουνπερισσότεροmπolQ μειονεκτήματατου προϊόντοςπου

επιλέχθηκε(Πολλάλης& Πατρινός, 2002). Αν ειoτληρώνovταιοι προσδοκίες του

αγοραστή, μένει ικανοποιημένος, και αισθάνεται ωραία για αυτό που αγόρασε. Στην

περίπτωση που υπερβαίνει τις προσδοκίες του ενθουσιάζεται. Στ/ν περίπτωση που το

προϊόν δεν εκπληρώνει nς προσδοκίες του απσΥοητεύεται(Μαγνήσαλης, 1997). Για

να Εκφράσουν την δυσαρέσκεια και τα παράπονα τους, οι καταναλωτές έχουν

πολλούς εναλλαΚΤΙΧ:Ούς τρόπους, όπως το τ/λέφωνο, το διαδίκτυο και το

ταχυδρομείο. Όσο και αν τα παράπονα από τους καταναλωτές δεν είναι επιθυμητά

από τις επιχειρήσεις, στην ουσία αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης για τον

υπεύθυνο μάρκετινγκ (Μπάλτας & Παπασταθοπούλου, 2003). Παράλληλα, οι

πωλητές λαμβάνουν σημανηχ:ά μηνύματα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίεςπου

προσφέρουν και τα μηνύματα αυτά οδηγούν σε σημανηχ:ές βελτιώσεις, καθώς και

στην αύξηση της ικανοποίησηςτων ιcαταναλωτών (Hogarth & English, 2002).
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Μέρος Δεύτερο

Ποιότητα υπηρεσιών και Ικανοποίηση καταναλωτή
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ί. Εισαγωγή

Οι αποφάσεις των καταναλωτών για την αγορά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας

ακολουθείται πάντα από κάποιες ΠPOσδoΙCΊες που έχουν τα άτομα αυτά να

ικανοποιήσουν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες τους μέσα από την χρήση των

προϊόντων ή υπηρεσιών. Ο βαθμός ικανοποίησης του καταναλωτή από την ποιότητα

του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αποκόμισε εκφράζεται μέσα από την ικανοποΙηση

των προσδοκιών του. Όσο ανταποκρίνονται τα ωφελήματα των προϊόντων ή

υπηρεσιών στις προσδοκίες που έχει, ή η επιχείρηση έχει δημιουργήσει στον

καταναλωτή, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ικανοποίησης του πελάτη. Η σχέση

αυτή παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΠροσδοκΙεζ

απόδοσης

πρoϊόνroς

Πραγματική

απόδοση

προϊόντος

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πηγή: (Μπάλτας & Παπασταθοπο6λου, 2003) σελ. ]20

Αρκετές επιχειρήσεις έχουν επιλέξειτο επίπεδο ικανοποίησηςτων πελατώντους

ως το βασικό δείκτη απόδοσηςτους, με στόχο την υλοποίησητης φιλοσοφίας

"προσανατολισμούστον πελάτη"σε καθημερινή βάση (Γρηγορούδης& Σίσκος,

2005). Στον βαθμό όμως ικανοποίησηςτου καταναλωτήαπό την αγορά και χρήση

ενός προϊόντοςή υπηρεσίας, εκτός από ης προσδοκίεςτου καταναλωτή,πολύ

σημαντικό ρόλο παίζει και η ποιότητα και η αξία του προσφερόμενουαγαθού ή

υπηρεσίας.

Παρακάτω δίνονται οι ορισμοί της ποιότηταςπροϊόντωνκαι υπηρεσιώνκαθώς

και ο ορισμός της ικανοποίησηςτου καταναλωτή. Για να κατανοήσουμεκαλύτερα

του λόγους που κάνουν έναν καταναλωτήνα είναι ικανοποιημένοςαπό τα προϊόντα ή
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τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί, θα αναλύσουμε πιο κάτω τα κριτήρια ικανοποίησης

του καταναλωτή καθώς και του δείκτες και τα μοντέλα που έχουν αναπroχθεί

παγκοσμίως για την ερμηνεία της ικανοποίησης του αγοραστή.

ίί.Ορισμός ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών

Η έννοια της ποιότητας είναι αναμφίβολα μια ιδιαίτερα σημανπκή έννοια, είτε

μιλάμε για προϊόντα είτε μιλάμε για υπηρεσίες. Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μίας

υπηρεσίας είναι πολύ σημανπκή τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους πελάτες.

Συγκεκριμένα, για την επιχείρηση αποτελεί από την μία καθαρό κέρδος και από την

άλλη ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που πολύ δύσκολα αντιγράφεται στον

ανταγωνισμό (Τσιότρας, 2000). Πλήθος εμπειρικών μελετών και συγγραμμάτων

έχουν τονίσει και δείξει ότι η έννοια της ποιότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με

καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, διατήρηση πελατολογίου, υψηλότερο μερίδιο

αγοράς και με άλλες μορφές της απόδοσης μιας επιχείρησης. καθώς έχει γίνει πλέον

αποδεκτό ότι η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας επηρεάζει το επίπεδο

ικανοποίησης του καταναλωτή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, γεγονός που με την

σειρά του υποκινεί σε συμπεριφορές, όπως οι επαναλαμβανόμενεςαγορές του ίδιου

προϊόντος ή υπηρεσίας, η διάδοση θετικών μηνυμάτων σε άλλους καταναλωτές για το

προϊόν ή την υπηρεσία κ.λπ. (Γούναρης, 2003). Οι πρώτες προσπάθειες μέτρησης και

ανάλυσης της ποιότητας επικεντρώθηκαν στην επιθεώρηση συγκεκριμένωναπτών

χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του προϊόντος χρησιμοποιώντας μεθόδους

στατιστικού ελi.γχoυ ποιότητας και τεχνικές ελέγχου διεργασιών (Γρηγορούδης&

Σίσκος, 2005).

Ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μπορούμενα ονομάσουμε (Τσιότρας,

2000):

./' Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν πλήρως ή

και ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη .

./' Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν

δεδομένες προδιαγραφές.

./' Το σύνολο των στοιχείων του μάρκετινγκ, της κατασκευής, της παραγωγής

και της συντήρησης μέσω των οποίον ένα προϊόν ή υπηρεσία συμμορφώνεται

με τις απαιτήσεις του πελάτη .
./' Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις

προδιαγραφές του σχεδίου του.

Πιο απλά, η ποιότητα ορίζεται συνήθως ως «το σύνολο των ιδιαιτεροτήτων

και των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας που στηρίζεται στην

ικανότητα του να ικανοποιεί δεδηλωμένες ή επιβαλλόμενες ανάγκερ>. Η ποιότητα

εκφράζεται μέσω δυο διαφορετικών διεργασιών: Του Eλi.γχoυ Ποιότητας και της

Διασφάλισης Ποιότητας (Αρβανιτογιάννης & Κούρτης, 2002). ΟΈλεΎΧος

Ποιότητας διακρίνει εύκολα και με μικρό κόστος τα προϊόντα που δεν

συμμορφώνονται με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές και ενεργοποιεί τις
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διαδικασίες των ενδεδειγμένων διορθωτικών ενεργειών που διατηρούν το επίπεδο

της ποιότητας σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Η Διασφάλιση της Ποιότητας είναι το

σύνολο προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών, που

είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληροί

ορισμένες προδιαγραφές (Τσιότρας, 2000).

ίίί.Ορισμός ικανοποίησης καταναλωτή

Η ικανοποίηση του καταναλωτή(cοnsumersatisfaction) αποτελεί μια από τις

σημαντικότερεςέννοιες της εmστήμης του μάρκετινγκ. Πρόκειται στην ουσία, για έναν από

τους σημαντικότερουςσκοπούς των προσπαθειώνμάρκετινγκ, αφού αποτελεί βασική

προυπ6θεσηπροκειμένου μία επιχείρησηνα επιτύχει την επαναΥοράτων προϊόντων της,

την αύξηση της πιστότητας των υφιστάμενωνπελατών της σε μακροχρόνιοδιάστημα, αλλά

και την περαιτέρω διεύρυνση του πελατολογίου της (Μπάλτας& ΠαπασταΟοπούλου, 2003).

Ικανοποίηση είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης μιας αγοραστικής επιλογής,

το οποίο επιβεβαιώνει ότι η επιλογή ήταν τόσο σωστή όσο είχε εκτιμηθεί όπ θα είναι

(Γούναρης, 2003).

Σύμφωνα με τον (Γούναρης, 2003) η ΈWoια της ικανοποίησηςμπορεί να αναλυθεί σε

κάθετο αλλά και οριζόντιο επίπεδο. Κάθετο επίπεδο ικανοποίησηςεννοείται το

συναισθηματικόαποτέλεσμαστο οποίο καταλήγειο καταναλωτήςστο daimo

μεμονωμένωνσυναλλαγώνπου έχει με μια επιχείρηση.Αντίθετα, η ανάλυση της

ικανοποίησηςσε οριζόνπο επίπεδο αφορά την περιγραφή και διεύρυνσητων παραμέτρων

που επηρεάζουντην ικανοποίησητου πελάτη, καθώς και των συνεπειώντης ικανοποίησης

του καταναλωτήαπό την υπηρεσίαπου του παρασχέθηκε.

ίν. ΚριτήριαΙκανοποίησης

Η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησηςτου πελάτη από ένα προϊόν (αγαθό ή υπηρεσία)

παραδοσιακάισοδυναμείμε τη γενική αξιολόγησητου προϊόντοςκαι τις ειδικές

αξιολογήσειςσυγκεκριμένωνχαρακτηρισπκώντου από τον πελάτη. 'Etm, συχνή είναι η

χρήση 5βαθμωνκλιμάκωνLikert (""συμφωνώ!διαφωνώ'") για την μέτρηση της συνολικής

ικανοποίησηςτου πελάτη από το προϊόν (Σιώμ,κος, 2002).

Τα συνηθέστερα προβλήματα σε σχέση με την κατανάλωση-χρήσητου προϊόντος

που μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένα επίπεδα ικανοποίησης είναι τα ακόλουθα

(Μπάλτας& Παπασταθοπούλου, 2003):

.:. Χαμηλή ποιότητα

••• Μη ικανοποιητική επισκευή προϊόντος

.:. Μεγάλη αναμονή για την παραλαβή του προϊόντος

.:. Δυσκολίες στην παραλαβή του προϊόντος

.:. Παράδοση λανθασμένου προϊόντος

.:. Χαλασμένο προϊόν
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-:. Άρνηση του καταστήματος να αντικαταστήσει το χαλασμένο προϊόν

.:. Μη ανταπόκριση κατασκευαστή- καταστήματος στους όρους της

εγγύησης

ν. Δείκτες Ικανοποίησης

Αρκετές χώρες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, έχουν αναπτύξει

δείκτες μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των καταναλωτών από τις υπηρεσίες και

τα προϊόντα που τους προσφέρονται, καθώς οι δείκτες αυτοί είναι ιδιαίτερα εργαλεία

τόσο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην οικονομία της κάθε χώρας,

όσο και για ενδιαφερόμενους θεσμικούς φορείς (π.χ. ενώσεις καταναλωτών,

κυβερνητικούς οργανισμούς), στη λήψη αποφάσεων στρατηγικού σχεδιασμού για το

σύνολο της οικονομίας της κάθε χώρας.

Οι δείκτες μέτρησης της ικανοποίησης που έχουν αναπτυχθεί είναι οι εξής

(Μπάλτας & Παπασταθοπούλαυ, 2003):

.:. Σουηδικός δείκτης ικανοποίησης: Το 1989, στην Σουηδία, αναπτύχθηκε

ο πρώτος δείκτης μέτρησης της ικανοποίησης από τα προϊόντα και τις

υπηρεσίες. Ο δείκτης ικανοποίησης των καταναλωτών προκύπτει ως ένα

αποτέλεσμα της ε'Κλαμβανόμενης αξίας που έχουν τα προϊόντα ή/και οι

υπηρεσίες για τους Σουηδούς καταναλωτές. Η αξία αυτή είναι το

αποτέλεσμα τριών βασικών παραμέτρων: της εικόνας, των ΠΡOσδOΙCΙών

και της ποιότητας.
•:. AμεΡΙKάVΙKOςδείκτης ικανοποίησης: Στον αμερικάνικο δείκτη

ικανοποίησηςτων καταναλωτών, η ικανοποίηση προκύπτειεπίσης ως

αποτέλεσμα της ε'Κλαμβανόμενηςαξίας που τα προϊόντα ή υπηρεσίες

έχουν για τους Αμερικανούςκαταναλωτές. Η αξία αυτή είναι

αποτέλεσμα της ε'Κλαμβανόμενηςποιότητας και των ΠΡOσδOΙCΙώντων

καταναλωτών.
•:. Γερμανικός δείκτης ικανοποίησης: Ο δείκτης αυτός διαφοροποιείταιαπό

τους δυο προηγούμενους. Οι ερευνητές βασίστηκαν στην υπόθεση ότι

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών «ποιότηΤQ}), «ικανοποίηση)),

«συμπεριφορά σε περίπτωση μη ικανοποίησης» και «αφοσίωσης

καταναλωτψ). Ως εKλαμβανόΜΕVΗποιότητα ορίζεται το αποτέλεσμα μιας

διαδικασίας εξίσωσης μεταξύ του προσδοκώμενουπροϊόντοςή

υπηρεσίας και του πραγματικού προϊόντοςή υπηρεσίαςπου τελικά η

επιχείρηση προσφέρει στον καταναλωτή.
•:. Ευρωπαϊκός δείκτης ικανοποίησης: Η δημιουργία του Ευρωπαϊ'ΚΟύ

Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών, γνωστό και ως EPSI, ξεκίνησε το 1997

και σε αυτό συμμετέχουν 13 χώρες, από τις οποίες πλήρη συμμετοχή

έχουν η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Δανία, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Ισλανδία,

η Ιταλία, η Πορτογαλία. η Ισπανία, η Ελβετία και η Σουηδία.
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νΙ Μοντέλιι ικανοποίησης καταναλωτή

Η αξιολόγηση των οικονομικών επιδόσεων των εmχεφήσεων αποτελεί μια

από τις πρώτες πpoσεyγiσεις του προβλήματος τ/ζ μέτρησης τ/ς ικανοποίησης των

πελατών. Πιο συrιcαριμένα δείκτες όπως το ύψος των πωλήσεων, το μερίδιο αγοράς.

η κερδοφορία της εταιρίας ή και ορισμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες f:xouv

χρησιμοποιηθεί 'fUl ιην αξιολόΥηση ιης ικανοποίησης των πελατών (ΓΡηγΟΡούδης &
Σίσκος, 2005). Παρακάτω αναπτύσσονται τρία μοντέλα που επιχειρούν να

αποκωδnroποιήσουντην συμπεριφοράτου ιcαταναλωτή μέσω της ανάλυσης της

ικανοποίησηςπου εκλαμβάνουν από την χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίαςπου

αγόρασαν.

1. Μοντέλο Olίver

Το μοντέλο του Oliver είναι ευρέως γνωστό και ως μοντέλο διάψευσης

προσδοκίας. Η ικανοποίηση σύμφωνα με τον Oliνer ορίζεται ως μια ευχάριστη μετα

αγοραστική εμπειρία από ένα προϊόν ή υπηρεσία, δεδομένης της πρo~αγopαστιΊCΉς

προσδοκίαςτου πελάτη. Κυρίαρχο ρόλο στο συγκεκριμένο μοντέλο παίζει η

διαδικασία σύγκρισης του πελάτη με βάση τις προσδοκίες που ο ίδιος είχε θέσει πριν

την αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Η εmβεβαίωση ή διάψευση των προσδοκιών πραγματοποιείτε με βάση την

απόδοση του προϊόντος που αντιλαμβάνεταιο πελάτης σε σχέση με κάποιο πρότυπο

σύγκρισης. Η αντW1μβανόμενηαπόδοση (receίved perfonnance) μπορεί να διοφέρει

σημαντικά από την πραγμαnκήαπόδοση (actual perfomιance) του προϊόντος ή της

υπηρεσίας. Η επιβεβαίωση ή διάψευση των ΠΡοοδΟ1Clών. οδηγεί σε ένα θεπκό ή

αρνηnκό αίσθημα ικανοποίησης.

Κατά ιην διoδικασiα σύγκρισης ιης ανnλαμβανόμενης απόδοσης του ΠΡοιόντος

με τις προσδοκίες του πελάτη, εκτός από το πρότυπο σύγκρισης πολύ σημανηκό

ρόλο παίζει και η ζώνη αδιαφορίας (Ζοηο ofindifference). Η ζώνη αδιαφορίας

καθορίζειτο διάστημα της απόδοσηςτου προϊόντοςπου ανταποκρίνεταιστις

προσδοκίεςτου πελάτη. Στην περίπτωσηπου η απόδοση του προϊόντοςδεν ανήκει σε

αυτή τη ζώνη αδιαφορίας,η διάψευση των προσδοκιών μπορείνα είναι είτε θεnκή,

οπότε η απόδοση υπερβαίνειτις προσδοκίες, είτε αρνηnκή, οπότε η απόδοση είναι

χειρότερη από nς προσδοκίες.
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2. Μοντέλο του Kano

Σύμφωνα με τον Noriaki Kano είναι δυνατό να παρατηρηθούνδιαφορετικά

επίπεδα ή τύποι ποιότητας, ανάλογα με τις απόψεις των πελατών για την

σημαντικότητατων συγκεκριμένωνχαρακτηριστικώντου προϊόντος. Η βασική αρχή

του μοντέλου Κανό είναι ότι η σημαντικότηταδιαφορετικώνχαρακτηριστικών

ποιότητας του προσφερόμενουπροϊόντος ή υπηρεσίας είναι σε θέση να αναλύσει την

συμπεριφορά και να προσδιορίσει τον τρόπο αντίδρασης των πελατών (Γρηγορούδης

& Σίσκος, 2005).

Ο Kano προτείνει την ακόλουθη ιεραρχία σημαντικότητας.η οποία

περιλαμβάνει τρία βασικά επίπεδα ποιότητας:

Ικανοποίηση

ΥΨηλή αnόδoση

Εmθuμηtή

ποιότητα

Αναμενόμενη

ποιότητα

Χαμηλή απόδοση

Ελκυστική

ποιότητα

Δυσαρέσκεια

Πηγή: (ΓρηΥορούδης& Σίσκος, 2005) σ&λ.73
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1. Αναμενόμενη ποιότητα (βασικά χαρακτηριστικά): Το επίπεδο αυτό

περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας τα οποία οι

πελάτες αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντικά. Η υψηλή απόδοση του

προϊόντος στα συΥκεκρψένα χαρακτηριστικά δεν συνεπάγεται υψηλή

ΙΊα/.νοποίηση των πελατών, ενώ αντίθετα η χαμηλή απόδοση δημιουργεί

μεγάλη δυσαρέσΚΕια.

2. Επιθυμητή ποιότητα (μονοδιάστατα χαρακτηριστικά): Τα

χαρακτηριστικά του επιπέδου αυτού αποτελούν τις βασικές επιθυμίες και

ανάγκες των πελατών. Η ικανοποίηση αυξάνεται αναλογικά με την απόδοση

των συΥκεκ:ριμένων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

3. Ελκυστική ποιότητα (δελεαστικά χαρακτηριστικά): Το επίπεδο αυτό

περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που οι πελάτες δεν αναμένουν ότι θα διαθέτει

το προϊόν ή η υπηρεσία. Όταν προσφέρονται -ξαφνιάζουν" τους πελάτες και

έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν άλλους πελάτες

ανταγωνιστικών προϊόντων. Η υψηλή απόδοση του προϊόντος στα

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συνεπάγεται υψηλή ικανοποίηση των

πελατών, ενώ ανήθετα η χαμηλή απόδοση δεν δημιουργεί δυσαρέσκεια.

3. Μοντέλο του Fornell

Το μοντέλο του Fomell, που παρουσίασε ο ίδιος το 1989, είναι ένα από τα

βασικότερα εργαλεία μέτρησης και ανάλυσης της ικανοποίησης που χρησιμοποιείται

στον Αμερικανικό δείκτη ικανοποίησης και στο Σουηδικό βαρόμετρο ικανοποίησης.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται σε ένα οικονομετρικό μοντέλο το

οποίο συσχετίζει διάφορα μέτρα της ικανοποίησης των πελατών (π.χ. προσδοκίες,

πίστη, διατύπωση παραπόνων κλπ) με συΎΚεκριμένες και προκαθορισμένες σχέσεις.

Σε γενικές γραμμές, οι μεταβλητές του μοντέλου αναλύονται ως εξής

(Γρηγορούδης & Σίσκος, 2005):

1. Αιτίες ικανοποίησης: Μία από τις βασικές υποθέσεις του μοντέλου

είναι ότι η ικανοποίηση εξαρτάται τόσο από τις πρoσδo1dες του πελάτη, όσο

και από την ποώτητα και την αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας (όπως την

ανηλαμβάνεται ο πελάτης).

2. Ικανοποίηση: Για την εκτίμηση της ΙΊα/.voποίησης του πελάτη

χρησιμοποιείται ένα σύνολο πρόσθετων παραμέτρων όπως ο βαθμός

διάψευσης ή επιβεβαίωσης των προοδοκιών και η συγκριτική αξιολόγηση με

ένα "ιδανικό" προϊόν ή υπηρεσία. Οι παράμετροι αυτοί σταθμίζονται με ένα

σύνολο βαρών, ενώ ταυτόχρονα, το μοντέλο υποθέτει θετική συσχέτιση με

τις μεταβλητές που εκφράζουν τα αίnα της ικανοποίησης.
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3. Αποτελέσματα ικανοποίησης: Το αποτέλεσμα τ/ς ικανοποίησης είναι

η συμπεριφορά του πελάτ/ που σχετίζεται με τ/ν διατύπωση παραπόνων.

Έτm η αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης πρέπει να οδηγήσει σε μείωση

του αριθμού των παραπόνων των πελατών. Όμοια το μοντέλο υποθέτει

θεnκή συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση και τ/ν πίστη του πελάτ/.

Γενικά, η καταναλωτική πίστη αποτελεί την θεμελιώδη εξαρτημένη

μεταβλητή το" μοντέλο" το" FomelI.
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Μέρος Τρίτο

Αφοσίωση- Πιστότητα καταναλωτών

3S



ι. Εισαγωγή

Η μέτρηση της πίστης(IΟΥaltΥ) ενός συνόλου καταναλωτών είτε για την

επιχείρηση, είτε για τα προϊόντα και υπηρεσίες που αυτή διαθέτει, οφείλεται στην

αδυναμία αρκετές φορές μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και

αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη για την απόδοση ή το επίπεδο ποιότητας της εταιρίας

αυτής, ιδίως σε συνθήκες ισχυρού ανταγωνισμού. Παρόλα αυτά πολλές φορές η

έννοια της αφοσίωσης παρερμηνεύεται από πς επιχειρήσεις (Cram, 2004). Ένα

μυστικό των πελατοκεντρικών εταιριών είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιες

διαφοροποιούνταιστην επαφή τους με τον πελάτη. Εάν ο στόχος των εταιριών είναι η

κερδοφόρα ανάπτυξη, ένας από του σημαντικότερους μοχλούς είναι η διατήρηση των

πελατών (While1ey & Hessan, 1996) . Σε περίπτωση όμως που ένας πελάτης είναι

απλώς ικανοποιημένος (δηλαδή, όχι δυσαρεστημένος) είναι εξαιρετικά απρόβλεπτος.

Καμία δύναμη δεν τον κρατά αφοσιωμένο, και επειδή η ικανοποίηση του δεν έχει

ρίζες σε κάπ που μπορεί να αντισταθεί σε μία ισχυρή έλξη, δεν απαιτεί πολύ χρόνο

να τραβήξει κάποιος την προσοχή του και να τον απομακρύνει (McCarthy, 1997).

Από την άλλη πλευράγια να είναι ικανοποιημένοςένας πελάτης δεν έχει σημασία

μόνο η αξία του προϊόντοςή της υπηρεσίαςαλλά και η εξυπηρέτησηπου δέχεται στο

κατάστημα. Καμία επιχείρησηδεν μπορείνα προσδοκάνα δημιουργήσει

καταναλωτικήπιστότητα εάν οι εργαζόμενοιοι οποίοι έρχονταισε επαφή με του

πελάτες δεν είναι πρόθυμοι και ικανοί να εκφράσουντην προαιρετικήπροσπάθεια

που αποτελείτην βάση της ιδανικήςεμπειρίαςτου καταναλωτή(McCarthy. 1997) .

Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό σε μία επιχείρηση από τους καταναλωτές.

Χωρίς αυτούς, η επιχείρηση δεν θα μπορούσε να υπάρχει. 'Etm λοιπόν, οι

επιχειρήσειςαναπτύσσονταιμέσω τον ικανοποιημένωνκαταναλωτών.Οι

ικανοποιημένοικαταναλωτέςόχι μόνο επιστρέφουνστην επιχείρηση,αλλά φέρνουν

και επιπλέονφίλους τους (Martίn, 1993).

Παρακάτω παρουσιάζονται ο ορισμός της αφοσίωσης και της πιστότητας

καθώς και οι διάφοροι τύποι πιστών καταναλωτών που μπορεί να έχει μια επιχείρηση.

Τέλος θα αναλυθεί ο όρος την επωνυμίας - μάρκας μιας επιχείρησης και πόσο

σημαντική είναι για μία επιχείρηση, όσον αφορά τις πωλήσεις και τα έσοδα της αλλά

και το μέλλον της.
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ίί. Τι σημαίνει αφοσίωση

Η αφοσίωση είναι συναισθηματικός δεσμός - έχει να κάνει με την προθυμία

που εmδεικvύουν σι άνθρωποι να συνάψουν κάποια σχέση και να την διατηρήσουν.

Ενώ η επαναληπτική αγορά αποτελεί τύπο συμπεριφοράς, η αφοσίωση αποτελεί

νοητική κατάσταση.

Επομένως,τα διάφορα σχήματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της

αφοσίωσης, όπως είναι τα δώρα, τα κίνητρα ιcαι σι ιcάρτες αγορών, μπορούν να

λειτουργήσουν ως κίνητρα για επαναλαμβανόμενες αγορές, αJ.λά αυτά ιcαθαυτά δεν

δημιουργούν αφοσίωση (Cram, 2004).

Βάθος Βαθιά Ρηχή ΕπιΦανειακή

Εγκαρδιότητα Εγκάρδια Ουδέτερη Ανταγωνιστική

Ισορροπία Ισότητα Συμπληρωματικότητα Ανισότητα

Κοινωνικές

Βάοη Καθήκον Πολύ-λειτουργικότητα συμβάσεις

~ ~

Πηγή: (Cram, 2004) οελ.38

Στον παραπάνω πίναιcα παρουmάζονται σι διαστάσεις των σχέσεων σύμφωνα με τον

Cram,2004. Πιο συγκεκριμένα:

• Βάθος: Οι εμπορικές σχέσεις αφοσίωσης είναι, τις περισσότερες φορές,

βαθιές και λιγότερα συχνά ρηχές. Η επιφανειακές σχέσεις δεν μπορεί να

οδηγήσει σε αφοσίωση.

• Εγκαρδιότητα: Οι εμπορικές σχέσεις αφοσίωσης μπορεί να είναι από

ουδέτερες έως εγκάρδιες. Η αντιζηλία και ο ανταγωνισμός μεταξύ

προμηθευτή και αγοραστή μπορεί να είναι καταστρεπτικός όταν αγνοείται το

αμοιβαίο συμφέρον.

• Ισορροπία: 'Όπως συμβαίνει και στις ανθρώπινες σχέσεις η περίπτωση της

ανισότητας δεν συνάδει με την αφοσίωση.

• Βάση: Οι εμπορικές σχέσεις αφοσίωσης μπορεί να βασίζονται είτε

εξολοκλήρου στο καθήκον είτε να είναι πολύ-λειτουργικές (όταν αρχίζουν να

συμπεριλαμβάνουν κάποια στοιχεία κοινωνικής συμπεριφοράς.
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ίίί. Κατηγορίες πιστών πελατών

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι πελατών με βάση την

πιστότητα του. Σύμφωνα με τους Dick and Basu 1994 οι πελάτες ανάλογα με την

αφοσίωση στο προϊόν και τ/ν συχνότητα επανάληψηςτων αΎορών μπορούν να

κατηγοριοποιηθούν στις ακόλουθες ομάδες.

ΕπαναλαuΒανόμενεcΑνοοέ,

nOMEΣ ΛΙΓΕΣ

:Ζ: Απόλυτα πιστοί πελάτες Λανθάνουσα πιστότητα

~
ω (Premium loyalty) (Latent loyaltγ):>

:Ζ:
nλαστή πιστότητα Μη πιστοί πελατες

~

'"- (Spurious loyalty) (Νο Ιoγ,Ιtγ):>

Πη'(ή: (Dick & Basu, 1994)

Μη πιστοί πελάτες: Μια χαμηλή αφοσίωση στο προϊόν σε συνδυασμό με λίγες

επαναλαμβανόμενεςαγορές σημαίνει την απουσία της πίστης. Αυτό θα μπορούσενα

συμβεί κάτω από μια ΠOl1CΙλία πιθανών σεναρίων αγοράς. Πρώτον, η χαμηλή

αφοσίωση μπορεί να είναι ένδειξη πρόσφατής Εισαγωγής στην αγορά ή/ και αδυναμία

σαφής επικοινωνίας των πλεονεκτημάτων.

Πλαστή mστότητα: Χαμηλή αφοσίωση σε συνδυασμό με πολλές

επαναλαμβανόμενεςαγορές σημαίνει μια πλαστή πίστη. Η κοινωνική επιρροή μπορεί

να οδηγήσει σε πλαστή πίστη. Για παράδειγμα ένας βιομηχανικόςπωλητής μπορεί να

λάβει επαναλαμβανόμενεςεντολές αγοράς παρά τον χαμηλό αvnλσμβανόμενoβαθμό

διαφοροποίησηςαπό το αντίστοιχο ανταγωνιστικό προϊόν και αυτό συμβαίνει λ6-Υω

των διαπροσωπικώνσχέσεων μεταξύ πωλητή και αγοραστή.
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Λανθάνουσα mστότητα: Υψηλή αφοσίωση σε συνδυασμό με λίγες

επαναλαμβανόμενες αγορές αντανακλά μία λανθάνουσα mστότητα- ένα σοβαρό

πρόβλημα για τους εμπόρους. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να έχει μεγάλη

αφοσίωση σε ένα συγκεκριμένο εστιατόριο όμως επειδή ο/η σύντροφος του προτιμά

κάποιο άλλιJ εστιατόριο, οι επαναλαμβανόμενες αγορές του στο συγκεκριμένο

εστιατόριο να είναι λίγες.

Απόλυτα mστοί πελάτες: Η πλέον προτιμώμενη από τις τέσσερις προϋποθέσεις.

Υπάρχει ευνοϊκή αντιστοιχία μεταξύ της μεγάλης αφοσίωσης και των πολλών

επαναλαμβανόμενων αγορών.

Απόρροια του μοντέλου των Dick and Basu είναι η υπόθεση ότι η ταξινόμηση των

πελατώνσε τέσσερις ομάδες, βάσει της αφοσίωσης και των επαναλαμβανόμενων

αγορών, θα επιτρέψει την πρόβλεψη άλλων μέτρων πιστότητας όπως είναι η

διατήρηση πελατών και η εγκατάλειψη πελατών (Garland & Gendall, 2004) .

ίν. Branding

Μέσα σε μια εταιρία την ευθύνη για την μάρκα πρέπειαν την έχει ένα άτομο

ή μια ομάδα. Καθήκοντης θα είναι να δημιουργήσειμια ισχυρή, σαφή, και πλούσια

ταυτότητα και να διασφαλίσειότι οι ομάδες υλοποίησης,είτε βρίσκονταιμέσα είτε

έξω από την εταιρία, καταλαβαίνουναυτήν την ταυτότητα. (Joachimstahler & Aaker,

2002).

Οι εταιρίες πρέπει να δημιουργούνισχυρές μάρκες για να είναι

ανταγωνιστικέςστην αγορά. Ένα από τα δημοφιλέστεραμέσα ανάπτυξης μιας

μάρκας υπήρξαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το υψηλό του κόστος όμως σε

συνδυασμό με τις μεθόδουςπαράκαμψης των διαφημίσεωνπου έχουν αναπτυχθεί

τείνουν να αναδεικνύουννέα μέσα ανάπτυξης μάρκας. Πολλές εταιρίες που

εδρεύουν στην Ευρώπη στηρίζονται εδώ και πολλά χρόνια σε εναλλαΙCΤΙKάκανάλια

εmKoινωνίας,για να δημιουργήσουνεπίγνωση προϊόντος, να μεταδώσουννύξεις για

την μάρκα, και να δημιουργήσουναφοσιωμένεςπελατειακές βάσεις (JoachimstaWer

& Aaker, 2002).

Ενώ τα χαρακτηριστικάενός προϊόντος μπορεί να αφορούν την γεύση, την

εμφάνιση, το άρωμα κλπ, τα χαρακτηριστικάτης μάρκας είναι πλιJύσια και

στηρίζονται σε συναισθήματα, ιδέες και αναμνήσεις. Η μάρκα λειτουργείως

(Παντίδος. 2007):

.:. Μορφή στενογραφίας. Ο καταναλωτής και η εταιρία μπορούν να

συμπεριλάβουν μια ολόκληρη ιστορία σε μία ή δύο λέξεις .

•:. Υπόσχεση. Ο καταναλωτής γνωρίζει τις σταθερές αξίες της μάρκας και τι

αντιπροσωπεύουν.
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.:. Δήλωση. Βοηθά τον καταναλωτή να προβάλει την εικόνα που έχει για τον

εαυτό του ή την εικόνα που θα ήθελε να έχει.

Σύμφωνα με τον Παντίδος 2007, η τοποθέτηση μιας μάρκας στην αγορά πρέπει

να φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Σαφήνεια(ClaήtΥ). Αν η ιδέα της μάρκας δεν είναι απλή, η

εμπορευματοποίηση της είναι πολύ πολύπλοκη και δαπανηρή.

• Συνέπεια(CοnsίstenCΥ) μέσα στο χρόνο.

• Πειστικότητα(CredίbίlίtΥ)·

• Ανταγωνισnκό πλεονέκτημα(CοmΡetίtίve edge). Αν δεν υφίσταται αυτό δεν

υπάρχει λόγος ύπαρξης της μάρκας.

Έχοντας μία ισχυρή μάρκα στη αγορά καταφέρνεις να προσελκύσεις

πολλούς καταναλωτές όμως αυτό δεν μπορεί να εγγυηθεί πιστούς

καταναλωτές. Η πιστότητα εξαρτάται από το επίπεδο ικανοποίησης των

καταναλωτών. Οι καταναλωτές που δηλώνουν "απόλυτα ικανοποιημένοι"

είναι έξι φορές περισσότερο διατεθειμένοι να επαναλάβουν την αγορά τους

στην συγκεκριμένη επιχείρηση σε σχέση με τους καταναλωτές που δηλώνουν

"ικανοποιημένοι" (Blackwell, et al., 2006).
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Μέρος Τέταρτο
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V. Μεθοδολογία

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας και πιο συγκεκριμένα, της ανάλυσης της

συμπεριφοράς του βιομηχανικού καταναλωτή είναι ο εντοπισμός των στοιχείων που

συνθέτουν το προφίλ των βιομηχανικών καταναλωτών. Τα δεδομένα που θα

μελετηθούν στην συνέχεια είναι δευτερογενή δεδομένα. Το μέγεθος του πληθυσμού

αφορά όλους τους βιομηχανικούς καταναλωτές στην μίας εταιρίας Cash & Caπy

στην Ολλανδία που ερωτήθηκαν μέσω e-mail το πρώτο τρίμηνο του 2010. Το

μέγεθος του δείγματος ανήλθε στα 953 άτομα-χρήστες.

Το ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να απαντήσουν, αποτελείται από 33

ερωτήσεις εκ των οποίων σι 30 είναι διαβαθμισμένες με την μέθοδο Likert (0-1 Ο) και

σι υπόλοιπες 3 ερωτήσεις είναι δημογραφικές. Ποιο συγκεκριμένα το

ερωτηματολόγιο μπορεί να ομαδοποιηθεί ως εξής:

• Δημογραφικά στοιχεία

• Αξιολόγηση της τιμολόγησης βιομηχανικών προϊόντων

• Αξιολόγηση των προϊόντων

• Αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών

• Αξιολόγηση υπόλοιπων υπηρεσιών

Όσον αφορά τις, δημογραφικού χαρακτήρα, ερωτήσεις που ζητήθηκε από

τους ερωτώμενους να απαντήσουν, αναφέρονταν στην ηλικία, το φύλο και τον αριθμό

εργαζομένων που απασχολούν.

Η αξιολόγηση της τιμολόγησης αφορά την αξιολόγηση της χονδρικής τιμής,

την σχέση της με την τιμή στην αγορά λιανικού εμπορίου, συμφωνίες για προσωmκή

έκπτωση, αξιολόγηση τιμών στον χώρο του τροφίμου και του μη- τροφίμου και τέλος

προσφορές ειδικά διαμορφωμένες για τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Η αξιολόγηση των προϊόντων αφορά το εύρος και το βάθος της γκάμας

προϊόντων, η σαφήνεια του προσφερόμενου προϊόντος, η διαθεσιμότητα των

προϊόντων, η ελκυστική γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, διαθέmμες

πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τα αποθέματα των προϊόντων, η έγκαιρη

ενημέρωση για αλλαγές στην γκάμα προϊόντων και η καινοτομία.

Η αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών αφορά τις γνώσεις των εργαζομένων

στο κατάστημα, την υπηρεσία προσανατολισμού των εΡΎαζομένων στο κατάστημα,

την διαθεmμότητα των υπαλλήλων στο κατάστημα, την ποιότητα εξυπηρέτησης μετά

την πώληση και την διαθεmμότητα προσωmκού account manager.
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Η αξιολόγηση των υπόλοιι-των υπηρεσιών αφορά διαφορετικές επιλογές

πληρωμής, καλές εγκαταστάσεις στάθμευσης, σύντομη παραμονή στο ταμείο,

εκτεταμένες ώρες λειτουργίας και ξεχωριστές ώρες λειτουργίας για επίλεΊCτoυς

πελάτες. εμπεφία στο κατάστημα, πιθανότητα αγοράς μέσω ιστοσελίδας ή τηλεΦώνοu,

deliverγ, τρόΦψα και μη- τρόΦψα στον ίδιο χώρο και κοντινές αποστάσεις καταστημάτων.

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ιcωδιιcoπoιήθηκαν και εισήχθηκαν

στο φύλλο ερ-Υασίας του στατιστικού πακέτου SPSS 20. Στην συνέχεια

χρησιμοποιήθηκαν οι κλασικές στατιστικές μέθοδοι που προσφέΡει το πρόγραμμα

αυτό. Αρχικά θα εξεταστεί η αξιοmστία και η κανονικότητα των δεδομένων που

συλλέχθηκαν. Στην συνέχεια στο κομμάτι της περιγραφικής στατιστικής θα

σχολιαστούν και θα αναλυθούν οι πίνακες και τα διαγράμματα συχνοτήτων. Επίσης

θα παρατεθούν οι πίνακες αυτοσυσχέτισης των μεταβλητών. Κατόπιν θα

πραγματοποιηθεί Παραγοντική ανάλυση που σκοπό έχει την δημιουργία μικρότερων

ομάδων μεταβλητών για να μι-τορέσουμε να τις μελετήσουμε με μεΥαλύτερη ευκολία.

Τέλος θα πραγματοποιηθούν τα τεστ Mann·Whitney και Κruskal·Wallis για τους

παράγοντες που θα προκύψουν QJ-τό την παραγοντική ανάλυση.
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νι. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας

Αρχικά ελέγχθηκε η κανονικότητα του δείγματος. Μία διαδικασία ελέγχου της

κανονικότητας είναι η κατασκευή ιστογράμματος των μεταβλητών. Στην συνέχεια

παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και οι αντίστοιχοι

πίνακες βρίσκονται στο Παράρτημα 1.

ΈλεΥιο' κανονικότητα,

..

..

..

HIstogr8m

..
,,110

..

Mι8n .. 50.61
Stcl.Deν ... 10,28
Ν-953
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ΔημΟΎραφικά στοιχεία

Φύλο

Από τα 953 άτομα που ερωτήθηκαν, το 71,46% (681) αποτέλεσανάντρες ενώ το

28,54% (272) αποτέλεσαν γυναίκες.

Φύλο

• ΓυναΙκα

• Άντρας

Ηλικ\α

Το 0,10% των ερωτώμενων (1 άτομο) αποτελούνται από άτομα ηλικίας κάτω των 20
ετών, το 2.31% (22 άτομα) αποτελούνται από 20-29 ετών, το 11,86% (113 άτομα)

αποτελούνται από 30-39 ετών, το 30,12% (287 άτομα) αποτελούνται από 40-49 ετών,

το 34.84% (332 άτομα) αποτελούνται από 50ω59 ετών, το 18.47% (176 άτομα)

αποτελούνται από 60-69 ετών και τέλος το 2,31 %(22 άτομα) αποτελούνται από 70-79
ετών.
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22

Ηλικία

22

<20

Απασχολούμενοι

20-29 30-39 40-49 SQ.-S9 60-69 70-79

Οι εργάτες που απασχολούν οι βιομηχανικοί καταναλωτές του δείγματος

κυμαίνονται ως εξής: ΟΙ 31 με ποσοστό 3,2% απασχολούνΟ εργάτες, ΟΙ 182 με

ποσοστό 19,1% απασχολούν 1 εργάτη, οι 363 με ποσοστό 38,1% απασχολούν 2-5

εργάτες, οι 139 με ποσοστό 14,6% απασχολούν 6-10 εργάτες, οι 103 με ποσοστό

10,8% απασχολούν 10-20 εργάτες, οι 71 με ποσοστό 7,4% απασχολούν 21-50

εργάτες, οι 23 με ποσοστό 2,4% απασχολούν 51-100 εργάτες, οι 24 με ποσοστό 2,5%

απασχολούν 101-500 εργάτες και τέλος οι 17 με ποσοστό 1,8% απασχολούν πάνω

από 500 εργάτες.

over 500 17

101 - 500 24

51 - 100 23
ο
> 71ω 21 - SO"-·0
ο

10·20 103
~

~ 6 - 10 139
ο•<{ 2-5 ,.,

1 182

Ο 31

Ο 50 100 150 200 250 300 350 400
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Πε ΙΥοαφικ' στατιστική

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφούν λεπτομερώς οι σχετικές συχνότητες των

μεταβλητών ( των ερωτήσεων που απαντήθηκαν από τους ερωτώμενους) μέσα από

στατιστικούς πίνακες και γραφικές παραστάσεις που βρίσκονται στο Παράρτημα 2.

Για να είναι πιο σαφή τα ευρήματα, τα αποτελέσματα των ερωτήσεων, θα

παρουσιαστούν ομαδοποιημένα όπως οι ομάδες αυτές διαχωρίστηκαν παραπάνω. Οι

ερωτώμενοι απάντησαν σε κάθε ερώτηση, με την κλίμακα Likert από Ο έως Ι Ο με

βάση την σημαντικότητα που έχει για τον καταναλωτή η κάθε μεταβλητή. Οι

ερωτήσεις έχουν κωδικοποιηθεί ανάλογα στο SPSS.

ΑΕ.ιολόΥηση τη, τιμολόγηση, Οιοuηχανικών προϊόντων

Ερώτηση1: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η καλή σχέση μεταξύ ποιότητας και

τιμής;

Στο δείγμα των 953 καταναι.,ωτών, οι 303 με ποσοστό 32% βαθμολόγησαν την σχέση

ποιότητας-τιμής με 8 όσον αφορά την σημαντικότητα που έχει για τους ίδιους. Η

αμέσως επόμενη βαθμολογία είναι 7 με ποσοστό 23% (217 καταναλωτές). Ο μέσος

όρος βαθμολογίας της μεταβλητής όσον αφορά την σημαντικότητα για τον

καταναι.,ωτή είναι 7,37 και η τυπική απόκλιση 1,924.

Σχέση Ποιότητας-Τιμής

350

300

250

~ 200•
~ 150"

100

50

Ο

Ο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Αξιολόνηση
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Ερώτηση2: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η χαμηλότερη τιμή της αγοράς;

Στο δείγμα των 953 καταναλωτών, οι 303 με ποσοστό 32% βαθμολόγησαν την

σημανπκότητα της χαμηλότερη τιμής της αγοράς με 8 όσον αφορά την

σημαVΠKότητα για τους ίδιους. Η αμέσως επόμενη βαθμολογία είναι 7 με ποσοστό

23% (217 καταναλωτές). Ο μέσος όρος βαθμολογίας της μεταβλητής είναι 7,37 και η

τυπική απόκλιση 1,952.

Χαμηλότερη τιμή αγοράς
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300
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Αξιολ.όνηση

Ερώτηση3: Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι συμφωνίες προσωπικών

προσφορών;

Από τους 953 καταναλωτές του δείγματος οι περισσότερο\, 22,3%(213 καταναλωτές)

αξιολόγησαν με 8 την σημαντικότητα που έχει για εκείνους οι προσωπικές συμφωνίες

για χαμηλότερες τιμές. Οι υπόλοιπες τιμές με ποσοστά 16,3% και 14,8% είναι 7 και 9
αντίστοιχα. Ο μέσος όρος αξιολόγησης της μεταβλητής είναι 6,84 και η τυπική

απόκλιση 2,507.

Προσωπικές Προσφορές
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ι::
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Ερώτηση17: Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι προσφορές στον τομέα του

τροφίμου;

Στην ερώτηση νια το πόσο σημαντικό ε(ναι νια τους καταναλωτές οι αιχμηρές προσΦορές

στον τομέα του τροΦψου, οι περισσότεροι καταναλωτές με ποσοστό 30,4% (290

καταναλωτές)αξιολόνησανμε 8 την ερώτηση αυτή. Αμέσως μετά με ποσοστό 23,8% (227

καταναλωτές) αξιολόνησαν με 9 την ερώτηση αυτή. Ο μέσος όρος αξιολόνησης της

μεταβλητής 7,94 στα 10 και η τυπική απόκλιση 2,005.

Προσφορέςστα τρόφιμα
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Αξιολόγηση

Ερώτηση18: Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι προσφορές στον τομέα του μη

τροφίμου;

Στην ερώτηση για το πόσο σημαντικό είναι για τους καταναλωτές οι αιχμηρές

προσφορές στον τομέα του μη. τροφίμου, οι περισσότεροι καταναλωτές με ποσοστό

31 % (295 καταναλωτές) αξιολόγησαν με 8 την ερώτηση αυτή. Αμέσως μετά με

ποσοστό 22,4% (213 καταναλωτές) αξιολόγησαν με 9 την ερώτηση αυτή. Ο μέσος

όρος αξιολόγησης της ερώτησης είναι 7,84 και η τυmκή απόκλιση 1,975.

ΠροσΦορές στα μη-τρόφιμα
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Ερώτησηl9: Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι ειδικά προσαρμοσμένες στις

ανάγκες του οργανισμού σας προσφορές;

Στην ερώτηση σχεηκά με την σημαντικότητα που έχει για τον καταναλωτή οι ειδικά

προσαρμοσμένες προσφορές στις ανάγκες των καταναλωτών η πλειοψηφία του

δείγματος, με ποσοστό 22,9% (218 καταναλωτές)αξιολόγησαντην ερώτηση αυτή με

8. Αμέσως επόμενος βαθμός αξιολόγησης της μεταβλητής αυτής είναι το 7 με

ποσοστό 19,5%. Ο μέσος όρος αξιολόγησης είναι 7,06 και η τυmκή απόκλιση 2,291.

ΠροσαρμοσμένεςπροσΦορές
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Αξιολόνηση

Όσον αφορά την αξιολόγηση των καταναλωτών για τις στρατηγικές τιμολόγησης

των επιχειρήσεων πώλησης βιομηχανικών προϊόντων οι υψηλές προσφορές στον

τομέα των τροφίμων έχουν την υψηλότερη βαθμολόγηση με μέσο όρο 7,94
(σημαντικό για τον καταναλωτή). Η αμέσως επόμενη σημαντική μεταβλητή για τους

καταναλωτές είναι οι υψηλές προσφορές στον τομέα του μη-τροφίμου. Στην συνέχεια

ακολουθούν οι σχέσεις μεταξύ τιμής-ποιότητας, η χαμηλότερη τιμή στην αγορά, οι

προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καταναλωτών προσφορές και οι προσωmκές

προσφορές.

50



ΙΙ,ΟΟ

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00

1,00 -'---'=;;;........-=;;;.."Τ'"-==-τ--== .......-==.....-==....,0,00 ,--

• Σημαντικό για tOv καταναλωτή

Όλες οι συσχετίσειςτων μεταβλητών που αφορούν ης τιμές και τις στρατηγικές

πμολόγησης έχουν θεπΙCΉ χαμηλή συσχέπση μεταξύ τους (Παράρτημα 3, Cor 1).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τέλεια συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής

«Χαμηλότερη πμή αγοράς» και της μεταβλητής «Σχέση πμής ποιότητας»

S1



Α"ιολό σ των π οϊΛντων

Ερώτ/ση4: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το εύρος της γκάμας προϊόντων;

Στην ερώτηση σχετικά με το εύρος της γκάμας των προϊόντων και πόσο σημαντική

είναι για τους καταναλωτές, η πλειοψηφία με ποσοστό 40, Ι % (382 καταναλωτές),

αξιολόγησαν την μεταβλητή αυτή με 8. Η αμέσως επόμενη τιμή που αξιολογεί την

μεταβλητή αυτή είναι το 9 με ποσοστό 23,4% (223 καταναλο>τές).Ο μέσος όρος

αξιολόγησης της μεταβλητής με βόση την σημαντικότητα για τον καταναλωτή είναι

8,13 στα 10 και η τυπική απόκλιση είναι 1,456.

Εύρος γκάμας
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Ερώτηση5: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το βάθος της γκάμας προϊόντων;

Στην ερώτηση σχετικά με το βάθος τ/ς γκάμας των προϊόντων και πόσο σημαντική

είναι για τους καταναλωτές, η πλειοψηφία με ποσοστό 38,1 % (363 καταναλωτές),

αξιολόγησαν την μεταβλητή αυτή με 8. Η αμέσως επόμενη τιμή που αξιολογεί την

μεταβλητή αυτή είναι το 7 με ποσοστό 22,2% (212 καταναλο>τές).Ομέσος όρος

αξιολόγησηςτης μεταβλητής με βάση την σημαντικότηταγια τον καταναλωτή είναι

7,73 στα 10 και η τυπική απόκλιση 1,550.

βάθος γκάμας
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Ερώτηση6: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η σαφήνεια των προσφορών;

Η σαφήνεια των προσφορών είναι επίσης σημαντική για τους καταναλωτές. Όσον

αφορά την σημαντικότητα της μεταβλητής αυτή για τους καταναλωτές, η πλειοψηφία

τους με ποσοστό 36,9% (352 καταναλωτές) την αξιολόγησαν με 8. Στην συνέχεια

ακολουθούν οι τιμές 7 και 9 με 19,6% και 19,2% αντίστοιχα. Ο μtσoς όρος

αξιολόγησης της μεταβλητής με βάση την σημαντικότητα για τους καταναλωτές είναι

7,96 στα 10 και η τυmκή απόκλιση είναι 1,644.

ΣαΦήνεια ΠροσΦορών
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Ερώτηση7: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η διαθεσιμότητα των προϊόντων;

Η πλειοψηφία του δείγματος με ποσοστό 33,3% (317 καταναλωτές) αξιολόγησε με 8
την μεταβλητή διαθεσιμότητας των προϊόντων με βάση την σημαντικότητα της

μεταβλητής αυτής για τους ίδιους. Αμέοως επόμενη τιμή αξιολόγηοης της

μεταβλητής αυτής είναι το 9 με ποσοστό 19,9% (190 καταναλωτές). Ο μέσος όρος

αξιολόγησης της διαθεσιμότητας των προϊόντων με βάση την σημαντικότητα για τους

καταναλωτές είναι 7,81 στα 10 και η τυπική απόκλιση 1,742.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων
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Ερώτηση8: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η ελκυστική γκάμα ιδιωτικής

ετικέτας;

Η ελκυστική γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας βαθμολογείται με 8 από την

πλειοψηφία των καταναλωτών με ποσοστό 27% (257 καταναλωτές) όσον αφορά την

σημαντικότηταπου έχει για τους ίδιους. Αμέσως επόμενη τιμή είναι το 7 με ποσοστό

19,55% (186 καταναλωτές). Ο μέσος όρος αξιολόγησης της μεταβλητής όσον αφορά

την σημαντικότητα για τους καταναλωτέςείναι 6,93 και η τυπική απόκλιση 2,242.

Ελκυστική γκάμα ιδιωτικής ετικέτας
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Ερώτηση9: Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι διαθέσιμες πληροφορίες

προ'ίόντων;

Η μεταβλητή (διαθέσιμες προσφερόμενες πληροφορίες σχετικά με το πρoϊόν~~

βαθμολογείται με 8 από την πλειοψηφία των καταναλωτών με ποσοστό 29,2% (278

καταναλωτές) όσον αφορά την σημαντικότητα που έχει για τους ίδιους. Αμέσως

επόμενη τιμή είναι το 7 με ποσοστό 23,6% (225 καταναλωτές). Ο μέσος όρος

αξιολόγησης της μεταβλητής όσον αφορά την σημαντικότητα για τους καταναλωτές

είναι 7,33 στα 10 και η τυπική απόκλιση 1,874.

Διαθέσιμες πληροΦορίες προ'ίόντος
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Έγκαιρη ενημέρωση αλλαγής γκάμας
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Η μεταβλητή «έγκαιρη ενημέρωση αλλαγής γκάμας» βαθμολογείται με 8 από την

πλειοψηφία των καταναλωτών με ποσοστό 29,4% (280 καταναλωτές) όσον αφορά

την σημαντικότητα για τους ίδιους. Αμέσως επόμενη τιμή είναι το 7 με ποσοστό

18,9% (180 καταναλωτές). Ο μέσος όρος αξιολόγησης της μεταβλητής όσον αφορά

την σημαντικότητα για τους καταναλωτές είναι 7,54 και η τυπική απόκλιση 1,987.

Πρo'ίόvτα πάντα σε απόθεμα

ΕρώτησηΙΙ: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η έγκαιρη ενημέρωση αλλαγής

γκάμας;

ΕρώτησηΙΟ: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς τα προϊόντα να είναι πάντα σε

απόθεμα;

Η πλειοψηφία του δείγματος αξιολόγησε με 8 την μεταβλητή «προϊόντα πάντα σε

απόθεμα» με ποσοστό 31 % (295 καταναλωτές) όσον αφορά την σημαντικότητα που

έχει για τους ίδιους. Αμέσως επόμενες τιμές είναι το 9 και το Ι Ο με ποσοστά 28,2%

και 26,1% αντίστοιχα. Ο μέσος όρος αξιολόγησης της μεταβλητής όσον αφορά την

σημαντικότητα για τους καταναλωτές είναι 8,46 στα 10 και η τυπική απόκλιση 1,617.



Ερώτηση30: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η καινοτομία στα προΤόντα;

Η καινοτομία των προϊόντων βαθμολογείται με 8 από την πλειοψηφία των

καταναλωτών του δείγματος με ποσοστό 33,5% (319 καταναλωτές) όσον αφορά την

σημαντικότητα που έχει για τους ίδιους. Αμέσως επόμενη τιμή είναι το 7 με ποσοστό

23% (219 καταναλωτές). Ο μέσος όρος αξιολόγησης της μεταβλητής όσον αφορά την

σημαντικότητα για τους καταναλωτές είναι 7,24 και η wπική απόκλιση είναι 2,063.

Καινοτομία
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Όσον αφορά την αξιολόγηση των καταναλωτών για τα προϊόντα πώλησης σε

βιομηχανικούς καταναλωτές η μεταβλητή «προϊόντα πάντα σε απόθεμω} είναι η

μεταβλητή με την υψηλότερη βαθμολόγηση με μέσο όρο 8,46 (σημαντικό για τον

καταναλωτή). Η αμέσως επόμενη σημαντική μεταβλητή για τους καταναλωτές είναι

το εύρος γκάμας των προϊόντων με επίσης υψηλή βαθμολόγηση 8,13 όσον αφορά την

σημαντικότητα για τον καταναλωτή. Στην συνέχεια ακολουθούν η σαφήνεια των

προσφορών, η διαθεσιμότητα των προϊόντων, το βάθος της γκάμας των προϊόντων, η

έγκαιρη ενημέρωση για την αλλαγή της γκάμας, διαθέσιμες πληροφορίες για τα

προϊόντα, η καινοτομία και τέλος η ελκυστική γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
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• Σημαντικό για τον καταναλωτή

Όλες οι συσχετίσεις των μεταβλητών που αφορούν τα προσφερόμενα

προϊόντα έχουν θετική συσχέτιση μεταξύ τους (Παράρτημα 3, Cor 2). Οι μεταβλητές

που έχουν παραπάνω από μέτρια συσχέτιση μεταξύ τους είναι η «Βάθος γκάμας» με

την «Εύρος γκάμας» με 0,624, η μεταβλητή «Σαφήνεια προσφοράς» με την «Εύρος

γκάμας}} με 0,586, η μεταβλητή «Προϊόντα πάντα σε απόθεμω} με την μεταβλητή

«Διαθεσιμότητα προϊόντων}} με 0,507 και τέλος η μεταβλητή «Έγκαιρη ενημέρωση

για αλλαγή γκάμας» με την μεταβλητή «Προϊόντα πάντα σε απόθεμα» με 0,502. Οι

υπόλοιπες μεταβλητές έχουν θετική συσχέτιση μεταξύ τους όμως είναι λιγότερη από

μέτρια.
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Ερώτηση12: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς οι γνώσεις των εργαζομένων στο

κατάστημα;

Οι γνώσεις των εργαζομένων στο κατάστημα αξιολογείται με 8 από την πλειοψηφία

των καταναλωτών του δείγματος με ποσοστό 34,9% (333 καταναλωτές) όσον αφορά

την σημαντικότ/τα που έχει για τους ίδιους. Στην συνέχεια ακολουθούν οι τιμές 9 και

7 με ποσοστά 18,6% και 17,6% αντίστοιχα. Ο μέσος όρος αξιολόγησης της

μεταβλητής όσον αφορά την σημαντικότητα για τους καταναλωτές είναι 7,72 στα 1Ο

και η τυπική απόκλιση 1,755.

Γνώσεις εργαζομένων καταστήματος
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Ερώτηση13: Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι προσανατολιστικές υπηρεσίες

των εργαζομένων στο κατάστημα;

Η μεταβλητή «προσανατολιστικές υπηρεσίες εργαζομένων στο κατάστημα» αξιολογείται από

την πλειοψηφία των καταναλωτών του δείγματος με 8 σε ποσοστό 35,8% (341 καταναλωτές)

όσον αφορά την σημαντικότητα που έχει για τους ίδιους. Αμέσως επόμενη τιμή είναι το 9 με

ποσοστό 21,7% (207 καταναλωτές). Ο μέσος όρος αξιολόγησης της μεταβλητής όσον αφορά

την σημαντικότητα για τους καταναλωτές είναι 7,94 στα 10 και η τυπική απόκλιση είναι 1,726.

Προσανατολιστικές υπηρεσίες εργαζομένων
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Διαθέσιμοι εργαζόμενοι στο κατάστημα

59

1098765

λξιολόνηοη
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Ποιότητα υπηρεσιών μετά την αγορά
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Η διαθεσιμότητα εργαζομένων στο κατάστημα για την εξυπηρέτηση των

καταναλωτών αξιολογείται από την πλειοψηφία των καταναλωτών του δείγματος με

8 σε ποσοστό 33,6% (320 καταναλωτές) όσον αφορά την σημαντικότητα που έχει για

τους ίδιους. Επόμενες τιμές είναι το 9 με ποσοστό 19.5% και το 7 με ποσοστό 19%.
Ο μέσος όρος αξιoλό'jησης της μεταβλητής όσον αφορά την σημαντικότητα για τους

καταναλωτές είναι 7.84 στα 1Ο και η τυπική απόκλιση είναι 1,655.

Η πλειοψηφία των καταναλωτών του δείγματος αξιολογεί την μεταβλητή «ποιότητα

υπηρεσιών μετά την αγορά)) με 8 σε ποσοστό 27.9% (266 καταναλωτές). Οι τιμές που

ακολουθούν, με μικρότερα ποσοστά όμως. είναι το 7 και το 9 με ποσοστά 19.7% και

19,3% αντίστοιχα. Ο μέσος όρος αξιολόγησης της τιμής με βάση την σημασία που

έχει για τους καταναλωτές είναι 7.63 στα 10.

Ερώτ/ση14: Πόσο σημαντικοί είναι για εσάς οι διαθέσιμοι εργαζόμενοι στο

κατάστημα;

Ερώτηση15: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η ποιότ/τα υπηρεσιών μετά την

αγορά;



Ερώτ/ση16: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η διαθεσιμότ/τα ενός προσωπικού

accouot maoager;

Η διαθεσιμότηταενός προσωmκούaccount manager αξιολογήθηκε από την

πλειοψηφία των καταναλωτώντου δείγματος με 7 σε ποσοστό 17,3% (165
καταναλωτές). Ακολουθούν οι τιμές 5, 6 και 8 με ποσοστά 16,9%, 15,9% και 13,1%
αντίστοιχα. Ο μέσος όρος αξιολόγησης της τιμής με βάση την σημασία που έχει για

τους καταναλωτές είναι 5,53 στα 10 και η τυmκή απόκλιση είναι 2,515.

Διαθεσιμότητα προσωπικού account manager
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Όσον αφορά την αξιολόγησητων καταναλωτώνγια την ποιότηταυπηρεσιών

που λαμβάνουναπό τους εργαζομένουςτου καταστήματος,η μεταβλητή

«προσανατολιστικέςυπηρεσίεςεργαζομένωνκαταστήματος»έχει αξιολογηθείμε την

μεγαλύτερητιμή, σε σχέση με τις υπόλοιπεςτέσσεριςμεταβλητές,ως προς την

σημαντικότηταπου έχει για τους καταναλωτές.Η αμέσως επόμενη μεταβλητή,με

σχετικά μικρή διαφοράαπό την πρώτη, είναι η μεταβλητή«διαθέσιμοιεργαζόμενοι

στο κατάστημα»όσον αφορά την σημαντικότηταγια τον καταναλωτή.Ακολουθούνοι

μεταβλητές«γνώσειςεργαζομένωνστο Kατάστημω~και {{ποιότηταυπηρεσιώνμετά

την αγορά». Τελευταίαείναι η μεταβλητή «διαθεσιμότηταπροσωmκούaccount
manager» που φαίνεται να έχει αξιολογηθεί με πολύ χαμηλές τιμές από τους

καταναλωτές.
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• Σημαντιι<ό για τον καταναλωτή

Όλες οι μεταβλητές συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους ( Παράρτημα 3, Cor 3).

Οι περισσότερες παρουσιάζουν θετική συσχέτιση κάτω του μετρίου. Οι μεταβλητές

που συσχετίζονται μέτρια μεταξύ τους είναι η μεταβλητή « γνώσεις των εργαζομένων

στο κατάστημα» με την μεταβλητή «προσανατολιστικές υπηρεσίες εργαζομένων

καταστήματορ} με 0,576 και η μεταβλητή « γνώσεις των εργαζομένων στο

κατάστημα» με την μεταβλητή «διαθεσιμότητα εργαζομένων στο κατάστημα» με

0,618. Θετική μέτρια συσχέτιση παρουσιάζουν επίσης οι μεταβλητές «διαθεσιμότητα

υπαλλήλων για εξυπηρέτηση)) και «ποιότητα υπηρεσιών μετά την πώληση)) με 0,559.

Υψηλή συσχέτιση, με 0,751, υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών «προσανατολιστικές

υπηρεσίες εργαζομένωνκαταστήματορ) και «διαθεσιμότηταυπαλλήλων για

εξυπηρέτηση».
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σ υπολοίπων 1) οεσιών

Ερώτηση20:Πόσο σημαντικόείναι για εσάς οι διαφορετικοίμέθοδοιπληρωμής;

Η πλειοψηφίατου δείγματοςαξιολόγησε, με βάση το πόσο σημαντική είναι για τους

ίδιους, την ύπαρξη διαφορετικώντρόπωνπληρωμήςμε 8 σε ποσοστό 22,7% (216
καταναλωτές). Οι ακόλουθες τιμές αξιολόγησης της μεταβλητής είναι 7 και 9 ,με

μικρές διαφορές, σε ποσοστά 15,4% και 15% ανάλογα. Ο μέσος όρος αξιολόγησης

της τιμής με βάση την σημασία που έχει για τον καταναλωτή είναι 6,84 στα 1Ο και η

romxή απόκλιση είναι 2,505.

ΔιαΦορετικοί μέθοδοι πληρωμής
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Ερώτηση21: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς οι καλές εΥκαταστάσεις parldng;

Οι καλές εγκαταστάσειςparking έχουν αξιολογηθεί από την πλειοψηφία του

δείγματος με 8 σε ποσοστό 30% (286 καταναλωτές). Αμέσως μετά ακολουθούν οι

τιμές 9 και 1Ο με ποσοστά 29,8% και 29,3% αντίστοιχα με πολύ μικρές διαφορές από

την πρώτη τιμή. Ο μέσος όρος αξιολόγησης της μεταβλητής με βάση την

σημαντικότητα που έχει για τους καταναλωτές είναι8,63 στα 1Ο και η τυπική

απόκλιση είναι 1,520.

Εγκαταστάσεις parking
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Ερώπιση22: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς ο σύντομος χρόνος αναμονής στο

ταμείο;

Ο σύντομος χρόνος αναμονής στα ταμεία έχει αξιoλoΎ1lθεί από την πλειοψηφία του

δείγματος με 8 σε ποσοστό 30,1 % (287 καταναλωτές). Αμέσως μετά ακολουθούν οι

τιμές 9 και 10 με ποσοστά 27,3% και 24,9% αντίστοιχα με μικρή διαφορά από την

πρώτη τιμή. Ο μέσος όρος αξιολόγησης της μεταβλητής με βάση την σημαντικότητα

που έχει για τους καταναλωτές είναι 8,42 και η τυπική απόκλιση 1,550.

Χρόνος αναμονής στο ταμείο
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Ερώτηση23: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το εκτεταμένο ωράριο λειτουργίας;

Οι εκτεταμένες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων βιομηχανικών προϊόντων έχουν

αξιολογηθεί από την πλειοψηφία του δείγματος με 9 σε ποσοστό 29,3% (279
καταναλωτές). Αμέσως μετά ακολουθούν οι τιμές 8 και 1Ο με ποσοστά 27,3% και

26,2% αντίστοιχα με μικρή διαφορά από την πρώτη τιμή. Ο μέσος όρος αξιολόγησης

της μεταβλητής με βάση την σημαντικότ/τα που έχει για τους καταναλωτές είναι

8,45 στα 10 και η τυπική απόκλιση είναι 1,609.

Εκτεταμένο ωράριο λειτουργίας
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Ερώτηση24: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το ξεχωριστό ωράριο λειτουργίας;

Η μεταβλητή «ξεχωριστές ώρες λειτουργίας των καταστημάτων για τους κορυφαίους

καταναλωτέρ>, έχει αξιολογηθεί από την πλειοψηφία του δείγματος με 1 σε ποσοστό

15,6% (149 καταναλωτές). Αμέσως μετά ακολουθεί η τιμή 5 με ποσοστό 14,2% (135
καταναλωτές) και με μικρή διαφορά το 10 με ποσοστό 14,1%(134 καταναλωτές).

Φαίνεται ότι στην ερώτηση αυτή, οι καταναλωτές έχουν μοιραστεί σε πολλές τιμές. Ο

μέσος όρος αξιολόγησης της μεταβλητής με βάση την σημαντικότητα που έχει γτα

τους καταναλωτές είναι 5,83στα 10 και η τυΠΙkή απόκλιση είναι 3,147.

Ξεχωριστές ώρες λειτουργίας
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Ερώτηση25: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς η ευχάριστη εμπειρία αγορών;

Η ευχάριστη εμπειρία αγορών έχει αξιολογηθεί από την πλειοψηφία των καταναλωτώντου

δείγματος, με βάση το πόσο σημαντικό είναι για τους καταναλωτές, με 7 σε ποσοστό 24,8%
(236 καταναλωτές). Αμέσως επόμενη τιμή αξιολόγησης είναι το 8 με ποσοστό 19,9% (190
καταναλωτές). Ο μέσος όρος αξιολόγησης της μεταβλητής με βάση την σημαντικότητα που

έχει για τους καταναλωτές είναι 6,39 στα 1Ο και η τυπική απόκλιση είναι 2,198.

Ευχάριστη εμπειρία αγορών
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Ερώτηση26: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς οι διαφορετικοί μέθοδοι αγορών

(ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά);

Οι διαφορετικοί μέθοδοι αγορών έχουν αξιολογηθεί από την πλειοψηφία των καταναλωτών

του δείγματος, με βάση το πόσο σημαντικό είναι για τους καταναλωτές, με 7 σε ποσοστό

18,3% (174 καταναλωτές). Αμέσως επόμενη τιμή αξιολόγησης είναι το 8 με ποσοστό 17%
(162 καταναλωτές). Ο μέσος όρος αξιολόγησης της μεταβλητής με βάση την σημαντικότητα

που έχει για τους καταναλωτές είναι 5,87 στα 10 και η τυπική απόκλιση είναι 2,621.

Διαφορετικοί τρόποι αγορών

(ηλεκτρονικά,τηλεΦωνικά)
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Αξιολόγηση

Ερώτηση27: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το delίvery;

Η μεταβλητή «delivery» έχει αξιολογηθεί από την πλειοψηφία των καταναλωτών του δείγματος με

βάση το πόσο σημαντικό είναι για τους καταναλωτές, με 5 σε ποσοστό 17,2% (164 καταναλωτές).

Αμέσως επόμενες τιμές είναι το 6 και το 1 με ποσοστά 14,8% (141 καταναλωτές) και 14,2% (135
καταναλωτές) αντίστοιχα. Ο μέσος όρος αξιολόγησης της μεταβλητής με βάση την σημαντικότητα

που έχει για τους καταναλωτές είναι 5,22 στα 10 και η τυπική απόκλιση είναι 2,775.
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180,-------------------------'

160 +--------------j
140 +-----==-------------j
120 +---:;r

.~ 100 +---
~ 80 +----

60 +--
40 +--
20

Ο

Ο 1 2 3 4 5

Αξιολόγηση

6 7 8 9

65

10



Ερώτηση28: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το τρόφιμο και το μη-τρόφιμο να

βρίσκονται στον ίδιο χώρο;

Η ύπαρξη τροφίμου και μη-τροφίμου στον ίδιο χώρο, έχει αξιολογηθεί από την

πλειοψηφία των καταναλωτών του δείγματος με βάση το πόσο σημαντικό είναι για

τους καταναλωτές, με 8 σε ποσοστό 30,5% (291 καταναλωτές). Αμέσως επόμενες

τιμές είναι το 9 και το 10 με ποσοστά 25,7% (245 καταναλωτές) και 23,1 % (220

καταναλωτές) αντίστοιχα. Ο μέσος όρος αξιολόγησης της μεταβλητής με βάση την

σημαντικότητα που έχει για τους καταναλωτές είναι 8,21 στα 1Ο και η τυπική

απόκλιση είναι 1,828.

ΤρόΦιμο-Μή-τρόΦιμο στον ίδιο χώρο
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ΑξιολόΥηση

Ερώτηση29: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς η κοντινή απόσταση από το κατάστημα;

Η μεταβλητή «κοντινές αποστάσεις" έχει αξιολογηθείαπό την πλειοψηφία των

καταναλωτώντου δείγματος με βάση το πόσο σημαντικό είναι για τους καταναλωτές,

με 8 σε ποσοστό 31,6% (301 καταναλωτές). Αμέσως επόμενες τιμές είναι το 9 και το

1Ο με ποσοστά 24,8% (236 καταναλωτές) και 20,5% (195 καταναλωτές) αντίστοιχα.

Ο μέσος όρος αξιολόγησης της μεταβλητής με βάση την σημαντικότητα που έχει για

τους καταναλωτές είναι 8,08 στα 1Ο και η τυπική απόκλιση είναι 1,862.

Κοντινές αποστάσεις
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Όσον αφορά την αξιολόγηση των καταναλωτών για τις υπόλοιπες υπηρεσίες

που λαμβάνουν από τους εργαζομένους του καταστήματος, η μεταβλητή

«εγκαταστάσεις parkίng}} έχει αξιολογηθεί με την μεγαλύτερη τιμή, σε σχέση με τις

υπόλοιπες μεταβλητές, ως προς την σημαντικότητα που έχει για τους καταναλωτές. Η

μεταβλητή «εκτεταμένο ωράριο λειτουργίαρ> έχει αξιολογηθεί με την αμέσως

επόμενη μεγαλύτερη τιμή. Οι μεταβλητές «χρόνος αναμονής στο ταμείο», «τρόφιμο

και μη-τρόφιμο στον ίδιο χώρω}, και ··κοντινές αποστάσεις» έχουν επίσης αξιολογηθεί

με υψηλές τιμές από τους καταναλωτές όσον αφορά την σημαντικότητα που έχουν για

τους ίδιους. Οι υπόλοιπες μεταβλητές «διαφορετικοί μέθοδοι πληρωμής», «ευχάριστη

εμπειρία αγορών», διαφορετικοί τρόποι αγορών}}, «ξεχωριστές ώρες λειτουργίας» και

τέλος «delίvery}}, από την υψηλότερη τιμή στην χαμηλότερη, φαίνεται ότι έχουν λάβει

χαμηλές τιμές αξιολόγησης, κάτω του 7 στα 10.

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

• Σημανnκό για τον καταναλωτή

Οι παραπάνω μεταβλητές φαίνεται ότι συσχετίζονται όλες θετικά μεταξύ τους

(Παράρτημα 3, Cor 4). Οι περισσότερες παρουσιάζουν θετική συσχέτιση κάτω του

μετρίου. Οι μεταβλητές που συσχετίζονται μέτρια μεταξύ τους είναι η μεταβλητή «

καλές εγκαταστάσεις parking}} με τη μεταβλητή «σύντομοι χρόνοι αναμονής στο

ταμείω}. Επίσης θετική μέτρια συσχέτιση υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών

«Διαφορετικοί τρόποι πληρωμών}} και «Delίvery}}.
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factor AnaIvsis

Η πμή του δείκτη Kaiser-Meyer-OIkin είναι αριcετά υψηλή (Παράρτημα 4),

πολύ κοντά στο 1, και αυτό υποδηλώνει όπ η μέθοδος παραγοντικής της ανάλυσης

των μεταβλητών είναι απoδεlC'tή ως τεχνική για την ανάλυση των δεδομένων.

Στον πίνακα Communalities στο Παράρτημα4, στην τελευταία στήλη έχουμε

τις ιδιαιτερότητεςτης κάθε μεταβλητής, δηλαδή το κομμάτι εκείνο της διακύμανσης

κάθε μεταβλητήςπου δεν μπορεί να εξηγήσει το παραΥοντικόμοντέλο.

Ο πίνακας Toιal vaήanceExplained στο Παράρτημα 4 μας βοηθάει να

αποφασίσουμε για το πόσους παράγοντες θα κρατήσουμε. Κρατώντας 6 παράγοντες

εξηγείται το 58,284% της συνολικής διακύμανσηςκαι είναι ένα καλό ποσοστό. Αυτό

προκύπτει και από το Scree ρΙοι, που φαίνεται να επιλέγει ιc αυτό 6 παράγοντες, αφού

το γράφημα αρχίζει να «οριζοντιοποιείταυ) από το έκτο σημείο και μετά

Scree Plot

ο

1 2 3 4 5 β 7 8 9 1011 12131415181718111 20 2122 23 2425 26 27 2θ 29 30

Compon8nt Numb8r

Αρχικά κάνουμεανάλυση παραγόντων(Factor AnaIysis) για να δούμε ποιοι

είναι οι παράγοντες που προκύπτουναπό πς απαντήσεις του δείγματος στο

ερωτηματολόγιο μας. Όπως φαίνεται από την παραγοντική ανάλυση, όσον αφορά

στην ανάλυση των προπμήσεων των βιομηχανικών καταναλωτών υπάρχουν 6

παράΥοντες:I)ΕΥκαταστάσεις, 2) εξυπηρέτηση,3) Προϊόντα,4)Διευκολύνσεις,5)

Προσωmκές σχέσεις και 6)Ελκυστικές τιμές .

Από τον πίναιcα Rotated Comρonent Matrix στο Παράρτημα 4 προκύπτουν οι

μεταβλητές που εμπεριέχονται σε ΊαΧθέναν από τους έξι παράγοντες.
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Με την βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS, θα δημιουργήσουμε έξι νέες

μεταβλητές που είναι οι έξι αυτοί παράγοντες που προέκυψαν από την παραγοντική

ανάλυση και θα εξετάσουμε την αξιοπιστία τους με την βοήθεια του δείκτη

Cronbach's Alpha.

Για να θεωρηθεί αξιόπιστο το τεστ θα πρέπει να έχει αξιοmστία πάνω από

0,70.0 δείκτηςCronbach's Alpha είναι μεγαλύτερος του 0,7 για τις πρώτες πέντε

μεταβλητές όμως όχι και για την έκτη (Παράρτημα 4) . Συνεπώς θα προχωρήσουμε

στην ανάλυση για τις πέντε πρώτες μεταβλητές και από απορρίπτουμε την έκτη

(Ελκυστικές τιμές) .

Για τις πέντε νέες μεταβλητές ισχύουν τα παρακάτω:

Η μεταβλητή Εγκαταστάσεις έχει μέσο όρο 8,36 και τumκή απόκλιση 0,040.
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Η μεταβλητή Εξυπηρέτηση έχει μέσο όρο 7,78 και τυπική απόκλιση 0,047.
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Η μεταβλητή Προϊόντα έχει μέσο όρο 7,94 και τυπική απόκλιση 0,043.
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Η μεταβλητή Διευκολύνσεις έχει μέσο όρο 5,75 και τυπική απόκλιση 0,062

Διε:uκολύνοε:ις
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Η μεταβλητή Προσωπικές σχέσεις έχει μέσο όρο 6,31 και τυπική απόκλιση 0,066.

ΠροοωmΚΙLΣχΙοε:lς

,

~ .•
~•..

,.

n nnr
ο.L-Ύ-~'Υ'-'Υ"ι:,:υI,JUYUJ\UfJ\r"-";"",ιu.ιυΥ~'-"c"-'Υ'-'Υ'''!''-'f'ι........ι

.00 .50 1,25 1.15 2.25 2,15 3.25 3,75 4,25 4.75 5.2s 5,75 11,25 11.75 7.25 1,15 8.25 8,75 9.25 9,75

ΠροοωmΚI:LΣχιοι:lς

71



Mann-Whitnev & KruskaI-Wallis test

Παρακάτω πραγματοποιούνταιτα Mann-Whitney και Κruskal-Wallis τεστ για να

διαπιστώσουμεεάν σι μεταβλητές μας διαφέρουν στατιστικάσημαντικά από τα

υποσύνολατων πληθυσμών, με βάση τα δημογραφικάχαραΙCΤΗριστικά.

Ηο: Δεν υπάρχει στατιστικάσημαντική διαφορά μεταξύ της μεταβλητής και του

υποσυνόλουτου πληθυσμού.

ΗΙ: Τουλάχιστονδύο υποσύνολατου πληθυσμούδιαφέρουν στατιστικάσημαντικά

ως προς την μεταβλητή.

Θα αναλύσουμετην κάθε μεταβλητή σε σχέση με τα δημογραφικάχαρακτηριστικά

για να συμπεράνουμετην σχέση μεταξύ τους ώστε να απορρίψουμεή να μην

απορρίψουμετην μηδενική υπόθεση σε επίπεδο στατιστικήςσημαντικότηταςα=Ο,Ο5.

Όλοι σι πίνακες που αφορούν τα παρακάτω αποτελέσματαβρίσκονταιστο

Παράρτημα 5.

Εγκαταστάσεις *Φύλο

Αφού Sίg.(ρ-vaΙue) = 0.049<0.05 η μηδενική υπόθεση απορρίπτεταικαι τα δύο φύλα

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον αφορά τις

εγκαταστάσεις.

Εγκαταστάσεις*Ηλικία

Αφού Sίg.(ρ.νaΙue)=Ο.297>Ο.Ο5η μηδενική υπόθεση δεν απορρίmεται και τα

ηλικιακά γκρουπ δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον

αφορά τις εγκαταστάσεις.

Eγκαταστάσειc *Εργαζόιιενοι

Αφού Sίg.(ρ-νalue)=Ο.184>Ο.Ο5η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται και τα

υποσύνολα του πληθυσμού,που αφορούν τον αριθμό εργαζομένωνπου απασχολούν

οι καταναλωτές, δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον

αφορά τις εγκαταστάσεις.
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ΕCυπηοέτηση* Φύλο

Αφού Sig.(p-νalue)~O.020<O.05 η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και τα δύο φύλα

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον αφορά την

εξυπηρέτηση.

Εξυπηρέτηση* Ηλικία

Αφού Sig.(p-νalue)~O.192>O.05 η μηδενική υπόθεση δεν απορρίmεται και τα

ηλικιακά γκρουπ δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον

αφορά τις εξυπηρέτηση.

Εξυπηρέτηση' Eρyαζόμj;YOΙ

Αφού Sig.(p-value)=O.048<O.05 η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και τα υποσύνολα

του πληθυσμού, που αφορούν τους υπαλλήλους που απασχολεί ο κάθε καταναλωτής,

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον αφορά τις

εγκαταστάσεις.

Προϊόντα *Φύλο

Αφού Sig.(p-value)=O.005<O.05 η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και τα δύο φύλα

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον αφορά τα προϊόντα.

προϊόντα *Ηλικία

Αφού Sig.(p-νalue)~O.283>O.05 η μηδενική υπόθεση δεν απορρίmεται και τα

ηλικιακά γκρουπ δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον

αφορά τα προϊόντα.

Προϊόντα *Εργαζόμενοι

Αφού Sig.(p-νa1ue)~O.292>O.05 η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται και τα

υποσύνολα του πληθυσμού, που αφορούν τους υπαλλήλους που απασχολεί ο κάθε

καταναλωτής, δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον

αφορά τα προϊόντα.
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ΔιευKOλύνσειc *Φύλο

Αφού Sig.(p-value)~O.OO1<0.05 η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και τα δύο φύλα

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον αφορά τις

διευκολύνσεις.

Διευκολύνσε!ς *HλιΙCΊΑ

Αφού Sig.(p-value)=O.548>O.05 η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται και τα

ηλικιακά γκρουπ δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον

αφορά τις διευκολύνσεις.

Διευκολύνσεις *EpΎαζόΜΕVoι

Αφού Sig.(p-value)=O.032<O.05 η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και τα υποσύνολα

του πληθυσμού, που αφορούν τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν οι

καταναλωτές, διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον αφορά

τις διευκολύνσεις.

Προσωπικέ, Σxέσειc *Φύλο

Αφού Sig.(p-value)~0.630>0.05 η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται και τα δύο

φύλα δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον αφορά τις

προσωπικές σχέσεις.

Προσωπικέ, Σxέσειc *w..ι'Κία

Αφού Sig.(p-value)=O.658>O.05 η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται και τα

ηλικιακά γκρουπ δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον

αφορά τις προσωπικές σχέσεις ..

Προσωπικές ΣXέσεΙC *Εογαζόμενοι

Αφού Sig.(p-value)=O.OO<O.05 η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και τα υποσύνολα

του πληθυσμού, που αφορούν τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν οι

καταναλωτές, διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την αξιολόγηση όσον αφορά

τις προσωπικές σχέσεις.
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VH. Συμπεράσματα - Συζήτηση

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου τα πάντα είναι ρευστά και που

χαρακτηρίζεται από οικονομική κρίση, η ανάγκη των επιχειρήσεων να αναλύσουν

την συμπεριφορά των καταναλωτών και να εντοπίζουν τις νέες ανάγκες που τυχόν

έχουν δημιουργηθεί, έχει καταστεί πιο επιτακτική από ποτέ. Στα πλαίσια της

παρούσας εργασίας ερευνήθηκε ο βαθμό που επηρεάζουν τους βιομηχανικούς

καταναλωτές, μιας Cash & Caπy επιχείρησης στην Ολλανδία, 30 διαφορετικές

μεταβλητές, ως προς την σημαντικότητα τους αλλά και ως προς την καθοριστική

σημασία που έχουν τελικά στην πραγματοποίηση αγορών από τους καταναλωτές.

Αρχικά να αναφερθεί ότι το δείγμα μας αποτελείται από 953 άτομα, εκ των

οποίων σι 681 είναι άντρες και σι 272 γυναίκες. Η πλειοψηφία των βιομηχανικών

καταναλωτών είναι ηλικίας 40 έως 60 ετών και αυτό είναι ένα αρκετά χρήσιμο

στοιχείο που πρέπεινα γνωρίζειη επιχείρηση για nς στρατηγικέςπου θα αναπτύξει.

Επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που προκύπτειαπό την έρευνα και αφορά τα

δημογραφικάχαρακτηριστικάτου δείγματοςείναι οι εργαζόμενοιπου απασχολούντα

άτομα αυτά, οι βιομηχανικοίκαταναλωτέςτης Cash & Caπy επιχείρησης, είναι ότι οι

περισσότεροι επιχειρηματίες απασχολούν από 1 έως 20 εργαζομένους και

κατατάσσονται στις μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά την Ευρώπη. Το ποσοστό των

πελατών της Cash & Canγ επιχείρησης που την επισκέπτονται για να καλύψουν τις

ανάγκες των μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων τους είναι πολύ μικρό.

Όσον αφορά τις 30 μεταβλητές που τέθηκαν ως ερωτήσεις στο δείγμα τα

αποτελέσματα που δόθηκαν, είχαν σχέση με το πόσο σημαντική είναι η κάθε

μεταβλητή στον κάθε ερωτώμενο. Ως προς την σημαντικότητα της μεταβλητής στους

καταναλωτές, φαίνεται ότι η σημαντικότερη μεταβλητή για τους καταναλωτές είναι

οι καλές εγκαταστάσεις παρκινγκ. Αμέσως επόμενη μεταβλητή πολύ σημαντική για

τους καταναλωτές είναι τα προϊόντα που επιθυμούν να εμπορευθούννα είναι πάντα

σε απόθεμα. Επίσης πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές των Cash & Caπy

επιχειρήσεων είναι το εκτεταμένο ωράριο λειτουργίας, ώστε να έχουν μεγαλύτερη

ευελιξία ως προς την ώρα που θα επισκεφτούν το κατάστημα, αα/ και ο χρόνος

αναμονής στο ταμείο να είναι ο ελάχιστος. Τέλος, είναι πάρα πολύ σημαντικό για

τους καταναλωτές τέτοιου είδους επιχειρήσεων να μπορούν να βρίσκουν εμπόρευμα

που ανήκει στο τρόφιμο και στο μη τρόφιμο στον ίδιο χώρο για να εξοικονομούν

χρόνο αλλά και το εύρος της γκάμας του κάθε προϊόντος να είναι μεγάλο ώστε να

έχουν περισσότερες επιλογές σnς αγορές τους.

Αξίζει να σημειωθούν και οι μεταβλητές με την χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης

από τους καταναλωτές. Με βάση την σημαντικότητα που έχει για τον καταναλωτή, η

μεταβλητή με την χαμηλότερη αξιολόγηση από τους καταναλωτές είναι το delivery.
Αμέσως μετά ακολουθούν οι μεταβλητές διαθεmμότητα προσωπικού account
manager, οι ξεχωριστές ώρες λειτουργίας για κάθε πελάτη και οι διαφορετικοί τρόποι

αγορών (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά).
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Από τα παραπάνω αποτελέσματα κατα),.αβαίνουμε ότι ο χρόνος είναι η πιο

σημαντική μεταβλητή για τους καταναλωτές καθώς σχετίζεται με τις διαθέσιμες

θέσεις παρκινγκ, με το εκτεταμένο ωράριο λειτουργίας, με την ελάχιστη αναμονή στο

ταμείο αλλά και με το γεγονός ότι προτιμάει να βρίσκει όλα τα αγαθά που χρειάζεται

σε ένα χώρο. Επίσης πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές, εκτός από τον χρόνο,

είναι και τα προϊόντα που πρέπει να είναι πάντα σε απόθεμα αλλά και να υπάρχει ένα

μεγάλο εύρος γκάμας. Συνεπώς, για να έχει η επιχείρηση Cash & Carry τους πελάτες

της ευχαριστημένους και ικανοποιημένους ώστε να αυξήσει την πιστότητα των

πελατών της θα πρέπει να αναπτύξει στρατηγικές βελτίωσης των εγκαταστάσεων

ώστε να μπορεί με μεγαλύτερη ταχύτητα ο καταναλωτής να ικανοποιεί τις ανάγκες

του, και ταυτόχρονα να αναπτύξει στρατηγικές βελτιστοποίησης των logistics ώστε
να υπάρχει πάντα σε απόθεμα το απαιτούμενο εμπόρευμα αλλά και να ελέγχει το

εύρος της γκάμας, μέσω του τμήματος αγορών, ώστε το εύρος της γκάμας να είναι

μεγάλο και ικανοποιητικό για τις διάφορες ανάγκες των καταναλωτών.

Μετά την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν έξι παράγοντες που ομαδοποιούν τις

μεταβλητές μας σε: 1)Εγκαταστάσεις, 2) Εξυπηρέτηση, 3)Προϊόντα,

4)Διευκολύνσεις, 5)Προσωπικές σχέσεις και 6)Ελκυστικές τιμές. Από τους έξι

παράγοντες, με βάση το Cronbach a1pha δείκτη, μόνο οι πρώτοι πέντε παράγοντες

έγιναν αποδεκτοί όσον αφορά την αξιοπιστία τους.

Πιο συγκεκριμένα η μεταβλητή Εγκαταστάσεις έλαβε την μεγαλύτερη

αξιολόγηση. Αμέσως μετά ακολουθούν οι μεταβλητές Προϊόντα και Εξυπηρέτηση.

Τέλος με μικρότερο βαθμό αξιολόγησης ακολουθούν οι μεταβλητές Προσωπικές

σχέσεις και Διευκολύνσεις. Τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης

βρίσκονται σε απόλυτη συσχέτιση με τα αποτελέσματα που προέκυψαν και από την

περιγραφική στατιστική.

Όσον αφορά τη σχέση του φύλου των ερωτώμενων και των μεταβλητών, στην

αξιολόγηση των Προσωπικών σχέσεων δεν υπάρχει στατιστική διαφορά ανάμεσα στα

δύο φύλα και την σημασία που έχει για αυτούς η μεταβλητή αυτή, ενώ για την

αξιολόγηση των υπόλΟ1J-των τεσσάρων μεταβλητών υπάρχει στατιστικά σημαντική

διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα.

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την σχέση της ηλικιακής ομάδας που ανήκουν

οι ερωτώμενοι και των μεταβλητών που εξετάζουμε, τα ηλικιακά γκρουπ δεν

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σε σχέση με την αξιολόγηση των πέντε

μεταβλητών. Συνεπώς, αν και από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος

προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ανήκει στο ηλικιακό γκρουπ

από 40 έως 60 ετών, δεν χρειάζεται να ανατηχθούν συγκεκριμένες στρατηγικές που

να απευθύνονται σε αυτές τις ηλικίες καθώς η ηλικία δεν διαφέρει στατιστικά

σημαντικά από ομάδα σε ομάδα για τις μεταβλητές που εξετάζουμε.

Τέλος, όσον αφορά τους υπαλλήλους που απασχολεί ο κάθε ερωτώμενος,

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των υποομάδων, με βάση

πόσους εργαζόμενους απασχολεί ο καταναλωτής και την Εξυπηρέτηση, τις

Διευκολύνσεις και τις Προσωπικές σχέσεις ενώ δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική

διαφορά μεταξύ των υποομάδων όταν αξιολογούν τις μεταβλητές Εγκαταστάσεις και

Προϊόντα.
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Αναμφίβολα, οι υφέσεις αποτελούν πολύ δύσκολη περίοδο για τις

επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά αναπτύσσοντας ένα σχέδιο μάρκετινγκ βασισμένο στις

νέες ανάγκες που αναδύονται στην αγορά και κατανοώντας τις επιθυμίες των

καταναλωτών με βάση και τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και μια μελετημένη

έρευνα αγοράς μπορεί μια επιχείρηση να δημιουργήσει τις βάσης για την ανάπτυξη

μία ουσιαστική σχέση με τους πελάτες της και συνεπώς και την βάση για την

επιβίωση σε περίοδο ύφεσης.
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Δ ο.., α ικά στοι εία

Sex

Frequeocv Percent
Μ.ο 681,0 71,46

Woman 272,0 28,54
το,.1 953,0 100

Agc

Ν 953

Mcan 50,61

Std. Error
0,333

ofMcan

S'd. 10,28
Dcviation

Variancc 105,687

Range 59

Minimum 19

Maximum 78

Employecs

V.lίd

Freouencv Percent Pcrccnt
V.lίd Ο 31 3,2 3,3

1 182 19,1 19,1
2-5 363 38,1 38,1
6-10 139 14,6 14,6
11-20 103 10,8 10,8
21-50 71 7,4 7,5
51-100 23 2,4 2,4
101-500 24 2,5 2,5
ονεΓ 500 17 1,8 1,8

το,.1 953 99,9 100,0
Missing Systcm 1 ,Ι

το,.1 954 100,0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Περιγραφική στατιστική

Ερώτηση 1: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η καλή σχέση μεταξύ ποιότητας και

τιμής;

Qualίty price retio

FrCQUCDey Percent Valid Percent Cumulative Pcrcent
V.lίd Ο 13 1,4 1,4 1,4

Ι 15 1,6 1,6 2,9
2 4 ,4 ,4 3,4
3 10 1,0 1,0 4,4
4 19 2,0 2,0 6,4

5 64 6,7 6,7 13,1

6 81 8,5 8,5 21,6
7 217 22,8 22,8 44,4

8 303 31,8 31,8 76,2
9 128 13,4 13,4 89,6
10 99 10,4 10,4 100,0

Ν ΤοΙ.1 953 100,0 100,0

Mcan 7,37
Median 8,00
Std. Deνiation 1,924
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Ερώτηση2: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η χαμηλότερη τιμή της αγοράς;

Lowest market.J}rice

Frequencv Percent Valίd Percent Cumulative Percent
V.lίd Ο 18 1,9 1,9 1,9

Ι 4 ,4 ,4 2,3
2 6 ,6 ,6 2,9
3 13 1,4 1,4 4,3
4 14 1,5 1,5 5,8
5 39 4,1 4,1 9,9
6 66 6,9 6,9 16,8
7 151 15,8 15,8 32,6
8 294 30,8 30,8 63,5
9 196 20,6 20,6 84,1
10 152 15,9 15,9 100,0

Ν Το,.! 953 100,0 100,0

Mean 7,37
Median 8,00
Std. Deviation 1,952

Ερώτηση3: Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι συμφωνίες προσωπικών

προσφορών;

PersonaI discount agreements

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
V.lίd Ο 19 2,0 2,0 2,0

Ι 52 5,5 5,5 7,5

2 16 1,7 1,7 9,1

3 16 1,7 1,7 10,8

4 26 2,7 2,7 13,5

5 111 11,6 11,6 25,2

6 93 9,8 9,8 34,9

7 155 16,3 16,3 51,2

8 213 22,4 22,4 73,6

9 141 14,8 14,8 88,4

10 111 11,6 11,6 100,0

Ν Το,.) 953 100,0 100,0

Mean 6,84

Median 7,00
Std. Deviation 2,507
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Ερώτηση4: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το εύρος της γκάμας προϊόντων;

Width οΙ range

Freoueocy Percent Valid Percent CumuIative Percent
V.Iid Ο 9 0,9 0,9 0,9

1 2 ,2 ,2 1,2
2 Ο ,ο ,ο 1,2
3 4 0,4 0,4 1,6
4 3 0,3 0,3 1,9
5 17 1,8 1,8 3,7
6 35 3,7 3,7 7,3
7 138 14,5 14,5 21,8
8 382 40,1 40,1 61,9
9 223 23,4 23,4 85,3
10 140 14,7 14,7 100,0

Ν ΤοΙ.ι 953 100,0 100,0

Mean 8,13
Median 8,00
Std. Deviation 1,456

Ερώτηση5: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το βάθος της γκάμας προϊόντων;

Depth οΙ range

FreQueocy Percent Valid Percent Cumulative Percent

V.lid Ο 11 1,2 1,2 1,2
1 2 ,2 ,2 1,4

2 1 ,1 ,1 1,5

3 5 0,5 0,5 2,0

4 4 0,4 0,4 2,4

5 31 3,3 3,3 5,7

6 76 8,0 8,0 13,6

7 212 22,2 22,2 35,9

8 363 38,1 38,1 74,0

9 152 15,9 15,9 89,9

10 96 10,1 10,1 100,0

Ν τοι.1 953 100,0 100,0

Mean 7,73

Median 8,00
Std. Deviation 1,550
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Ερώτηση6: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η σαφήνεια των προσφορών;

Clarity οΙ the offer
Freαueocv Percent VaJid Perceot Cu.mulative Perceot

V"lίd Ο 14 1,5 1,5 1,5
1 4 ,4 ,4 1,9
2 2 ,2 ,2 2,1
3 5 0,5 0,5 2,6
4 3 0,3 0,3 2,9
5 11 1,2 1,2 4,1
6 50 5,2 5,2 9,3
7 187 19,6 19,6 29,0
8 352 36,9 36,9 65,9
9 183 19,2 19,2 85,1
10 142 14,9 14,9 100,0

Ν Το!"1 953 100,0 100,0

Mean 7,96
Median 8,00
Std.Deviatioo 1,644

Ερώτηση?: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η διαθεσιμότητα των προϊόντων;

dfΑ Ί bTval a ι lty ο Dro ucts

Freoueocv Perceot Valid Percent Cumulative Percent

V"lίd Ο 6 0,6 0,6 0,6
1 6 ,6 ,6 1,3

2 3 ,3 ,3 1,6

3 12 1,3 1,3 2,8

4 18 Ι ,9 1,9 4,7

5 43 4,5 4,5 9,2

6 65 6,8 6,8 16,1

7 153 16,1 16,1 32,1

8 317 33,3 33,3 65,4

9 190 19,9 19,9 85,3

10 140 14,7 14,7 100,0

Ν Το!"1 953 100,0 100,0

Mean 7,81

Median 8,00

Std. Deviation 1,742
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Ερώτηση8: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η ελκυστική γκάμα ιδιωτικής

ετικέτας;

Attractive ownbrands range

Freaueocv Percent Valίd Pcrccnt Cumulativc Perccnt
V.lid Ο 17 1,8 1,8 1,8

1 28 2,9 2,9 4,7
2 14 1,5 1,5 6,2
3 30 3,1 3,1 9,3
4 25 2,6 2,6 12,0

5 74 7,8 7,8 19,7

6 114 12,0 12,0 31,7

7 186 19,5 19,5 51,2
8 257 27,0 27,0 78,2
9 129 13,5 13,5 91,7
10 79 8,3 8,3 100,0

Ν Το!.1 953 100,0 100,0

Mean 6,93
Median 7,00
Std. Dcviation 2,242

Ερώτ/ση9: Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι διαθέσιμες πληροφορίες

προϊόντων;

Available iofo 00 products

Freauencv Percent Valίd Pcrccot Cumulative Pcrccnt
V.lid Ο 14 1,5 1,5 1,5

1 9 ,9 ,9 2,4
2 5 ,5 ,5 2,9
3 15 1,6 1,6 4,5
4 14 1,5 1,5 6,0

5 56 5,9 5,9 11,9

6 111 11,6 11,6 23,5

7 225 23,6 23,6 47,1

8 278 29,2 29,2 76,3

9 140 14,7 14,7 91,0

10 86 9,0 9,0 100,0

Ν Το!.) 953 100,0 100,0

Mean 7,33
Median 8,00
Std. Deviation 1,874
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Ερώτηση 10: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς τα προϊόντα να είναι πάντα σε

απόθεμα;

Products always instock

Frequeocv Perceot Valίd Perceot Cumulative Perceot
V.lίd Ο 8 0,8 0,8 0,8

1 5 ,5 ,5 1,4
2 4 ,4 ,4 1,8
3 7 0,7 0,7 2,5
4 5 0,5 0,5 3,0
5 11 1,2 1,2 4,2
6 22 2,3 2,3 6,5
7 78 8,2 8,2 14,7
8 295 31,0 31,0 45,6
9 269 28,2 28,2 73,9
10 249 26,1 26,1 100,0

Ν τοι.ι 953 100,0 100,0

Mean 8,46
Median 9,00
Std. Deviatioo 1,617

Ερώτηση 11: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η έ'γκαιρη ενημέρωση αλλαγής

γκάμας;

TimeIy information assortmeot chaoges

Freoueocv Perceot Valίd Perceot Cumulative Percent
V.lίd Ο 14 1,5 1,5 1,5

1 12 1,3 1,3 2,7

2 6 ,6 ,6 3,4
3 11 1,2 1,2 4,5
4 15 1,6 1,6 6,1

5 57 6,0 6,0 12,1

6 85 8,9 8,9 21,0

7 180 18,9 18,9 39,9

8 280 29,4 29,4 69,3

9 154 16,2 16,2 85,4

10 139 14,6 14,6 100,0

Ν τοι.ι 953 100,0 100,0

Mean 7,54
Mediao 8,00
Std. Deviatioo 1,987
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Ερώτηση12: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς οι γνώσεις των εργαζομένων στο

κατάστημα;

Ι dkΕ Ιm oyees store nowe ge

Freouencv Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valίd Ο 10 Ι ,ο Ι ,ο 1,0

Ι 8 ,8 ,8 1,9

2 3 ,3 ,3 2,2

3 9 0,9 0,9 3,1
4 10 Ι ,ο 1,0 4,2

5 39 4,1 4,1 8,3

6 77 8,1 8,1 16,4

7 168 17,6 17,6 34,0
8 333 34,9 34,9 68,9
9 177 18,6 18,6 87,5
10 119 12,5 12,5 100,0

Ν Total 953 100,0 100,0

Mean 7,72
Median 8,00
Std. Deviation 1,755

Ερώτηση13: Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι προσανατολιστικές υπηρεσίες

των εργαζομένων στο κατάστημα;

Employees store selΎice οήentatιοn

Freouencv Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valίd Ο 15 1,6 1,6 1,6

Ι 7 ,7 ,7 2,3

2 2 ,2 ,2 2,5

3 3 0,3 0,3 2,8

4 5 0,5 0,5 3,4
5 23 2,4 2,4 5,8

6 44 4,6 4,6 10,4

7 168 17,6 17,6 28,0

8 341 35,8 35,8 63,8

9 207 21,7 21,7 85,5

10 138 14,5 14,5 100,0

Ν Total 953 100,0 100,0

Mean 7,94

Median 8,00
Std. Deviation 1,726
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Ερώτηση14: Πόσο σημαντικοί είναι για εσάς οι διαθέσιμοι εργαζόμενοι στο

κατάστημα;

Avaίlabίlity cmployccs forservice
FreqUCDcY Pcrcent Valίd Percent Cumulative Percent

V.lid Ο 9 0,9 0,9 0,9
1 4 ,4 ,4 1,4
2 2 ,2 ,2 1,6
3 8 0,8 0,8 2,4
4 7 0,7 0,7 3,1
5 33 3,5 3,5 6,6
6 70 7,3 7,3 14,0
7 181 19,0 19,0 32,9
8 320 33,6 33,6 66,5
9 186 19,5 19,5 86,0
10 133 14,0 14,0 100,0

Ν τοι.1 953 100,0 100,0

Mcan 7,84
Median 8,00
Std. Deviation 1,655

ΕρώτησηΙ5: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η ποιότητα υπηρεσιών μετά την

αγορά;

Aftcr salcs serνicc quality

Frcouencv Percent Valίd Percent Cumulativc Pcrccnt
V.lid Ο 21 2,2 2,2 2,2

1 9 ,9 ,9 3,1
2 2 ,2 ,2 3,4
3 7 0,7 0,7 4,1
4 9 0,9 0,9 5,0

5 49 5,1 5,1 10,2

6 82 8,6 8,6 18,8

7 188 19,7 19,7 38,5

8 266 27,9 27,9 66,4

9 184 19,3 19,3 85,7

10 136 14,3 14,3 100,0

Ν Τοι.1 953 100,0 100,0

Mcan 7,63

Mcdian 8,00
Std. Dcviation 1,979
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Ερώτηση16: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η διαθεσιμότητα ενός προσωπικού

accouot managcr;

Availabilίty personal accountmaoa~cr

Freoucocv Pcrcent Valίd Percent Cumulative Perccnt
Valίd Ο 23 2,4 2,4 2,4

1 94 9,9 9,9 12,3
2 28 2,9 2,9 15,2
3 48 5,0 5,0 20,3
4 70 7,3 7,3 27,6
5 161 16,9 16,9 44,5
6 152 15,9 15,9 60,4
7 165 17,3 17,3 77,8
8 125 13,1 13,1 90,9
9 46 4,8 4,8 95,7
10 41 4,3 4,3 100,0

Ν Tota) 953 100,0 100,0

Mean 5,53
Median 6,00
Std. Deviation 2,515

Ερώτηση17: Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι προσφορές στον τομέα του

τροφίμου;

S IJ Ι dharp ο crs 00 arca

Freaucocv Pcrcent Valίd Percent Cumulative Percent
Valίd Ο 17 1,8 1,8 1,8

1 13 1,4 1,4 3,1

2 5 ,5 ,5 3,7

3 8 0,8 0,8 4,5

4 11 1,2 1,2 5,7

5 29 3,0 3,0 8,7

6 52 5,5 5,5 14,2

7 117 12,3 12,3 26,4

8 290 30,4 30,4 56,9

9 227 23,8 23,8 80,7

10 184 19,3 19,3 100,0

Ν Tota) 953 100,0 100,0

Mcan 7,94

Median 8,00

Std. Dcviation 2,005
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Ερώτηση 18: Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι προσφορές στον τομέα του μη_

τροφίμου;

Sh3rp offers ηοο food 3rea

Frequencv Percent Valίd Percent Cumulative Percent
V.lid Ο 16 1,7 1,7 1,7

1 10 1,0 1,0 2,7
2 7 ,7 ,7 3,5
3 12 1,3 1,3 4,7
4 8 0,8 0,8 5,6
5 32 3,4 3,4 8,9
6 65 6,8 6,8 15,7
7 132 13,9 13,9 29,6
8 295 31,0 31,0 60,5
9 213 22,4 22,4 82,9
10 163 17,1 17,1 100,0

Ν Τοι.! 953 100,0 100,0
Mean 7,84
Median 8,00
Std. Deviation 1,975

Ερώτηση 19: Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι ειδικά προσαρμοσμένες στις

ανάγκες του οργανισμού σας προσφορές;

Τailored ofCers to oeeds

Freauencv Percent Valίd Percent CumuIative Percent
V.lid Ο 13 1,4 1,4 1,4

1 36 3,8 3,8 5,1
2 19 2,0 2,0 7,1
3 10 1,0 1,0 8,2
4 18 1,9 1,9 10,1
5 94 9,9 9,9 19,9
6 103 10,8 10,8 30,7
7 186 19,5 19,5 50,3
8 218 22,9 22,9 73,1
9 146 15,3 15,3 88,5
10 110 11,5 11,5 100,0

Ν ΤοΙ.! 953 100,0 100,0

Mean 7,06
Median 7,00
Std. Deviation 2,291
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Ερώτηση20: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς οι διαφορετικοί μέθοδοι πληρωμής;

D"f~ι erent oaymcnt optIons

Frcaucncv Perccnt νalid Pcrcent Cumulatiνe Pcrccnt
V.!id Ο 10 1,0 1,0 1,0

1 62 6,5 6,5 7,6
2 17 1,8 1,8 9,3
3 22 2,3 2,3 11,6
4 24 2,5 2,5 14,2
5 99 10,4 10,4 24,6
6 102 10,7 10,7 35,3
7 147 15,4 15,4 50,7
8 216 22,7 22,7 73,3
9 143 15,0 15,0 88,4
10 111 11,6 11,6 100,0

Ν τοι.! 953 100,0 100,0

Mean 6,84
Median 7,00
Std. Deviatίon 2,505

Ερώτηση21: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς οι καλές εγκαταστάσεις park.ing;

"bT"kiG d00 DθΓ o~ possI ι Ities

Freaucncv Percent Valίd Pcrcent Cumulative Percent

V.lid Ο 12 1,3 1,3 1,3
1 4 ,4 ,4 1,7

2 Ο ,ο ,ο 1,7

3 1 0,1 0,1 1,8

4 1 0,1 0,1 1,9

5 8 0,8 0,8 2,7

6 7 0,7 0,7 3,5

7 71 7,5 7,5 10,9

8 286 30,0 30,0 40,9

9 284 29,8 29,8 70,7

10 279 29,3 29,3 100,0

Ν τοι.! 953 100,0 100,0

Mean 8,63

Median 9,00

Std. Dcviatίon 1,520
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Ερώτηση22: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς ο σύντομος χρόνος αναμονής στο

ταμείο;

Sbort waitinJ;: times cbeckout

Frequency Percent Valίd Percent Cumulative Percent
Valίd Ο 7 0,7 0,7 0,7

1 5 ,5 ,5 1,3
2 3 ,3 ,3 1,6
3 3 0,3 0,3 1,9
4 3 0,3 0,3 2,2
5 13 1,4 1,4 3,6
6 24 2,5 2,5 6,1
7 111 11,6 11,6 17,7
8 287 30,1 30,1 47,8
9 260 27,3 27,3 75,1
10 237 24,9 24,9 100,0

Ν Total 953 100,0 100,0

Mean 8,42
Median 9,00
Std. Deviation 1,550

Ερώτηση23: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το εκτεταμένο ωράριο λειτουργίας;

Extended opening bours

Freauencv Percent Valίd Percent Cumulative Percent
Valίd Ο 10 1,0 1,0 1,0

1 5 ,5 ,5 1,6
2 1 ,Ι ,Ι 1,7
3 2 0,2 0,2 1,9
4 4 0,4 0,4 2,3
5 14 1,5 1,5 3,8

6 31 3,3 3,3 7,0

7 97 10,2 10,2 17,2

8 260 27,3 27,3 44,5

9 279 29,3 29,3 73,8

10 250 26,2 26,2 100,0

Ν Total 953 100,0 100,0

Mean 8,45
Median 9,00
Std. Deviation 1,609
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Ερώτηση24: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το ξεχωριστό ωράριο λειτουργίας;

Separate openin~hours topcustomcrs
Frcqucncv Pcrccnt Valid Percent Cumulative Pcrccnt

V.lίd Ο 28 2,9 2,9 2,9

1 149 15,6 15,6 18,6
2 30 3,1 3,1 21,7
3 39 4,1 4,1 25,8
4 26 2,7 2,7 28,S
5 135 14,2 14,2 42,7

6 97 10,2 10,2 52,9
7 104 10,9 10,9 63,8
8 99 10,4 10,4 74,2
9 112 11,8 11,8 85,9
10 134 14,1 14,1 100,0

Ν Tot.! 953 100,0 100,0

Mean 5,83
Mcdian 6,00
Std. Dcviation 3,147

Ερώτηση25: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς η ευχάριστη εμπειρία αγορών;

Excitin~ shopping experience

Freoucncv Pcrcent Valίd Pcrccnt Cumulative Percent

V.lίd Ο 18 1,9 1,9 1,9
1 45 4,7 4,7 6,6

2 18 1,9 1,9 8,5

3 19 2,0 2,0 10,5

4 20 2,1 2,1 12,6

5 124 13,0 13,0 25,6

6 170 17,8 17,8 43,4

7 236 24,8 24,8 68,2

8 190 19,9 19,9 88,1

9 71 7,5 7,5 95,6

10 42 4,4 4,4 100,0

Ν Tot.! 953 100 Ο 100 Ο

Mcan 6,39
Median 7,00
Std. Deviation 2,198
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Ερώτηση26: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς οι διαφορετικοί μέθοδοι αγορών

(ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά);

bΊ btwΒ ' d'fI'uYIng ι ereo ays we sl e οι ooe
Frcnυencv Perceot Valίd Percent CumuIative Percent

V.lίd Ο 19 2,0 2,0 2,0
1 90 9,4 9,4 11,4
2 30 3,1 3,1 14,6
3 47 4,9 4,9 19,5
4 46 4,8 4,8 24,3
5 141 14,8 14,8 39,1
6 119 12,5 12,5 51,6
7 174 18,3 18,3 69,9
8 162 17,0 17,0 86,9
9 61 6,4 6,4 93,3
10 64 6,7 6,7 100,0

Ν Το!.1 953 100,0 100,0
Mean 5,87
Median 6,00
Std. Deviation 2,621

Ερώτηση27: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το delίvery;

Delίνery

Frenυencv Perceot VaIid Percent Cumulative Percent
V.lid Ο 23 2,4 2,4 2,4

1 135 14,2 14,2 16,6

2 52 5,5 5,5 22,0

3 60 6,3 6,3 28,3

4 50 5,2 5,2 33,6

5 164 17,2 17,2 50,8

6 141 14,8 14,8 65,6

7 111 11,6 11,6 77;2

8 102 10,7 10,7 87,9

9 55 5,8 5,8 93,7

10 60 6,3 6,3 100,0

Ν Το!.1 953 100,0 100,0

Mean 5,22

Median 5,00

Std. Deviation 2,775
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Ερώτηση28: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το τρόφιμο και το μη-τρόφιμο να

βρίσκονται στον ίδιο χώρο;

Food nonfood οηε ΓΟΟΙ:

Freouencv Percent Valίd Percent Cumulative Percent
V.lίd Ο 10 1,0 1,0 1,0

1 12 1,3 1,3 2,3
2 3 ,3 ,3 2,6
3 10 1,0 1,0 3,7
4 3 0,3 0,3 4,0
5 23 2,4 2,4 6,4
6 40 4,2 4,2 10,6
7 96 10,1 10,1 20,7
8 291 30,5 30,5 51,2
9 245 25,7 25,7 76,9
10 220 23,1 23,1 100,0

Ν ΤοΙ.1 953 100,0 100,0

Mean 8,21
Median 8,00
Std. Deviation 1,828

Ερώτηση29: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς η κοντινή απόσταση από το

κατάστημα;

Short travel time

Frequeney Percent Valίd Percent Cumu)ative Percent
V.lίd Ο 14 1,5 1,5 1,5

1 9 ,9 ,9 2,4

2 5 ,5 ,5 2,9
3 3 0,3 0,3 3,3
4 6 0,6 0,6 3,9
5 35 3,7 3,7 7,6
6 47 4,9 4,9 12,5

7 102 10,7 10,7 23,2

8 301 31,6 31,6 54,8

9 236 24,8 24,8 79,5

10 195 20,5 20,5 100,0

Ν τοι.! 953 100,0 100,0

Mean 8,08

Median 8,00

Std. Deviation 1,862
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Ερώτηση30: Πόσο σημαντική είναι Ύια εσάς η καινοτομία στα προ'ίόντα;

InDoνatioD

Frequencv Percent Valid Percent CumulatίνePcrccnt

V"lid Ο 22 2,3 2,3 2,3
1 18 1,9 1,9 4,2
2 11 1,2 1,2 5,4
3 10 1,0 1,0 6,4
4 12 1,3 1,3 7,7
5 56 5,9 5,9 13,5

6 80 8,4 8,4 21,9

7 219 23,0 23,0 44,9
8 319 33,5 33,5 78,4
9 128 13,4 13,4 91,8
10 78 8,2 8,2 100,0

ΙΝ TOI") 953 100,0 )00,0

Mean 7,24
Median 8,00
Std. Deνiation 2,063
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Συσχετίσεις

CorreLations

Quality_price LowesLmarket Personal_discount Sharp_offers Sharp_offeγs_non Tailored- o,,"rs

- retio _price _sgreements _food_area - food_area _to_needs

QualityJ)rίce_relio 1

Lowest_markeLprice 1,000- 1

Personal_discount_agreements ,377" ,377" 1

Sharp_offers_food_area ,297" ,297- ,253- 1

Sharρ_offers_non_food_area ,218" ,218
Η

,115- ,347- 1

Tailored_offers_to_needs ,312" ,312- ,426- ,328- ,116" 1

00. Correlation is s ignificant aI the 0.01 le\.el (2-tailed).

CoιΓtIι~0I15

raca..,_0WI10rarιa5_ IAI;!IIa Ie ιroo ΟΠ. ι-roΟUα5.arwa)'i. imery_,nmma ΟΠ.

'ΛΙ~!tιοΙrange Deρti1_οΙ range claήty_οUhe.οf!er A\Γililab~ily_ οf.,ρmducts range proιJυcis ίπδω assort11enLchanges lππolβIoη

ΙΙΙΙΟJυUange 1

)φΟυΙrange ,62. 1

:ιaιi1y_οUhυιfer ,586" ,599" 1

Iιιiabinl,_oI"product! ,493" ,440" ,«8" 1

'bάilt_ownbrandυal\ge ",. ",. ,263' ,342" 1

lιιιιiable_inkυπ.Ρroduαs ,00· ,415" ,479" ,450· ,"'ο 1

~duclυlwaΥUnsDck .422" ,"'ο .436" '" ,216" ,347" 1

r"e'Y_inJormaIΚIn_assomιent.changes ,373" ,40( ,«5" ,420' ,~
.

,383" ,5~ 1

ρ"'οο
.

,276" ,32( ,332" ,~
.

,356" ,262" ,322" 1,~

", Corre!aton is signitcantalli1e O,011e1e1 (2·lailed).
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Cor
- 3

Cιrrttltirls

Emp~~-,tτlre.knOWleιjg~ Err.pIιJ\EBS_slιυeΝ ce_οήentaiοn Mila~~_em~es_fcr>~(! Μeυa:es_serιi(!_qιJ.ai~ ιν.eital:l it'oersQ~1!_accounbTlar.ager

~eυtcJe_koowledge 1

~~es_Imr!_ier""υnen;lοn ;76 1

Ίilιliitem~φs.brserιice '18 )5( 1

*υa.'eυeNce.qua!tt "ro ,.79 fi>9 1

...- :a]ager If;f 245 )01" lf;3 1

-.CιπUfoΩί ιφk:anl allιe D.D11e1e (2"*1.

Cor_4

e:σrιιl8llcιι\.

DlIJι,""t,pt",,1'(. Goιιι:I.,ρ.ΓIιi...... S~I\.. ..liMLI"'. E8παισ_oριπiΓIIL S-pι"._oρllΩiιlL"" E";Ι ..._"~_..._ θιι,irιa..<Iί"'....IYI_
Focιι!___

δ!W>ιt,...ι..... ρoIιlIιiΙΙ .. "_clltClo><It ..~ un)oρcuιlomo .. ιφι•."οι "'OΙIIι.PfllJr11

0_
"Μ.""'! ...

lΙΜοΙρι",lηLOΡ'on.
,

~..P'~"II.J'OII;Iιi"" "'- ,
Is",n.".I~ng_1 "'"_....ckout ,,- ,51Q ,
~olΚl_"ptIIIn~~O,,", ",- .'δi" ΡΊ.-

,
~1ι_OρeιιiIlQ..M""'_~.Io""" ",- ,1110- ,.. ,. ,
~nILI""ppιιιg_npι~""CΙΙ ,.- '" ",- ",- ",- ,
~oI."-'_"C:ΙΙίlι.J'llO"l ",- ",- ,,!ιι' ,'" )11" ο., ,
1-' '" ,'~ ,1511' )0'- ". '" '"

,
1--noιιtιoιI_onι_ooσr '" .IrxJ '" ,ο- ,'. ", '" ,.0 ,
~nIιII_.m. '" )51- ,~ ,111' m ,. '" ", ,. ,
- ComιIηoι: ίο l'VιiI<:ιfd 11,.. Ο.ο1 _ tl~
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ4

Factor Analvsis

ΚΜΟ 30d BartIeII's Test
Kaiser·Meyer-Olkin Measure οι Sampling Adequacy.

Bartlen's Τes\ οΙ 5ρheήcity AρρlΌκ. Chi-Square

,938

12169,414

Df

5ig,

.35

0,000

Communalities

Extraclion Melhod nncιρal Component AnalysJs.

Inrtial Extraction ,·Eχtraetion

lowesl_markelJ)rice 1,000 ,667 ,333

ΡersοnaΙdίscount_agreements 1,000 ,566 ,434

Width_oUange 1,000 ,'" ,336

Depth_oUange 1,000 ,683 ,317

Quality-price_relio 1,000 ,614 ,386

Clarity_oUhe_offer 1,000 ,'" ,316

Availability_of_products 1,000 ,494 .506

Attractiνe_ownbrands_range 1,000 ,399 .601

Products_always_instock 1.000 ,592 ,408

Ανaίlable_ίnfο_onJlroduets 1,000 ,626 ,374

ΤίmeIΥ_ίnfoπηatίοπ_<ιssοrtment_changes 1,000 ,508 ,492

Employees_store_knowledge 1,000 ,596 ,404

Employees_store_serνice_orienlation 1,000 ,683 ,317

Availability_employees_forsefVice 1,000 ,748 ,252

After_sales_serνice_quality 1,000 ,516 ,484

Availability_personal_accountma nager 1,000 ,677 .323

Sharp_offers_food_area 1,000 ,591 ,409

Sharp_offers_non_food_area 1,000 ,633 ,367

Tailored_offers_to_needs 1,000 ,568 ,432

DifferentJ)ayment_options 1,000 ,361 ,639

Good_parkingJ)ossibilities 1,000 ,539 ,461

Short_waiting_times_checkout 1,000 ,'" ,'"
Extended_opening_hou rs 1,000 ,533 ,467

Separate_opening_hours_topcustomers 1,000 ,677 ,323

EΧCiting_shoppinQ..exρerience 1,000 ,538 ,<6'

Buying_differentways_website_phone 1,000 ,592 ,408

Deliνery 1,000 ,538 ,462

Food_nonfood_one_roof 1,000 '" ,458

Short_traveUime 1,000 ,539 ,461

Innovation 1,000 ,477 .523

Ρ
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•

Total VaΓίance Explained

Initial EIQenvalues Extraction $ums οΙ &'uilred LOildinQS

Comoonent Το"" % olVariance Cumulative% Total % οΙ Variance Cumulatve %, 9,852 32,839 32,839 9,852 32,839 32.839

2 2.... 8,887 41.726 2.... 8,887 41,726

3 1,577 5.257 46,983 1,577 5,257 46.983

• 1,223 4,077 51,060 1,223 4,077 51.060

5 1,138 3,793 54,854 1,138 3,783 54,854, 1,029 3,430 58,284 1,029 3,430 58.284

7 ,882 2,940 61,224, ,832 2,713 63,997, ,787 2.623 66,620

" ,728 2,428 69,048

" ,690 2,301 71,349

" ,675 2,251 73.600

" ,613 2,044 75,644

" .603 2,012 77,656

" .'" 1,897 79,552

" ,554 1,848 81,400

" ,539 1,787 83,197

" .503 1,677 84,874

" ,472 1,573 86,447
20 ,460 1,532 87,979

" ,451 1,503 89,482
22 ,434 1,447 90,930
23 ,400 1,334 82,264

" ,394 1,313 83,577
25 ,372 1,240 94,817
20 .359 1,196 96.012
27 ,347 1,155 97,168

" ,339 1,129 98,297

" .30' 1,018 99,315
30 ,205 .685 100.000

Extraction Method. Pnncιpal Comρonenl Analysls.
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Rotated Compooeot ΜatήΧ·

Quality_price_ΓθΙίο

Lowest_market_price

Personal_discount_agreements

Width_oUange

Depth_oUange

Clarity_oUhe_offer

Availability_ofJ'roduets

Attractiνe_ownbrands_range

Ανθ ilable_info_οπJ'roducts

Products_always_instock

Timely_infonηation_assortment_changes

Employees_store_knowledge

Employees_store_serνice_orientation

Availabiliιy_employees_forserνice

After_sales_serνice_qualiιy

AvailabilityJ'ersοnaΙaccounlmanager

Sha rp_oHers_food_θΓθθ

Sharp_offers_non_food_area

Tailored_offers_to_needs

DifferentJ'ayment_options

Good_parkingJ'ossibiliιies

Short_waitin9_times3heckoUΙ

EXΙended_openin9_hours

Separate_openin9_hours_topcustomers

Excitin9_shoppin9_experience

ΒυΥίΠ9_differenΙWays_website_phone

ΟθlίνθΓΥ

Food_non~_one_roof

Shοrt_traνeΙtime

lππονθΙίοπ

Extr8ct,on MeIhoά. PnncIρa.1 Component AnalysΙS.
Rotation Methoc:l: Varimax wiιh Kaiser NormalizaIion.

a. Rotatioo converged ίπ 9 iιera~ons.

c~ onen!

, 2 3 • 5 6
,574

,723

,561

,700

,777

,727

,653

,750

,708

,626

,506 ,608

,5"

,66'

,650

,703

,638

,739

,626

,763

,704

,549

,619
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Cronbacb's AIpba Test

Ενκαταστάσεις

Good_parldng_possibil~ies

Shl:ll1_wai~n~Uimes_checkQJt

Extenςleςl_openin!L hours

Food_nonlooςl_ one_roof

ShorUraveUime

Cronbach's AI~,
,792

Cronbach's Alpha βase<l οη Standar<llzeςlltems Ι Nl:llltems Ι

,795 5

Εξυπηρέτηση

EmpΙOyees store knowle<lge

EmpΙOy&es_store_serνice_ orientatiM

A~ailability_employees_forserνice

Afler_sales_serνice_quality

Cronbach's Alpha CronbaCh's Aloha Base<l οη Standarι:lizeςlltems Ν 1:1Ι ltems Ι
,834 ,840 •

Προϊόντα

Wίdth_of_range

Depth_1:1Ι_ range

Claril)l_oUhe_otfer

Cronbad1's Alpha

Διευκολύνσεις

ΑνaίlabίlίtyJjersorιaΙ accountmanager

Exciting_shopping_exρerience

Buying_ςlifferentways_website_phone

Delivery

Cronbach's ΑΙ ha

.818

,762

Cronbach's Alpha Baseςl on Standarι:lizeςlltems

Cronbach's ΑΙ ha Baseςl on Standarόizeςlltems

.820

,762

Ν ofltems

Ν oIltems

3

•

Προσωπικές σχέσεις

Separate_oρenin!Lhours_loρcustomers

Τailoreςl_offers_to_neeςls

A~allability_personaΙaccountmanager

Personal ςιίscounΙagreements

Cronbach's ΑΙ ha Cronbach's ΑΙ a Baseςl on Slandarςljzed Items Nofltems

,774 ,778 •
Ελκυστικές τιμές

Quality_price_retio

Lowest_markeLPrice

Sharρ_otfers_ποη_foαl_area

Reliability Statistics

Cronbach's Aloha CronbaCh's ΑΙ a Baseςl on S:anςlarςlized Items Ι Ν oIltems Ι

,602 .603 3
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Statίstίcs

E~ E'uττ DέT ~- Διωιιoλίιvσt ,,~

Ν ν... 95' 95' '" '" '"
Μ...., Ο Ο Ο Ο Ο

Mu" 8,3S84 7,7833 7,9317 ',7'26 8,3132

StcI. Eπof d Meιi!η ,04019 ,04718 ,ο<'" ,Οδ274 ,06591

"""Μ
8,4000 ',0000 ',0000 ',0000 8,7500

SId. DeνIation 1.24071 1,456048 1,32898 1,838110 2,03460
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ5

Mann-Whitnev & Kruskal-Wallis test

Eγκαταστάσειc *Φύλο

Ranks

5" Ν Mean Rank Sum σΙ Ran~

Εγκστσστάσεις Μ," '" 465,93 317296,50

Woman 272 504,72 137284,50

ΤΟ"" '"

T~stStlltistics'

Εγκοταστόσεl(

Manη·Wh~ney υ 85075,500

WilcoXon W 317296,500

Ζ -1,970

Asymp. Si!il_ (2·tailed) ,049

θ. GroUPlfΊg VarIable, sex

EΎιcαταστάσειc *HλιΙCΊΑ

RIInks

Αο. Ν Mean Rank
Εγκατοστόσεις <20 , 232,00

20-29 22 527,98

30-39 113 477,65

40-49 287 500,70

50·59 332 472,54

80-69 '" 451,89

70-79 22 394,43

Τ"'" 953

Εγκαταστάσεις *Εργαζόuενοι

Rιιnks

EmDIOvees Ν Mean Rank
Εγκαταστόσεις Ο 31 376,05

1 '" 41)4,23

'·5 363 501,15

6·10 '39 460,52

11-20 103 467,13

21-50 71 428,96

51·100 23 451,35

101·500 " 483,73

oνer 500 " 524,82

Τ"'" 953

Test Sιatistics"'~

Εγκαταστόσει

Chi·Square 7,265

Df ,
Asymp.5ig. .297

θ. Kruskal WallIs Tesl

b. Grouping Variable: age2

TcsI Sιatistics'"

Ενκσταστάσει

Chi·SquaΓe 11,316

Df Β

Asymp.Sig. ,184

θ. Kruskal WallIs Test

b. Grauping Variable: employees
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Εcυπηρέτηση* Φύλο

Ranks

S.. Ν Μθιιη Rιιnk Sum σfRanks

ΕξυΠΓΙρέτηση Μ.. '" 463,91 315922,50

Woman 272 509,77 138658,50

Τ""' 953

Eξυπηρέτ/qη* Ηλικία

Tes. Statistics'

Efuπn,v.rnnn

Mann-Whitney U 83701,500

WilcoxonW 315922.500

Ζ -2.329

Asymp.5Ig. (2-l8iled) ,020

a. GroupIng Varlable. sex

,.,,'"
Αοο Ν Mean Rank
Εξυπηρέτηση <20 1 277.50

20-29 22 350,36

30-39 113 456,52

40·49 287 484.27

50-59 332 494,56

60-69 176 457.51

70-79 22 514,07

Τ""' 953

Εξυπηρέτηση* Εργαζόμενοι

Ranks

EmDlovees Ν Mean Rank
Εξυπηρέτηση Ο " 420,24

1 182 471.66

2·5 363 513,53

6·10 139 451,51

11-2Q 103 442.00

21-50 71 462,28

61.100 23 358,52

101-500 " 463,50

ονθΓ 500 17 518,79

'''"' 953

Tnt Statistics""

EΙυπηDέτησI!
Chi-Square 8,683

Df ,
Asymp_ 5ig. .192

a. Kruskal WaIIIs Test

1). Grouping Vaήable: 8ge2

Tes! Statistics"')

EfuπnotTnσn
Chl·Square 15,631

ΟΙ
,

Asymp.5Ig. ,048

a. Kruskal Wa!IIs Test

b. Grouping Vaιiable: emplσyees
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Ποοϊόντα *Φύλο

Ranks

Ο" Ν Mean Rank 5um οι Ranks
Πpo,ΌVτo ΜΜ '" 461,17 314055,50

Woman 272 516,54 140525,50

Τo\<ll 953

Προ'ίόντα *Ηλικία

Ranks

Τest StatisIics'

ΠιιoϊΌVτo
Msnn-Whίlney U 81834,500

WllcoχonW 314055,500

Ζ -2,828

Asymp. 5ί9. (2-tailed) ,005

β. Grouplng Vansble. sex

Tut StatisIics....

Ι ,,," Ν Mean Rank

ΠΡο,όντο <20 , 230,50

20-29 22 467,50

30-39 '" 476,63

40-49 287 488,05

50-59 332 492,67

60-69 '" 430,95

70-79 22 487,27

Τotβl 953

Προϊόντα *Eρyαζόu.ενOΙ

Rank5

Emplovees Ν Μββπ Rank

Πρd'όντα Ο " 370,47

, 782 474,52

2. 363 477,15

6-70 '" 507,97

11-20 703 453,22

21-50 " 499,17

51-100 23 422,93

101·500 " 531,19

over 500 " 489,50

To\<ll 953

Π<>6ίόντα

Chi-Square 7,424

Df ,
~~mp. ,283
5ί.

a, Kruskal Wallls Τes!

b. Grouping Vaήable: sge2

Τest Statistics··b

ΠΡΟίόντα

Ch~5quare 9,628

D'
,

ΜΥΓΠΡ, ,292
Si(l.

β. Krusksl Wsllls Test

b Grouping Vaήable: employees
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Διευκηλ{>νσεις *ΦιΊλο

Ranlι! TesI Sιaιistics'

50> Ν Mean Rank Sum ΟΙ Ranks
ιι.ιυκολύνιπ.ις Μ," '" 458,95 312542,00

Woman ''2 522,20 142039.00

Total 953

Διευκολύνσειr
Mann-Whitney υ 80321,000

WΊlcoxon W 312542,000

Ζ -3,207

Asymp. Sig. (2-tailed} ,001

a, Grouplng Vanable, sex

Διευκολύνσεις *Ήλικία

Ranks Test Sιatistics'"

• Ν Mean Rank
ΔιευKoλUνσt~ <20 , 633,00

20-29 22 424,93

30-39 '" 477,49

.049 '87 503,33

50-59 332 464,99

60-69 '" 466,14

70-79 22 444,09

Τotal 953

Διευκολύνιπ.ιc

Chi-Square 4,965

"'
,

Asymp.Sig, .'"
a. Kruskal WallIs ΤesI

b, Grouping Varlable: age2

Διευκολύνσεις *EργαCόι.ιεvoι

Ranlι! TesI SIaIistics'"

a I<ruskal alls Τest

b, Grouping Variable: employees

Διευκολύνσεις

Chl-Square 16,789

οι
,

Μyrnρ, sίg, ,032

W ,

Emolovees Ν Mean Rank
ΔlιυKoλύνo~lς Ο " 458,79

, '" 446,68,. 363 456.82

~" "9 494,22

11-20 "3 533,90

21.50 " 545,39

51-100 23 432,17

101-500 " 458,85

over 500 " 580,82

Τotal 953
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Ποοσωmιcέc Σχέσεις *Φύλο

Ranks

S" Ν Mean Rank 5um ofRanks
ΠροοωπlΚΙς...Σχέσεις Μ", 6" 479,71 326682,50

wΑ'''" 272 470,22 127898,50

Τ'"' '"

ΠΡOσωΠΙKΈC Σχέσεις *Ηλικία

Mann·Whitney U

Wilcoxon W

2

Asymp, 5ig, (2·tailed)

a. Grouping Variable: se)(

n πικt Σ έσ

90770,500

127898,500

·,481

,630

,,,
Ν Mean Rank

nΡοοωπl~εχtσειι; <20 1 400,00

20·29 22 453,43

30·39 113 456,46

40-49 287 483,96

50·59 332 493,33

60·69 176 459,41

70-79 22 412,95

ΤΟ"" '"

ΠροσωmκέςΣχέσει, *Ερχαζόμενοι

Ranks

Em ,Iovees Ν Mean Rank
ΠροοωπιΚΙς...Σχέσεις Ο 31 405,98

1 182 399,57

2-5 363 476,04

6·10 13' 555,33

11-20 103 556,74

21-50 71 498,23

51-100 23 389,11

101-500 " 409,56

oνeΓ 500 17 457,82

Τ<,,,,, '53

..

Πooσωπικt' ΣΥέσει,

Chi-5quare 4,138

ΟΙ 6

Asymp.5ig. ,658

a. Κrι,ιskal WallIs Test

b. Grouping Variable: age2

TesI SιaιlsIlcs'·b

ΠDQCΓωπικt' ΣΥέσεκ:
Ch~5quare 40,730

ΟΙ 6

Asymp.5ig. ,000

a. Kruskal Wallls Tesl

b. Grouping Variable: emρloyees
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